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 ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม. คร้ังท่ี 2 ประจําป 2551 ฉบับนี้
จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลทางวิชาการท่ีมีการนําเสนอในการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร 
มทม. คร้ังท่ี 2 ประจําป 2551 ท่ีจัดข้ึน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ระหวางวันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ในหัวขอ “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” ขอมูลทาง
วิชาการในแตละหัวขอทางวิทยากรผูบรรยายหรือนําเสนอผลงานเปนผูจัดเตรียม และ อยูในความ
รับผิดชอบของผูแตงหัวขอนั้นโดยตรง   ทางผูจัดทําและกองบรรณาธิการเปนผู เสนอแนะ 
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นอมรับ และขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  อยางไรก็ตาม ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ “ประมวล
เร่ืองการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม. คร้ังท่ี 2 ประจําป 2551” ฉบับนี้ จะเปนประโยชน
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ปาฐกถา เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
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14.15 – 15.00 น. 
How to get Success in Treatment of Canine Cancer 

รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน 
From Buffalo to Human by Murrah Farm 

คุณ รัญจวน เฮงตระกูลสิน 

15.00 – 17.00 น.  
ฮวงจุยในคลินกิ 

สมาคมศิษยเกาคณะสัตวแพทยศาสตร มทม. 
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ถนนเชื่อมสัมพันธ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
วันเสารที่ 29 พฤศจิกายน 2551 

เวลา หอง A (R305) หอง B (R306) หอง C (R301) 

08.15 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.15 – 10.00 น. 
Basic in-house Diagnosis of Skin Diseases 

รศ.น.สพ.ดร. ณรงค กิจพาณชิย 

Update on Private Sector’s Research and Development Activities 
for Livestock Production 
น.สพ. รุจเวทย ทหารแกลว 

Oral Presentation I 

10.15 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง / Poster Presentation หอง R136 

10.45 – 11.30 น. 
How to Manage Epileptic Patients in Small Animal Practice 

สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว 
Clinical Diagnosis for Ornamental Fish 

น.สพ.ดร. สําราญ บรรณจิรกลุ 

11.30 – 12.15 น. 
Pain Management 

น.สพ. วรรณสิทธิ์  จันทรวงศ 

Update Clinical Management in Exotic Pets:  
The Practice in Clinic 

น.สพ. วีรพันธ นกแกว และ สพ.ญ. วราดี พุทธโกศัย 

Oral Presentation II 

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 – 14.00 น. 
Small Animal Ocular Emergency: Glaucoma 

สพ.ญ. ฉันทนีย มงคลศรีสวัสดิ์ 
Intervet-Schering Plough Special Presentation 

วิทยากรจาก Intervet-Schering Plough 
 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 – 15.00 น. 
Fluid, Electrolyte and Acid-Base Balance in Small Animal 

น.สพ.ดร. พรชัย ครองสวัสดิ์กุล 
 

 

15.00 – 15.15 น. พิธีปด  
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สารบัญ 

หนา 

หอง A (R305) 

Diagnosis Approach of Canine Cutaneous Neoplasia      1 

ผศ.น.สพ.ดร. ไชยยันต  เกษร ดอกบัว 

Nutritional Management of Neoplastic Disease in Dogs      7 

Professor Dr. Anton C. Beynen 

การประสบความสําเร็จในการบําบัดโรคมะเร็งทางสัตวแพทย     19 

(How to Get Success in Treatment of Canine Cancer) 

รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน 

การตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง         21 

(Basic In-house Diagnosis of Skin Disease) 

รศ.น.สพ.ดร. ณรงค กิจพาณิชย 

How to Manage Epileptic Patients in Small Animal Practice     27 

สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว 

Pain Management          31 

น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ 

Fluid, Electrolyte and Acid-Base Balance in Small Animal     36 

น.สพ.ดร. พรชัย ครองสวัสด์ิกุล 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

หอง B (R306) 

Biotechnology and Natural Extract Product for Feed Additive     44 

รศ.ดร. เยาวมาลย คาเจริญ 

เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการขยายปรับปรุงพันธุโคบราหมันในประเทศไทย-สถานการณปจจุบัน  51 

(Update Biotechnology for Brahman Cattle Breeding in Thailand) 

ดร. สรรเพชญ โสภณ 

Biotechnology of Goat in Thailand        65 

น.สพ. ณรงค เล้ียงเจริญ 

Update on Private Sector’s Research and Development Activities for Livestock Production  78 

น.สพ. รุจเวทย ทหารแกลว 

การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกในปลาสวยงาม       83 

(Clinical Diagnosis for Ornament Fish) 

น.สพ.ดร. สําราญ บรรณจิรกุล 

Clinical Management in Exotic Pets: The Practice in Clinic     87 

น.สพ. วีรพันธ นกแกว และ สพ.ญ. วราดี พุทธโกศัย 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

หอง C (R301)  การนําเสนอในรูปแบบบรรยาย  (Oral Presentation) 

Large animal session 

O-01  9.15 – 9.30 น.  

การสํารวจความชุกของโรคปากเทาและเปอยในโค-กระบือ ที่ผานดานกักกันสัตว  110 

ระหวางประเทศ กาญจนบุรี ดวยวิธี 3ABC, 3B ELISA 

 (Foot and Mouth Disease:  Seroprevalence in Cattle and Buffaloes  

at the Kanchanaburi  Animal Quarantine Station by 3ABC, 3B ELISA) 

สรยุทธ สีขาว และ อภิรดี  อินทรพักตร 

O-02  9.30 – 9.45 น. 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลลเยื่อเมือกปากมดลูกในระหวางวงรอบการเปนสัด  112 

ในกระบือปลักไทยที่ไดรับการเหน่ียวนําการตกไข 

(Study of Cytology Changes of Cervical Mucus on Estrous Cycle in Thai Swamps  

Buffaloes Treated with Ovulation Synchronization Program) 

 พัฒนา  รัตนพรรณา และ คณะ   

O-03  9.45 – 10.00 น. 

การทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดที่กระเพาะผาขี้ริ้วของโค สําหรับการวิจัย   115 

ทางดานโภชนะศาสตรสัตว 

(Ruminal Fistulation in Cattle for Animal Nutrition Researches)       

ชนาธิป ธรรมการ และ คณะ 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

O-04 10.30 – 10.45 น. 

รายงานสัตวปวย : การเกิดโรค Caseous lymphadenitis ในฟารมแพะ พอแมพันธุ   122 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

(Case report: The Caseous Lymphadenitis on Individual Breeder Goat Farm 

In Nong-Chok District, Bangkok, Thailand) 

จตุพร กระจายศรี 

O-05 10.45 – 11.00 น. 

Effect of Fat Level and Yeast Supplementation on Feed intake, Nutrient digestibility,   130 

Rumen Fermentation and Blood Metabolites in Goats 

เฉลิมพล เยื้องกลาง และ คณะ 

O-06 11.00 – 11.15 น.  

การเปรียบเทียบ 3 วิธีการลดอุณหภูมิรางกายในมานักกีฬาดวย    139 

นํ้าเปลา  นํ้าเย็นและพัดลม ภายหลังจากการออกกําลังกาย 

(The Comparison between Ambient Temperature Tap Water, Cold Water and  

Cold Water with Air cooling Methods on the Recovery Rate after Exercise  

in Athletic Horses) 

ธีรพล ชินกังสดาล และ ธัชชรัตน  กิติโชคดํารงกุล 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

Animal Science Session 

O-07 11.15 – 11.30 น. 

ผลกระทบของความหนาไขมันสันหลังในชวงการอุมทองของแมสุกรตอจํานวนลูกสุกร  141 

ทั้งหมดตอครอก จํานวนลูกสุกรแรกคลอดมีชีวิต และน้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ย 

(The Effect of Backfat Thickness in Gestation Sows to Total Born, Born Alive  

and Birth Weight) 

ชัยณรงค ภูมิรัตนประพิณ และ คณะ 

O-08 11.30 – 11.45 น. 

ผลของระดับไขมันในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต    143 

และการยอยไดของโภชนะในหานเนื้อ 

(Effect of Energy Levels in Meat Goose Ration on Growth Performance and  

Nutrient Digestibility)  

ศศิพันธ วงศสุทธาวาส และ คณะ 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

Infectious Disease Session 

O-09 11.45 – 12.00 น. 

การเฝาระวังและตรวจหาเช้ือ Bacillus anthracis จากหนังสัตวนําเขาราชอาณาจักรไทย   150 
ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 

(Surveillance and Detection of Bacillus anthracis in Imported Animal Hide  

into the Kingdom of  Thailand During 2003 – 2007) 

อิงอร สมวงษอินทร และ อุบลรัตน  แทนกลาง 

O-10 12.00 – 12.15 น. 

โรคติดเช้ืออิริโดไวรัสจิ้งหรีด ในฟารมเพาะเล้ียง จ.ลําพูน     159 

 (Iridovirus Infection in Cricket farm in Lampoon Province) 

นพพร โตะมี และ คณะ 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

หอง D (R136)  การนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

Obstetric and Gynecologic Session 

PA-01 การศึกษาผลของการเสริม Catalase, Superoxide dismutase     171 

และ Glutathione peroxidase ในนํ้าเช้ือสุนัขตอคุณภาพของอสุจิภายหลัง 

การบมที่อุณหภูมิ  4 และ 37oC 

(Effect of Catalase, Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase Supplementation  

in Dog Semen on Sperm Quality after Incubation at 4 and 37 °C) 

 สราวุธ ศรีงาม และ คณะ 

PA-02 การแชแข็งเอมบริโอโคระยะบาสโตซีสตแบบวิทริฟเคช่ัน โดยใช micropipette แกว  178 

(Cryopreservation of Bovine Hatched Blastocysts Using  

Glass Micropipette Vitrification Technique) 

 ศักด์ิศิริ ศิริเสถียร และ คณะ 

PA-03 The Study of Effect of Oxytocin Supplemented Semen      185 

on Fertility of Sows Performance 

 Pongthorn Suwannathada and Nongyao Suwannathada 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

Veterinary Biological Science Session 

PB-01 รายงานสัตวปวย: โรคมงคลอเทียมในแพะ      191 

(Case Report: Melioidosis in Does in Nongchok, Bangkok) 

 จุฬาภา สอนกล่ิน และ คณะ 

PB-02 อุบัติการณของเช้ือ Streptococcus suis ในเลือดสุกรดิบที่วางจําหนาย    193 

ในตลาดเขตกรุงเทพมหานคร 

(Incidence of Streptococcus suis Contamination in Raw Pig Blood  

Distributing in Bangkok’s Fresh Markets) 

 วสันต กฤตกรธนา  และ คณะ 

PB-03 การจําแนกระหวางเช้ือโปรโตซัว Entamoeba histolytica และ Entamoeba dispar    195 

โดยใชเทคนิค พี ซี อาร จําเพาะตอยีน SSU-rDNA, Chitinase และ Serine rich protein 

(Identification of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar   

Using PCR Based on The SSU- rDNA, Chitinase and Serine Rich Protein Genes) 

อภิรดี อินทรพักตร และ คณะ 

PB-04 ปรากฏการณ เซลลลูปส อิริธีมาโตรซัส ในหนูตะเพา: รายงานสัตวปวย   198 

 (Lupus Erythematosus Cell Phenomenon in Guinea Pig: A Case Report) 

เกรียงศักด์ิ ไพหิรัญกิจ และ กิตตินาท ผลไพบูลย 
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สารบัญ (ตอ) 

หนา 

PB-05 การเปล่ียนแปลงของเซลลมะเร็งทอนํ้าดีตับภายหลังไดรับพิษงูเขียวหางไหม   200 

ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเลกตรอน 

(Electron Microscopy of Human Cholangiocarcinoma Cellular Changes  

after Green Pit Viper Venom Exposure) 

 อุไร พงศชัยฤกษ และ คณะ 

PB-06 ประสิทธิภาพในการทําลายสปอรของเช้ือ Bacillus stearothermophilus    202 

ในชุดทดสอบดวยหมอน่ึงอัดความดันที่ใชสําหรับปรุงอาหาร 

 (The Sterilization Efficiency of Pressure Cooker on Bacillus stearothermophilus Test Kits) 

 สมยศ อิ่มอารมณ และ คณะ 

PB-07 การปรากฎของเอริลซัลฟาเทสเอในระบบสืบพันธุเพศเมียในหนูเมาส   204 

 (Expression of Arylsulfatase – A (AS - A) in Female Mouse Reproductive Tract) 

 อารยา สืบขําเพชร และ คณะ 

PB-08 การศึกษายอนหลังทางจุลพยาธิวิทยาในไตของแมวที่เกิดอะมัยลอยด    206 

 (A Retrospective Review Histopathology of Renal Amyloidosis in Cat) 

 นันทิดา ทรัพยแกว และ คณะ 

PB-09 ลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหารในล่ินชวา     208 

 (The Anatomical Structure of Pangolin’s Stomach) 

 ธนสิทธิ์ สอนภู และ คณะ 
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หนา 

PB-10 มะเร็งตอมนํ้าเหลืองในสุนัขพันธุไทยหลังอาน: รายงานทางคลินิกและพยาธิวิทยา  210 

 (Multicentric Lymphoma in Male Thai Ridgeback Dog: Clinico – pathological Report) 

ทนงศักด์ิ มะมม และ คณะ 

 

Small & Large Animal Session 

PC-01 รายงานสัตวปวย: การรักษาแผลหลุมต้ืนชนิดที่มีซอกลึกที่กระจกตาในแมว    212 

(Case Report:  Treatment of  Indolent Corneal Ulcer in Cat with  

Corneal Epithelium Debridement) 

ธเนศ อนุศักด์ิเสถียร และ ฐิตารีย เลาหรัชตธานนทร 

PC-02 Effect of Fat Level and Yeast Supplementation on Feed Intake,     214 

Nutrient Digestibility, Rumen Fermentation and Blood Metabolites in Goats 

 Pramote Paengkoum and Supreena Srisaikham 

PC-03 ผลของแคลเซียมและเลซิธินในอาหารตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรปา  219 

 (Effect of Dietary Calcium and Lecithin on Growth Performance of Wild Pigs)       

 จําลอง มิตรชาวไทย และ คณะ 

PC-04 ระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมาของสุนัขที่เปนมะเร็งเตานม    225 

 (Plasma Total Sialic Acid Levels in Mammary Cancer Dogs) 

 เอกชัย ภัทรพันธวิเชียร และ คณะ 

 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

สารบัญ (ตอ) 

หนา 

ภาคผนวก 

รายนามวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ         

รายนามผูใหการสนับสนุนหลัก การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม. ครั้งที่ 2 ประจําป 2551   

กองบรรณาธิการ           



 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Diagnosis Approach of Canine Cutaneous Neoplasia  ผศ. น.สพ.ดร. ไชยยันต เกษรดอกบัว 

1

Diagnosis Approach of Canine Cutaneous Neoplasia 
 

ผศ.น.สพ.ดร. ไชยยันต เกษรดอกบัว* 
 
1. ความนํา  

ผิวหนังเปนอวัยวะที่มีพ้ืนที่ผิวมากที่สุดในสุนัข ทําใหการตรวจทางคลินิกเพ่ือสืบคนรอยโรคเปนไปได
สะดวกกวาโรคในระบบอ่ืนๆ มากนัก โรคเนื้องอกเปนโรคที่พบไดบอยในสุนัขอายุมาก แตเน้ืองอกบางชนิดสามารุพบ
ในสุนัขอายุต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป เชน histiocytoma เน้ืองอกที่ผิวหนังสวนใหญจะพบรอยโรคเปนตุม (Nodule) หรือ
กอนเน้ือ (Mass) ที่ผิดปกติ อยางไรก็ตามรอยโรคอ่ืนๆ ที่มีลักษณะตาเปลาคลายเน้ืองอก เชน ฝ แผลหลุมจากการอักเสบ 
ทําใหบางครั้งกอใหเกิดความสับสนและยากท่ีจะวินิจฉัยสรุปไดดวยการตรวจรางกายและรอยโรคทางคลินิกเพียง
ประการเดียว นอกจากน้ันการตรวจวินิจฉัยเพ่ือแยกกลุมของเนื้องอกวาเปนเน้ืองอกธรรมดา (Benign tumor) หรือเน้ือ
งอกรายแรง (Malignant tumor) หรือมะเร็ง (Cancer) มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางแผนการรักษาและการพยากรณ
โรค เพ่ือประกอบการตัดสินใจของเจาของสัตวรวมกับสัตวแพทยผูรับผิดชอบวาจะเลือกวิธีรักษาแบบใด ที่เหมาะสมตอ
สัตวปวย ซึ่งอาจจะไมเหมือนกันในทุกกรณี แมวาสุนัขแตละตัวจะปวยดวยโรคเน้ืองอกชนิดเดียวกันก็ตาม เพราะมี
ปจจัยอื่นๆ แวดลอมกําหนดการตัดสินใจดังกลาวดวย เชน ความพรอมของคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวในดานการรักษา
โรคเน้ืองอกแตละประเภท (อาทิ เคมีบําบัด การผาตัด) คาใชจายในการรักษา เศรษฐฐานะของเจาของสัตวและสภาพ
ของสัตวปวยวาเน้ืองอกหรือมะเร็งลุกลามไปในระยะใดหรือรุนแรงมากนอยเพียงใด 

ดังน้ันการวินิจฉัยโรคเน้ืองอกเพ่ือใหไดมาซึ่งการวินิจฉัยสรุป ลวนกอประโยชนตอสัตวปวย สัตวแพทยและ
เจาของสัตว ในดานของสัตวปวยจะไดรับการบําบัดรักษาที่เหมาะสมตอโรค พนจากความทุกขทรมาน สัตวแพทยใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการใหคําวินิจฉัย วางแผนการรักษาและพยากรณโรคใหปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมตอหนาที่ของ
ตน เพ่ือใหการวินิจฉัยถูกตองแมนยําที่สุด หลีกเล่ียงการวินิจฉัยผิดพลาดอันอาจจะกอผลรายตอสัตวปวยและสูญเสีย
คาใชจายโดยไมจําเปนตอเจาของสัตว จะไดรับประโยชนจากการวินิจฉัยโรคที่ถูกตองแมนยําดวยความสุขที่สัตวเล้ียง
ของตนไดรับการวินิจฉัย บําบัดรักษาอยางถูกตองเหมาะสมแกโรค แมวาในบางกรณีอาจจะเหลือวิสัยที่จะรักษาให
หายขาดได หากการดําเนินการวินิจฉัยและรักษาโรคเปนไปอยางถูกตอตามครรลองวิชาชีพแลวลวนเพ่ิมพูนความ
เช่ือมั่นและศรัทธาตอสัตวแพทยผูรับผิดชอบอยางแนนอน 
 
2. แนวทางการวินิจฉัยโรคเน้ืองอกผิวหนัง 

 สวนใหญเน้ืองอกผิวหนัง มักจะแสดงลักษณะรอยโรคเปนตุมหรือกอนเน้ือ อยางไรก็ตาม เน้ืองอกบางชนิด มี
ลักษณะรอยโรคตาเปลาเปนแผลหลุมที่กินบริเวณกวางและแผขยายออกไปเรื่อยๆ เชน Squamous cell carcinoma ดังน้ัน
รอยโรคที่แมจะไมใชตุมหรือกอน แตเปนแผลหลุม หรือเปนแผลเรื้อรังที่รักษาไมหายขาด ควรคํานึงถึงเน้ืองอกผิวหนัง
ไวดวย ขณะเดียวกันรอยโรคตุมหรือกอนบนผิวหนังหรือในช้ันใตผิวหนัง อาจจะไมไดเกิดจากเน้ืองอกเสมอไป อาจเกิด
จากกระวนการอักเสบอยางเรื้อรัง เชน ฝ หรือ ปฏิกิริยาตอวัตถุแปลกปลอมที่ถูกฉีดเขาไปใน เชน adjuvant ในสวนผสม
ของวัคซีนชนิดตางๆ จึงควรเก็บตัวอยางตุมหรือกอนเพ่ือการวินิจฉัยสรุป เน่ืองจากการวินิจฉัยเน้ืองอกไมสามารถ

                                                                 
* ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กําหนดคําวินิจฉัยระบุชนิดของเน้ืองอกดวยการตรวจทางคลินิกเพียงอยางเดียว แตควรสงตัวอยางตรวจเพ่ิมเติม มีวิธีการ
สงตัวอยาง 2 วิธี ดังน้ี 

1. การตรวจทางเซลลวิทยา (Cytological examination) เก็บตัวอยางเซลลจากกอนเน้ือที่สงสัยดวยการเจาะดูด 
หรือกดปายสวนของกอนเน้ือลงบนสไลดกระจกแลวยอมสีเพ่ือตรวจทางเซลล การตรวจวิธีน้ี สัตวแพทยสามารถเตรียม
ตัวอยางดวยตนเอง ภายในคลินิก และอาจจะตรวจตัวอยางสไลดดวยตนเองเพ่ือระบุคําวินิจฉัย หากคุนเคยและมี
ประสบการณในการตรวจหาเซลลเน้ืองอกจากสไลด ซึ่งเน้ืองอกบางชนิดมีลักษณะของเซลลที่เปนเอกลักษณ และไม
เหลือวิสัยที่จะตรวจดวยตนเอง สามารถเทียบเคียงกับตําราหรือคูมือภาพสีแสดงลักษณะของเซลลเน้ืองอกได การ
วินิจฉัยเน้ืองอกดวยการตรวจเซลล สะดวก ประหยัดและไมสิ้นเปลืองเวลา สัตวแพทยผูเก็บตัวอยางสามารถตรวจสไลด
ตัวอยางไดดวยตนเอง และอาจจะวินิจฉัยสรุปชนิดของเน้ืองอกบางชนิดได เชน Round cell tumors โดยไมจําเปนตอง
สงตัวอยางเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยา  
 สําหรับการตรวจเซลล สัตวแพทยผูตรวจสไลดพึงระลึกไวเสมอวาหากไมพบเซลลเน้ืองอกในสไลดตัวอยาง 
ก็ไมอาจสรุปวาสัตวปวยที่เก็บตัวอยางน้ันมาจากรอยโรคที่ไมใชโรคเน้ืองอก เพราะการเก็บตัวอยางจากกอนเน้ืองอก
หลากหลายชนิดที่มีลักษณะภายในแตกตางกัน เชน แนน ฟาม มีเศษเน้ือตาย หรือเซลลอักเสบและ Exudate ปนอยูลวน
อาจเก็บไมไดเซลลเปาหมาย หรืออาจบดบัง มิใหตรวจพบเซลลเน้ืองอกได เปนเหตุให หากการตรวจเซลลไมสามารถ
ไดขอสรุป ควรสงตัวอยางช้ินเน้ือเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยาดวยเสมอ ซึ่งใหขอมูลสําคัญอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการ
วางแผนการรักษาและพยากรณโรค ดังจะกลาวตอไป 

2. การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathological examination) เก็บตัวอยางเน้ือเยื่อจากกอนเน้ือที่สงสัย ดวย
การตัดเพียงบางสวน (Incisional biopsy) หรือหากสามารถกระทําได ตัดกอนเน้ือที่สงสัยออกทั้งกอนแลวสงตัวอยาง
ตรวจ (Excisional biopsy) การตรวจวิธีน้ี ตองสงตัวอยางช้ินเน้ือในสารละลาย 10% formalin (เพ่ือปองกันการเนา) 
ใหกับหองปฏิบัติการเพ่ือจัดเตรียมตัวอยางช้ินเน้ือเปนสไลดกระจกยอมดวยสี hematoxylin & eosin สงใหพยาธิสัตว
แพทยเปนผูตรวจและกําหนดคําวินิจฉัยของชนิดเน้ืองอก แมวาการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาใชเวลานานกวา และเสีย
คาใชจายมากกวาการตรวจทางเซลลและเน้ืองอกบางชนิดสามารถวินิจฉัยไดจากการตรวจเซลล แตการตรวจช้ินเน้ือทาง
จุลพยาธิวิทยายังคงเปนการวินิจฉัยเน้ืองอกมาตรฐานท่ีพึงกระทําเสมอเพราะใหคําวินิจฉัยที่ถูกตองแมนยํามากกวาการ
ตรวจเซลล ซึ่งบางครั้งอาจเก็บตัวอยางไมไดเซลลเน้ืองอกที่แทจริงและบดบังดวยเศษเน้ือตายหรือเซลลอักเสบที่อาจพบ
ภายในกอนเน้ืองอกดวย การตรวจทางจุลพยาธิวิทยานอกจากจะไดคําวินิจฉัยชนิดของเน้ืองอกแลว ยังใหขอมูลในการ
จัดลําดับความรุนแรงของเซลลเน้ืองอก (Grading) เชน Mast cell tumor เพ่ือการพยากรณโรค การตรวจแพรกระจาย
ของเซลลเน้ืองอกไปยังเน้ือเยื่อขางเคียงภายในหลอดเลือดหรือทอนํ้าเหลือง หรือการประเมินขอบแผลผาตัด (Surgical 
margin) วาพบเซลลเน้ืองอกแพรกระจายไปถึงหรือไม หากพบแสดงวามีโอกาสที่เน้ืองอกจะกลับซ้ํางอกใหมขึ้นมา ณ 
ตําแหนงผาตัดเอาเน้ืองอกออกไป 
 
3. ความชุกของโรคเน้ืองอกผิวหนัง 
 ผลการสํารวจโรคเนื้องอกหรือรอยโรคงอกเกินที่คลายเน้ืองอก (Tumor-liked hyperplastic lesions) ผิวหนังใน
สุนัขที่สงตรวจดวยการเก็บช้ินเน้ือเพ่ือตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ณ หนวยพยาธิกายวิภาควินิจฉัย หนวยงานชันสูตรโรค
สัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จํานวน 1,212 ตัว (โดยไมคํานึงถึงเพศ พันธุหรืออายุของสุนัข เน่ืองจากมีการ
กระจุกตัวของปจจัยดังกลาว ทําใหมีผลตอการวิเคราะหทางสถิติ เชน จํานวนของสุนัขพันธุแทแตละชนิด ยังมีนอยเกิน
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กวาจะวิเคราะหไดจากจํานวนของสุนัขในการสํารวจครั้งน้ี) ระหวางพ.ศ. 2548 และ 2550 พบวาเน้ืองอกผิวหนังของ
สุนัข สามารถจัดแบงเปน 4 กลุม (ภาพท่ี 1.) ดังน้ี 

1. เน้ืองอกท่ีมีตนตอจากเซลลเยื่อบุ (Epithelial neoplasm/tumors) เชน Squamous cell carcinoma, Benign 
basal cell tumor (Trichoblastoma), Perianal (hepatoid) gland tumors, Sebaceous gland hyperplasia & tumors ซึ่งใน
บรรดาเน้ืองอกจากเยื่อบุผิวจากขอมูลดังกลาว สรุปไวในตารางที่ 1. ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1. เน้ืองอกผิวหนังกลุมเย่ือบุท่ีพบบอยในสุนัข พ.ศ. 2548 – 2550. 

ลําดับท่ี ชนิดของเน้ืองอก เปอรเซ็นตจากจํานวนท้ังหมด 
1 Squamous cell carcinoma 21.11 
2 Basal cell tumor, benign 15 
3 Sebaceous epithelioma 14 
4 Perianal gland adenoma 13 
5 Perianal gland carcinoma 8 
6 Sebaceous gland carcinoma 7 
7 Sebaceous gland hyperplasia 7 
8 Sebaceous adenocarcinoma 5 
9 Apocrine adenoma 4 
10 Basal cell carcinoma 3 
11 Basesquamous carcinoma 3 
12 Sebaceous adenoma 1 
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2. เน้ืองอกที่มีตนตอจากเน้ือเยื่อเก่ียวพันหรือเน้ือเยื่อ Mesoderm (Mesenchymal cell neoplasm) ใน
ระยะคัพภะ พบวา melanoma เปนเน้ืองอกที่พบบอยที่สุด 

 
ตารางท่ี 2. เน้ืองอกผิวหนังกลุมเน้ือเย่ือเก่ียวพันท่ีพบบอยในสุนัข พ.ศ. 2548 – 2550. 

ลําดับท่ี ชนิดของเน้ืองอก เปอรเซ็นตจากจํานวนท้ังหมด 
1 Melanoma 23.33 
2 Fibrosarcoma 14.29 
3 Fibroma 12.86 
4 Lipoma 10.95 
5 Hemangioma 7.62 
6 Hemangiosarcoma 7.62 
7 Malignant fibrous histiocytoma 4.76 
8 Schwannoma 4.29 
9 Liposarcoma 3.81 
10 Myxosarcoma 3.33 
11 Hemangiopericytoma 3.33 
12 Malignant schwannoma 3.33 
13 Myxoma 0.48 

 
3. เน้ืองอกที่มีรูปทรงกลม (Round cell tumors) เมื่อเรียงจากความชุกในการพบมากไปนอยตามลําดับ 

ประกอบดวย  
- Mast cell tumor 61.93% 
- Plasma cell tumor 14.21% 
- Transmissible venereal tumor (TVT) 11.17% 
- Lymphoma 7.61% 
- Histiocytoma 6.09% 

  เน้ืองอกแตละชนิดในกลุมเน้ืองอกที่มีรูปทรงกลมขางตน มีตนตอของเซลลตางกัน หากจัดไวรวมกันเพ่ือ
สะดวกในการวินิจฉัยดวยการตรวจเซลลซึ่งสามารถวินิจฉัยไดไมยากนัก ดังน้ันการตรวจเซลลกอประโยชนอยางมาก
ในการวินิจฉัยเน้ืองอกกลุมน้ี และชวยวินิจฉัยแยกโรคเพ่ือตัดประเด็นกอนเนื้องอกที่เกิดจากเน้ืองอกกลุมอื่นๆ ที่สวน
ใหญมักจะตองอาศัยการวินิจฉัยดวยการตรวจจุลพยาธิวิทยาดวยเสมอ เพ่ือใหไดมาซึ่งการวินิจฉัยสรุปหรือการวินิจฉัย
ขั้นสุดทาย 

4. เน้ืองอกเตานม (Mammary gland tumors) แมวาเน้ือเยื่อเตานมเปนเน้ือเยื่อที่ไมจัดอยูในระบบผิวหนังแต
ตําแหนงที่พบบริเวณทอง อาจสับสนกับเน้ืองอกผิวหนังได จากฐานขอมูลฯ พบวาสุนัข จํานวน 191 ตัว ที่วินิจฉัยวาเปน
เน้ืองอกเตานม เปนมะเร็งเตานม 58% โดยพบมะเร็งตอไปน้ี 3 ชนิดเปนสวนใหญ จากมากไปหานอย ไดแก  Tubular 
carcinoma, Acinous adenocarcinoma, Malignant mixed mammary gland tumor ซึ่งความชุกของมะเร็งเตานมขางตน
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รวมกันพบบอยกวากลุมเน้ืองอกเตานมธรรมดาที่ไมรายแรงทุกชนิดรวมกัน เชน Benign mixed mammary gland tumor, 
Mammary gland cystadenoma, Tubular adenoma of mammary gland, Myoepithelioma 
 

โดยสรุป ในบรรดาเน้ืองอกผิวหนังทุกชนิดจากการสํารวจครั้งน้ี พบวา Mast cell tumor เปนเน้ืองอกที่พบ
บอยที่สุดรองลงมาดวย Melanoma และ Squamous cell carcinoma ตามลําดับ (ตารางที่ 3. และภาพที่ 2.) 
 
ตารางท่ี 3. เน้ืองอกผิวหนังท่ีพบบอยในสุนัข พ.ศ. 2548 – 2550. 

ลําดับท่ี ชนิดของเน้ืองอก เปอรเซ็นตจากจํานวนท้ังหมด 

1 Mast cell tumor 20.13 

2 Melanoma 8.09 

3 Squamous cell carcinoma 6.93 

4 Fibrosarcoma 4.95 

5 Trichoblastoma 4.79 

6 Sebaceous epithelioma 4.62 

7 Plasma cell tumor 4.62 

8 Fibroma 4.46 

9 Perianal gland adenoma 4.29 

10 เน้ืองอกชนิดอื่นๆ 37.13 

 
 ขอมูลความชุกของเนื้องอกชนิดตางๆ เหลาน้ีใชเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยเบื้องตนทางคลินิก และ
ประกอบการวางแผนการรักษาในสัตวปวยแตละตัว ซึ่งบางครั้งอาจจะตองไดรับการรักษาเบื้องตนกอนที่จะไดรับผล
วินิจฉัยสรุปดวยการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา เพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนจากเน้ืองอกที่เปนมะเร็ง (Paraneoplastic 
syndromes)ไวกอนในขณะที่รอผลการวินิจฉัยสรุปหรือปองกันภาวะแทรกซอนหากสัตวปวยตองไดรับการผาตัดเพ่ือ
เก็บตัวอยางช้ินเน้ือหรือเพ่ือการรักษา จะไดลดภาวะวิกฤตอันอาจทําใหสุนัขตายกอนจะไดรับการรักษาที่เหมาะสมตอ
ชนิดของเน้ืองอกหรือมะเร็ง เชน ภาวะความดันโลหิตตํ่าจากการหลั่งสารฮีสตามินมากขึ้นของมะเร็ง mast cell tumor 
ซึ่งทําใหสุนัขเสี่ยงตอการตายขณะรับยาสลบหรือระหวางผาตัด หรือมะเร็ง lymphoma ที่อาจสรางสารกระตุนการยอย
สลายกระดูก ทําใหเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) จนเหน่ียวนําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 
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ภาพท่ี 1. แผนภาพแสดงปริมาณของกลุมเน้ืองอกผิวหนังในสุนัข พ.ศ. 2548 – 2550. 

 
ภาพท่ี 2. แผนภาพแสดงปริมาณของเน้ืองอกผิวหนังแตละชนิดท่ีพบบอยในสุนัข พ.ศ. 2548 – 2550. 
 
4. กิติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสัตวแพทยหญิงจิราภรณ ศรีทันรวบรวมและจัดเตรียมแผนภาพแสดงขอมูลความชุกของเน้ืองอก 
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Nutritional Management of Neoplastic Disease in Dogs 
 

Anton C. Beynen * 
 

1. Introduction 
Cancer is a common cause of death in dogs. The role of nutrition may be considered in relation to 

prevention of cancer and in the management of cancer patients. There is a limited number of publications dealing 
with research on diet and cancer in dogs. However, it can be suggested that prevention of cancer may go hand in hand 
with restricted feeding and optimum body condition. In animals with cancer it is not a question of curing the patient, 
but a matter of improving the quality of life for the patient and increasing survival time. It is believed that specific 
nutrients can be used to treat the malignant disease directly or indirectly. The two major goals are inhibiting tumor 
growth and preventing or managing cachexia. It is also assumed that appropriate nutritional support can reduce or 
prevent toxicoses associated with cancer therapy. However, the experimental evidence for dogs and cats is lacking or 
at the best weak. 
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2. Prevention 

Obesity is considered to be the most common nutritional disorder in companion animals. The condition is 
associated with various diseases. In dogs, juvenile obesity is associated with the predisposition to mammary tumors 
in adulthood (Sonnenschein et al., 1991; Perez-Alenza et al., 1998).  In a controlled study, diet restriction reduced  
body weight and retarded the development of the neoplasia, but it did not reduce the incidence of neoplasia (Kealy et 
al., 2002). 

 Perez-Alenza et al., 1998) found in dogs that overweight at young age was associated with the development 
of mammary tumors at older age (Table 1). Clearly, the data in Table 1 cannot be considered as proof for a cause-
and-effect relationship between obesity and cancer in dogs. 

In a case-control study with cats it was found that the intake of canned food instead of dry food was 
associated with a three-fold risk of oral squamous cell carcinoma (Bertone et al., 2003). In a case-control study with 
Scottish Terriers, the intake of vegetables was associated with a decreased risk of transitional cell carcinoma of the 
urinary bladder (Raghavan et al., 2005). At present, it is not possible to translate the results of the two case-control 
studies into dietary guidelines. 
 
Table 1. Body condition at one year of age in dogs with mammary tumors and in matched controls 

Body condition Controls (n = 89) 

Percentage 

Cases (n = 102) 

Underweight 14 19 

Normal 74 41 

Obese 12 40 

Perez-Alenza et al. (1998) 
 
3. Treatment 

Views on the ideal composition of a diet for the management of canine or feline cancer are generally based 
on theoretical considerations and research in species other than dogs and cats, including animal models with 
chemically induced cancer. It is generally proposed that a diet high in fat and protein with low carbohydrate may be 
beneficial, but there is no experimental evidence. In contrast, Shofer et al. (1989) showed in dogs with naturally 
occurring breast cancer that the survival time was highest when a diet high in protein and low in fat was given. 

It has been suggested that increased intakes of arginine, glutamine, selenium and vitamins C, E and A 
would slow down tumor progression, but there is no experimental evidence in dogs or cats with cancer. Perez-Alenza 
et al. (1998) observed that dogs with mammary tumors had a lower vitamin A status than did the matched controls.  

Research in mice with induced tumours has convincingly and consistently proven that feed rich in fish oil 
slows down the growth of tumurs and reduces the severity of cachexia. Fish oil is rich in long-chain omega-3 
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polyunsaturated fatty acids and its effects probably are mediated by the extra synthesis of specific eicosanoids and by 
a decrease in the plasma levels of the cytokines, tumor necrosis factor (TNFα) and interleukin-1β (IL-1β). The two 
cytokines are involved in the progression of cachexia. In dogs fed a diet rich in long-chain omega-3 polyunsaturated 
fatty acids, the blood plasma levels of TNFα and IL-β were lowered (Freeman et al., 1998). There are indications that 
fish oil also has a positive influence on dogs with cancer. Dogs with lymphoma had a higher survival time when 
given a diet rich in fish oil instead of soybean oil (Ogilvie et al., 2000). The fish-oil enriched diet, to which extra 
arginine had been added, contained about 20% fish oil and had a total fat level of about 30% on a dry matter basis. 
Table 2 illustrates the results of the study. 
 
Table 2. Survival times of dogs with lymphoma after treatment with doxorubicin and a diet containing either 
fish oil or soybean oil 

 Soybean oil (n=16) Fish oil (n=16) 

Median survival time 7.6 months 10.5 months 

 
4. Conclusion 

The limited data on nutrition and cancer in dogs does allow the formulation of solid nutritional guidelines. 
It would appear that prevention of obesity in dogs at young age may lower the risk of development of mammary 
tumors at older age. In the management of patients with cancer, a diet rich in fish oil may be beneficial. 
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การประสบความสําเร็จในการบําบัดโรคมะเร็งทางสัตวแพทย 
 

How to Get Success in Treatment of Canine Cancer 
 

รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน * 
 

บทคัดยอ 
การพัฒนาองคความรูทางดานชีววิทยาของโรคมะเร็งในทางสัตวแพทย มีบทบาทท่ีสําคัญตอการบําบัดรักษา

โรคมะเร็งในสัตวเล้ียงและเปนสิ่งที่ทาทายสัตวแพทยเฉพาะทางเปนอยางยิ่ง ปจจัยที่สําคัญในการที่จะประสบผลสําเร็จ
ในการรักษาโรคเน้ืองอกหรือมะเร็งในสัตวเล้ียงน้ัน ประกอบดวย 1) ทีมสัตวแพทย ประกอบดวย งานอายุรกรรม 
ศัลยกรรม และพยาธิวิทยา 2) สัตวปวย และ 3) เจาของสัตวเล้ียง สัตวแพทยจะตองเปนผูที่ใหความรูความเขาใจในเรื่อง
เปาหมายของการรักษา และตอบขอซักถามแกเจาของสัตว ไดเปนอยางดี คําถามที่สัตวแพทยมักจะตองเผชิญหนามีดังน้ี 

1. อะไรเปนสาเหตุท่ีทําใหสัตวเล้ียงเปนมะเร็ง: สาเหตุของการเกิดเน้ืองอกแบงเปน ความผิดปกติของสาย
พันธุกรรม ซึ่งเปนสาเหตุหลัก และสาเหตุโนมนํา ไดแก สารเคมีกอมะเร็ง การไดรับสารรังสี หรือ ปจจัยทางสภาวะ
แวดลอม รวมกับการติดเช้ือไวรัสกลุม Retrovirus หรือไวรัสกลุมอื่นๆ 

2. การวินิจฉัยโรคมะเร็งโดยการเจาะดูด (Fine needle aspiration) หรือการตัดชิ้นเน้ือ (Biopsy) จะทําใหเกิดการ
แพรกระจายของมะเร็ง หรือไม: วิธีการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา เปนวิธีมาตรฐาน (Gold standard) ขั้นตน ในการให
การบําบัดรักษาทั้งทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในขั้นตอไป และไมพบหลักฐานการแสดงถึงการแพรกระจายของ
เซลลมะเร็งไปยังตําแหนงอื่น ยกเวนกอนเนื้อในตําแหนงที่มีจุดเสี่ยงในการกอผลแทรกซอน เชน กอนเนื้อที่ตับหรือ
มาม ที่เสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในชองทอง กอนเน้ือในลูกตา สมอง หรือโพรงจมูก 

3. ในระหวางท่ีใหการรักษาโดยวิธีเคมีบําบัด สัตวเล้ียงจะมีอาการ คล่ืนไส หรืออาเจียนหรือไม: ปญหาความ
ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารในระหวางการรักษาที่ไดรับยาตานมะเร็งทั้งทางเสนเลือดหรือการกินน้ัน นับเปนสิ่งที่
หลีกเล่ียงไดยาก ซึ่งสัตวแพทยควรใหความสําคัญตอกลุมอาการดังกลาว โดยเตรียมการใหยาปองกัน หรือดูแลอยาง
ใกลชิด 

4. ในระหวางท่ีใหการรักษาโดยวิธีเคมีบําบัด สัตวเล้ียงจะมีพบการติดเชื้อแทรกซอนหรือไม: พบวาเซลลของไข
กระดูกมีความไวสูงตอความเปนพิษของยาตานมะเร็ง ภาวะกดไขกระดูก (Myelosuppression) ซึ่งนําไปสูภาวะเม็ดเลือด
ขาวตํ่า (Leucopenia) โดยเฉพาะเซลลนิวโทรฟว (Neutropenia) ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า (Thrombocytopenia) และภาวะเลือด
จาง (Anemia) สัตวแพทยควรมีการวางแผนในการฝาระวังและแกไขปญหาไดอยางทันที   

5. สัตวเล้ียงจะมีภาวะขนรวงในระหวางการรักษาหรือไม: ปญหาขนรวงนับเปนผลขางเคียงของการไดรับยาตาน
มะเร็ง และมีผลตอความรูสึกของเจาของสัตว แตพบภาวะขนรวงนอย ยกเวนในบางสายพันธุ ที่มีวงรอบการเจริญของ
ขน เชน พันธุพูเด้ิล แตภาวะขนรวงจะหายได ถาสุนัขหยุดใหการรักษา 

6. ในระหวางท่ีใหการรักษาโดยวิธีเคมีบําบัด สัตวเล้ียงควรจะไดรับการฉีดวัคซีนตามโปรแกรม หรือไม: ภาวะ
กดภูมิคุมกัน (Immunosuppression) มีความแตกตางจากภาวะกดไขกระดูก (Myelosuppression) ในระหวางการรักษา
พบวาภูมิตานทานชนิดสารนํ้า (Humoral immunity) ยังมีระดับของแอนติบอดีไตเตอร ที่ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับ 
                                                                 

* ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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สุนัขปกติ ในการตอบสนองตอการติดเช้ือตามธรรมชาติ แตสัตวแพทยบางทาน อาจหลีกเล่ียงการใหวัคซีนในระหวาง
การรักษา เพ่ือลดภาวะเครียดตอระบบการสรางภูมิคุมกัน 

7. ในระหวางท่ีใหการรักษาโดยวิธีเคมีบําบัด สัตวเล้ียงจะใชความเปนอยูรวมกับสัตวเล้ียงหรือสมาชิกใน
ครอบครัว ไดหรือไม: สัตวแพทย ควรใหความรูในเรื่องกลไกการขับออกของยาตานมะเร็ง โดยผานทางนํ้าปสสาวะ 
หรืออุจจาระ ซึ่งโดยปกติยาจะถูกขับออกภายนอกรางกาย ใชระยะเวลา ประมาณ 72 ช่ัวโมง ดังน้ันสมาชิกในบานที่อยู
ในกลุมเสี่ยง เชน สตรีมีครรภ เด็กทารก หรือ ผูปวยที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง ควรหลีกเล่ียงการสัมผัสสิ่งปฎิกูลจาก
สัตวเล้ียง 

8. เราสามารถเลือกแนวทางการแพทยทางเลือกรวมกับการรักษาไดหรือไม: ในปจจุบันแนวทางการรักษา โภชน
บําบัด การรักษาแพทยแผนตะวันออก การรักษาแนวองครวม การฝงเข็ม เขามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลผูปวย
โรคมะเร็งในระยะสุดทาย สัตวแพทย ควรมีการศึกษาขอมูลอยางถองแทในแนวทางดังกลาว เพ่ือที่จะนํามาใชรวมกัน
ไดเปนอยางดี 

9. สัตวเล้ียงของเราจะไดรับการบําบัดรักษาจนหายขาดจากโรคมะเร็งหรือไม: เปาหมายของการรักษาโรคมะเร็ง 
อาจจะหายขาด (Cure)ไดในบางประเภทของมะเร็งเทาน้ัน โดยสวนใหญจะเนนเปาหมายการรักษา ที่สามารถยืดอายุการ
มีชีวิตของสัตวปวย (Survival time, Relapsing time, Time to progression and  disease-free time) และการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของสัตวปวย รวมกับการใหกําลังใจแกเจาของสัตวปวย 

10. ถาสัตวปวยไมไดรับการรักษา: สัตวแพทยควรมีความรูในการพยากรณโรคมะเร็ง  พรอมที่ใหขอมูลในดาน
วิชาการท่ีถูกตองรวมกับการใหคําปรึกษาแกเจาของสัตวปวย ในการดูแลสัตวปวยโรคมะเร็ง ซึ่งนับวาเปนปจจัยที่สําคัญ
ในการประสบความสําเร็จในการรักษาสัตวปวยโรคมะเร็งไดเปนอยางดี 
 

การประสบความสําเร็จในการบําบัดโรคมะเร็งทางสัตวแพทย  รศ. นสพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน 
 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

21

การตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง 
Basic In-House Diagnosis of Skin Disease 

 
รศ.น.สพ.ดร. ณรงค กิจพาณิชย * 

 
วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังก็เหมือนขั้นตอนการตรวจโรคโดยทั่วไปคือประกอบดวย การตรวจประวัติ 

การตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังน้ันสัตวแพทยจึงจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ อยาง
ละเอียด และระมัดระวังเพ่ือจะไดสรุปขอวินิจฉัยไดถูกตอง 

วิธีการซักประวัติ   ขอมูลตางๆ  จากเจาของสัตว และการซักประวัติมีความจําเปนอยางย่ิงในการตรวจ
วินิจฉัยโรคผิวหนัง เพราะอาการบางอยางสัตวไมแสดงใหปรากฏในขณะทําการตรวจตองอาศัยการบอกเลาจาก
เจาของสัตว  อยางไรก็ตามสัตวแพทยจะตองระมัดระวังอยางมากที่จะไมต้ังคําถาม ที่ทําใหเจาของสัตวไขวเขว ใน
ขณะเดียวกันสตัวแพทยจะตองกลั่นกรองขอมูลจากเจาของสัตวเสียกอนที่จะนําไปประกอบการวินิจฉัยโรค   เจาของ
สัตวแทบทุกรายจะเลาอาการของสัตวปวยแตเพียงอยางเดียว โดยละเลยขอมูลที่จําเปนบางประการเชน 
สภาพแวดลอมที่เล้ียงสัตว  อาหารที่ใชเล้ียงสัตว ความถ่ีในการอาบนํ้าทําความสะอาด และอื่นๆ ซึ่งสัตวแพทย
จะตองไมละเลยที่จะซักถามเพ่ิมเติมจากเจาของสัตว  

นอกจากน้ีระยะเวลาของการเกิดโรค ตําแหนง ลักษณะที่เริ่มเปน ความรวดเร็วในการขยายตัวของโรค การ
ดูแลรักษาและชนิดยาที่เคยใช เปนขอมูลจําเปนที่ชวยในการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังไดมาก 

เจาของสัตวบางคนไดพยายามรักษาและใชยาดวยตนเองมากอน     จะดวยเหตุใดก็ตามปกปดไมบอกให
สัตวแพทยทราบ สิ่งน้ีเปนปญหาอยางยิ่งในการวินิจฉัยและรักษา เพราะลักษณะอาการของโรคอาจเปลี่ยนสภาพไป
แลวเมื่อมาถึงสัตวแพทย  

อาการคันหรือไม  และคันมากหรือคันนอย เปนขอมูลที่จําเปนมากในการวินิจฉัยโรคผิวหนัง   สัตวแพทย
จําเปนตองสอบถามจากเจาของสัตวและตรวจสอบดวยตนเอง   โดยต้ังคําถามหลายๆ แบบ เชน สัตวคันเปนแหงๆ 
หรือทั้งตัว เกามากไหม บอยไหม เชน ขี้เรื้อนซาคอพติคจะคันมากกวาขี้เรื้อนดีโมเดกซ 

โรคผิวหนังอาจเกิดจากการแพ ดังน้ัน สัตวแพทยจําเปนตองพิจารณาสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย ฝุนละออง 
วัสดุที่ปูใหสัตวนอน เชน ผาขนสัตว ฟางอาจทําใหผิวหนังสัตวแพ โดยเฉพาะพิษจากเห็บ เหา ไร  และแมลงรบกวน
สัตว ทําใหผิวหนังอักเสบและแพ อน่ึง ลักษณะการติดตอของโรคระหวางสัตวและมนุษย  แสดงวาเปนโรคติดเช้ือ
มนุษยที่คลุกคลีกับสัตวอาจพบเปนโรคผิวหนังบางชนิด เชน ขี้เรื้อนซารคอพติค และโรคผิวหนังเน่ืองจากเช้ือรา  

 การตรวจรางกายสัตว   รอยโรคของโรคผิวหนังสามารถมองเห็นไดชัดเจน  หรืออาจใชแวนขยายชวย 
สําหรับแสงสวาง นับเปนสวนสําคัญในการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนังและแสงธรรมชาตินับวาเหมาะที่สุด สวนแสง
สวางจากไฟฟาก็ใชไดดี แตตองมีกําลังสวางเพียงพอ  

กอนลงมือตรวจรอยโรคเฉพาะแหง สัตวแพทยควรตรวจสภาพทั่วไปของสัตวกอน เชน สุขภาพทั่วไปของ
สัตว อวนหรือผอมเกินไปหรือไม สภาพผิวหนังและขนไดรับการดูแลเอาใจใสเพียงพอหรือไม  โดยสังเกตดูวามีการ
หวีแปรงเปนประจํามากนอยเพียงใด จากนั้นจึงตรวจดูวารอยโรคมีลักษณะการกระจายอยางไร เปนแบบเฉพาะแหง
หรือกระจายทั่วตัว เปนทั้งสองซีกของลําตัวคลายกันหรือกระจายเปนแหงไมมีรูปแบบ  โดยตรวจบริเวณดานหลังตัว 

                                                                 
* โรงพยาบาลสตัวสวนหลวง 
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สัตว โดยมองจากดานทายของลําตัวตอมาดานขางและดานทองของสัตวหลังจากผานการตรวจท่ัวไปแลว สัตวแพทย
ตองดําเนินการตรวจรอยโรคอยางละเอียดตอไป อาจจําเปนใชมือชวยคลําสัมผัส ดูลักษณะของขนสังเกตวามีความ
นุมหยาบเพียงใด ขนเปนมันหรือแหง  หลุดติดมืองายหรือไม คําวา Alopecia หมายถึงอาการขนรวงทั้งหมดบริเวณที่
เคยมีขนปกคลุม สวน Hypotrichosis หมายถึงอาการขนรวงเพียงบางสวน ซึ่งอาจเปนผลมาจาก พัฒนาการของ
รางกายตามปกติ หรือระบบฮอรโมน หรือเน้ืองอก การอักเสบหรืออาการแพ Hypertrichosis หมายถึงการมีขนขึ้น
มากกวาปกติ ซึ่งมักเก่ียวของกับฮอรโมนหรือพัฒนาการของรางกายตามธรรมชาติ  

หลังจากน้ันใหตรวจดูสภาพของผิวหนัง  สังเกตความยืดหยุนของผิวหนัง ความหนาและแนนของผิวหนัง 
สุนัขบางพันธุที่มีลักษณะขนยาว   หรือบางสวนของรางกายที่ขนยาวอาจตรวจดูรอยโรคที่ผิวหนังไดยาก ก็อาจตอง
ตัดขนออก แลวเช็ดดวยแอลกอฮอล  กอนลงมือตรวจ ใหจดบันทึกลักษณะของรอยโรคที่พบโดยละเอียด  

มีสิ่งจําเปนสิ่งหน่ึงในการตรวจลักษณะรอยโรคก็คือ  การเปล่ียนรูปของรอยโรคเชน   ตุม Papules มักมี
การขยายไปเปน Vesicles และ Pustules แลวแตกหลุดออกไป หรือกลายเปนแผล Ulcer หรือเปน Crust รอยโรคที่
เกิดแบบเฉียบพลัน มักเกิดเร็วและหายเร็ว สวนรอยโรคที่พัฒนาแบบเรื้อรัง มักเหลือรองรอยบางอยางที่เปน
ประโยชนในการวินิจฉัยโรค เชน เม็ดสีหรือรอยแผล  Hyperplasia หรือ Lichenification 

ลักษณะของรอยโรคที่ผิวหนัง สัตวแพทยจะตองรูจักลักษณะของรอยโรคท่ีเกิดกับผิวหนังแบบตางๆ  
เพราะมีความจําเปนในการชวยวินิจฉัยโรคในกรณีที่ขอมูลจากหองปฏิบัติการไมสมบูรณพอ นอกจากน้ีแยกใหไดวา
รอยโรคใดเปนรอยโรคเริ่มแรก (Primary lesion) และรอยโรคใดเปนรอยโรคที่มีการเปล่ียนแปลงไปแลว 
(Secondary lesion)  

รูปแบบการกระจายของรอยโรค   มีความสําคัญในการชวยวินิจฉัยโรคอยางยิ่ง สมมุติเรากําหนดแนวจาก
ปลายจมูกไปจนถึงโคนหาง เราจะแบงพ้ืนที่รางกายสัตวออกเปน 2 ดาน คือ ซายและขวา มีโรคผิวหนังหลายชนิดที่
ทําใหเกิดรอยโรคทั้ง 2 ดาน คลายๆ กัน ซึ่งเรียกวา "Bilaterally symmetric lesion" การเกิดรอยโรคลักษณะน้ีมักเกิด
จากโรคที่มีสาเหตุมาจากภายในรางกายสัตว จําพวกภูมิแพ ขาดธาตุอาหาร Autoimmune diseases และโรคเก่ียวกับ
สภาวะฮอรโมนผิดปกติเชน Hypothyroidism   Hyperadrenocorticism และ Sertoli cell tumor   สวนโรคที่การ
กระจายตัวของรอยโรคบนผิวหนังไมแนนอน เรียกวา "Asymmetric lesion"  น้ันมักเกิดจากสาเหตุภายนอก เชน 
ปรสิตภายนอก  เช้ือรา ติดเช้ือแบคทีเรีย และผลจากการสัมผัสกับสารกอการแพ เปนตน  

ตําแหนงของรอยโรค โรคผิวหนังหลายชนิดมักพบเฉพาะแหงบนรางกายสัตว ซึ่งขอมูลดังกลาวจะมี
ประโยชนอยางย่ิงในการชวยวินิจฉัยโรค เชน Demodicosis มักพบที่แกมและริมฝปาก  Sarcoptes, Atopy มักพบรอย
โรคบริเวณหนาอกและดานลางของลําตัว โรคที่มักพบรอยโรคที่บริเวณรอบดวงตา เชน Zn deficiency , 
Autoimmune , Demodicosis , Superficial necrotic dermatitis และโรคบางอยางพบรอยโรคบริเวณดานในและชองหู
สวนนอกเชน Atopy และ Autoimmune เปนตน    
 
การตรวจในหองปฏิบัติการ  

โรคผิวหนังหลายชนิดทําใหเกิดรอยโรคที่ผิวหนังคลายคลึงกัน    การตรวจเฉพาะแหงแตเพียงอยางเดียว
อาจทําใหวินิจฉัยผิดพลาดได  จําเปนตองใชการตรวจในหองปฏิบัติการเพ่ือยืนยันผลวินิจฉัย นอกจากน้ีรอยโรคที่
ตรวจพบอาจมีสาเหตุหลายอยางรวมกันก็ได  
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การขูดตรวจผิวหนัง (Skin  scraping)  เครื่องมือที่ใชประกอบดวย ใบมีด กลองจุลทรรศน สไลดแกว 
กระจกปดสไลด ครีมฆาเช้ือ  และ Mineral oil ในการตรวจหาปรสิตแตละอยาง ควรใชเทคนิคเฉพาะจึงจะใหผลดี  

การตรวจหาไรดีโมเดกซ  เน่ืองจากเช้ือ  Demodex  canis  อาศัยอยูในรูขุมขน ควรใชน้ิวบีบใหเช้ือทะลัก
ออกมาเสียกอน  หรือใชใบมีดขูดผิวหนังคอนขางแรงจนเห็นเลือดซิบเรียกวา Deep skin scraping  การหยด Mineral 
oil 1 หยด ลงบนบริเวณที่ตองการขูด หรือใชใบมีดแตะนํ้ามันกอนลงมือขูดจะชวยใหสิ่งที่ขูดไดรวมติดที่ใบมีด 
นํามาแผลงบนสไลดแกว ปดดวยกระจกปดสไลด แลวนําไปสองตรวจโดยกลองจุลทรรศน อยาหยดนํ้ามันมากเกิน 2 
หยด และตองใชกระจกปดสไลดคลุมปดสิ่งที่ขูดไดที่ตองการสองตรวจทุกครั้ง เพ่ือชวยใหการตรวจหาเช้ือดีขึ้น   
ผิวหนังบริเวณที่ขูดแลวควรปายดวยครีมฆาเช้ือ เพ่ือปองกันการอักเสบ ขี้เรื้อนดีโมเดกซสุนัข  เกิดจาก  Demodex  
canis  

การตรวจหาไรซาคอพติค (Notoedres, Otodectes, Cheyletiella และ Demodex gatoi)ในแมว ขูดผิวหนัง
ตรวจหาคอนขางยาก เพราะอาศัยในโพรงลึกตองขูดหลาย ๆ ครั้ง และบริเวณที่ควรเลือกขูดคือบริเวณหูและขอศอก 
โดยเลือกท่ีมีตุมสีแดงๆ และสะเก็ดสีเหลืองคลุม การตรวจหาไรกลุมน้ีไมตองขูดลึก ขูดเพียงผิวๆ เรียกวา Superficial 
skin scraping เอาสิ่งที่ขูดไดมาใหมากหนอยแผลงบนสไลดแกวแลวปดคลุมดวยกระจกปดสไลด  หรืออาจใชสไลด
แกวอีกแผนหน่ึงปด กดทับสะเก็ดแทนกระจกปดสไลดก็ได  นําไปตรวจหาปรสิตดวยกลองจุลทรรศน    การตรวจ
พบสิ่งขับถายของไร ซึ่งมีลักษณะกลุม ๆ สีนํ้าตาลเขม  หรือไขของไรก็สามารถวินิจฉัยวาสัตวเปนโรค ในรายที่
ตองการผลตรวจอยางละเอียดใหนําสิ่งที่ขูดไดรวมทั้งขนไปอุนใน  10%  KOH  1-2  หยด  นาน 20 นาทีเพ่ือยอยสวน
ที่เปน เคอราติน หลังจากน้ันคนใหเขากันนําไปปน ตัวไรจะลอยขึ้นมารวมกันที่ผิวหนานําไปสองตรวจตอไป  

การตรวจหาไร Feline scabies mites (Notoedres cati) วิธีการตรวจหาปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีตรวจหาไรซา
คอฟติคในสุนัขคือ Superficial skin scraping  แตพบไดงายกวา ตําแหนงที่ควรขูดตรวจคือบริเวณใบหนาและหู  

การตรวจหาไร Cheyletiella mites ตัวคอนขางโตสามารถเห็นไดดวยแวนขยาย สีขาว เห็นเคล่ือนที่ได ไรน้ี
จะดํารงชีวิตบริเวณผิวๆ ไมลึก จึงไมจําเปนตองขูดลึกมากนัก อาจตรวจไดโดยแปรงขนดวยหวีละเอียดๆ หรือใชวิธี 
Acetate tape method ตรวจพบงายในสุนัขแตในแมวคอนขางยาก  

การตรวจหา Ear mites มีช่ือวา Otodectes cynotis พบในชองหูสวนนอกของสุนัข แมวและผิวหนังสวนอื่น
ของรางกาย  โดยเฉพาะที่สะโพกและหาง ตัวไรน้ีอาศัยที่บริเวณผิวหนังไมลึก การตรวจหาทําเชนเดียวกับการ
ตรวจหา Cheyletiella mites สวนในชองหูใหทํา Ear swab แลวนําไปตรวจหาโดยกลองจุลทรรศน 

การตรวจหา Malassezia ถารอยโรคมีลักษณะช้ืน ใหใช slide กดทาบลงบนผิวหนังที่เรียกวา Impression 
smear ผึ่งลมใหแหงแลวยอมดวย Diff-quick นําไปสองตรวจดวยกลองจุลทรรศน แตถารอยโรคมีลักษณะแหงใหใช
สําลีพันปลายไมจุม 0.9% NaCl กอนแลวนําไปปายบริเวณรอยโรค นํามากล้ิงบน Slide ผึ่งลมใหแหงแลวยอมสี
เชนเดียวกัน เรียกวิธีน้ีวา Cotton swab 

การตรวจหาปรสิตชองหูดานนอก การตรวจหาปรสิตในชองหูดานนอก ปฏิบัติโดยใช  Cotton swab เช็ด
ในชองหูเบาๆแลวนํามาคลุกกับ Mineral oil ประมาณ 2-3 หยด ที่อยูบนสไลดแกว แตถาชองหูมีนํ้าเหลืองหรือหนอง  
สงสัยวาอาจมีการติดเช้ือแบคทีเรียหรือจุลชีพอื่น ก็ใหใช  Metal loop แตะสิ่งที่ตองการตรวจแลวปายลงบนสไลด ทิ้ง
ไวใหแหง Fixed ดวยแอลกอฮอล แลวยอมสีเบื้องตนดวย Methylene blue หรือยอม  Diff quick ถาตรวจพบ
แบคทีเรียหรือจุลชีพอื่นใดก็ใหดําเนินการเพาะเช้ือ ยอมสี เพ่ือแยกชนิดตอไป  
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Acetate tape impression เปนวิธีงายๆ สะดวกโดยใชเทปใส ซึ่งดานหน่ึงมีกาวเหนียว แตะกดลงบนผิวหนัง
หรือบริเวณที่ตองการจะตรวจ  แลวนําไปติดกับสไลดแกว  สองตรวจดวยกลองจุลทรรศนหรือแวนขยาย วิธีน้ีเหมาะ
ที่จะใชกับปรสิตที่เคล่ือนที่เร็ว หรือกระจายขูดรวมยาก เชนเหา หมัด ไขหมัด สิ่งขับถายจากปรสิต 

การตรวจเช้ือราที่ผิวหนัง เช้ือราหลายชนิดทําใหเกิดโรคที่ผิวหนังสัตว  ทําใหเกิดขนรวง  คันและมีอาการ
ทั่วไปคลายกับโรคผิวหนังจากสาเหตุอื่น  ดังน้ันสัตวแพทยที่ทําการรักษาโรคผิวหนัง จึงตองรูจักขั้นตอนและวิธีการ
ตรวจโรคเช้ือราโดยละเอียด 

Wood's light   มีประโยชนในการตรวจหาเช้ือราบางชนิด Wood's light คือแสงที่เกิดจากการกรองแสงอุล
ตราไวโอเลตผานโคบอล หรือนิคเกิลฟลเตอร (Cobalt or Nickel filter) การตรวจจะตองทําในหองมืด และตอง  
warm up เครื่องมือกอนประมาณ 5-10 นาทีเพ่ือใหคลื่นและความเขมของแสงพอเหมาะ ขนที่มีการติดเช้ือ 
Microsporum canis ซึ่งเปนเช้ือที่ทําใหเกิดโรคเพียงชนิดเดียวที่ใหผลบวก จะใหผลเรืองแสงสีเหลืองเขียว ทั้งน้ี
เน่ืองจาก Tryptophan  metabolites ที่เช้ือสรางขึ้น สิ่งขับถายน้ีเกิดจากเช้ือราที่ทําลายขนที่กําลังเติบโตเทาน้ัน  แตการ
เรืองแสงจะไมเกิดกับสะเก็ดขี้รังแค หรือแมแตเช้ือที่เพาะในอาหารเล้ียงเช้ือ เช้ืออื่นที่ใหผลตรวจน้ี เชน M. 
distortum, M. audoinii และ Trichophyton senoenleinii แตเช้ือเหลาน้ีไมมีความสําคัญตอการเกิดโรค การใชยาฆา
เช้ือพวก ไอโอดีน จะมีผลไมทําใหเกิดการเรืองแสงเพราะเช้ือถูกทําลาย  สวนเช้ือแบคทีเรียพวก Pseudomonas 
aeroginosa และ Corynebacterium minutissimum ซึ่งเปน False positive เรืองแสงแตสีที่เกิดไมเหมือนกัน อยางไรก็
ตาม  เคอราติน  สบู  ปโตรเลียม  และยาบางชนิด จะใหผลเรืองแสง และมักทําใหมีปญหา ใหผลเปนบวกทั้งๆ ที่มิได
เปนโรคเช้ือรา  

การเก็บตัวอยางเพ่ือสงเพาะจําแนกเช้ือรา เน่ืองจากเช้ือราที่ทําใหเกิดโรคในสัตวมีหลายชนิด ทําใหเกิด
อาการโรคคลายคลึงกัน การเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปเพาะและจําแนกชนิดของเช้ือรา จะชวยใหการวินิจฉัยโรคผิวหนัง
ไดผลดี  

วิธีเก็บตัวอยางที่จะนําไปเพาะหาเช้ือราน้ัน ปฏิบัติโดยใช forceps ที่สะอาดเลือกคีบจับขนที่สงสัยวามีการ
ติดเช้ือหรือตรวจพบวาเรืองแสงกับ  Wood's  light  อาจใชแปรงสีฟนที่อบฆาเช้ือแลว คอยๆแปรงรวมขนและนําไป
เพาะในอาหารเล้ียงเช้ือรา นอกจากนี้การตรวจหาเช้ือราอาจทําโดยนําขนที่ติดแปรงที่ใชกับสุนัขน้ันมาเพาะหาเช้ือก็
ได  

สําหรับการตรวจหาเช้ือราจากผิวหนังน้ัน  ถาสังเกตวาผิวหนังไมคอยจะสะอาดเทาใดนัก ควรทําความ
สะอาดบริเวณผิวหนังเสียกอน โดยใชผากอสชุบแอลกอฮอล 70 % ชะทําความสะอาดผิวหนังเบาๆ แตถาผิวหนังดู
สะอาดพอควร ก็ใชใบมีดขูดนําไปตรวจโดยตรงหรือสงเพาะจําแนกเช้ือตอไป  

การสลายยอยเคอราติน  เพ่ือตรวจเช้ือรา เปนวิธีที่ตองระมัดระวังและผูปฏิบัติตองมีความชํานาญ เพราะใช
สารท่ีกัดระคายเคืองผิวหนัง  สัตวแพทยบางคนไมนิยมปฏิบัติ จุดประสงคก็เพ่ือยอยสลาย เคอราติน  กอนตรวจหา
โดยกลองจุลทรรศน  ทําโดยนําสิ่งที่ตองการตรวจหาไปรวมลงบนสไลดแกวแลวหยด 20% KOH 4-5 หยด  ปดดวย
กระจกปดสไลดนําไปอุนนานประมาณ 15-20 นาที หรืออาจปลอยทิ้งไวในอุณหภูมิหองนาน 30  นาที บางคนอาจ
เติม Indian  ink ลงใน 20% KOH ในอัตรา 1 : 2 เพ่ือชวยให Hyphae ติดสีชัดขึ้น  

สัตวแพทยบางคนใช Chloral hydrate  20 กรัม เติมลงใน Liquid phenol 25 มล.และ Acetic acid 25 มล.  
แทนการใช KOH สารผสมที่เตรียมขึ้นน้ีกอนที่จะนําไปใชตองปลอยทิ้งไวให Chloral hydrate ละลายเปนของเหลว 
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จนหมดเสียกอน ซึ่งอาจกินเวลาหลายวัน จึงนําไปใชได แตมีขอดีตรงที่วาการยอยสลายเกิดไดเร็ว  กลาวคือ หลังจาก
เติมสารผสมลงไปในสิ่งท่ีตองการจะยอย ก็นําไปตรวจโดยกลองจุลทรรศนไดแทบจะทันที  

Dermatophyte test medium (DTM) เปนอาหารเลี้ยงเช้ือที่มียาปฏิชีวนะ และ Phenol red ซึ่งเปนตัวช้ีวัด
ความเปนกรด-ดาง เปนสวนประกอบสําคัญ โดยเช้ือราที่ทําใหเกิดโรคจะยอยสลายโปรตีนทําใหอาหารเล้ียงเช้ือ
เปลี่ยนเปนสีชมพูแดงเน่ืองจาก pH เปลี่ยนไปเปนดางซึ่งปรากฎการณน้ีอาจพบไดใน 3-7 วันหรืออาจนานถึง 14 วัน 
สวนเช้ือราที่ไมทําใหเกิดโรคจะยอยสลายคารโบไฮเดรตกอนจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงชากวา และมักนานเกิน 
14 วันมีขอตองปฏิบัติคือ เน่ืองจากเช้ือราตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต ดังน้ันภาชนะท่ีบรรจุอาหารเพาะเช้ือ
ราตองไมปดทึบมีชองใหอากาศเขาไดบาง 

การตรวจโรคแบคทีเรียที่ผิวหนัง ในทางปฏิบัติ   ถาสัตวแพทยตองการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับแบคทีเรีย
จะตองเก็บตัวอยางสงเพาะจําแนกในหองปฏิบัติการ  ซึ่งดําเนินการโดยนักจุลชีววิทยาที่ชํานาญงาน อยางไรก็ตาม
สัตวแพทยอาจจะทํา  Direct smear  และยอมสี เพ่ือหาขอมูลเบื้องตนวาแบคทีเรียติดสี แกรมบวกหรือแกรมลบ 
ลักษณะรูปรางเปนแบบกลม รี เกลียว หรือทดสอบคุณสมบัติของเช้ือเบื้องตนที่พอจะทําได โดยใชเวลาไมมากนัก 
และวิธีการท่ีไมซับซอน ก็จะเปนประโยชนในการรักษาไดมาก  

การเก็บตัวอยางสําหรับเพาะจําแนกเช้ือแบคทีเรีย ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังเปนอยางมาก เพราะ
โอกาสเกิดปลอมปน จากเช้ืออื่น ในขณะเก็บตัวอยางเกิดไดงาย วิธีการเก็บตัวอยางใหปฏิบัติโดยทําความสะอาด
ผิวหนังใหสะอาด แลวใชเข็มที่สะอาดปราศจากเช้ือเจาะใหของเหลวที่อยูภายในทะลักออกมา แลวจึงใช Cotton 
swab ที่ปราศจากเช้ือปายเช็ด เก็บในหลอดที่มีอาหารเลื้ยงเช้ือชนิดเหลว หรือในหลอดที่ปราศจากเช้ือ นําสง
หองปฏิบัติการโดยเร็ว เพ่ือเพาะจําแนกเช้ือตอไป หรืออาจใชวิธีการ  Biopsy บริเวณที่มีรอยโรคเก็บในหลอดท่ี
ปราศจากเช้ือนําสงหองปฏิบัติการเชนเดียวกันได  

สัตวแพทยผูทําการตรวจวินิจฉัยโรคผิวหนัง  ควรมีอุปกรณเบื้องตน   ในการตรวจเช้ือแบคทีเรีย เชน Diff 
Quick หรือ Methylene Blue ซึ่งใชเวลาสั้นๆ ในการยอมสี จะชวยใหทราบวารอยโรคน้ันเกิดจากการติดเช้ือหรือไม 
เพราะอาจไมเกิดจากการติดเช้ือก็ได ถาติดเช้ือเปนเช้ืออะไร  แบคทีเรีย รา  โปรโตซัว หรือถาเปนแบคทีเรียจะมี
รูปรางแบบไหน  ชนิดกลมแทง รี ติดสีอะไร  ควรอยูในกลุมใด  ซึ่งพอจะเปนประโยชนในการรักษาโรค หรือถา
สามารถทําทดสอบความไวของยาตอเช้ือไดก็ยิ่งเปนการดี  

การตัดช้ินรอยโรคสงตรวจ ปกติเราไมคอยทํา  Skin biopsy  บอยนัก โดยทั่วไปจะกระทําเมื่อพบวารอย
โรคที่พบสงสัยวาจะเปนมะเร็งหรือเน้ืองอก  หรือแผล  Ulcer  ที่มีปญหารักษาหายยาก    หรือรอยโรคทีไมคอยพบ
เห็นและดูรุนแรง  หรือรอยโรคที่สงสัยวาเปนโรคที่จะตองใชยาแพงๆ และระยะเวลารักษานานมาก  ถาพิจารณาแลว
วาจะตองทํา Skin  biopsys ควรทําใน  3 สัปดาห หลังจากพบวาการรักษาไมเกิดผล  

การตัดเก็บตัวอยางอาจเก็บโดยใช Biopsy punch หรืออาจใชมีดตัดเก็บเน้ือเยื่อก็ได ถาตองการเก็บรอยโรค
ช้ินใหญ อาจตองใหคนชวยจับหรือผูกบังคับสัตวใหดี หรืออาจใชยาชาเฉพาะแหง หรือยาทําใหสัตวซึมเสริมก็จะ
ชวยใหการปฏิบัติงานสะดวกขึ้น หรืออาจตองใชยาสลบถาจําเปน บริเวณที่จะทํา Biopsy อาจตองตัดขนออกให
สะอาด และใช 70% แอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาด   หามใชยาฆาเช้ือโรคชนิดอื่น เพราะอาจทําใหพยาธิสภาพ
บางอยางหายไป หรือรอยโรคที่แทจริงของโรคเปล่ียนไป  
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Fine needle aspiration เพ่ือตรวจวินิจฉัยเซลลของเน้ืองอกแบบตางๆโดยใชเข็มฉีดยาเบอร 21 หรือ 22 เจาะ
ดูดเซลลจากกอนเนื้องอกแลวนํามาแผบนกระจกสไลดผึ่งใหแหงแลวยอมสี Diff-quick นําไปสองกลองเพ่ือวินิจฉัย
ตอไป 

การตรวจอื่นๆ นอกจากการตรวจวินิจฉัยที่สัตวแพทยสามารถปฏิบัติเองในคลินิกดังกลาวมาแลว สัตว
แพทยอาจตองการขอมูลอื่นอีกเพ่ือสรุปขอวินิจฉัย แตเน่ืองจากในขบวนการปฏิบัติตองใชเครื่องมือราคาแพง หรือ
ตองใชผูชํานาญการเฉพาะทาง จึงอาจตองอาศัยหองปฏิบัติการท่ีมีขีดความสามารถในการใหบริการ เชน การตรวจ
ระดับฮอรโมน การทดสอบโรคภูมิแพ การตรวจทาง Serology ตางๆเชน Antinuclear antibody testing และ L.E. cell 
test เปนตน 
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How to Manage Epileptic Patients in Small Animal Practice 
 

สพ.ญ. อุไรวรรณ แสงเขียว * 
 

1. Introduction 
A seizure is a transient paroxysmal episode of excessive and/or synchronous neuronal activity within the 

cerebral cortex resulting in a varied clinical manifestation. 

Causes of seizures 

1. Primary (Idiopathic) epileptic seizure (PES) 
A syndrome that is only epilepsy, without an identifiable underlying structural brain lesion or other 

neurologic signs. Presumed to be genetic / familial in origin and usually age – dependent. Idiopathic epilepsy is 
usually associated with generalized motor seizure. 

2. Symptomatic (secondary) epileptic seizure (SES) 
Results from a structural brain disorder such as neoplasia, malformation and inflammation. 
3. Reactive epileptic seizure (RES) 
Seizures caused by extracranial disorders that affect a normal brain (metabolic disorder) such as 

hypoglycemia, intoxications ; not considered to be epilepsy. 
4. Probably symptomatic epilepsy  
Refers to epilepsy that likely has a structural cause, but no etiology can be determined (e.g. cortical 

dysplasia). 
Status epilepsy has been defined as a seizure lasting 20 minutes, or two or more discrete seizures without 

full recovery of consciousness between seizures. 
Classification of seizures 

1. Generalized seizure 
2. Partial seizure 
 Simple partial seizures (consciousness preserved) 
 Complex partial seizure (consciousness impaired) 
- Simple or complex partial seizures evolving into secondary generalized seizures (may be so rapid that 

simple partial onset is not observed). 
Consequences of seizure activity 

1. Central and obstructive apnea, cardiac arrhythmias, autonomic and hormonal changes. These may 
underlie sudden unexpected death in epilepsy. 

                                                                 
* โรงพยาบาลสตัวเจริญสุข 
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2. Neuronal damage through prolonged excitation, a cascade effect mediated by calcium entry into the cells 
and change in protein synthesis. This may contribute to the progression of certain epilepsy syndromes, and the 
occurrence of secondary foci. It may also contribute to progressive neurological deficits. 

3. Synaptic  reorganization. This may have similar consequences to neuronal damage. 
 
2. Diagnosis Approach to Seizures 

Minimum data base 

- patient’s signalment 
- physical examination 
- neurological examination 
- CBC 
- chemistry profile 

Ancillary diagnostic test 

- CSF analysis 
- CT scan 
- EEG 
- MRI 
 

3. General Recommendations for Initiating Therapy Include ; 
1. a single seizure occurring more than once every 4-6 weeks,  
2. cluster seizure activity (i.e. greater than one seizure within 24 h) or, 
3. status epilepticus regardless of frequency. 
 

4. Principles of Drug Treatment in Epilepsy 

 1. Develop a short and long-term plan before starting or changing an antiepileptic drug regiment. 
Indications and risks should be weighed up.  

2. Monotherapy should be used if possible. 
3. Start with low dose. 
4. Increase the dosage until seizures are controlled or side effects are experienced. 
5. Monitor serum levels. 
6. Beware of interactions with all prescribed and non-prescribed drugs. 
7. Beware the risk of seizure relapse or deterioration due to stopping or changing drugs. 
8. If seizures are controlled and the patient is free from side effects, dosages should remain unchanged 

regardless of the dose or serum drug level. 
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4.1 Antiepileptic Drugs (AEDs) 

 In general AEDs, act through enhancement of inhibitory processes via GABA, reduction of excitatory 
transmission and/or control of membrane cation conductance such as sodium and calcium. 

4.2 Common antiepileptic drugs 

 - Phenobarbital   - Potassium bromide 
 - Gabapentin   - Diazepam 
 - Valproic acid   - Topiramate 
 - Felbamate   - Clorazepate 
 - Zonisamide   - Levetirazetam 
 
1. Phenobarbital (PB) 

- Dog : 2-6 mg/kg PO bid 
- Cat : 1-2 mg/kg PO bid (usually 3.25-7.5 mg/cat) 
- Maximum concentrations are observed 4-8 hours after oral administration. 
- Therapeutic levels of 20-40 �g/ml have been suggested to maximize seizure control while minimizing 

side effects. 
- Serum phenobarbital levels should be assessed at 2 weeks after beginning  therapy to determine whether 

the actual serum concentration of phenobarbital has been obtained.  
- Rountine serum PB level, CBC and serum chemistries should be measured every 6 months. 
- Side effects : PU/PD, ataxia, sedation, polyphagia, hepatotoxicity. 

2. Potassium bromide (KBr) 
- Dose : 20-40 mg/kg PO sid mixed with food. 
- Polytherapy with PB. 
- PB is failure to control seizure. 
- Side effects : vomiting, anorexia, sedation, incoordination. 

3. Gabapentin 
- Dose : 100-300 mg/dog PO q8h or 8-20 mg/kg PO q8h 
- Useful in the management of neuropathic pain and Chiari-like malformation of  Cavalier spaniels.  
- Side effects: sedation and GI upset. 

 
4.3 At home treatment 

 Diazepam : Enema 
- small dog and cat : 5 mg 
- medium : 5-10 mg 
- large : 10-20 mg 
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Therapeutic monitoring is indicated in several situations: 
- When steady-state blood levels are reached after starting treatment, changing dose, or immediately after a 

loading dose. This provides a baseline to guide further changes in dose according to clinical circumstances. 
- When seizures are not controlled, despite an apparently adequate dose. This helps to determine the need 

for dose adjustment before the drug is changed or a second drug is added. 
- When signs of dose-related toxicity occur. 
- Every 6 to 12 months to verify that changes in pharmacokinetics have not caused blood concentrations to 

drift out of the intended range. 
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Pain Management 
 

น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ * 
 

1. คํานํา 
Pain หรือ ความเจ็บปวด หมายถึง "an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or 

potential tissue damage or described in terms of such damage"  ซึ่งสามารถแปลไดวา ความรูสึกหรือประสบการณทาง
อารมณซึ่งเปนผลเก่ียวเน่ืองกับความเสียหายของเน้ือเยื่อหรือเนื้อเยื่อที่มีโอกาสเสียหาย หรือความรูสึกหรือ
ประสบการณทางอารมณที่อธิบายไดวาเปนความเสียหาย น่ีคือคําจํากัดความของ International Association for the 
Study of Pain (ISAP) แตในทางสัตวแพทยแลวน้ัน สัตวแพทยทําการวินิจฉัยและรักษาแคเพียงความรูสึกซึ่งเปนผล
เก่ียวเน่ืองกับความเสียหายของเน้ือเยื่อหรือเน้ือเยื่อที่มีโอกาสเสียหายเทาน้ัน ในอดีต การลดความเจ็บปวดถูกมองขาม
ไปโดยสัตวแพทยไทยเน่ืองดวยสัตวแพทยในอดีตเช่ือวา การลดความเจ็บปวดในสัตวที่ไดรับการผาตัดน้ัน ถึงแมจะทํา
ใหสัตวสามารถลุกเดินไดอยางสบายตัว แตก็เพ่ิมโอกาสเสี่ยงที่จะทําใหแผลผาตัดแตกและทําการใส implant เพ่ือยึดตรึง
กระดูกน้ันหลุดออก แตในปจจุบันน้ีมีการศึกษาที่ยืนยันวา การไมใหยาระงับปวดใหผลเสียมากกวาใหผลดี เชน การไม
เคล่ือนไหวทําใหการหายของกระดูกหักชาลงและลดการทํางานของปอด นอกจากน้ียังมีผลกระตุน Sympathetic 
nervous system และ stress hormone ออกมาทําใหเปนผลโดยรวมคือ สัตวมีความเจ็บปวดและการหายของแผลชาลง 
เปนตน 

 
2. สรีระวิทยาของความเจ็บปวด 
 กอนที่เราจะสามารถเลือกวิธีในการระงับความเจ็บปวดไดน้ัน เราตองทําความเขาใจกับการเกิดความรูสึก
เจ็บปวดเสียกอน ซึ่งการเกิดความรูสึกเจ็บปวดน้ันจะประกอบดวยขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอนไดแก 

1. Transduction คือขั้นตอนการกระตุนที่ peripheral nociceptor หรือ receptor สําหรับรับความเจ็บปวดสวน
ปลายประสาท โดยมีการเปล่ียนแปลงแรงที่กระทําตอ nociceptor (noxious stimuli)ใหเปนสัญญาณไฟฟา  การกระตุนที่ 
nociceptor สามารถเกิดไดจากแรงกด (mechanosensitive) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ (thermosensitive) และการกระตุน
ดวยสารเคมี (chemosensitive) เชน inflammatory mediator (nitric oxide, prostaglandin E2, interleukin-1 และ tumor 
necrosis factor) เปนตน การกระตุนที่ peripheral nociceptor ในลักษณะน้ีเรียกวา peripheral sensitization  

2. Transmission คือขั้นตอนการนํากระแสประสาทหรือ action potential ผานไปตามเสนใยประสาทเพ่ือที่จะ
เขาสูไขสันหลัง nociceptor ตออยูกับปลายประสาท (axon) ชนิด A-delta ซึ่งเปนใยประสาทท่ีมี myelin sheath หุมอยู
และ C ซึ่งไมมี myelin sheathหุม ปลายประสาทชนิด A-deltaจะนํากระแสประสาทไดอยางรวดเร็วชนิด C ความรูสึกที่
ไดรับจะเปนแบบเจ็บแปลบ หรือ first pain สําหรับ ปลายประสาทชนิด C จะนําความรูสึกแบบ เจ็บแบบต้ือๆ หรือ 
second pain 

3. Modulation คือขั้นตอนการนํากระแสประสาทผานเซลลประสาท ใน dorsal root ganglia สงตอไปยัง gray 
matter ของ spinal cord เสนประสาทในสวนน้ีเรียกวา “first order neuron” และมี synapse เช่ือมตอกับเสนประสาทอีก
เสนหน่ึงเรียกวา  “second order neuron”  ซึ่งจะสงสัญญาณผาน  ascending tract  ตางๆ  ไดแก   spinothalamic tract,  

                                                                 
* โรงพยาบาลสตัว เอแคร 
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spinomesencephalic tract และ spinocervical tract ไปยัง supraspinal center ตางๆ ในสวนที่มีการ synapse กันของ first 
order neuron และ second order neuron อาจจะมีการเช่ือมตอของ neuron ตัวอื่นภายใน spinal cord ดวย และ neuron 
เหลาน้ีสื่อสารกันดวยการหลั่ง neurotransmitterที่สามารถจะขยายสัญญาณ เชน glutamate, aspartate และsubstance P 
เปนตน หรือลดสัญญาณก็ได  ในกรณีที่มีการลดสัญญาณและสงผลความเจ็บปวดลงจะเปนการกระตุนผาน descending 
inhibitory pathway ตางๆสงผลใหมีการทํางานของ opioid, serotonergic และ noradrenergic system 

ในกรณีที่มีการไดรับการกระตุนอยางตอเน่ืองทําใหมีการเปล่ียนแปลงของ neuron ใน dorsal horn โดยมีการ
เพ่ิมขึ้นของ neural อยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีมีการกระตุน และมีผลลด threshold ตอการกระตุนครั้งตอๆไปและ
เพ่ิมพ้ืนที่รับความรูสึกเจ็บของเสนประสาทใกลเคียงที่ไมไดรับการกระตุนน้ัน ลักษณะน้ีเรียกวา central sensitization 
หรือ wind-up 

การรับรูความรูสึกเจ็บปวดหรือ perception เกิดขึ้นในสมอง สวนน้ีจะมีเซลลประสาทเรียกวา “third order 
neuron” นําสัญญาณประสาทจาก tract ตางๆสูสวนตางๆของสมอง เชน medulla, pons, midbrain, thalamus, 
hypothalamus และ cerebral cortex ซึ่งเปนจุดที่มีการแปลสัญญาณไฟฟาทําใหเกิดการรับรูความเจ็บปวดขึ้น 
 
3. กลยุทธสําหรับการลดความเจ็บปวด 

เน่ืองจากกลไกรับรูความเจ็บปวดเปนกลไกท่ีมีความซับซอนมากและเกี่ยวเน่ืองกับการกระตุนหลาย pathway 
ในสัตวปวยเพียงตัวเดียว ดังน้ันไมมียาตัวใดตัวหน่ึงที่ขนาดยาน้ันๆจะสามารถระงับปวดไดในสัตวทุกตัว ดังน้ันเมื่อให
ยาแกปวดสัตวแพทยจําเปนตองยาใหเหมาะสม ซึ่งอาจจะใชมากกวา 2 ตัวรวมกัน และบริหารยาในขนาดที่เหมาะสม 
กลยุทธที่สากลที่ยอมรับมี 2 อยางคือ 

1. Preemptive analgesia หมายถึง การใหยาระงับปวดหรือใชเทคนิคตางๆเพ่ือลดความเจ็บปวดกอน ระหวาง
และหลังการทําใหเน้ือเยื่อเสียหายและเกิดอาการเจ็บปวด เทคนิคน้ีจะลดความรุนแรงและระยะเวลาที่จะรูสึกเจ็บปวด
หลังการผาตัดลง และลดการเกิดปญหาปวดเร้ือรัง (รูป 2) ดังน้ันในการวางยาสลบเพื่อการผาตัดครั้งหน่ึง สัตวแพทย
ควรท่ีจะเลือกยานําสลบ (premedicate agent) และ/หรือยากลุมชักนําการสลบ (induction agent) ที่มีฤทธิ์ลดปวด เชน 
alpha-2 agonist, opioid เปนตน รวมกับการใชเทคนิคการใชยาชาเฉพาะที่ หรือการใหยาในกลุม non-steroidal anti-
inflammatory drug ใหกอนการผาตัด หรือระหวางผาตัดอาจมีการใหยากลุม opioid เพ่ือลดความเจ็บปวดก็ได หรือให
ยากลุม opioid หลังผาตัดดวยเทคนิค continuous rate infusion (CRI) เปนตน หลักการน้ีไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายในปจจุบันเน่ืองจากสัตวปวยฟนตัวไดดีกวาโดยเฉพาะสัตวที่เขามาเพ่ือ elective surgery และถาใหยาแกปวด
หลังจากที่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแลวจะตองใชปริมาณยามากกวาการใหยาแกปวดกอนเกิดความเจ็บปวดดวย 

2. Multimodal analgesia หรือ balanced analgesia หมายถึงการใหยามากกวาหรือเทากับ 2 กลุมหรือใช
เทคนิคระงับปวดพรอมๆกันโดยยาออกฤทธิ์บนตําแหนงตางๆกันของ pain pathway (รูป 3)เหตุผลของกลยุทธน้ีคือการ
ใชยาในกลุมตางๆกันเพ่ือใหเกิดการสริมฤทธิ์กันในลักษณะของ additive (1+1=2) หรือ synergistic (1+1=3) ดังน้ันสัตว
แพทยสามารถใชขนาดยาที่นอยลงได สงผลใหสามาถลดผลขางเคียงของยาแตละตัวได เชน การตัดน้ิวต่ิง สัตวแพทยใช 
NSAID ในการยับยั้ง transduction รวมกับการใชยาชาเฉพาะที่เพ่ือยับยั้ง transmission ในขั้นตอน modulation ใช opioid 
รวมกับ alpha-2 agonist เปนตน หลักการของ multi-modal analgesia สามารถนํามาใชในการรักษาทั้งการเจ็บปวด
เฉียบพลัน (acute pain) และเรื้อรัง (chronic pain)ได 
ผลที่ไดจากการใชทั้ง 2 กลยุทธน้ีคือ 
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1. ปองกันการเกิด peripheral และ central sensitization 
2. ปองกัน tachyphylaxis หมายถึง ปองกันไมใหเกิดลดการตอบสนองของยาอยางรวดเร็วหลังจากมีการเริ่ม

ใหยา 
3. กด neuroendocrine stress response ซึ่งเปนผลตอเน่ืองจากความเจ็บปวดและการเสียหายของเน่ือเยื่อ 
4. ลดระยะเวลาการฟนตัวเน่ืองจากมีการซอมแซมเน้ือเยื่อที่ดีขึ้น (ลด catabolic process) และทําใหสัตว

สามารถเคล่ือนไหวไดคลองหลังผาตัด 
 
4. การใชเทคนิค preemptive analgesia และ balanced analgesia อยางมีประสิทธิภาพในประเทศไทย 
 

ระดับความเจ็บปวดท่ีสัตวจะไดรับจากหัตถการหรือการผาตัดชนิดตางๆไมเทากัน ดังน้ันสัตวแพทยตองเลือด
ชนิดยาและเทคนิคใหเหมาะสม เชน ความเจ็บปวดจากการเย็บแผลนอยกวาความเจ็บปวดจากการผาตัดแกไขกระดูกหัก 
ปนตน สัตวแพทยตองเลือกใชยานําสลบและ/หรือยาชักนําการสลบท่ีมีฤทธิ์แกปวดและ/หรือ NSAID และ/หรือเทคนิค
การใชยาชาเฉพาะท่ีมา และ/หรือใช analgesic adjuvant (การใหยาแกปวดรวมระหวางการผาตัด)รวมอยูในแผนการ
บริหารยาดวย โดยขึ้นอยูกับความรุนแรงของความเจ็บปวด โรคประจําตัวสัตว และระดับความเสี่ยง ASA  
 
ยาที่ที่นิยมใชในวิสัญญีทางสัตวแพทยในประเทศไทย ไดแก  

1. ยาระงับปวดที่มีใชตามคลีนิคและโรงพยาบาลสัตวอยางแพรหลายคือ NSAID ในรูปแบบฉีด เชน caprofen, 
flunixin meglumine, tolfenamic acid เปนตน ดังน้ัน สัตวแพทยสามารถใหยากลุม NSAID กอนการผาตัดประมาณ 30 
นาทีกอนผาตัดไดเพ่ือยับยั้ง transduction และยังมีหลักฐานเพ่ิมเติมวา NSAID ยังมีผลตอขั้นตอน modulation อีกดวย 
แตการใหยากลุม NSAID น้ันจะตองไมมีขอหาม เชน ไมมีปญหา renal insufficiency การสูงขึ้นของเอนไซมตับ แผล
ในทางเดินอาหาร และปญหาการแข็งตัวของเลือด เปนตน 

2. ยาในกลุม alpha-2 agonist เชน xylazine ที่มีฤทธิ์แกปวด สามารถใชเด่ียวๆสําหรับเปนยานําสลบได หรือ
ยากลุมน้ีสามารถใชรวมกับ opioid เชน morphine ไดในกรณีผาตัดที่มีความเจ็บปวดรุนแรงมาก เชน xylazine 0.5-1 
mg/kg + morphine 0.5 mg/kg IM  การใชยารวมกันน้ีใหระวังและเตรียมแกไข  bradycardia ซึ่งอาจเกิดได จาก
ประสบการณผูเขียน สัตวแพทยสามารถให xylazine 0.25 mg/kg IV ระหวางผาตัดทุก 30 นาทีเพ่ือลดความตองการของ
ยาดมสลบเปนลักษณะของ analgesic adjuvant 

3. ยาในกลุม benzodiazepine เชน diazepam, zolazepam  และ midazolam ยาที่นิยมใชมากที่สุดอีกตัวหน่ึงใน
กลุมน้ี ไดแก Zoletil® (zolazepam + tiletamine) ยากลุมน้ีไมมีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เทาน้ัน จึง
สมควรใชรวมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แกปวด เชน dissociative agent (ketamine) หรือ opioid (fentanyl)  การใชกลุม 
benzodiazepine รวมกับ opioid สําหรับนําสลบเชน midazolam 0.4-0.5 mg/kg morphine 0.2-0.5 mg/kg IM แลวตาม
ดวยยาชักนําการสลบ การใช benzodiazepine รวมกับ opioid หรือ dissociative agent เพ่ือชักนําการสลบจะไมกลาวถึง
ในเอกสารฉบับน้ี 

4. ยาในกลุม phenothiazine ไดแก acepromazine ไมมีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เทาน้ัน 
จึงสมควรใชรวมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แกปวด เชน opioid (morphine) ตัวอยางการใชยารวมกันไดแก acepromazine  
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0.03-0.05 mg/kg รวมกับ morphine 0.2-0.5 mg/kg IM สามารถรวมกันไดใน syringe เดียวกัน 20-30 นาทีกอนชักนําการ
สลบ 

5. ยากลุม local anesthetic เชน lidocaine และ bupivacine เทคนิคที่สัตวแพทยคุนเคยคือใชยากลุมน้ีสําหรับ
การทํา local anesthesia และ regional anesthesia เชน brachial plexus nerve block และ epidural anesthesia กอนลงมือ
ผาตัด 

- ในขณะผาตัด สัตวแพทยสามารถใชเทคนิค intra-articular analgesia สําหรับการผาตัดขอเขา เชน 
cruciate ligament rupture โดยฉีด lidocaine 2% และ bupivacaine 0.5% ผสมกับ NSS ใหเปน 1 ml/ 4.5 kg เขา
ขอ หลังจากเย็บปด joint capsule กอนเย็บผิวหนังปด 

- ในสุนัข lidocaine ยังสามารถใหในลักษณะของ CRI ระหวางผาตัดเพ่ือปริมาณยาดมสลบที่
ตองการไดอีกดวย โดยเริ่มใหดวย lidocaine 1-4 mg/kg IV แลวตามดวย 1-3 mg/kg/hr IV 10-50 μg/kg/minute 
6. ยากลุม dissociative agent คือ ketamine เปน non-competitive antagonist ซึ่งทําใหเกิดยับยั้งการเกิด 

sensitization ในสวนของไขสันหลัง และยังมีฤทธิ์กระตุน opioid receptor และกระตุน inhibitory system ไดแก 
noradrenergic และ serotonic neuron อีกดวย ดังน้ันยังสามารถใชเปน analgesic adjuvant ไดดวย ในสุนัขโดยใหใช 0.5 
mg/kg IV และตามดวย 10 μg/kg/minute ระหวางผาตัด หลังผาตัดใช 2 μg/kg/minute 

7. ยากลุม opioid ที่มีใชในประเทศคือ morphine และ fentanyl การใชประโยชนจากยากลุมน้ี ไดแก 
- ใชรวมกับยากลุมอื่นหรือเด่ียวๆเพ่ือเปนยานําสลบดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
- ในสุนัข Epidural analgesia โดย morphine (preservative free ) 0.1-0.3 mg/kg รวมกับ 0.5% 

bupivacine สามารถใหฤทธิ์แกปวดระหวางผาตัดไดนาน 4-6 ชม. และใหฤทธิ์แกปวดหลังผาตัดไดนานถึง12-
24 ชม. 

- Intra-articular analgesia  ให morphine 0.1-0.3 mg/kg ใชไดผลดีในกรณีขอมีการอักเสบเรื้อรัง 
สามารถใหฤทธิ์แกปวดระหวางผาตัดไดนาน 

- CRI 
- Morphine 0.1-0.2 mg/k/hr 

- Fentanyl 3-5 μg/kg bolus IV 3-6 μg/k/hr 
8. Tramadol เปนยาที่ไมไดจัดวาอยูในกลุมของ opioid แตตัวยาและ metabolite ของยาออกฤทธิ์ที่ mu 

receptor โดยมีฤทธิ์แกปวดเพียง 1 ใน 10 สวนของ morphine เทาน้ัน นอกจากน้ีตัวยายังยับยั้ง serotonin noradrenaline 
uptake ยามีเมตาบอลิซมที่ตับและขับออกที่ไต ขนาดยาที่แนะนําในสุนัขคือ 1-4 m/kg IV หรือทุก 6 ชม. สําหรับการ
ปวดรุนแรงหรือ รับประทาน1-4 m/kg ทุก 12 ชม. สําหรับลดปวดในรายของ osteoarthritis จากประสบการณผูเขียน
แนะนําใหยาเขาหลอดเลือดดําชาๆเน่ืองจากไดพบอาการท่ีสุนัขเหยียด เกร็งกลามเน้ือหลายครั้ง 
 
5. เอกสารอางอิง 
1. Classification of Chronic Pain, 2nd Ed, IASP Task Force on Taxonomy. H. Merskey and N. Bogduk. Seattle:  

IASP Press, 1994; 209-214 
2. McGuire L, Heffner K, Glaser R, et al. Pain and wound healing in surgical patients. Ann Behav Med 2006;  

31:165-172 

Pain Management   น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ 
 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

35

3. Tranquilli WJ, Grimm KA and Lamont LA. Pain Terminology, Physiology, Recognition, and Strategies for  
Management. Pain Management for the Small Animal Practitioner: Teton New Media, 2000; 2-11.  

4. http://www.vasg.org/The_Pain_Process.htm 
5. http://www.vasg.org/perioperative_pain_management_part_i.htm 
6. Tranquilli WJ, Grimm KA and Lamont LA. Analgesic Drugs. Pain Management for the Small Animal  

Practitioner: Teton New Media, 2000; 13-30.  
7. Tranquilli WJ, Grimm KA and Lamont LA. Analgesic Techniques. Pain Management for the Small Animal  

Practitioner: Teton New Media, 2000; 32-72. 
8. Price J and Nolan A; The Physiology and Pathology of Pain in Seymour C and Duke-Novakovski T; BSAVA  

Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 2nd ed 2007; 79-88 
9. Kerr C; Pain Mananagement I: Systemic analgesics in Seymour C and Duke-Novakovski T; BSAVA Manual of  

Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 2nd ed 2007; 89-103 
10. Lemke KA; Pain Mananagement II: Local and Regional Anaesthetic Techniques in Seymour C and Duke- 

Novakovski T; BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 2nd ed 2007;  104-114 
11. Beiche F, Scheuerer S, Brune K, et al. Up-regulation of cyclooxygenase-2 mRNA in the rat spinal cord  

following peripheral inflammation. FEBS Lett 1996; 390:165-169. 

Pain Management   น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

36 

Fluid, Electrolytes and Acid Base Balance in Small Animals 
 

น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสด์ิกุล * 
 

1. บทนํา 
สารนํ้า (Fluid) ในรางกายน้ันมีสวนสําคัญตอกระบวนการทํางานตางๆของเซลล การควบคุมระดับสารนํ้าให

อยูในภาวะธํารงดุล (Homeostasis) จึงจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือใหอวัยวะทั้งหลายสามารถทํางานไดอยางปกติ สารนํ้าทั้งหมด
ในรางกาย (Total body fluid) มีอยูประมาณ 60% ของน้ําหนักตัว โดยแบงเปนสารนํ้าภายในเซลล (Intracellular fluid, 
ICF) ซึ่งเปนสารนํ้าสวนใหญในรางกาย (ประมาณ 40%) และสารนํ้าภายนอกเซลล (Extracellular fluid, ECF) ที่มีอยู
เพียง 20%  โดย ECF ประกอบดวย พลาสมา (Plasma) (5%), สารนํ้าระหวางเซลล (Interstitial fluid) (15%) และ สารนํ้า
ตามชองวางของรางกาย (Transcellular fluid) ซึ่งพบในปริมาณเพียงเล็กนอย 

นํ้าและอิเล็คโตรไลตเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของสารน้ําในรางกาย โดยเฉพาะอิเล็คโตรไลตหลักๆ เชน 
โซเดียมและคลอไรด ซึ่งมีปริมาณสูงใน ECF แตมีปริมาณที่นอยใน ICF :โดยตางจากโปแตสเซียมและแมกนีเซียมที่มี
ความเขมขนสูงใน ICF เมื่อเทียบกับ ECF  ความเขมขนของอิเล็คโตรไลตที่มีความแตกตางกันระหวางภายใน ICF และ 
ECF น้ีมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการทํางานของเซลล เชน การเปล่ียนแปลงศักยไฟฟาที่เยื่อหุมเซลล เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงของความเขมขนของอิเล็คโตรไลตเหลาน้ีโดยเฉพาะที่อยูในสวนของพลาสมา สามารถกอใหเกิดความ
ผิดปกติได เชน การพบ Bradycardia ในรายที่เกิด Hyperkalemia เปนตน นอกจากน้ีความเปนกรดดางของรางกายยัง
ขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงอิเล็คโตรไลตในสารนํ้าเชนกัน 

ความผิดปกติของสารนํ้าและอิเล็คโตรไลตในสัตวเปนสิ่งที่สามารถพบไดเสมอ การเขาใจถึงการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวจะชวยใหสามารถวางแผนการรักษาไดอยางถูกตอง ทั้งในสวนของการเลือกชนิดสารนํ้าที่เหมาะสม ปริมาณท่ี
สัตวควรจะไดรับและขอควรระวังจากการใหสารนํ้าดังกลาว โดยบทความน้ีจะกลาวสรุปถึงกลไกการควบคุมสารนํ้าใน
รางกาย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของอิเล็คโตรไลตหลักๆ ที่สําคัญ และการเลือกใชสารนํ้าสําหรับการแกไขความ
ผิดปกติในบางภาวะของรางกาย 
 
2. กลไกการควบคุมนํ้าและอิเล็คโตรไลต 

การเปล่ียนแปลงของสารนํ้า มักจะเก่ียวของกับความเขมขนของสารนํ้า (Osmolality) กับปริมาตรของสารนํ้า
ในรางกาย ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับแรงดันเลือด การรับรูของรางกายโดยอาศัย Osmoreceptor ภายใน 
Hypothalamus และ Baroreceptor ที่พบไดในสวน Carotid sinus, Aortic arch หรือ Juxtaglomerular cell (JG cell) ที่ไต 
รวมกับการทํางานของตอมหมวกไต (Adrenal gland) ตอมใตสมองสวนทาย(Posterior pituitary gland) และไต จึงมี
สวนชวยในการรักษาสมดุลของสารนํ้าในรางกาย 
 Osmolality ของ ECF สูงขึ้น เชนการสูญเสียนํ้าออกจากรางกายมากกวาปริมาณที่ไดรับ จะกระตุน 
Osmoreceptor ในสมองสวน Hypothalamus แลวไปมีผลตอ Thirst center ทําใหสัตวเกิดการกระหายนํ้า นอกจากน้ีการ
รับรูของ Osmoreceptor ยังไปกระตุนใหเกิดการหลั่งของ Antidiuretic hormone (ADH) จากตอมใตสมองสวนทาย
เพ่ิมขึ้น ซึ่งฮอรโมนนี้มีผลตอทอไตสวน Collecting duct ทําใหเพ่ิมการขนสงนํ้ากลับเขาสูรางกาย 

                                                                 
* ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
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กรณีปริมาตรของสารนํ้าในรางกายลดตํ่าลง เชน ภาวะ Hypovolemia จะสงผลตอ Arterial pressure ซึ่งลดลง
ตามเชนกัน  Baroreceptor ทําหนาที่สงสัญญาณกระตุนทั้ง Thirst center ใน Hypothalamus และเพ่ิมการหลั่ง ADH 
นอกจากน้ีแรงดันเลือดที่ลดลงยังกระตุนใหตอมหมวกไตหล่ัง Aldosterone ซึ่งเปนฮอรโมนที่เพ่ิมการดูดกลับโซเดียมที่
ทอไต และมีผลตอเน่ืองทําใหนํ้าเกิดการเคล่ือนที่ตามโซเดียม ทําใหลดการสูญเสียสารนํ้าออกจากรางกาย ในสวนของ
ไตพบวา JG Cell หลั่ง Renin ออกมา ซึ่ง Renin น้ีจะเปล่ียน Angiotensiogen กลายเปน Angiotensin I จากน้ัน 
Angiotensin converting enzyme ซึ่งพบมากในปอดและไต ทําหนาที่เปลี่ยน Angiotensin I ไดเปน Angiotensin II ทั้งน้ี
ฤทธิ์ของ Angiotensin II สามารถเกิดขึ้นไดหลายแหง เชน กระตุนตอมหมวกไตใหหลั่ง Aldosterone นอกจากน้ี 
Angiotensin II ยังมีผลใหหลอดเลือดตางๆ เกิดการหดตัว ทําใหเพ่ิมความตานทานการไหลของเลือดและมีสวนชวยเพิ่ม
แรงดันเลือดใหสูงขึ้น การที่ Afferent arteriole ในไตหดตัว สงผลใหการกรองที่ไตลดลง 

Atrial natriuretic peptide (ANP) จะยับยั้งการหล่ัง Renin และ Aldosterone ทําใหไตลดการดูดกลับโซเดียม 
ANP น้ีจะถูกหล่ังจากเซลลกลามเน้ือหัวใจสวน Atrium เมื่อหัวใจสวนดังกลาวมีเลือดอยูภายในสูงกวาปกติ 

สําหรับการควบคุมปริมาณโปแตสเซียมน้ันอาศัย Aldosterone จากตอมหมวกไตเปนหลัก เมื่อปริมาณของ
โปแตสเซียมในรางกายเพ่ิมสูงขึ้น เชน ภาวะ Hyperkalemia น้ันทําใหมีการหล่ัง Aldosterone เพ่ิมขึ้นและฮอรโมนนี้ไป
ออกฤทธิ์ที่ Principal cell ที่ Late distal tubule และ Collecting duct ในไต ใหเพ่ิมการขับโปแตสเซียมออกมาพรอมกับ 
Urine 
 
3. ความไมสมดุลของอิเล็คโตรไลต 

โซเดียม (Sodium) 
โซเดียมเปนอิเล็คโตรไลตที่พบมากใน ECF และปริมาณของโซเดียมในพลาสมา ยังมีความสัมพันธกับ

ปริมาตรของสารนํ้าในรางกาย พบวาคา Osmolality ของ ECF ประมาณ 95% เกิดจากความเขมขนของโซเดียมใน
พลาสมา สําหรับคาปกติของโซเดียมในพลาสมาของสุนัข จะอยูในชวง 140-150 mEq/L สวนในแมวจะมีคาประมาณ 
150-160 mEq/L 

Hypernatremia คือภาวะที่มีปริมาณโซเดียมในพลาสมามากกวาคาปกติ สาเหตุที่กอใหเกิดความผิดปกติ
ดังกลาว เชน Diabetes inspidus, Diuretic drug, Hypodipsia หรือ Hyperadrenocorticism เปนตน 

Hyponatremia พบไดบอยในสัตวที่มีการสูญเสียสารน้ําในระบบทางเดินอาหาร, ในรายที่เกิด Ascites, 
Congestive heart failure, การไดรับสารนํ้ากลุม Hypotonic fluid หรือ Hypoadrenocorticism เปนตน 

 
โปแตสเซียม (Potassium) 
โปแตสเซียมมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงคาศักยไฟฟาที่เยื่อหุมเซลล และเปนอิเล็คโตรไลตที่พบมากใน 

ICF ถาระดับของโปแตสเซียมใน ECF มีการเปลี่ยนแปลงจะสงตอการกระตุนใหเกิดการทํางานของเซลล โดยเฉพาะ
เซลลประสาทหรือเซลลกลามเน้ือ คาความเขมขนปกติของโปแตสเซียมในพลาสมาของสุนัขและแมวอยูในชวง 3.5-5.5 
mEq/L 

Hyperkalemia สามารถพบไดในรายที่เกิด Anuric หรือ Oliguric renal failure, Urethral obstruction, ACE 
inhibitors (เชน Enalapril), Metabolic acidosis เปนตน 
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Hypokalemia เกิดขึ้นเมื่อมีการสูญเสียโปแตสเซียมออกจากรางกายเปนจํานวนมาก เชน การอาเจียน 
(Vomiting), ถายเหลว (Diarrhea), การไดรับยาขับปสสาวะ (Loop diuretics, Thiazide diuretics) หรือการที่รางกายไดรับ
โปแตสเซียมนอยกวาปกติ เชน การไดรับสารนํ้าที่ปราศจากโปแตสเซียม (0.9% NaCl, D5W) 

 
คลอไรด (Chloride) 
คลอไรดเปนแอนไอออน (Anion) ที่พบมากใน ECF มีสวนชวยรักษา Osmotic pressure และสมดุลกรดดาง

ในรางกาย โดยเกิด “Chloride shift” ซึ่ง Cl- จะเกิดการแลกเปล่ียนกับ HCO3
- ระหวางเม็ดเลือดแดงกับพลาสมา การวัด

คาคลอไรดในพลาสมาปกติจะวัดออกมาเปนคาที่เรียกวา “Corrected Chloride” ซึ่งในสุนัขจะอยูในชวง 107-113 mEq/L 
สวนในแมวเทากับ 117-123 mEq/L 

สาเหตุของ Corrected Hyperchloremia ที่พบไดบอยเกิดจากการสูญเสียโซเดียมมากกวาคลอไรด เชน 
Diarrhea หรือการใหสารนํ้า (0.9% NaCl, สารนํ้าที่มี KCl) เปนตน 

Corrected Hypochloremia มักพบในสัตวที่เกิดการอาเจียนอยางเรื้อรัง (Chronic vomiting) หรือการไดรับยา
ขับปสสาวะ (Loop diuretics, Thiazide diuretics) 

 
แคลเซียม (Calcium) 
แคลเซียมในพลาสมา (Total calcium, tCa) น้ันประกอบดวยแคลเซียมที่อยูในรูปอิออน (Ionized Calcium, 

iCa), แคลเซียมที่จับกับพลาสมาโปรตีน (Protein-bounded calcium, pCa) และแคลเซียมที่อยูในรูปสารประกอบ 
(Complexed calcium, cCa)  ซึ่ง iCa น้ันมีความสําคัญ อาทิเชน การสงกระแสประสาทของเซลลประสาท การหดตัวของ
กลามเน้ือ การหล่ังฮอรโมนจากตอมไรทอ หรือ การแข็งตัวของเลือด สําหรับสุนัขมีคา tCa  9.0-11.5 mg/dL (2.2-3.8 
mmol/L) และ iCa เทากับ 5.0-6.0 mg/dL (1.2-1.5 mmol/L) สวนในแมว คา tCa  8.0-10.5 mg/dL (2.0-2.6 mmol/L) และ 
iCa เทากับ 4.5-5.5 mg/dL (1.1-1.4 mmol/L) 

Hypercalcemia อาจเกิดจาก Adenoma ที่ Parathyroid gland, Hypoadrenocoticism, Hypervitaminosis D หรือ 
Renal failure 

Hypocalcemia พบไดบอยในสุนัข เชน Eclampsia หรืออาจเกิดขึ้นเปนผลตามมาของ Hypoparathyroidism, 
Renal failure, Hypovitaminosis D เปนตน 

 
แมกนีเซียม (Magnesium) 
แมกนีเซียมใน ECF น้ันมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของศักยไฟฟาที่เยื่อหุมเซลล การลดลงของ

แมกนีเซียมในพลาสมา ทําใหเซลลประสาทถูกกระตุนใหเกิด Action potential ไดงายขึ้น จึงพบวาสัตวมักเกิดภาวะ 
Hyperexcitability และ Tetanus ตามมา 

 
4. สมดุลกรดดางในรางกาย 

คา pH ของพลาสมาในสุนัขและแมวปกติ มีคาเทากับ 7.4 โดยมีระบบบัฟเฟอร (Buffer systems) ทั้งที่เปน 
Intracellular buffer (Cellular protein), Plasma buffer (Bicarbonate buffer, Phosphate buffer) เปนตัวคอยควบคุม 
ตลอดจนการทํางานของระบบหายใจและไตตางก็มีความสําคัญในการชวยรักษาสมดุลกรดดางของรางกาย 
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Respiratory acidosis และ Respiratory alkalosis เปนภาวะกรดเกิน และดางเกินตามลําดับ ซึ่งมีสาเหตุจาก
ความผิดปกติของระบบหายใจ เชน Hypoventilation ทําให PaCO2 สูงขึ้น เกิดภาวะRespiratory acidosis ตามมา ในทาง
ตรงกันขาม การเกิด Hyperventilation จะสงผลให PaCO2 มีคาลดลง Respiratory alkalosis จึงเกิดขึ้น 

Metabolic acidosis เปนภาวะกรดเกิน เน่ืองจากมีการเพ่ิมขึ้นของ Organic acid หรือ Hyperchloremia เปนตน 
และมีการลดลงของ HCO3

- สวน Metabolic alkalosis น้ันมีการสะสมของ HCO3
- ในพลาสมาสูงกวาระดับปกติ โดยมี

สาเหตุ อาทิเชน Hypoalbuminemia, Hyperadrenocorticism, Hypochloremia 
ปกติจํานวน cation กับ anion ในสารนํ้านอกเซลลจะมีคาเทากัน แตในการวัดคาเหลาน้ีจะมี cation และ anion 

บางสวนที่ไมไดตรวจวัด คา Anion Gap (AG) จึงเปนคาที่แสดงถึงความแตกตางของผลรวมของ anion กับ cation ที่
ไมไดตรวจวัดในสารนํ้านอกเซลล สามารถคํานวณไดจากสูตร 

AG = (Na+ + K+) – (Cl- + HCO3
-) 

สวนคา Strong Anion Gap (SIG) ที่คํานวณเฉพาะความแตกตางระหวาง strong cation กับ strong anion จะให
ความแมนยํามากกวา AG  

ในสุนัข SIG = [albumin] x 4.9 – AG 
ในแมว SIG = [albumin] x 7.4 – AG 
ทั้งคา AG และ SIG น้ีสามารถนํามาใชบงบอกถึงสาเหตุความผิดปกติของ Metabolic acidosis ไดในเบื้องตน  
 

5. การใหสารน้ําและอิเล็คโตรไลต (Fluid and Electrolyte Therapy) 
5.1 ประเภทของสารนํ้า 

ชนิดของสารนํ้าที่มีการนํามาใชทางคลินิก สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม ดังน้ี 
5.1.1 Crystalloids fluids เปนชนิดของสารนํ้าที่ไดมีการนํามาใชเปนสวนใหญ โดยมีอิเล็คโตรไลตหรือสาร

ชนิดตางๆ ละลายอยูภายในนํ้า เชน โซเดียมหรือนํ้าตาล สารนํ้ากลุมน้ีสามารถแบงยอย ไดอีก 4 ประเภท คือ 
- สารนํ้าที่ใชเพ่ือการทดแทน (Replacement solution) สารนํ้าชนิดน้ีจะมีความเขมขนของสารละลายใกลเคียง

กับพลาสมา มักนํามาใชเพ่ือทดแทนสวนของสารนํ้าที่รางกายสูญเสียไป เชนในรายที่เกิดการถายเหลว อาเจียน หรือเกิด
ภาวะ Hypovolemia เปนตน ตัวอยางสารนํ้าในกลุมน้ีไดแก Normal saline (0.9% NaCl), Ringer’s solution โดยอาจมี
อิเล็คโตรไลตชนิดอื่น เชน Lactate, Acetate ละลายรวมอยูดวย 

- สารนํ้าที่ใชเพ่ือการคงสภาพการทํางาน (Maintenance solution) เปนสารนํ้าชนิด Hypotonic solution ซึ่ง
จุดประสงคของการใชเพ่ือชดเชยอิเล็คโตรไลตที่สูญเสียจากรางกายตามปกติในแตละวัน โดยที่สัตวไมสามารถรักษา
ระดับสารนํ้าในรางกายได ชนิดของสารนํ้ากลุมน้ี เชน สารละลาย 0.45% NaCl, สารละลาย 0.45% NaCl รวมกับ 2.5% 
Dextrose หรือ Lactate Ringer’s solution ที่มีความเขมขนเพียงครึ่งเดียวรวมกับ 2.5% Dextrose เปนตน 

- Hypertonic solution เชน Hypertonic saline (7.2%-23% NaCl) เปนสารนํ้าที่นิยมใชเมื่อตองการเพ่ิมปริมาตร
ของพลาสมาใหสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การใหสารนํ้าชนิดน้ีไมควรใหเร็วเกินไป เพราะสามารถกอใหเกิด Hypotension 
และ Bradycardia ได 

- สารละลาย Dextrose เชน D5W (5% dextrose in water) เปนสารนํ้าที่เหมาะตอการใหรวมกับยาหรือสาร
บางอยางผานเขาสูหลอดเลือด ขอควรระวังของการใหสารนํ้าชนิดน้ี คือเมื่อใหเปนระยะเวลานาน สามารถทําใหเกิดการ 
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บวมนํ้า (Edema) เน่ืองจากเมื่อ Dextrose ถูกนําใชไป จะเหลือเพียงแตนํ้าเปนจํานวนมากและเกิดการแพรจากหลอด
เลือดเขาสูเน้ือเยื่อ 

5.1.2 Colloids fluids  ประกอบดวยสาร Colloids ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง ไมสามารถเคล่ือนผานผนังของ
หลอดเลือด ทําใหเพ่ิม Colloid osmotic pressure (Oncotic pressure) ภายในหลอดเลือด สงผลใหนํ้าเคล่ือนจาก ICF เขา
มาสูพลาสมาเปนจํานวนมาก มักใชสารนํ้าประเภทนี้เพ่ือเพิ่ม Intravascular fluid หรือลดของเหลวที่คั่งอยูตามเน้ือเยื่อ 
เชนในรายที่เกิด Cerebral trauma ชนิดของสารนํ้าในกลุมน้ีที่นิยมใช เชน สารละลาย Mannitol (20%), Plasma human 
serum albumin (5% หรือ 25%) เปนตน ขอควรระวังในการใชคือ หามใหสารนํ้าน้ีในสัตวปวยที่มีปญหาเน่ืองจากการมี 
Fluid สะสมเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน Congestive heart failure, Pulmonary edema หรือรายที่เกิด Oliguria เปนตน 

5.1.3 Hemoglobin-based oxygen carrying solutions เชน Oxyglobin จุดประสงคหลักเพ่ือลําเลียง O2 ใหกับ
เน้ือเยื่อ แตเน่ืองจากสารกลุมน้ียังมีคุณสมบัติเปน Colloid เชนกัน จึงสามารถนํามาใชประโยชนไดเหมือนกับพวก 
Colloids fluids 

5.1.4 เลือดและสวนประกอบของเลือด นิยมใชเมื่อตองการใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือดเพิ่มเติม อยาง
ในรายที่เกิดภาวะโลหิตจางหรือขาดเลือด อาจใหเปน Whole blood หรือสวนประกอบของเลือดบางชนิด เชน Platelet, 
Coagulation factors หรือ Plasma protein  

5.1.5 Parenteral nutrition จุดประสงคของการใชสารนํ้าประเภทน้ี คือตองการเพิ่มสารอาหารใหกับสัตว ใน
กรณีที่สัตวไดรับไมเพียงพอ ซึ่งสารละลายกลุมน้ีจะมีสารอาหารชนิดตางๆ ละลายอยูเปนจํานวนมาก 

 
5.2 การใหสารนํ้า 

5.2.1 ปริมาตรของสารนํ้า 
ในการใหสารนํ้าตองคํานึงถึงปริมาตรที่สัตวตองการเพ่ือชดเชยสวนที่ขาด (Deficit volume) รวมกับปริมาตร

ปกติที่ควรไดรับในแตละวัน (Maintenance volume)  
ปริมาตรสวนที่ 1 ทดแทนสวนที่ขาดในรายที่เกิดภาวะขาดนํ้า 
[นํ้าหนักตัว (กก)] x [% Dehydration] x 100  
ปริมาตรสวนที่ 2 เปนปริมาตรของสารนํ้าที่สัตวควรไดรับในแตละวัน 
คาเฉล่ียในสุนัขและแมว ประมาณ 54 ถึง 66 mL/kg/day หรือใชคํานวณจากสูตร [30 x นํ้าหนักตัว (กก)] + 70 

โดยสูตรน้ีใชไดกับสุนัขและแมวที่มีนํ้าหนักตัวต้ังแต 2 ถึง 70 กก. 
5.2.2 การแกไขความไมสมดุลของอิเล็คโตรไลต 
ในสวนน้ีจะขอกลาวถึงการแกไขความไมสมดุลของอิเล็คโตรไลตหลักเพียง 2 ชนิดเทาน้ันคือ โซเดียมและ

โปแตสเซียม 
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Hypokalemia 
 
ตาราง: แสดงปริมาณโปแตสเซียมคลอไรดท่ีใหพรอมกับสารนํ้า เพ่ือแกไขภาวะ Hypokalemia 

[K+] in Serum (mEq/L) KCl (mEq/L) to add to 
fluid (250 mL) 

KCl (mEq/L) to add to 
fluid (1 L) 

Maximal fluid infusion 
rate (mL/kg/h) 

<2.0 20 80 6 

2.1-2.5 15 60 8 

2.6-3.0  10 40 12 

3.1-3.5 7 28 18 

3.6-5.0 5 20 25 

 
Hyperkalemia 
 
ตาราง: แสดงการแกไขภาวะ Hyperkalemia 

Drug ปริมาณ ขอแนะนํา 

Calcium gluconate (10%) 0.5-1.0 mL/kg IV ใหดวยอัตราที่ชา ประมาณ 3-5 นาที 

Sodium bicarbonate 1-2 mEq/kg IV ระยะเวลาที่ใหนานประมาณ 10-20 นาที 

Insulin-dextrose    

 Insulin 0.5 U/kg IV  

 Dextrose 1-2 g/U insulin IV เมื่อใหรวมกับ Insulin 

  0.25-0.5 g/kg  IV กรณีไมไดใหรวมกับ Insulin 
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Hyponatremia 
ในการแกไขภาวะ Hyponatremia นอกจากสภาพสารนํ้าในรางกาย โดยเฉพาะ ECF วามีการเปล่ียนแปลง

เชนใด (Normovolemia, Hypovolemia หรือ Hypervolemia) ยังตองประเมินความรุนแรงของอาการที่สัตวแสดงออก
รวมดวย 

สารนํ้าที่นิยมใชไดแก Isotonic saline solution และมักใชรวมกับ Furosemide เพ่ือปองกันการเพิ่มขึ้นของ
โซเดียมมากเกินไป ถาสัตวน้ันอยูในภาวะ Hypervolemia และแสดงอาการรุนแรงจากการขาดโซเดียม สามารถใช 
Hypertonic saline solution (3% NaCl) ดวยอัตรา 1-2 mL/kg/hour หรือถามีอาการเพียงเล็กนอย สามารถปรับลดใหได
ในอัตรา 0.5 mL/kg/hour และควรใหรวมกับ Furosemide ทั้งสองกรณี นอกจากน้ีตองมีการวัดความเขมขนของโซเดียม
เปนระยะทุก 2-3 ชม. เพ่ือทําการปรับปริมาณที่ใหไดอยางเหมาะสม ในการรักษานั้นไมควรเพิ่มระดับของโซเดียมใน
พลาสมาเร็วเกินกวา 0.5 mEq/L/hour หรือสูงสุด 10-12 mEq/L/day 
 
Hypernatremia 

อาจเลือกใช D5W หรือ 0.45% NaCl ใน 2.5% Dextrose โดยตองคํานึงถึงปริมาตรนํ้าสวนที่ขาดอยูรวมกับ
สวนที่ตองไดรับในแตละวัน ซึ่งการคํานวณปริมาตรสวนที่ขาดน้ัน ตองอาศัยความเขมขนของโซเดียมในพลาสมาเขา
มาเก่ียวของ 

Water Deficit volume = Weight (kg) x {(current [Na]/previous [Na])-1} 
การใช Diuretic drugs เชน Furosemide น้ันสามารถลดปริมาณโซเดียมในรางกายไดเชนกัน 

 
5.2.3 การแกไขความไมสมดุลกรดดาง 

Metabolic acidosis 
 9การใช NaHCO3 สามารถแกไขกรดเกิน ที่เกิดเน่ืองจาก Hyperphosphatemia, Hyperchloremia หรือ Urinary 
acidosis แตไมสามารถแกไขไดในรายที่เกิด Diabetic ketoacidosis หรือ Lactic acidosis สําหรับการหาปริมาณของ 
HCO3

-  ที่ตองการ มีสูตรการคํานวณดังน้ี 
ในสุนัข มีคาเทากับ 0.3 x body weight (kg) x (21- patient HCO3

-) 
ในแมว มีคาเทากับ 0.3 x body weight (kg) x (19 – patienr HCO3

-) 
 
Metabolic alkalosis 

การปอน KCl หรือ NH4Cl ผานทางปาก สามารถชวยไดในเบื้องตน กอนที่จะมีการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แทจริง
เพ่ือดําเนินการรักษาตอไป 
 
6. การประเมินสภาพสัตวระหวางการใหสารนํ้า 

การประเมินสภาพสัตวเปนสิ่งจําเปนในระหวางการใหสารนํ้า เพ่ือใหทราบวาขณะน้ันสัตวไดรับสารนํ้า
เพียงพอหรือไม ยังชวยใหสามารถปรับปริมาณที่ใหไดอยางเหมาะสม สําหรับวิธีการประเมินน้ันสามารถทําไดหลายวิธี 
เชน การตรวจสภาพรางกายภายนอกทั่วไป (Physical examination) โดยบันทึกนํ้าหนักตัว, สภาพความยืดหยุนของ
ผิวหนัง,  Capillary refilling time,  อัตราการหายใจ,  อัตราการเตนของหัวใจ, การฟงเสียงปอด หรือ การวัดปริมาตรของ  
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Urine นอกจากน้ียังสามารถประเมินไดจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน การวัดความเขมขนของโปรตีนใน
พลาสมา, Blood urea nitrogen (BUN), Serum creatinine รวมกับการหาคาความถวงจําเพาะของ Urine 

สําหรับวิธีการประเมินที่ไดรับการยอมรับเปนวิธีมาตรฐาน คือการวัด Central venous pressure (CVP) เพ่ือใช
ประเมินความสามารถของหัวใจในการบีบตัว เพ่ือดันใหสารนํ้าในหลอดเลือดเกิดการไหลเวียนไดน้ันมีความเหมาะสม
กับปริมาตรสารนํ้าที่ไดรับหรือไม 
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เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการขยายปรับปรุงพันธุโคบราหมันในประเทศไทย– สถานการณปจจุบัน 
 

Update Biotechnology for Brahman Cattle Breeding in Thailand 
 

ดร. สรรเพชญ โสภณ * 
 

1. บทนํา 
โคบราหมันเปนโคซีบูพันธุผสมพันธุแรกที่เกิดขึ้นในอเมริกาและมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง โดยเกิดจากโค

อินเดียที่นําเขามาในสหรัฐอเมริกาสามสายพันธุหลัก คือ กูเซอราท (Guzerat) เนลลอร (Nellore) และ กีร(Gir) แตก็มี
บางเปนสวนนอยที่ใชพันธุกฤษณะ วัลเลย (Krishna Valley) ผสมดวย แตโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนกับพันธุกู
เซอราท ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนเล้ียงโคในอเมริกาชอบลักษณะโคแบบน้ีจึงคัดเลือกและพัฒนาออกมาแนวนี้ และจากการ
คัดเลือกอยางเขมงวด ดวยการช้ีแนะดวยมาตรฐานของการพัฒนาท่ียอดเยี่ยมโดยนักปรับปรุงพันธุโคอเมริกันบราหมัน
นอกจากจะเปนที่ยอมรับวาเปนพันธุที่แข็งแรง ทนทาน แลว ยังสามารถสรางผลประโยชนบนพ้ืนที่ในสวนที่เหลือไดดี 
มีอายุยืนยาวเปนสองเทาของที่คาดหวัง และการเพิ่มนํ้าหนักตอวันไดดีกวา จาการพัฒนาปรับปรุงพันธุโคบราหมันมา
อยางตอเน่ืองดวยระบบการบันทึกและการประเมินคุณคาทางพันธุกรรม ทําใหโคบราหมันเปนที่รูจักแพรหลายทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศในเขตรอน และจากการท่ีผูบริโภคหันมาสนใจบริโภคเน้ือไขมันนอยและอาหารที่มีแคลอรีตํ่า ทําให
โคบราหมันอยูตําแหนงที่จะสนองตอความตองการของผูผลิตเน้ือไดดีจากการที่สามารถเปล่ียนอาหารใหเปนเน้ือ
คุณภาพสูงได ดวยการผลิตซากท่ีมีไขมันนอย โคบราหมันมีบทบาทสําคัญไมเพียงแคในโปรแกรมการผลิตโคลูกผสม
ในอเมริกาและประเทศอื่นๆเทาน้ัน แตยังเปนโคลักษณะดีที่ใชเปนฐานในการพัฒนาพันธุโคตางๆทีพัฒนาขึ้นใน
อเมริกาในชวงศตวรรษที่ผานมา 

สมาคมผูปรับปรุงพันธุอเมริกันบราหมัน (The American Brahman Breeders Association, ABBA) ไดกอต้ัง
ขึ้นในปค.ศ. 1924 โดยมี เจ. ดับเบิลยู. สตารทเวล แหงเมืองฮุสตัน เปนเลขาธิการสมาคมเปนคนแรก และเปนคนแรกที่
เสนอคําวา ”บราหมัน” สําหรับเรียกช่ือโคเน้ือพันธุใหมน้ี  

รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดลงมือปฏิบัติ ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเองทุกขั้นตอน ทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน 
 
2. การเล้ียงโคบราหมันในประเทศไทย 
 
 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488-2489) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือประเทศไทย ใน
สาขาเกษตร ผานยูซอม(USOM- United States Organization Misssion) โดยในกิจการปศุสัตว ไดใหความชวยเหลือ 
กรมปศุสัตวและสัตวพาหนะ ดวยการนําเอาโคบราหมันมาทดลองเล้ียงในประเทศไทยเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2497 
จํานวน 71 ตัว เปนเพศผู 24 ตัว  เพศเมีย 47 ตัว และตอมาทางกรมฯ ไดซื้อเขาเล้ียงเพ่ิมเติมอีกในป พ.ศ. 2500 จํานวน 
137 ตัว เปน เพศผู 37 ตัว เพศเมีย 100 ตัว ในระหวางป 2509-2519 มีการนําเขาโคบราหมันโดยภาครัฐและเอกชน 7 ครั้ง 
รวม 798 ตัว(เพศผู 317 ตัว เพศเมีย 480 ตัว) และ  ระหวางป 2520-2530 รัฐบาลไดมีการนําเขาโคบราหมัน อีก 4,968 ตัว 

                                                                 
* คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร  
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(เพศผู 369 ตัว เพศเมีย 4,599 ตัว) ในระหวางป 2531-2536 เกษตรกรใหความสนใจในการเล้ียงโคกันมาก อีกทั้งรัฐบาล
มีโครงการสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เรียกกันสั้นๆวาโครงการโคเน้ืออีสานเขียว ใชวงน้ีจึง
มีการนําเขาโคบราหมันจํานวนมากถึง 22502 ตัว(เพศผู 205 ตัว เพศเมีย 22,297 ตัว)โดยแยกเปนนําเขาโดยรัฐบาล  
19,504 ตัว(เพศผู 174 ตัว เพศเมีย 19,334 ตัว) นําเขาโดยเอกชน 2,994 ตัว(เพศผู 31 ตัว เพศเมีย 2,963 ตัว) จนถึง ป 2540 
มีการนําเขาโคบราหมัน ทั้งสิ้น 28,850 ตัว 
 
ตารางที่ 1 สรุปจํานวนนําเขาโคบราหมันมาในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2497-2540 

จากประเทศ เพศผู เพศเมีย รวมทั้งหมด 

อเมริกา 738 8,623 9,361 

ออสเตรเลีย 214 19,275 19,489 

รวมทั้งหมด 952 27,898 28,850 

หมายเหตุ โคบราหมัน จากประเทศออสเตรเลีย เพศผู 164 ตัว เพศเมีย 18334 ตัว เปน Commercial high grade Brahman 
นําเขามาระหวางป พ.ศ. 2531-2536 ภายใตโครงการอีสานเขียว 
 
 เกษตรกรไทยใหความสนใจอยางกวางขวาง เน่ืองจากปรับตัวเขากับสภาพอากาศรอนของเมืองไทยไดดี ทน
ตอโรคและแมลง โตเร็ว โคลูกผสมบราหมันเหมาะสําหรับเปนโคพ้ืนฐานเพ่ือผลิตโคเน้ือและโคนมคุณภาพดีและ
สามารถใชงานได   การกระจายพันธุโดยทั่วไปจะใชการผสมเทียมหรือใชพอพันธุทําการผสมพันธุแบบธรรมชาติกับโค
พ้ืนเมือง จึงจะไดลูกโคโคที่มีสายพันธุบราหมัน โอกาสที่เกษตรกรจะมีโคบราหมันพันธุแทที่มีสายพันธุดีมีนอย
เน่ืองจากโคบราหมันสายพันธุดีราคาคอนขางแพง เพ่ือใหมีผูดูแลการจดทะเบียนพันธุโคบราหมันจึงไดมีการจัดต้ัง 
สมาคมผูบํารุงพันธุโคบราหมันแหงประเทศไทยขึ้นในป 2534 โดยมีที่ต้ังสมาคมฯอยูที่กรมปศุสัตว มีวัตถุประสงคหลัก
คือ ปรับปรุงคุณภาพและสงเสริมการผลิตโคบราหมัน และจดทะเบียนรับรองพันธุประวัติโคบราหมันพันธุแท ตอมาได
มีกลุมเอกชนที่สนใจในการพัฒนาพันธุโคบราหมันไดกอต้ังสมาคมผูเล้ียงโคบราหมัน ขึ้นมาในป 2536 หลังป 2540 
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําใหธุรกิจการเลี้ยงโคบราหมันและกิจกรรมของสมาคมฯซบเซาไปดวย การเล้ียงโคบราหมัน
เริ่มมาฟนตัวในป 2545 มีผูที่สนใจในการเล้ียงและพัฒนาพันธุโคบราหมันกลุมหน่ึงไดรวมกันกอต้ัง สมาคมสงเสริม
การเลี้ยงโคพันธุบราหมัน ขึ้นมาในป 2547 เปนสมาคมการคา จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา  พ.ศ. 2509  มี
วัตถุประสงคหลักคือ สงเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เก่ียวกับการเล้ียงและปรับปรุงโคพันธุบราหมัน 
  ในปจจุบันน้ีโคบราหมันมีผูสนใจเลี้ยงมากขึ้นและมีความตองการสายพันธุโคที่ดีมากขึ้น การผสมยกระดับ
สายเลือดจนเปนพันธุแท หรือการใชเทคโนโลยีการยายฝากเอ็มบริโอในการผลิตและสรางสายพันธุโคบราหมันที่ดีใน
ประเทศไทยและกระจายพันธุแทออกไป จะทําใหใหเกษตรกรท่ีสนใจไดมีโอกาสเล้ียงโคบราหมันพันธุแทไดมากขึ้น  
ในอนาคตโคบราหมันนาจะเปนโคเน้ือพันธุพ้ืนฐานของไทยและจะเปนพันธุพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาพันธุโคเน้ือ
สําหรับผลิตเน้ือคุณภาพดีของไทย 
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3. การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุโคบราหมันในประเทศไทย 
การผสมเทียม 

การผสมเทียม คือ การผสมพันธุโดยการใชนํ้าเช้ือที่รีดเก็บจากพอพันธุ หรือใชนํ้าที่แชแข็งเก็บไวนําไปฉีดเขา
ไปในมดลูกแมพันธุในขณะที่เปนสัดเพ่ือใหแมพันธุต้ังทอง การผสมเทียมชวยใหการปรับปรุงพันธุสัตวรวดเร็วขึ้นกวา
การผสมพันธุแบบธรรมชาติ ชวยปองกันโรคติดตอจากการผสมพันธุ  ชวยใหผสมขามพันธุและผสมพันธุสัตวตาง
ขนาดกันได ทําใหเกิดการกระจายพันธุออกไปไดอยางกวางขวาง 

การผสมเทียม มีขึ้นครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2323 โดยนักวิทยาศาสตรชาวอิตาลี ช่ือลาซารโร สปาลลาซานี  ได
เขียนผลงานวิจัยรายงานผลสําเร็จของการผสมเทียมสุนัข ไดลูกสุนัขที่เกิดจากการผสมเทียม 3 ตัว  การผสมเทียมในปศุ
สัตว เริ่มในป พ.ศ. 2440 โดยศาสตราจารยไอเวนนอฟ ชาวรัสเซีย ไดทําการผสมเทียมมาเปนผลสําเร็จ สวนการผสม
เทียมในแกะและโค เริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2471 แตการพัฒนาการผสมเทียมโคนม โดยใชวิธีลวงเขาทางทวารหนัก จับคอ
มดลูกแลวใชปนฉีดนํ้าเช้ือสอดผานชองคลอด ผานคอมดลูกไปจนถึงตัวมดลูก  และฉีดนํ้าเช้ือในมดลูก ทําใหอัตราการ
ผสมติดดีขึ้น เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2479 โดยนักวิทยาศาสตรชาวเดนมารค  

 การผสมเทียมในประเทศไทยเริ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2499 กรมปศุสัตว ไดเปดสถานีผสมเทียมแหงแรก ที่จังหวัด
เชียงใหม และไดมอบหมายใหนายสัตวแพทยทศพร สุทธิคํา ปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาสถานีผสมเทียม 

การผสมเทียมโคดวยนํ้าเช้ือโคบราหมันมีการใหบริการอยางกวางขวางแพรหลายทั่วประเทศ ในชวงป 2518-
2520 ทําใหมีโคลูกผสมบราหมันกระจายอยูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสานมีจํานวนมากท่ีสุด ในปจจุบันมีการจด
ทะเบียนโคลูกผสมบราหมัน โดยสมาคมสงเสริมการเลี้ยงโคพันธุบราหมัน เพ่ือพัฒนาใหเปนโคบบราหมันพันธุแท อีก
ทั้งมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาพันธุโคบราหมัน การผสมเทียมจึงเปนวิธีการที่นิยมใชในการขยายปรับปรุงพันธุมาก
ที่สุด ผูพัฒนาพันธุไดมีการคัดเลือกนํ้าเช้ือแชแข็งทั้งของพอพันธุในประเทศและจากตางประเทศ มาใชในการผสมเทียม 
เพ่ือปรับปรุงลักษณะของโคบราหมันใหมีลักษณะการเปนโคเน้ือที่ดี และมีความกลมกลืนของลักษณะตางๆในรางกาย 
นํ้าเช้ือจากตางประเทศที่ใช จึงไดมีการพิจารณาถึงคุณคาทางพันธุกรรมของพอพันธุประกอบดวย และมีการจัดการ
ประกวดและแสดงพันธุโคบราหมันอยางสม่ําเสมอท่ัวประเทศ ทําใหเกษตรกรไดรับรูถึงการพัฒนาพันธุและแนวทาง
ในการผสมพันธุ คัดเลือกพันธุดวย ปจจุบันมีศูนยบริการผสมเทียมดวยนํ้าเช้ือโคบราหมัน ของเอกชนจํานวนมาก 
กระจายอยูทั่วประเทศ 

 
การยายฝากเอ็มบริโอ 

การยายฝากเอ็มบริโอประสพความสําเร็จครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2529 ในโคนม โดย
โครงการการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมกิจการผสมเทียมโคนและกระบือปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยความรวมมือกับ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย(อ.ส.ค.)  เปนลูกโคนม ฝา
แฝดเพศเมีย ช่ือจุม และ จิ๋ม  ที่เกิดจาการ เอาเอ็มบริโอ 2 ใบ จากตัวให 2 ตัว ยายฝากเขาไปในตัวรับตัวเดียวกัน และใน
วันที่ 17 สิงหาคม 2532 ประสพผลสําเร็จในการชะลางและยายฝากเอ็มบริโอโคบราหมันพันธุแท ไดลูกโคเพศผูเกิดจาก
ตัวรับโคนมลูกผสมเรดซินด้ี เปนความรวมมือระหวางโครงการฯกับศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทับกวาง กรมปศุสัตว  
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ในปจจุบันน้ี โคบราหมันมีผูสนใจเล้ียงมากข้ึนและมีความตองการสายพันธุโคที่ดีมากขึ้นดวย จึงเปนไปไดที่

จะใชเทคโนโลยีการยายฝากเอ็มบริโอในการผลิต และสรางสายพันธุโคบราหมันที่ดีในประเทศไทย จึงไดทําการศึกษา
วิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการในการทํายายฝากเอ็มบริโอในโคบราหมัน ซึ่งเปนเทคโนโลยีทางการขยายพันธุ ที่มี
คุณคาสําหรับประเทศไทย ที่จะสามารถผลิตโคบราหมันพันธุแทขึ้นมาไดจากโคพ้ืนฐานในประเทศ การใชเทคโนโลยี
การยายฝากเอ็มบริโอในการขยายพันธุโคบราหมันน้ี เปนรูปแบบหน่ึงที่จะแสดงใหเห็นถึงการใชเทคโนโลยีทางการ
ขยายพันธุใหเกิดประโยชน และมีคุณคาตอระบบการผลิตพันธุสัตว   
 การศึกษาเก่ียวกับการยายฝากเอ็มบริโอในโคบราหมัน เพ่ือ ศึกษาวิเคราะหถึงความเปนไปไดที่จะใชการยาย
ฝากเอ็มบริโอสรางฝูงตนพันธุโคบราหมันไทย ที่ เอส. เค. พัทยา แรนซ (สรรเพชญ และคณะ 2549)  การทดลองที่ 1 มี
วัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธของระดับโปรตีนในอาหารขน ที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิตตัวออนที่ไดจากการ
เรงการตกไข และชะลางตัวออน การทดลองน้ีใชแมโคบราหมันหลังคลอด 14 ตัว แบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 จํานวน 
5 ตัว ไดรับอาหารขนระดับโปรตีน 23% กลุมที่ 2  จํานวน 5 ตัว ไดรับอาหารขนระดับโปรตีน 19% และกลุมที่ 3 
จํานวน 4 ตัว ไดรับอาหารขนระดับโปรตีน 16% ไดดําเนินการเรงการตกไขและชะลางเอ็มบริโอไปทั้งหมด 24 ครั้ง 
ปรากฏวาแมโคในกลุมที่ 2 ไดผลเฉล่ียของเอ็มบริโอที่มีคุณภาพยายฝากไดสูงสุด 4.3+5.8 ใบ/ครั้ง รองลงไปคือกลุมที่  3 
และ กลุมที่ 1  4.0+6.4 และ 3.3+4.5 ใบ/ครั้ง แมโคจะสามารถกลับมาเรงการตกไขครั้งที่ 2 ไดภายในเวลา 32-91 วัน 
(65.5+20.5 วัน) ซึ่งในการเรงการตกไขครั้งที่ 2 น้ี แมโคในกลุมที่ 3 ใหผลเฉลี่ยของเอ็มบริโอที่มีคุณภาพยายฝากไดสูง
ที่สุด 7.3+10.1 ใบ/ครั้ง    อาหารขนที่มีโปรตีนระดับ 16-19 %     มีสวนชวยใหแมโคบราหมันผลิตเอ็มบริโอที่มีคุณภาพ
ยายฝากไดมากขึ้น โดยท่ีอาหารโปรตีนระดับสูงจะมีสวนชวยใหแมโคกลับเปนสัดหลังจากคลอดไดเร็วขึ้น และ
สามารถชวยใหทําการเรงการตกไขซ้ําไดเร็วขึ้นดวย  การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราการต้ังทองและการ
คลอดของตัวรับที่รับฝากเอ็มบริโอโคบราหมัน การศึกษาน้ีใชแมโคบราหมัน หลังคลอด 24 ตัว อายุระหวาง 3-9 ป เปน
โคตัวให  โดยไดรับอาหารขนมีโปรตีน 19 %  ในตอนเชาตัวละ 3 กก./วัน และในตอนเย็นจะไดรับหญาสดอยางเต็มที่  
การเรงการตกไขและการชะลางเอ็มบริโอดําเนินการไดทั้งหมด 42 ครั้ง โดยมีแมโคตอบสนองตอการเรงการตกไข 40 
ครั้ง (95.24%) แตไดเอ็มบริโอที่มีคุณภาพยายฝากได 28 ครั้ง (66.67%) โดยการชะลางไดโอโอไซตและเอ็มบริโอ
ทั้งหมด 387 ใบ (เฉล่ีย 9.68+8.00 ใบ/ครั้ง) เปนเอ็มบริโอที่มีคุณภาพยายฝากได 129 ใบ (เฉล่ีย 3.23+4.62 ใบ/ครั้ง)    ได
ยายฝากเอ็มบริโอใหกับโคตัวรับ  36 ตัว รวม  52 ครั้ง มีอัตราการ ต้ังทอง 55.77% มีการตายของตัวออนภายใน 60 วัน
หลังวันเปนสัด 11.54% และตัวออนตายหลัง 60 วัน หลังวันเปนสัด 15.38%  เหลือโคตัวรับต้ังทองจนคลอด เพียง 
25.00%  จากผลการศึกษาในปแรก  ไดนําเสนอความเปนไปไดที่จะใชเทคโนโลยีการยายฝากเอ็มบริโอ ในการสรางฝูง
ตนพันธุโคบราหมันไทยเพ่ือการกระจายพันธุกรรมที่ดี 

Update Biotechnology for Brahman Cattle Breeding in Thailand  ดร. สรรเพชญ โสภณ 
 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

55

 ในชวงป 2551(มกราคม-ตุลาคม)ไดมีการมีการศึกษาผลการเรงการตกไขในฟารมโคบราหมัน 3 ฟารม
(สรรเพชญ, ขอมูลยังไมตีพิมพ) เพ่ือผลิตเอ็มบริโอแชแข็ง โดยทําการเรงการตกไขดวย FSH(Folltropin®) 136 ครั้ง 
ภายใตวงรอบการเปนสัดตามธรรมชาติและวงรอบท่ีควบคุมดวยการสอดแทงโปรเจสเตอโรน(CDIR®) มีการตอบสนอง
โดยชะลางเอ็มบริโอไดเฉลี่ย 7.51 เอ็มบริโอ เปนเอ็มบริโอที่ยายฝากได เฉล่ีย 2.98 เอ็มบริโอ  รายละเอียด ตามตารางที่ 2 
และไดทําการแชแข็ง 336 เอ็มบริโอ 
 
ตารางที่ 2 ผลการเรงการตกไขโคบราหมันดวยFolltropin® ภายใตการควบคุมวงรอบท่ีตางกัน 

ฟารม ชวงเวลา วงรอบ จํานวน จํานวน CL จํานวนไข/เอ็มบริโอที่ 

ท่ีทดลอง การเปนสัด คร้ัง (mean±S.D.) ชะลางได
(mean±S.D.(range)) 

เอ็มบริโอท่ียายฝากได
(mean±S.D.(range)) 

A เม.ย.-ต.ค. ธรรมชาติ 31 10.10±6.17 7.13±6.69 (0-35) 5.43±5.67 (0-27) 

B ม.ค.-มิ.ย. CIDR® 18 14.17±5.57 9.05±7.08 (0-21) 2.83±3.73 (0-12) 

C CIDR® 87 10.43±6.34 7.33±8.82 (0-49) 2.74±4.36 (0-24) ก.พ.-ส.ค. 

 
เน่ืองจากมีความตองการเลี้ยงโคบราหมันพันธุแท และนําเขาพันธุกรรมใหมๆ จึงมีการนําเขาเอ็มบริโอแชแข็ง

โคบราหมัน จากอเมริกาในชวงป พ.ศ. 2548-2550 ประมาณ 1303 เอ็มบริโอ(ขอมูลโดยการสัมภาษณ) และไดมีการยาย
ฝากโดย ผูยายฝากจากตางประเทศ และในประเทศบางบางสวน ผลการยายฝาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3 ผลการยายฝากเอ็มบริโอแชแข็งของโคบราหมันนําเขาจากอเมริกาในฟารมตางๆ (จากการสัมภาษณ) 

สายพันธุ จํานวน ตรวจทอง ตรวจทอง ตรวจทอง 

ฟารม/คร้ังท่ี ตัวรับ ตัวรับ ท่ี 30 วัน ท่ี 60 วัน ท่ี 6 เดือน จํานวนคลอด มีชีวิตรอดหลังคลอด 

1 HFx 10 - 8(80.00) 5(50.00) 5(50.00) 4(40.00) 

2 HFx 14 - 8(57.14) 4(28.57) 4(28.57) 4(28.57) 

3 HFx & Bx 98 37(37.75) 36(36.73) 26(26.53) 26(26.53) 25(25.51) 

4 HFx &KPS 129 49(37.98) 49(37.98) 41(31.78) 33(25.58) 29(22.48) 

5 Bx & KPS 40 - - 12(30.00) 12(30.00) 12(30.00) 

6 HFx&KPS 12 - 6(50.00) 6(50.00) 2(16.67) 2(16.67) 

7 Bx & KPS 18 - - 6(33.33) W W 

ตัวเลขในวงเล็บ คือ %, W คือ รอคลอด, HFx คือ ลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน,  Bx คือ ลูกผสมบราหมัน,  KPS คือ 
กําแพงแสน 
 
4. ความเปนไปไดในการใชประโยชนการยายฝากเอ็มบริโอในการสรางฝูงตนพันธุโคบราหมันไทย 
  การศึกษาในปแรก (2545-2546) ที่ เอส. เค. พัทยา แรนซ มี ลูกโคที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด 13 ตัว เกิดจากพอพันธุ  
5 ตัว แมพันธุ  7 ตัว ในปที่ 2 มีลูกโคเกิดมา 17 ตัว เกิดจากพอพันธุ 7 ตัว แมพันธุ 8 ตัว   แมวาจะยังประสพผลสําเร็จใน
การยายฝากเอ็มบริโอจนมีการคลอดได ในอัตราที่ยังไมสูงนัก     เน่ืองจากยังพรอมไมเต็มที่ในการเตรียมตัวใหและ
ตัวรับ    การจัดรูปแบบฟารมและหองปฏิบัติการยังตองปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงขึ้น แตจากอัตราการต้ังทองที่นาพอใจ
และยังสามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดอีก ทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีใชการยายฝากเอ็มบริโอในการผลิตพันธุโคบราหมัน ที่มี
พันธุกรรมที่ดีและสามารถคัดเลือกเปนฝูงโคตนพันธุไดและเปนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไดอีกดวย 
ปจจุบันงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการใชประโยชนของเทคโนโลยีการยายฝากเอ็มบริโอเพ่ือการขยายปรับปรุงพันธุโคบราห
มันในประเทศไทย ยังคงดําเนินอยูอยางตอเน่ือง โดยความรวมมือของฟารมเอกชน ที่เขาใจและตองการใชเทคโนโลยี
การยายฝากเอ็มบริโอในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุโคบราหมัน อยางจริงจัง และในปจจุบันในประเทศไทยมีลูก
โคบราหมันเกิดจาการยายฝากเอ็มบริโอกวา 300 ตัว 
 ในเบื้องตนน้ี การผลิตโคบราหมันที่มีพันธกุรรมดีดวยการยายฝากเอ็มบริโอในประเทศไทย อาจจะดําเนินการ
ได 3 ลักษณะคือ 

1. ใชแมพันธุที่ทราบวาสามารถถายทอดลักษณะไปยังรุนลูกไดดี กับพอพันธุที่ทราบคาพันธุกรรมในการ
ถายทอดลักษณะที่ตองการ ผสมกันเพ่ือผลิตเอ็มบริโอ แลวนําไปยายฝากยังตัวรับ แลวเปล่ียนพอพันธุหลายๆตัว จะทํา
ใหเกิดลูกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม เปนการเพ่ิมโอกาสในการคัดเลือกลักษณะที่พึงประสงค และลด
ระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงพันธุลงได 

2. ใชแมพันธุรุนใหมผสมกับพอพันธุที่ทราบคาพันธุกรรม ในการถายทอดลักษณะท่ีตองการหลายๆ ตัว ผลิต
ลูกโคดวยการยายฝากเอ็มบริโอ จะทําใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมใหคัดเลือกลักษณะที่พึงประสงคไดมาก 
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ขึ้น และทราบไดถึงความเหมาะสมกันระหวางพอพันธุและ แมพันธุที่จะใชในการผลิตลูกโคบราหมันที่คุณลักษณะที่ดี
ตอไป 

3. ใชเอ็มบริโอแชแข็ง จากทั้งที่ผลิตในประเทศและตางประเทศ เพ่ือชวยเพ่ิมจํานวนโคบราหมันพันธุกรรมดี 
 
5. การโคลนนิง(Cloning) 
 การโคลนนิง เปนการขยายพันธุโค โดยไมใชเซลลสืบพันธุของทั้งสองเพศมาปฏิสนธิกัน เพ่ือรวมเอา
พันธุกรรมของทั้งสองเพศมากําหนดเปนพันธุกรรมของลูกโคท่ีเกิดมาใหม แตการโคลนนิงในปจจุบันน้ี เปนการใช
พันธุกรรมจากเซลลรางกายของโคตนแบบ มากําหนดเปนพันธุกรรมของลูกโคตัวใหม ซึ่งเทคนิคน้ีเรียกวาเปนการยาย
ฝากนิวเคลียส (Nuclear transfer) โดยประสบความสําเร็จครั้งแรกในแกะเมื่อป พ.ศ. 2529 แตเปนการใชเซลลจาก
เอ็มบริโอเปนเซลลตนแบบ และ อีก 11 ปตอมาจึงประสบความสําเร็จในการผลิตลูกแกะจากการยายฝากนิวเคลียสดวย
การใชเซลลรางกายของสัตวโตเต็มวัยเปนเซลลตนแบบ แตการโคลนนิงที่ไมไดเกิดจาการยายฝากนิวเคลียสก็เกิดขึ้นได
เหมือนกัน ในธรรมชาติก็คือการเกิดแฝดเหมือน(identical twin)ที่เกิดมาจากแบงตัวของเอ็มบริโอเองตามธรรมชาติใน
ทองแม และท่ีเกิดจากเทคนิคการผาแบงเอ็มบริโอกอนนําไปยายฝากใหกับตัวรับ ก็ถือวาเปนการโคลนนิงเชนกันแตไม
สามารถเกิดไดจํานวนมากๆ 

หองปฏิบัติการเอ็มบริโอ โครงการการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมกิจการผสมเทียมโคนมและกระบือ
ปลัก คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการศึกษาและพัฒนา การยายฝากนิวเคลียส(โคลนนิง) 
ในกระบือและโค มาต้ังแต พ.ศ. 2541 ในโค  ประสบผลสําเร็จครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2543   เปนลูกโคเน้ือ พันธุ
แบรงกัส เพศเมีย ช่ือ อิง ที่ เอ็มบริโอโคลนมาจากไฟโบรบลาสเซลล ของใบหู ของโคพันธุแบรงกัส เพศเมีย แลวนํามา
ฝากให แมโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน ช่ือ ออย ซึ่งไดรับการผสมเทียมกอนที่จะเอาเอ็มบริโอโคลนนิงไปยายฝาก 
จึงทําให อิง มีนองรวมทองเปนโคนมลูกผสมเพศผู ที่เกิดมาในเวลาใกล ๆ กัน ในโคบราหมัน มีลูกโคโคลนนิง ตัวแรก 
เกิดเมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2544 ช่ือ “นิโคล”  ที่ เอส. เค. พัทยาแรนซ  โดย โครงการการใชนิวเคลียรเทคโนโลยีฯ ผลิต
โดยใชเซลลใบหูของ โคสาว SK 300 เปนเซลลตนแบบในการผลิตเอ็มบริโอ และใชแมโคพันธุแบรงกัสเปนโคตัวรับ
อุมทอง ปจจุบัน นิโคล มีลูก 6 ตัว เกิดจากการผสมเทียมและอุมทองเอง 1 ตัว และเกิดจากการยายฝากเอ็มบริโอใหแม
ตัวรับ อีก 5 ตัว 

ดังน้ัน จึงมีการคาดหวังที่จะใชประโยชนของเทคโนโลยีการโคลนนิง เพ่ือการปรับปรุงพันธุโคเน้ืออยาง
กวางขวาง อาทิเชน ผลิตพอโคพันธุกรรมดี(มีการผลิตโคดวยการโคลนนิงจากเซลลตนแบบของ พอพันธุ SK 999/1 แม
โคที่พิสูจนแลววามีพันธุกรรมที่ยอดเยี่ยมออกมาจํานวนมากๆจะสามารถทําใหมีการเพ่ิมโคที่มีพันธุกรรมที่ดีไดรวดเร็ว
ขึ้น และอาจจะเปนเครื่องมือที่ผลิตโคท่ีดีที่สุดได หรือเก็บรักษาพันธุกรรมโคที่มีลักษณะเยี่ยมยอดไวในรูปธนาคารสาย
พันธุได นอกจากน้ียังคาดหวังวาจะสามารถผลิตโคใหมีผลผลิตที่โปรตีนในนม หรือ ในเน้ือที่มีคุณสมบัติเปนอาหารยา
หรือเปนวัคซีนสําหรับมนุษยไดดวยการทําใหโคเหลาน้ันมียีนที่สามารถจะสรางอาหารยาหรือวัคซีนที่ตองการได ซึ่งจะ
ทําใหตนทุนการผลิตยาหรือวัคซีนน้ันตํ่าลงได 

วิธีการผลิตโคดวยการโคลนนิงน้ี มีขบวนการสําคัญที่จะนําไปสูการประสบความสําเร็จของการใชเทคโนโลยี
โคลนนิง 3 ขบวนการ คือ 

1. การคัดเลือกโคที่มีพันธุกรรมดีที่ตองการมาใชเปนโคตนแบบ เพ่ือใหเซลลรางกายไปใชเปนเซลลตนแบบ 
วามีคุณคาเหมาะสม คุมคาตอการลงทุนทําการโคลนนิงหรือไม 
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2. ขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง มีประสิทธิภาพดี มีคุณภาพสูง หรือไม 
3. ขบวนการเตรียมตัวรับและการจัดการระบบยายฝากเอ็มบริโอมีประสิทธิภาพดี เหมาะสมกับการดําเนินการ

หรือไม  
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6. กิจการโคเน้ือในประเทศไทยจะใชการโคลนนิงใหเกิดประโยชนไดจริงไหม? 
คําถามน้ีเปนคําถามที่ทาทาย สําหรับนักวิชาการดานน้ีและผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจโคเน้ือวาจะเปนไปได

ไหม จะตองลงทุนมากสักแคไหน เมื่อไหรจะคุมทุน... คําถามน้ีจะมีคําตอบที่ชัดเจนถาปญหานี้ไดรับความสนใจ ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยอยางจริงจังและตอเน่ือง 

หากจะมองในสถานการณในปจจุบันน้ี โคบราหมัน คงจะเปนโคเน้ือพันธุ พ้ืนฐานที่ไดรับความนิยม
โดยท่ัวไป เพราะสามารถเล้ียงไดงายในสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม และแหลงอาหารสัตวของไทย ในอดีตมีการ
นําเขา โคบราหมันพันธุแทที่มีพันธุประวัติดี จํานวนมาก รวมท้ังนํ้าเช้ือของพอพันธุช้ันนํา คาดวาหากมีการรวมมือกัน
ในการคัดเลือก โคบราหมันที่ดีๆเหลาน้ีออกมาเปนโคตนแบบก็จะทําใหมองเห็นความคุมคาที่จะมีการลงทุนในการทํา
โคลนนิง 

ในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง ปญหาสําคัญที่ทําใหประสิทธิภาพของขบวนการผลิตตัวออนโคลนนิง
พัฒนาตอเน่ืองไปไดชา คือ  

1. ไขที่จะนํามาใชรับนิวเคลียสของเซลลตนแบบน้ัน มีปริมาณนอยลงและคุณภาพของไขก็ดอยลงเรื่อยๆ การ
ขาดแคลนแหลงของไขจากโรงฆาสัตวจะทํางานดานน้ีชะงักไปได หนทางที่จะแกไดคือจะตองใชไขจากสัตวมีชีวิตดวย
การใชเทคนิคการเจาะดูดรังไขรวมกับเคร่ืองอัลตราซาวน ซึ่งก็ตองมีการลงทุนในเบื้องตนเพ่ิมขึ้น ทั้งในเรื่องของ
เครื่องมือและสัตวที่จะใหไขแตคาดวาจะชวยใหไดไขที่คุณภาพดีและมีปริมาณที่  สม่ําเสมอ หรือประมาณการได และ  

2. การเกิดความผิดปกติของการเจริญของตัวออนในทองตลอดจนลูกโคที่คลอดออกมาแลว ความผิดปกติ
ดังกลาวอาจจะเกิดจากการแสดงออกของยีนในระหวางการเริ่มตนของการแบงตัวครั้งแรกของไซโกตโคลนนิง อีกทั้ง
จํานวนเซลลของเอ็มบริโอโคลนนิงที่ผลิตขึ้นมามีจํานวนเซลลนอยกวาการเกิดตามธรรมชาติ จึงนําไปสูความผิดปกติ
ในระหวางการต้ังทอง เชน มีขนาดรกใหญ มีปุมรก(caruncles) มากกวาและขนาดใหญกวา ทองนานกวา และไม
สามารถเกิดการคลอดเองได หรือเมื่อเกิดออกมาแลวลูกโคยังมีความผิดปกติของระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบประสาท หรือระบบโครงสรางของรางกาย ทําใหเสียชีวิตในเวลาตอมาได  

ดังน้ันในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิงก็ยังตองวิจัยและพัฒนาในแงของประสิทธิ ภาพของระบบการผลิต
เอ็มบริโอโคลนนิง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สวนในดานขบวนการยายฝากเอ็มบริโอน้ันการพัฒนาสามารถกระทํา
ไดอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอถาไดมีการใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออนควบคูไปกับการทําโคลนนิงดวย  อยางไรก็
ตามในปจจุบันน้ีในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาดวย ไดใหการยอมรับวาผลผลิตที่ไดจากสัตว เชน
เน้ือนม ที่เกิดจากสัตวโคลนนิง มีคุณภาพและปลอดภัยเชนเดียวกับผลผลิตที่มาจากสัตวที่เกิดตามปกติ ในบานเรา
ปจจุบันก็มีนํ้าเช้ือแชแข็งจากพอโคบราหมันโคลนนิงจําหนายแลวเชนกัน (SK 992 และ SK 998) 
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7. เทคโนโลยีชีวภาพท่ีพรอมใชในการผลิตโคบราหมัน 

การผลิตเอ็มบริโอนอกรางกาย (IVP - in vitro production) มีขั้นตอนเรียงลําดับดังน้ี คือ การเล้ียงโอโอไซตให
สุก (IVM – in vitro maturation) แลวนําไปปฏิสนธินอกรางกาย (IVF – in vitro fertilization) กับอสุจิ กอนจะนําไปเลี้ยง
ตอในตูอบ (IVC – in vitro culture) จนพัฒนาเปนเอ็มบริโอ เรื่อยมา ซึ่งสามารถเล้ียงไดจนเอ็มบริโอหลุดออกจาก โซนา
เพลูซิดา มาเกาะกับพ้ืนจานเล้ียง การผลิตเอ็มบริโอโดยผาน IVF น้ีสามารถผลิตเปนปริมาณมากได ดวยการใชรังไขจาก
โรงฆาสัตว  แตในบานเราจะไดเอ็มบริโอที่พันธุกรรมไมใชบราหมันแท หากตองการบราหมันแทตองใช เทคนิคการ
เจาะเก็บโอโอไซตจากสัตวมีชีวิต (OPU – ovum pick up) ซึ่งเปนอีกเทคนิคหน่ึงที่นําเขามาชวย ในการใหไดมาซึ่งโอโอ
ไซตจากโคสาวหรือแมโคบราหมันสําหรับการทํา IVP ดวยการใชเครื่องอัลตราซาวดชวย โดยสามารถเจาะเก็บได
สัปดาหละ 2 ครั้ง  การกระตุนโคตัวใหดวย FSH กอนการเจาะเก็บ ทําใหสามารถเจาะเก็บโอโอไซตในแตละคร้ังไดมาก
ขึ้น การทํา OPU น้ีสามารถที่จะสนับสนุนใหมีการผลิตเอ็มบริโอในปริมาณมากจากโคตัวใหที่เราคัดเลือกได ใน
ระยะเวลาไมนานนัก 

แตเอ็มบริโอที่ไดจาก IVF จะมีความแตกตางจากเอ็มบริโอที่ผลิตในรางกายโค คือ เซลลในระยะมอรูลาจะ
เกาะกันไมแนน  ชองวางระหวางโซนาเพลูซินาแคบกวา เอ็มบริโอจะพัฒนาชาในชวงตน แตจะเร็วในชวงปลายใน
เอ็มบริโอเพศผู และเม่ือนํา IVF เอ็มบริโอไปยายฝากจะต้ังทองในอัตราที่ตํ่ากวาเอ็มบริโอที่ผลิตในรางกายและปรากฏ
ความผิดปกติในการต้ังทองและลูกที่เกิดมา ดังน้ี  ระยะการต้ังทองยาว ลูกมีขนาดใหญ การแสดงอาการคลอดนอยลง มี
การแทงมากขึ้น อวัยวะไมครบ มีการตายระหวางคลอดมากขึ้น มีนํ้าในรกมากขึ้น 

การโคลนนิง เปนการผลิตเอ็มบริโอนอกรางกายอีกวิธีหน่ึง แตกตางจาก IVF ตรงที่ไมมีการปฏิสนธิกับอสุจิ 
แต หลังจากไดโอโอไซต สุกจาก IVM แลว  จะทําการดูดเอานิวเคลียสของโอโอไซตออก ซึ่งจะมีอยู 2 สวน สวนหน่ึง
อยูในโพลาบอดี อีกสวนหน่ึงจะอยูใน ไซโตพลาสม (cytoplasm)  โดยจะอยูบริเวณใกล ๆ กับโพลาบอดี โดยใชเข็มแกว 
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ขนาดเล็กมาก ที่ควบคุมดวยแขนกล (micro manipulator)  ทําภายใตกลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ (inverted 
microscope) โอโอไซตสุกที่ดูดเอานิวเคลียสออกแลว นํามาฉีดเซลลตนแบบ 1 เซลล  เขาไปใหแนบกับไซโตพลาสม
แลวกระตุนดวยกระแสไฟฟาแรงดันตํ่า ๆ ในระยะเวลาสั้นมาก ๆ เพ่ือใหเซลลตนแบบเช่ือมและหลอมรวมกับไขตัวรับ
เซลล แลวจึงนําไป IVC ตอไป 

การผลิตเอ็มบริโอนอกรางกาย เปนการเปดโอกาสใหสามารถทําใหเกิดการดัดแปลงพันธุกรรมไดดวย
ขบวนการท่ีเรียกวา gene transfection ซึ่งเขามาแทนที่เทคนิคการถายฝากยีนแบบ Pronuclear injection ถึงแมวาในการ
ผลิตเอ็มบริโอโคลนนิงเราจะใชเซลลรางกายไดจากหลากหลายสวนของรางกาย แตก็มีเซลลรางกายจากบางสวนเทาน้ัน
ที่ใชในการทํา Gene transfection ได และยีนที่จะทําการถายฝากดวยวิธีน้ีจะตองเปนยีนที่มี DNA ที่เรียงลําดับกันไมยาว 
(5-30 kb) จึงจะประสพความสําเร็จในการถายฝากยีนสูง ซึ่งปจจุบันสามารถตรวจสอบความสําเร็จในการถายฝากยีนได
รวดเร็วดวยการใช เทคนิค DNA microarrays  ในป 2003 Robl และคณะ รายงานวาไดผลิตลูกโคจากเอ็มบริโอถายฝาก
ยีน ที่มีโครโมโซมเทียมของมนุษย ได 21 ตัว ซึ่งมีบางตัวสามารถผลิต polyclonal antibodies ของมนุษยได เทคโนโลยี
การถายฝากยีนน้ี สวนใหญจะทําเพื่อผลิตเอ็มบริโอโคลนนิงที่ตอเน่ืองจากเอ็มบริโอโคลนนิงที่ผานการถายยีนมาแลว 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเน้ือ นม ดัดแปลงองคประกอบของน้ํานม หรือปรับปรุงการตานทานโรค ดังน้ันการ
ใชประโยชนของเอ็มบริโอที่ดัดแปลงพันธุกรรมแลว คงจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตยากอน  จึงจะมีการนํามาใช
ในอุตสาหกรรมการผลิตโค ซึ่งคงจะใชเวลาอีกหลายป 

การแยกเพศของเอ็มบริโอ (Embryo sexing) โดยอาศัยพ้ืนฐานทางการตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีจาก
ภายนอกเมมเบรนของเซลลเพศผู อีกวิธีหน่ึงที่เปนไปไดคือ การดูปฏิกิริยาของเอนไซม กลูโคส ซิกฟอสเฟคดีไฮโดร
จีเนส ที่เกาะเก่ียวอยูกับโครโมโซมเอ็กซ ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาที่ใหสีแตกตางกันระหวางเพศผูและเพศเมีย วิธีการท้ังสาม
ไมเปนที่แพรหลายใชในกิจการขนาดใหญ   

ในปจจุบันน้ี เราสามารถแยกเพศของเอ็มบริโอกอนนําไปยายฝากไดแมนยํากวา 90% โดยใชเทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction) เขามาชวยในการตรวจสอบ ดวยการตัดช้ินสวนของเซลล ในเอ็มบริโอออกมาเพียง
เล็กนอย แลวนํามาตรวจโดยเทคนิค PCR ก็จะทราบไดวาเอ็มบริโอน้ันมีรูปแบบของ DNA เปนเพศผูหรือเพศเมีย การ
แยกเพศโดยใช  PCR ทั้งแบบท่ีใชและไมใชขั้นตอนของ electrophoresis มีการใหบริการในธุรกิจการยายฝากเอ็มบริโอ 
มาต้ังแตชวงป 1998-1999 ซึ่งเทคนิคทั้งสองแบบมีประสิทธิภาพและความแมนยําสูง แตการที่ตองดูดเอาเซลลบางสวน
ของเอ็มบริโอออกมาตรวจ จําเปนตองใชผูชํานาญงานเฉพาะ และเปนวิธีการที่มีอันตรายและมีผลตอความแข็งแรงของ
เอ็มบริโอ การดําเนินงานทางเทคนิค PCR จําเปนตองมีความสะอาดสูงกวาระบบปฏิบัติงานยายฝากเอ็มบริโอในทาง
อุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป  แตก็มี       บรีดเดอรที่ทันสมัยบางสวน ยอมรับและใชเทคนิคน้ีในการขยายปรับปรุงพันธุโค แต
ก็ยังเปนเทคโนโลยีที่ใชยังไมกวางขวางนักในอุตสาหกรรมการยายฝากเอ็มบริโอ  นอกจากน้ี เทคนิคทาง PCR สามารถ
ใชเซลลบางสวนที่ดูดออกมาจากเอ็มบริโอนี้ ไปตรวจสอบหายีนที่ควบคุมลักษณะที่ตองการ หรือตรวจหาความผิดปกติ
ของยีนที่จะนําไปสูการเกิดโรคหรือความผิดปกติทางกายได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการคัดเลือกพันธุโคและ
ลักษณะที่ตองการไดลวงหนา 

การแยกเพศอสุจิ (Semen sexing) จากความกาวหนาทางดาน flow cytometric technology ที่พัฒนามาใช
สําหรับการแยกอสุจิที่มีโครโมโซมเพศเปน X หรือ Y ออกจากกัน ที่มีการศึกษาวิจัยมากวา 10 ปแลว ในปจจุบันน้ี 
สามารถผลิตอสุจิแยกเพศออกจําหนายในทองตลาดแลว โดยสามารถแยกอสุจิที่มีชีวิตที่มีโครโมโซมเพศตางกันออก
จากกันไดบริสุทธิ ประมาณ  90% และสามารถแยกไดดวยความเร็ว 10 ลานตัว ตอช่ัวโมง  ไดมีการทดลองนําเอาอสุจิ 
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แยกเพศที่ไมไดแชแข็ง  600,000 ตัว ผสมใหกับโคสาวที่เรงการตกไข สามารถผลิตเอ็มบริโอได 4.3±5.3 เอ็มบริโอ/ตัว 
แตเมื่อเปนอสุจิแยกเพศที่แชแข็งแลว มาทดลองใช โดยมีความเขมขน 2 ลาน และ 10 ลาน ตัวตอหลอด เทียบกับอสุจิ
ไมไดแยกเพศ เขมขน 40 ลานตัวตอหลอด พบวาเกิดการปฏิสนธิได 40%, 49% และ 69% ตามลําดับ และผลิตเอ็มบริโอ
ที่ยายฝากได 3.3±0.9, 4.1±0.9, และ 8.7±0.9 เอ็มบริโอ/1 ตัวให ตามลําดับ และในการนํามาทดลองใชในการทํา IVF ก็
ใหผลคลายคลึงกันคือ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการแบงตัวและการเจริญถึงบลาสโตซิสตํ่าลง อัตราการต้ังทองก็ตํ่ากวา  
สําหรับการใชในการผสมเทียม จะใหอัตราการต้ังทองพียง 70-90% ของอสุจิที่ไมแยกเพศ แตไมแตกตางกัน ดานระยะ
การต้ังทอง การตายหลังคลอด การคลอดงาย นํ้าหนักแรกเกิด หรือการมีชีวิตรอดถึงหยานม  นอกจากน้ีการแยกเพศอสุจิ
ยังอาจทําไดดวยการใชระบบภูมิตานทานที่จําเพาะตอความแตกตางของโปรตีนที่อยูรอบ ๆ   เซลล เทคนิคน้ี จะแยก
อสุจิไดเร็วกวา และเปนอันตรายตออสุจินอยกวา แตผลการวิจัยยังอยูในวงจํากัด แตก็มีความพยายามที่จะผลักดันสู การ
ผลิตเชิงการคา 

 
8. พันธุศาสตรโมเลกุล 
 ในชวงที่ผานมาไมนาน ในวงการผลิตปสุสัตวไดใหความสนใจในการนําเอาเทคโนโลยีดีเอ็นเอมาใช
ประโยชนกันอยางกวางขวาง พรอมกับมีความรูใหมๆเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย ทําใหเกิดการลงทุนอยางมหาศาลใน
เทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพ่ือจะชวยใหการปรับปรุงพันธุกรรมในโคเน้ือประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว  ดีเอ็นเอ
เทคโนโลยีที่ถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมโคเน้ือแลวและยังคงมีอยูตอไปในอนาคตอันใกล ไดแก 
การทําลายพิมพดีเอ็นเอ (DNA Fingerpinting) 

 เปนการประยุกตใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอโดยตรงเปนครั้งแรกในการปรับปรุงพันธุโคเนื้อ ที่มีความแมนยําสูง 
โดยใช marker เปนชุด ๆละ 10-15 markers ที่มีความแตกตางกันมาก ทําใหไดรูปแบบของลายพิมพดีเอ็นเอ ที่
เฉพาะเจาะจงมากเทาที่จะเกิดขึ้นไดในโคแตละตัว เทคโนโลยีน้ีปจจุบันใชกันอยางกวางขวางในการตรวจสอบความพอ 
แม ลูก ในฝูงสัตวที่ใช พอพันธุมากกวา 1 ตัว ในการคุมฝูง หรือใชตรวจสอบ ยืนยันความถูกตอง ของการบันทึกพันธุ
ประวัติ นอกจากน้ียังใชในการตรวจสอบกลับ ผลผลิตเน้ือวา มาจากสัตวตัวใด ในกรณีที่จะตองมีระบบควบคุมคุณภาพ
การผลิตขนาดใหญ และในโครงการอาหารปลอดภัย 
การใช ดีเอ็นเอชวยในการคัดเลือกพันธุ(DNA – Assisted Selection) 

 ในชวง 2 ทศวรรษ ที่ผานมา ไดมีการใชขบวนการทางสถิติ รวมกับการบันทึกพันธุประวัติ และรายละเอียด
ของการทดสอบสมรรถภาพของลูก เพ่ือประมาณคาของคุณคาทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจตาง ๆ ที่
สามารถถายทอดไปยังรุนลูกได การใชขบวนการทางสถิติเหลาน้ีไมสามารถบอกไดวายีนตัวไหนควบคุมลักษณะอะไร 
การคัดเลือกพันธุจึงมีความยุงยาก ใชเวลานาน และมีตนทุนที่สูง กวาจะคัดเลือกลักษณะที่ตองการจากโคเพศนั้นได 
บางครั้งลักษณะน้ันจะแสดงออกเม่ือมีอายุมากแลว หรือตรวจวัดไดตอเมื่อไมมีชีวิตอยูแลว หรือเปนลักษณะที่ ถายทอด
ทางพันธุกรรมไดนอย ดังน้ันถาเราสามารถตรวจวัดศักยภาพของโคในการถายทอดลักษณะตางๆ จากดีเอ็นเอท่ีมีในตัว
โคน้ันโดยตรง ก็จะชวยใหเราสามารถในการคัดเลือกปรับปรุงพันธุโคไดอยางมีคุณคา รวดเร็ว แมนยํา และมี
ประสิทธิภาพสูง 
  พันธุกรรมที่สามารถตรวจสอบลักษณะไดดวยผลจากยีนเด่ียว ก็งายที่จะพัฒนามาใชงาน ลักษณะเหลาน้ีที่
สามารถใชการคัดเลือกจากดีเอ็นเอ เชน การแปรปรวนของสีผิว โรคทางพันธุกรรม และการเกิดกลามเน้ือมากกวาปกติ
(double muscling)  แตเร็วๆน้ี เราก็สามารถตรวจสอบลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายๆ ชนิดได โดยสามารถแยกกลุมโค 
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ที่แสดงออกลักษณะน้ีที่มากนอยตางกันออกมาได จนสามารถใหบริการเชิงธุรกิจไดแลว เชน ยีนที่ควบคุมการเกิด
ไขมันแทรก (marbling) ยีนที่ควบคุมความนุมของเน้ือ (tenderness) ยีนที่ควบคุมการใหผลผลิตเน้ือ (retail beef yield) 
และยีนควบคุมประสิทธิภาพการใชอาหาร (feed efficiency) 
 
9. สรุป 
 1 1 1เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการขยายปรับปรุงพันธุที่นํามาใชกับโคบราหมันในประเทศไทย นับวากาวหนาอยาง
มาก และในอนาคตหากสามารถนําเทคโนโลยีทางดานพันธุศาสตรโมเลกุลมาใชในการคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ 
รวมดวย ก็จะทําใหการพัฒนาพันธุโคบราหมันของไทยใหเปนโคเน้ือที่มีศักยภาพสูงในเชิงการผลิตเน้ือ และเปนพันธุ
โคตนแบบสําหรับการเล้ียงโคในภูมิภาคน้ีอีกดวย 
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น.สพ. ณรงค เล้ียงเจริญ* 
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Update on Private Sector’s Research and Development Activities for Livestock Production 
 

น.สพ. รุจเวทย ทหารแกลว (Rutjawate Taharnklaew) * 
 
1. Introduction 

Agricultural system in Thailand has been developed for several decades from the past to present. Formerly 
traditional agriculture was a system that the people produced agricultural products for their living and much depended 
on the nature. Exchange and trading of agricultural products was usual once supply was over demand. The system 
then changed from variety production for a living into more commercialization. This was due to the revolution in 
1960 with a replacement of labor force by machineries, discoveries of chemical fertilizer and others. These changes 
have resulted in higher yield, easy harvesting, reduction of cost per unit and etc.   

Livestock production is a part of agricultural system in Thailand that has the same revolution. Poultry and 
swine farming for examples have changed over the time from the backyard system into intensive farming. At present 
the livestock farming in Thailand is quite a modern compare to international standard. However, Thailand in general 
consumes technology more but invent less.  
 
2. Why Private Sector Needs Research and Development (R&D)? 

Thailand’s needs for technological competences have become more pressing as the country loses its cheap 
labor advantage and confront new competitive pressures. The reinforcing factors mentioned is Thai industry has 
historically shown little interest in innovation and R&D. Also, Thai firms generally do not exhibit high levels of 
collective organization devoted to improving competitiveness. In part as a result, firms have traditionally not reached 
out to educational institutions (Brimble P., Doner R.F., 2006).  

In short, to make it works the top management of the firms has to be realized the importance of R&D as one 
of their competitive strategies for the future growth of core businesses. 
 
3. Strategies and key Success Factors 

Once the firm has made decision on pursuing R&D activities, it has to proceed strategically through one of 
the following: 

1. Technology Acquisition through Strategic Partnerships. 
2. Building up  a connection with R&D institutes and universities  
3. Building  up R&D capabilities within the firm 
However, the firm might pursue one or all of the above strategies by using phase approach to achieve the 

goals. 
 

                                                                 
* ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร จํากดั 
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Key success factors of R&D are: 
1. Top executives need to commit and support on any R&D activities  
2. The firm has to address the R&D direction what to do/not to do 
3. The objectives of R&D’s activities must be aligned with the firm’s business directions which will aim for 

outputs in 5 categories i.e. cost down, value added, new product, product differentiation and new knowledge.  
4. The R&D projects must be evaluated financially and/or non-financially 
5. Capability of the firm to build up linkage with institutions and/or universities 
6. Resources allocation 
 

4. Private Sector’s Research and Development Activities for Livestock Production 
1. Biotechnology: Professor Dr. Yongyuth Yuthawong has addressed in an article once that the most 

beneficial biotechnology in the future is to develop breeds of selected plant and animal in order to increase yield of 
food production for the world population. Molecular genetic, DNA marker are examples of the key areas for R&D 
projects. 

2. Food science & Food Technology: The focus will go toward the safety of food produced as a top 
priority. Risk analysis and traceability of contaminants in food are key components. The new technology on food 
processing is then followed.  

3. Meat science: Thailand produces food animals, processes and exports to many countries worldwide. 
However, the knowledge and R&D project under meat science area is quite limited.  

4. Material science: This area is increasingly important for not only livestock products but also agricultural 
products as a whole. Active packaging and smart packaging are some of the examples. 
 
5. Conclusion: 

It is time for private sector, livestock, in particular to be interested in incorporating R&D into the firm’s 
major activities. However, top management of the firm should have a vision, commitment and putting R&D into the 
firm’s strategies. Industry-University linkage is one of the important key success factors that the firm can initiate and 
start R&D activity. The firms should change the mindset and open to the new things. By using the mechanisms 
through governmental supports, the firm will take a lower risk. 
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การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกในปลาสวยงาม 
Clinical Diagnosis for Ornamental Fish 

น.สพ.ดร.สําราญ บรรณจิรกุล * 
 

ปลาสวยงามจัดเปนสัตวนํ้ากลุมที่มีการเพาะเล้ียงและนิยมเลี้ยงอยางแพรหลาย  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความ
หลากหลายของสายพันธุที่เปนเสนหจําเพาะของปลาชนิดน้ันๆ ประกอบกับการดูแลที่สามารถทําไดไมสลับซับซอน 
การดูแลสุขภาพปลาสวยงามจึงมีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้น 

การดูแลสุขภาพสัตวนํ้ามีหลายสิ่งที่คลายคลึงสัตวบก กลาวคือ ควรทราบปจจัยตางๆที่ประกอบดวย ขอมูล
เก่ียวกับตัวปลา (Fish) ขอมูลเก่ียวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค (Pathogen) และขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอม 
(Environment) ซึ่งขอมูลที่กลาวมาดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งในการตรวจวินิจฉัยความผิดปรกติหรือโรค (Diseases) 
ที่เกิดในปลาสวยงาม กลาวคือหากขาดความสมดุลทั้งในสวนของตัวปลา สภาพแวดลอม และสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค จะ
ทําใหสภาวะความผิดปรกติเกิดขึ้นดังภาพที่1 ดังน้ี 
 
 

Fish 

Pathogen Environment 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี1 : ความสัมพันธระหวางตัวปลา (Fish) สาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค (Pathogen) และสภาพแวดลอม (Environment) 
 
 สําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคในปลาสวยงามสามารถทําได โดยอาศัยลักษณะอาการทางคลินิกที่ตรวจพบ หรือ
อาจรวมการผาชันสูตรซาก ทั้งน้ีสิ่งที่สําคัญประการหน่ึงสําหรับการผาชันสูตรจะตองทําอยางรวดเร็วเพ่ือหลีกเล่ียงการ
เกิดภาวะเสื่อมสภาพของเน้ือเยื่อ  (Post-mortem change) ดังน้ันการตรวจหาสาเหตุความผิดปรกติจึงควรกระทําขณะที่
ปลายังมีชีวิตอยูจึงจะไดขอมูลในการสืบสวนโรคไดใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด 
 การซักประวัติ (History taking or Anemnesis) ปลาควรกระทําอยางรอบคอบ และครอบคลุมทุกดาน เชน การ
เล้ียงดูในสถานที่ตางๆ อาจเปนตูเ ล้ียงต้ังแตขนาดเล็ก หรือเพิ่มขนาดเปนบอขนาดใหญ รวมท้ังตําแหนงที่ ต้ัง 
นอกจากน้ันควรรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชนิดและจํานวนปลาที่เลี้ยงอยูรวมกัน ลักษณะอาการความผิดปรกติที่เจาของ
พบ ระยะเวลาที่อาการเหลาน้ันไดปรากฏ นอกจากน้ันขอมูลที่เก่ียวของระบบการบําบัดคุณภาพนํ้าทั้งสวนที่ผานระบบ
การกรอง (Filter system)   และการเปล่ียนถายนํ้า (Water exchange)    มีความจําเปนในการรวบรวมใชเปนขอมูล 

                                                                 
* คลินกิสาํหรับสัตวน้าํ คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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ประกอบการวินิจฉัยอยางยิ่ง ขณะทําการซักประวัติควรทําการสังเกตตัวปลารวมดวย โดยพิจารณาพฤติกรรมการวายนํ้า 
ลักษณะลําตัวและสีผิว รวมทั้งการหายใจ 
 การควบคุมปลา (Fish restraint) ใหปลอดภัยสําหรับการตรวจ มีความจําเปนอยางยิ่งใน การเขาสูการตรวจตัว
ปลา (Physical examination) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ขนาดของตัวปลา อาการและรอยโรคที่พบ โดยสามารถ
ควบคุมประกอบการใชอุปกรณ ที่ใชในการจับตัวปลาที่มีความสะอาดและชุมช้ืน ในกรณีที่จําเปนพิจารณาการทําสลบ 
(Fish anesthesia) รวมดวย สําหรับการเลือกใชสารทําสลบ (Anesthetic agent) ควรระมัดระวังการละลายไดของสารทํา
สลบในนํ้าที่ใชในการทําสลบ คุณภาพของนํ้าที่อาจมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงการเขาสูภาวะสลบ (Anesthetic stage)
ของปลา ซึ่งแบงเปนระดับตางๆดังน้ี 
 
ตารางที่ 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปลาในการเขาสูภาวะสลบ 

 

ระดับการสลบ พฤติกรรมปลาที่เปล่ียนแปลง 

ระดับท่ี1 สูญเสียการทรงตัวบางสวน ลักษณะการวายนํ้าปรกติ 

ระดับท่ี2 สูญเสียการทรงตัวทั้งหมด สวนลักษณะการวายนํ้าปรกติ 

ระดับท่ี3 เริ่มมีลักษณะการวายนํ้าผิดปรกติ 

ระดับท่ี4 สูญเสียการวายนํ้า นอนตะแคง แผนปดเหงือกเคล่ือนชาลง 

ระดับท่ี5 ไมมีการเคล่ือนไหวของแผนปดเหงือก 

 การตรวจตัวปลา (Physical examination) สามารถทําการเก็บตัวอยางสําหรับการตรวจหาปรสิตภายนอก โดย
การขูดเมือกลําตัว (Mucous scraping) การเก็บตัวอยางจากเหงือก (Gill biopsy) และการเก็บช้ินสวนของครีบ (Fin 
clipping) รวมทั้งการนําตัวอยางจากอุจจาระมาตรวจหาปรสิตภายใน โดยการขูดเมือกลําตัวสามารถเก็บตัวอยางไดจาก
บริเวณรอยโรค หรือบริเวณที่มีการเคล่ือนไหวนอย เชน บริเวณใตครีบโดยการใชใบมีด ดังภาพที่ 2 และโดยการใชแผน
ปดสไลด ดังภาพที่ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2. การขูดเมือกลําตัว (Mucous scraping) โดยการใชใบมีด 
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ภาพท่ี 3. การขูดเมือกลําตัว (Mucous scraping) โดยการใชแผนปดสไลด 
 
 สวนการเก็บตัวอยางจากเหงือก (Gill biopsy) สามารถทําไดโดยใชแผนปดสไลดหรือใชกรรไกรขนาดเล็กเก็บ
ช้ินสวนของซี่เหงือก (Gill lamellae) โดยระมัดระวังการทําลายซี่เหงือกเกินความจําเปน ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4. การเก็บตัวอยางจากเหงือก (Gill biopsy)โดยการใชกรรไกรขนาดเล็ก 
 
 การตรวจรางกายโดยการเก็บตัวอยางจากแตละสวนบางครั้งอาจไดขอมูลประกอบการการวินิจฉัยหาสาเหตุ
ของความผิดปรกติไมเพียงพอ จึงจําเปนที่ตองใชเทคนิคสวนอื่นประกอบ เชน การตรวจสอบอวัยวะภายในดวยการ
ถายภาพรังสี (X-Ray) ซึ่งชวยใหทราบรายละเอียดของอวัยวะภายในมากขึ้น ดังภาพที่ 5 
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ภาพท่ี 5. การตรวจสอบอวัยวะภายในปลาดวยการถายภาพรังสี (X-Ray) 
 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า (Water analysis) ควรทําการตรวจรวมดวยสําหรับประกอบการวินิจฉัยหาความ
ผิดปรกติในปลา โดยแบงเปนการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพ (Physical parameter water quality analysis) 
และการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคมี (Chemical parameter water quality analysis) 
 การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางกายภาพที่จําเปน ควรทําการตรวจอุณหภูมิ (Temperature)  ความขุน 
(Turbidity) ความโปรงแสง (Transparency)  สวนการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคมีที่จําเปน ควรตรวจระดับของเสีย
ในรูปไนโตรเจน (Nitrogen wastes) คลอรีนที่ตกคาง (Chlorine residue) 
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Clinical Management in Exotic Pets: The Practice in Clinic 
 

น.สพ. วีรพันธ นกแกว * 
สพ.ญ. วราดี พุทธโกศัย 

* 
 
1. Basic Requirements for the Avian Practice 

Those items required to practice avian medicine at an acceptable basic standard include: 
1.Towels. For the examination and handling of birds.  A new, clean towel should be used for each bird to 

prevent the possibility of disease spread. 
2. Digital scales. These scales are required in order to record accurate weights of all avian patients. This is 

not only essential for accurate dosing with medicaments or injectable anaesthetics, but also enables weigh loss or gain 
to be monitored.  

3. Insulin syringes or other low-dose syringes. These should allow small but accurate dose of drugs to be 
administered. The needle used should also be smallest available that allows administration, to reduce the trauma 
involved in the injection process.  

4. Paediatric blood tubes and swabs. It is inappropriate to place small blood samples in standard mammalian 
blood tubes. Where it is necessary to take swabs from small areas the use of paediatric or nasopharyngeal swabs is 
advised, as the head of the swab is smaller than that of a standard bacteriological swab and allows more accurate 
sampling. 

5. Cages. These are essential for the confinement of birds, especially during periods of hospitalization. 
Although not a basic requirement, it is advantageous to have a cage that can be used for nebulization of any bird with 
respiratory disease. 

6. Nets. These should have a net suitable for the species likely to be encountered (several sizes). The 
availability of suitable net will greatly help in recapturing the escaped patient, and also substantially reduce the 
chances of  injury associated with the capture process. 

7. Heat. An appropriate supply of additional heat is frequently required for the sick bird. Suitable heating 
sources may range from dedicated hospital cages with built-in heating and thermostats to an infrared heat lamp 
pointed at a cage.  

8. Crop tubes. For many avian species it is advantageous to use a mental crop tube to reduce the risk of 
cutting through plastic tubing and thus avoid the need to retrieve part of the tube from the oesophagus or crop –or 
worse still, surgical retrieval. 

9. Spinal needles. These are essential for the provision of intraosseous fluid therapy. Although it is possible 
to use standard hypodermic needles, they will frequently be blocked with osseous material. 

                                                                 
* คลินกิสาํหรับสัตวปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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10. Microscope. Access to a microscope is essential to allow the investigation and diagnosis of many avian 
conditions. For example, whenever a bird passes a faecal sample this should be evaluated by performing a direct 
smear and a Gram’s stain. 

11. A library and access to further information. All practices should have a basic in-house libraly. It is not 
essential for every practice to have all the avian textbooks or publications, but it is vital to know how to obtain further 
information. 

12. Isoflurane. This is an essential basic requirement for safe avian anaesthesia.  
13.Trained staff. Although it is accepted that almost all veterinary practices have trained nurses/technicians, 

these staff may not be experienced in the handling, care and treatment of avian patients. Any practice that intends to 
hospitalize and treat avian patients should ensure that staff are trained in the basics of handling, administering 
medication and the nutrition requirements of the common species. 
 
2. Taking the History and Performing a Physical Exam 
History 
 -adequate history 
 -allow more time obtaining a history 
 
Presenting Complaint 
 -How long has this been going on? 
 -When did it start? 
 -Is it progressive/getting worse? 
 -Are any other birds/animal/people sick? 
 
The Bird 
 -How old is the bird? 
 -How was it obtained? 
 -Quarantined? 
 -Vaccinated? 
 -How long have you owned it? 
 -Have there been any previous problem? 
 -What is the diet? 
 -How much and what kind of food are offers? 
 -Are supplements offers? 
 -Is fresh water available at all times? 
 -Does the bird bathe? 
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 -What is the personality of the bird? 
 -Has the bird’s attitude change? 
 -Has the voice change? 
 -Has the weight change? 
 -When was the last molt?  
 -Has there been a change in droppings? 
 -Has the bird been given any medications? 
 
The Cage and Environment 
 -Is this the bird’s regular cage or is this a travel cage? 
 -Where was the cage obtained? 
 -Does it have silver-or gold-toned metal? 
 -If painted or powder coated, what is its color? 
 -Is it chipping? 
 -What type of substrate is used? 
 -How often is it changed? 
 -How often are bowls cleaned? 
 -What are they made of? 
 -Is the bird kept indoors or outdoors? 
 -What is the light cycle? 
 -Are there other animals in the household? 
 -Is this bird housed alone or with another bird? 
 -When was the last bird added to this collection? 
 
Physical Exam 
 -Examine as much as possible from a far 
 -The cage, substrate, droppings, food dishes, perches, and toys 
 -The bird’s behavior, attitude, posture, breathing, symmetry of face, body, and wings, skin and feather  

quality, and neurological status 
 -A physical exam can be performed with the bird restrained in a towel 
 
Abnormalities That Can Be Identified in a Physical Exam 
 Head/////lack of symmetry, bruising, swelling 
 Eyes///// lack of symmetry, discharge, opaque lens, blood 
 Beak///// lack of symmetry, elongated, severe flaking, fractures 
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 Ears/////closed meatus, discharge, odor 
 Nares///// lack of symmetry, discharge, mass, debris, bloods 
 Skin/////Excess flaking, pitting of the surface, blood, redness, swelling, masses. 
 Feathers/////unzipped barbules, dull, greasy, stained, plucked feathers, lack of powder, down, stress bars 
 Crop/////no movement within one minute, fistula, distended, empty 
 Pectoral muscle mass (thin or obese)/////Normally, the edge of the keel can be palpated between the 

 rounded pectoral muscles that slope slightly to either side. 
 Wings/////feathers missing, blood feather, masses, fractures, dislocations, feathers trimmed, ulcers  

in skin, lice 
 Abdomen/////firm, distended, egg palpable, enlarged liver palpated 
 Cloaca/////masses, dilated, irritated, prolapse of tissue, accumulation of feces, diarrhea on feathers   
 Feet/////plantar erosions, flaky skin, necrotic areas, scab, swelling 
 
3. Clinical Examination of the Ill Parrot 

The examination of the cage and cage floor is almost as important as examining the bird. Finally, the 
droppings and regurgitated food on the floor of the cage tell a story to the clinician. 
 
Droppings 
Dropping consist of three portions: 

1. Water and water-soluble products of excretion 
-these are initially excreted from the kidneys and refluxed into the terminal bowel. 
2. Urates 
- a white, pasty, colloidal solution from the kidneys. Uric acid is not water soluble and is therefore secreted 
by the renal tubule and not filtered through the glomerulus. 
3. Faeces 
-black, brown or green in color, usually having a solid worm-like appearance. 

 
Abnormalities of droppings 

1. Watery droppings. Watery droppings can be normal in birds that are eating a lot of fruit or nectar. Ill 
birds with polydipsia or polyuria – renal or hepatic disease, diabetes – pass very watery droppings. 
2. Discolored urates. Discolored urates can be caused by obstructive hepatitis of bacterial, chlamydial or 
viral origin; in these cases very green urates are due to biliverdin. Prehepatic overload from haemorrhage or 
bruising after surgery, trauma or large volume injections will cause the urates to be discolored bronze or 
yellow. 
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3. Diarrhea. This is mixture of feces, water and urates, and can be caused by worry, bacterial infections, 
papillomavirus or intestinal parasites. 
4. Presence of blood. When seen, lead poisoning, intussusception or possibly viral, bacterial or parasitic 
infestations should be expected. Blood that is not mixed with the droppings but appears as drops or spots in 
or on them is usually cloacal in origin, and can be caused by an infected granuloma, urolith, viral 
papillomata, a prolapse oviduct or large bowel.  
5. Presence of whole seed. If seed is seen mixed in and coated with the feces, the commonest cause is 
proventricular dilatation syndrome in parrots, macaws and cockatoos; however, it can also be caused by 
megabacteriosis, trichomoniasis and other bowel irritants. If the seed is separate from the fecess, it may be 
regurgitated. 
6. Lack of feces but presence of urates. This indicates starvation or an obstruction within the alimentary 
tract. 
7. Coloured feces/urates. Pigmented foods such as beetroot or medications – even topical medication –can 
change the color of the feces and/or urates. 

 
It is important to look at the feces microscopically: smeared, fixed and stained for bacteria, yeasts and 

parasites; as a wet preparation in saline for protozoa; and as a flotation preparation using a saturated solution of salt 
(NaCl), sucrose for parasite eggs and cysts. 
 
4. Regurgitation 

 As with vomiting in dogs and cats. It may be due to: 
- fear 
- travel sickness 
- sexual or courtship behavior 
- drug induced – handling and injections, or oral administration of various drugs 
- proventricular dilatation syndrome 
- poisoning or consumption of a gut irritant 
- obstruction – intussusception, tumors (e.g. papillomatosis) or foreign bodies 
- inflammation of the crop/proventriculus/gizzard – trichomoniasis, candida, megabacteriosis, fermented or 

hot food in hand-fed young birds.  
 
5. Common Diseases and Treatments 
 

5.1 Infectious Disease 

5.1.1 Bacterial infection 
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Salmonellosis 
- Common source include other birds, rodents, flies, and other vectors 
- Oral ingestion is the common route 
- Sudden death is a common presentation in aviary infections 
- Acute disease >>> lethargy, anorexia, polydipsia, and diarrhea 
- Chronic disease >>> dyspnea, granulomatous dermatitis, arthritis, and CNS signs 
- Diagnosis is based on culture of the organism. 
- Treatment >>> select antibiotic based on sensitivity testing, and use drugs with good tissue and cell 

penetration (e.g. enrofloxacin) 
- Chronic infections and those with CNS signs are usually unresponsive to treatment 
- Prevent egg transmission by identifying and removing subclinically infected breeders 
 
Megabacteriosis 
- Megabacteria are large rods found in the proventriculus of normal and abnormal birds 
- The organism is difficult to culture 
- Clinical signs include chronic emaciation over a 12- to 18-month period 
- Digested blood may be present in the feces 
- An hourglass-like retraction between the proventriculus and ventriculus with contrast radiography  
- Gram’s staining of feces may reveal the organism in severely affected birds 
- The organism is resistant to all antibiotics 
- Lactobacillus may lower the pH of the gastrointestinal tract and may help 
 
Chlamydiosis 
- The organism is Chlamydia psittaci  
- The organism can survive for long periods in dried feces and secretions 
- The organism is usually ingested, but vertical transmission also occurs 
- Virulence and clinical signs depend on the strain and host species 
- Macaws and Amazon parrots more susceptible than cockatoos and African gray parrots 
- Cockatiels are common carriers 
- Common clinical signs include diarrhea, dyspnea, anorexia, biliverdinuria, sneezing, mucopurulent nasal 

discharge, sinusitis and conjunctivitis 
- Diagnosis is based on clinical signs, clinical pathology (severe leukocytosis, elevation of AST, LDH, CK 

and bile acids is common), radiology (hepatomegaly, airsacculitis, and splenomegaly), and cytology 
(basophilic intracytoplasmic inclusions) with the help of culture, serology, and electrophoresis 

- Tetracyclines are used to treat chlamydial infections 
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- Doxycycline may be used orally, or specially formulated intramuscular preparation can be injected 
- Feeds medicated with doxycycline and chlortetracycline have been used successfully 
- Long-term treatment is necessary 
- Supportive care may be required, including heat, tube feeding, fluid therapy, and antibiotic therapy for 
secondary bacterial infections 
 
5.1.2 Infectious viral diseases 
Herpesvirus 
- This is the cause of Pacheco’s parrot disease 
- New World psittacines appear more susceptible than do Old World psittacines 
- Many birds that are ill will die 
- Some that recover and some that are subclinically infected will become lifelong symptom-free carriers 
- Carriers can shed the virus in the feces when stressed 
- Transmission usually occurs by the oral route 
- The incubation period is approximately 3 to 14 days 
- The most common clinical sign is sudden death 
- Clinical signs can consist of respiratory disease signs, diarrhea, and polyuria 
- Postmortem signs include a very enlarged and darkening of liver, spleen and kidneys 
- Hemorrhage may be present in the skin, liver, spleen, pancreas, intestinal tract, and body cavity 
- Histopathology reveals intranuclear inclusion bodies 
- Treatment includes supportive care, limiting spread of the disease, and acyclovir 
- Acyclovir is used to increase survival of infected birds and decrease virus dissemination in an outbreak 
 
Psittacine beak and feather disease virus 
- The disease is cause by a circovirus 
- Only psittacines are susceptible to PBFD 
- The virus is shed in feather dust, feces, and crop secretions 
- Infection occurs by ingestion or inhalation or vertically (egg transmission) 
- The minimum incubation period is 21 to 25 days 
- Contact with the virus during the growth period is the common method of infection 
- The virus affects rapidly-growing cells and causes feather loss by preventing further feather growth in the 

fledging birds 
- The feathers lose their blood supply, pinch off at the base and fall out of the follicle 
- The virus will reduce horn production in the beak and infects the bone marrow, causing a rapid loss of 

heterophils 
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- Deformities, fractures, necrosis, and sloughing of the nails occasionally occur 
- A PCR test will confirm the presence of the virus in live feather pulp 
- There is no effective therapy for PBFD 
- Provide supportive care and treat secondary bacterial and fungal infections 
- The disease is progressive, and euthanasia must be considered when painful lesions develop 
 
Papillomavirus 
- Papillomavirus has been detected in skin tumors in canaries and African gray parrots 
- Gastrointestinal papillomas are common in psittacine birds, but a viral etiology has not been proved 
- Cloacal papillomas are common in Amazon parrots, macaws, and hawk-headed parrots 
- Cloacal papillomas appear as singular or multiple pink to red raised proliferative growth in the cloaca or 

protruding from the cloaca 
- Oral papillomas resemble cloacal papillomas 
- Clinical signs of cloacal papillomas include straining to defecate, blood in droppings, malodorous stools, 

flatulence, and persistent enteric bacterial infections 
- Oral papillomas may cause dyspnea, wheezing, dysphagia, and persistent oral bacterial infections  
- Diagnosis is based on physical examination, biopsy, and histopathology 
- Application of 5% acetic acid to suspected lesions cause papillomatous lesions to blanch from red or pink to 

white 
- Papillomas are treated by cauterization or surgical removal 
 
5.1.3 Suspect viral disease 
Proventricular dilatation syndrome 
- Larger parrots, such as grey parrot, macaws, and cockatoos, may be presented with signs 
- All  ages of birds are susceptible 
- The disease has also been know as neuropathic gastric dilation, psittacine dilatation syndrome, and macaw 

wasting disease 
- Clinical signs include depression, progressive weight loss, vomiting, passing undigested or partially 

digested food in the dropping, abdominal distention, and neurologic signs 
- Some birds maintain an excellent appetite but continue to lose weight 
- Contrast radiology is often required to positively identify proventricular dilatation and delayed gastric 

emptying 
- A definitive diagnosis requires demonstration of typical lesions in biopsy samples 
- Post-mortem examination can be used to confirm the diagnosis in most outbreaks of this disease 
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- The crop, proventriculus and gizzard can be variously thin-walled, dilated and impacted with seed; 
surrounding tissues often exhibit peritonitis 

- Occasionally there is ulceration at the proventricular/ventricular junction, and this ulcer can perforate with 
fatal results 

- Supportive care, feeding of a liquid or soft gruel diet and control of secondary infections may prolong life 
- There is no treatment 
 
5.1.4 Fungal infection 
Candidiasis 
- Candida albicans is a common cause of gastrointestinal disease in many species of pet birds 
- This yeast infection is more commonly seen in birds kept in high humidity and warm temperatures 
- Affected birds develop caseous lesions in the commisure of the beak and around the tonge, and their crop 

lining has a gross appearance likened to a Turkish towel 
- Diagnosis is based on clinical signs and finding of large numbers of yeast cells on smears made ftiagnosis is 

based on clinical signs and finding of large numbers of yeast cells on smears made from lesions or crop 
aspirates 

- Because the yeast invades below the surface, ketoconazole and itraconazole are effective treatments 
 
Aspergillosis 
- Common cause of respiratory disease and weight loss in parrots 
- It is more common in birds that are stressed, on a poor management techniques, antibiotic administration, 

corticosteroid administration, respiratory irritants and concomitant disease. 
- The syrinx, caudal thoracic air sacs, and abdominal air sacs are the most commonly affected sites 
- The periorbital sinus and lungs are also commonly infected 
- Clinical signs include weight loss, depression, respiratory distress, and occasionally neuromuscular 

abnormalities 
- Diagnosis is by radiography, which will show a locculated appearance of the air sacs as well as densities in 

lung tissue 
- Confirmation using endoscopy and culture is best 
- Treatment is time consuming, involving long-term dosage of itraconazole orally, and nebulization three or 

four times daily with clotrimazole 
 
5.1.5 Parasitic infestation 
Ascarids 
- Infestations are most common in birds maintained in enclosures with access to the ground 
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- Eggs are hardy in the environment 
- Clinical signs of infection include malabsorption, anorexia, weight loss, growth abnormalities, and diarrhea 
- Heavy parasite infections may result in intussusception, bowel occlusion, or death 
- Diagnosis is made by observation of typical ascarid eggs on fecal flotation 
- Treatment include pyrantel pamonate, and fenbendazole 
 
Scaly leg mite or scaly face mite 
- Knemidokoptes pilae infestation are common in budgies, but they also occur in other psittacine birds 
- Clinical signs include proliferative lesions around the beak, cere, eyes, and vent, and on the feet and legs 
- Lesions have a characteristic honeycomb appearance 
- Diagnosis is based on observation of the mite or eggs in a skin scraping collected from the affected area 
- Treat with ivermectin 
 

5.2 Noninfectious disease 

5.2.1 Toxins 
Lead 
- Lead toxicosis is very common in psittacine birds as a result of their tendency to chew and destroy materials 
- Clinical signs include depression, anorexia, regurgitation, polyuria, emaciation, CNS signs, and death 
- CNS signs may include wing droop, leg paralysis, ataxia, blindness, head tilt, circling, head tremors, and 

seizures 
- Lead toxicosis may cause an exaggerated response with more polychromasia and rubricytes than would be 

expected for the degree of anemia present 
- Elevations of AST, CK, and LDH often occur in birds with lead toxicosis 
- Radiology may show metallic densities in the ventriculus  (may be normal radiographic signs) 
- Definitive diagnosis is based on elevated blood lead levels 
- Much of the lead is in the erythrocytes, so 0.5 ml whole unclotted blood should be sent in lithium heparin, 

not in EDTA 
- Whole blood lead levels greater than 0.2 ppm are suggestive of lead toxicosis, greater than 0.5 ppm are 

diagnostic of lead toxicosis 
- Chelation therapy (Calcium EDTA intramuscular injections most commonly used), supportive care, and 

sometimes foreign body removal are required in the treatment of lead toxicosis  
 
5.2.2 Trauma 
Dog/Cat Bites 
- The cause is an unsupervised bird out of its cage encountering a mammal 
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- Clinical signs include a visible bite wound or scratch, but may include a nonvisible puncture wound 
- A diagnosis is made based on the history and physical examination 
- Treatment involves cleansing the wounds 
- These patients should always be started on a broad-spectrum, bacteriocidal antibiotic even if no wounds are 

visible 
- Birds can die of septicemia within 12 to 24 hours after a mammal bite/scratch 
 
Ceiling Fans/Window Panes 
- The cause is an unsupervised bird out of its cage flying into an object 
- Clinical signs include bruising or edema about the face, loss of consciousness, or neurological signs 
- A diagnosis is made based on the history and physical examination 
- Treatment includes keeping the patient in a dark, quiet cage without excessive heat, Steroids are also used 
 
5.2.3 Nutritional deficiencies 
Vitamin A Deficiency 
- This is caused by a vitamin A deficient diet, such as a seed diet 
- Clinical signs include choanal papillae in the oral cavity that are blunted, plantar erosions on the feet, and 

poor quality skin and feathers (darkened areas on feathers of wings) 
- Sometimes a Gram’s stain of a choanal swab will show increased epithelial cells and basophilic straining 
- Secondary bacterial or fungal infections involving the respiratory tract are common 
- Treatment includes an increase in vitamin A in the diet by providing the bird with dark yellow vegetables 
- One can also administer an injection of vitamin A 
 
Hypocalcemia 
- The cause is a calcium-deficient diet or a diet high in phosphorus, which competes with calcium 
- Hypocalcemia is more common in African grey parrots or those birds with a greater need for calcium such 

as laying hens 
- Clinical signs in the laying hen include the bird being egg bound, laying soft-shelled eggs, or metabolic 

bone disease 
- A diagnosis is confirmed by evidence of a low serum calcium level (less than 8.0 g/dl) 
- Treatment strategies include a change of diet, injectable calcium gluconate or oral calcium globionate 
 
5.2.5 Other disease 
Crop Burn 
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- The cause is a neonate being fed a high temperature gruel creating the burn or heating hand-feeding formula 
in a microwave, which creates uneven heating 

- Clinical signs typically occur 10 days after the incident when a scab falls off and a fistulous tract is seen 
leaking gruel onto the bird’ chest 

- A diagnosis is made based on clinical signs 
- Treatment involves surgery at 10-14 days after the burn to suture the hole in the crop and skin closed 
 
Egg Bound  
- There are many cause but usually this is due to hypocalcemia from a seed diet 
- Clinical signs include straining at bottom of cage or a history of laying other eggs 
- A diagnosis is made by palpating the egg or visualizing it on radiographs 
- Treatment may include giving calcium gluconate IM, placing the bird in a warm, dark, quiet place, 

sometimes giving oxytocin, PGE2 alpha, ovocentesis (imploding the egg by removing its contents), or 
surgery if necessary 

 
6. Methods of administration of drugs 

1. In drinking water: least reliable.  
2. In food: the medication must mix effectively with the food. 
3. Via the crop (using a gavage tube): a metal tube or custom-made gag is needed for psittacines,stressful 
4. Parenterally: 

a) i/m the most reliable.The posterior part of pectoral muscles is used 
b) s/c injection: poorly absorbed. 
c) i/v via the right jugular or brachial (basilica) veins. 
d) Via the infra-orbital sinus 
e) Intratracheally via the oropharynx. 

5. Topically 
a) Creams and ointment are not usually suitable. They damage the plumage. 
b) Tinctures or drugs combined with dimethyl sulphoxide are more suitable. 
c) Eye drops are preferable to eye ointments but require frequent handling of the bird which 
increases stress 
d) Antiparasitic dusting powders can be used. 

 
7. Checklist of supportive care used in avian medicine 

1. Minimizing handling and other stressors. 
2. Hospitalization 
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a. Patient should be placed in a warm, quiet, well-ventilated environment with minimal 
disturbance 

b. Heating should be supplementing because debilitated birds are often hypothermic. 
3. Administration of fluid therapy 
4. Use of corticosteroids in case of: 

a. Shock and poor vascular perfusion 
b. Extreme stress 
c. CNS trauma 
d. Toxicity and selected toxaemias. 

5. Vitamin therapy 
a. Multivitamins (including vitamin A) as needed 
b. B complex (base on 10 mg/kg of thiamine) in selected cases of injury, anorexia, cachexia, CNS 

disorders or blood loss 
c. Use of lipotropic agents (choline, methionine, cysteine, betaine, lecithin, hydroxycobalamin) to 

increase mobilization of hepatic lipids has proved valuable only in cases where deficiencies of these 
substances exist. 
6. Use of antibiotics and/or antimycotics to control primary infections and for injured or debilitated birds 
where secondary infections may result (use stained faecal smears for evaluation). 
7. Iron dextran 

a. In cases of iron deficiency or following haemorrhage 
b. Care must be taken with mynahs, toucans and toucanettes, because of iron storage disease. 

8. Organizing normal photoperiods (or subdued lighting, if needed). 
9. Administration of oxygen (for dyspnoea, hypoxia, or severe pneumonia and aerosacculitis). 
10. Maintenance of body weight 

a. Bird should be weighed daily if possible 
b. A variety of favourite foods should be offered; the bird’s diet should not be changed when it is 

ill. 
11. Gavage when necessary 

a. In cases of malnourishment, anorexia, cachexia and dehydration 
b. A high carbohydrate formula is initially recommended. 
c. High protein/high caloric formulae may be used to increase body weight during recovery. 

 
8. Fluid therapy recommended for use in birds 

1. Ideally, when evaluating a patient for fluid therapy, the following factors should be considered: 
a. Hydration status 
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b. Electrolyte balance 
c. Acid-base status 
d. Haematological and biochemical values 
e. Caloric balance 

2. Combinations of routes (p.o., s.c., i.o., i.v.) are recommended if high fluid volumes are to be 
administered. 

3. Calculating the fluid volume using the BMR method usually gives a higher result than other methods of 
fluid calculation. 

4. Fluids can be administered by slow i.v. or i.o. infusion, by a combination of i.v. bolus and s.c. 
administration, or by repeated s.c. administration. A volume of 10 ml/kg/h can be infused into healthy patients for the 
first 2 h, then this should be reduced to 5-8 ml/kg/h to avoid fluid overload. 

5. Although fluid requirements can be met in part by administering 10-15 ml/kg ( and up to 25 ml/kg if over 
a 5-7 min period) of warm lactated Ringer’s solution (or 50:50 with 2.5-5 per cent dextrose if the patient is 
hypoglycaemic or caloric deficient) i.v. as a bolus q8-12; maintenance fluid is generally administered s.c., p.o. or, 
occasionally, through an intraosseous catheter. Oral administration of 5 per cent dextrose appears to be very effective 
in restoring fluid deficits rapidly. 

6. Warming of fluids to 38-39*C prior to administration can be help prevent or correct hypothermia. 
 
9. Routes of administration and maximum suggested volumes of fluids to be administered to psittacines 

Volume (ml) by route of administration Bird’s weight 
(g) Gavage i.v. bolus (initial) Subcutaneous 

10-25 0.4-0.75 0.5-0.75 1-2 

25-50 0.75-3.0 0.75-1.0 2-5 

50-75 3-6 1.0-1.5 5-7 

75-100 6-8 1.5-2.0 7-12 

100-250 8-15 2-5 12-18 

250-500 15-20 5-8 18-24 

500-750 20-30 8-12 24-28 

750-1000 30-40 12-15 28-30 
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การสํารวจความชุกของโรคปากเทาและเปอยในโค-กระบือ ท่ีผานดานกักกันสัตว 
ระหวางประเทศ กาญจนบุรี ดวยวิธี 3ABC, 3B ELISA 

 
Food and Mouth Disease: Seroprevalence in Cattle and Buffaloes at 
the Kanchanaburi Animal Quarantine Station by 3ABC, 3B ELISA 

 
สรยุทธ สีขาว (Sorayut Seekhaow) * 
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บทคัดยอ 
 โรคปากและเทาเปอยเปนโรคติดตอรายแรงจากเชื้อไวรัสของสัตวกีบคู ซึ่งเปนโรคประจําถ่ินในประเทศ
ไทย ตามเขตชายแดนของประเทศไทยเปนพ้ืนที่เสี่ยงในการระบาดของโรคเน่ืองมีความถ่ีในการเคล่ือนยายสัตวเขามา
จากประเทศเพ่ือนบาน ดานกักกันสัตวระหวางประเทศกาญจนบุรีเปนอีกพ้ืนที่หน่ึงที่มีพรมแดนติดกับประเทศสพ
ภาพพมา ซึ่งเปนพ้ืนที่ในการเฝาระวังการแพรกระจายโรคปากและเทาเปอย โดยกรมปศุสัตว จึงไดมีการสํารวจหาร
การติดเช้ือโรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือที่ผานเขามาที่ดานกักกันสัตวระหวาประเทศ กาญจนบุรี ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2550 โดยเก็บตัวอยางซีรัมโคและกระบือในพ้ืนที่เพ่ือตรวจหาโรคปากและเทาเปอยดวย
วิธี ELIZA เพ่ือหาแอนติบอดีที่จําเพาะตอ Non-structure 3 ABC, 3B protein (NSP) พบวาอัตราความชุกของการติด
เช้ือโรคปากและเทาเปอยในชวง 2 ป คิดเปนรอยละ 10.29 ในปพ.ศ. 2549 พบอัตราความชุกของโรครอยละ 14.49 
และในปพ.ศ. 2550 พบอัตราความชุกของโรครอยละ 3.67 ซึ่งในชวง 2 ปมีการติดเช้ือโรคปากและเทาเปอยในโคและ
กระบือลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) พบความชุกของโรคในโค (รอยละ 8.6) ตางจากความชุกของ
โรคในกระบือ (รอยละ 12.4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) และพบวาปจจัยเรื่องเพศมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) ตอการติดเช้ือโรคปากและเทาเปอยทั้งในโคและกระบือ 
 
คําสําคัญ  โรคปากเทาเปอย, ความชุก, non-structural protein, ELISA, กาญจนบุรี 
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Abstract 
 

Foot and mouth disease (FMD) is a high contagious viral disease that endemic in Thailand.  This work 
focused on the Kanchanaburi Animal Quarantine Station, located on Thai-Myanmar border, in which a large 
number of animals had immigrated from Myanmar.  The sera of cattle and buffaloes were collected from 
apparently healthy each month from 2006 to 2007. Samples were detected FMD by the non-structural 3 ABC, 3B 
protein (NSP) ELISA assay that has greatly advanced sero-diagnosis/surveillance as the test detects exposure to 
live virus for any the seven serotypes of FMD, even in vaccinated populations.  Thoughtfully the study, the FMD 
prevalence was 10.29%, as well as 14.49% were found in 2006 and 3.67% were found in 2007.  The prevalence 
significantly decreased from 2006 to 2007 (p-value < 0.01). Cattle and buffaloes were found infections in 8.6% and 
12.41%, respectively.  The statistical analysis showed significantly difference of infectious rates between cattle and 
buffalo (p-value < 0.01), and significantly associated between sex and infection in both cattle and buffalo (p-value 
< 0.01). 
 
Keyword  : Food and mouth disease, Prevalence, Non-structural protein, ELISA,  Kanchanaburi 
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การศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลลเย่ือเมือกปากมดลูกในระหวางวงรอบการเปนสัด 
ในกระบือปลักไทยที่ไดรับการเหน่ียวนําการตกไข 

 
Study of Cytological Changes of Cervical Mucus during Estrous Cycle in Thai Swamp Buffaloes Treated with 
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บทคัดยอ 

 กระบือปลักเปนสัตวที่มีลักษณะเฉพาะทางระบบสืบพันธุที่แตกตางจากโค โดยเฉพาะการแสดงอาการเปนสัดที่สังเกต
ไดยาก ทําใหเปนปญหาในการกําหนดเวลาผสมเทียม วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลล
เยื่อเมือกปากมดลูกในแตละระยะของวงรอบการเปนสัดของกระบือปลักไทย โดยคัดเลือกกระบือนางที่มีสุขภาพดีและมี
วงรอบการเปนสัดจํานวน 7 ตัว เขาสูโปรแกรมเหน่ียวนําการตกไข และทําการตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวนดทุกครั้งที่
ฉีดฮอรโมน และทุกๆ 4 ช่ัวโมง จนกระทั่งครบ 72 ช่ัวโมงหลังฉีด GnRH ครั้งที่ 2 เพ่ือดูลักษณะการเปล่ียนแปลงของรัง

ไขและกําหนดระยะตางๆในวงรอบการเปนสัด โดยฉีด PGF2α 500 ไมโครกรัม  2 ครั้งหางกัน 12 วัน เพ่ือเหน่ียวนํา
วงรอบการเปนสัดใหพรอมกัน จากน้ัน 2 วัน  ฉีด  GnRH (buserelin acetate10 ไมโครกรัม)  โดยกําหนดใหเปนวันที่ 0 

หลังจากน้ันฉีดฮอรโมน PGF2α (cloprostenol 500 ไมโครกรัม)  ในวันที่ 7และฉีด GnRH อีกครั้งในขนาดเดิมหลังจาก

ฉีด ฮอรโมน PGF2α 48  
 

*      นักศึกษาชั้นปท่ี 6 ปการศึกษา 2551 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
**     ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
***   คลนิิกสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
****  คลินกิสําหรับสตูิศาสตร ไกเนวิทยา แอนโดรวิทยา และการผสมเทียมในสตัวเลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร 
***** ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวศวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 

ในกระบือปลักไทยท่ีไดรับการเหน่ียวนําการตกไข 
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ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดใหเปนระยะกอนเปนสัด   ระยะเปนสัดเปนระยะกอนมีการตกไข 12 ช่ัวโมง ระยะทายของการเปนสัด 

(ชวงเวลาตกไขที่ 30.4±1.5 ช่ัวโมงหลังจากฉีด GnRH ครั้งที่ 2 จากการตรวจดวยเครื่องอัลตราซาวนด)  ระยะหลังเปน
สัดและระยะสิ้นสุดการเปนสัดเปนระยะ 72 ช่ัวโมง และ 10 วันหลังจากฉีด GnRH ครั้งที่ 2 ตามลําดับ โดยเก็บเยื่อเมือก
ปากมดลูกดวยเทคนิคคลายการสอดปนผสมเทียม ปายเมือกบนแผนสไลดและยอมดวยสีดิปควิก ผลการศึกษาพบวา
ระยะกอนเปนสัดจะพบเซลลอินเตอรมิเดียตมากท่ีสุด (28.0%) ระยะเปนสัดจะพบเซลลพาราเบซอลเปนเซลลหลัก 
(58.4%) ระยะทายของการเปนสัดหรือชวงวันตกไขจะเริ่มพบ เซลลที่ไมมีนิเคลียส และเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟลเปน
หลัก (40.4% และ 30.6% ตามลําดับ) ระยะหลังเปนสัดจะพบ นิวโทรฟลมาก (36.2%) และระยะสิ้นสุดการเปนสัดพบ
เซลลเวซิเคิลจํานวนใกลเคียงกับเซลลอินเตอรมิเดียต (29.9% และ 29.1%) จากการศึกษาน้ีสรุปไดวา สามารถเลือกใช
เทคนิคตรวจการเปล่ียนแปลงของเซลลเยื่อเมือกปากมดลูกเพ่ือกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับผสมเทียมได  
 
คําสําคัญ  กระบือปลัก, เยื่อเมือกปากมดลูก, การเหน่ียวนําการตกไข, วงรอบการเปนสัด 
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Abstract 
 
 Buffalo has several reproductive characteristics that differ from cows. They poorly show the estrus behavior, 
and it is therefore difficult to determine the exact time for artificial insemination (AI). The objective of this study were 
to determine the cytological change of cervical mucus on each stage of estrous cycle in swamp buffaloes treated with 
ovualation synchronization (Ovsynch) program. Seven  healthy and cycling buffalo cows were treated by Ovsynch 
program and examined the ovarian change and ovulation time for determine stage of estrous cycle by 
ultrasounography every time when administrated Ovsynch hormones and every 4 h until 72 h after second GnRH 

treatment. The treatment buffaloes received double dose of PGF2α (500 μg cloprostenol)   12 d apart. Two day after 

that, administrated GnRH (10 μg buserelin acetate) at day of treatment assigned as day 0, followed by PGF2α 7 days 

later. A second-treatment of the same regimen of GnRH was given 48 h after PGF2α. The stages of estrous cycle were 
determine by second GnRH treatment (Proestrus), 12 h before ovulation (Estrus), day of ovulation (End of estrus or 

ovulation period; ovulation time was 30.4±1.5 h after second GnRH treatment detected by ultrasonography) , 3 and 
10 d after second GnRH treatment (Metestrus and Siestrus). They were collected the cervical mucus by AI like 
technique then smeared on glass slides and stained Dip quick. The results showed that the main cells in each stage of 
estrous cycle were intermediated cells at proestrus (28.0%), parabasal cells at estrus (58.4%), anucleared cells and 
neutrophils at ovulation period (40.4% and 36.6%), neutrophils at metestrus (36.2%) and vesicular cells and 
intermediated cells at diestrus (29.9% and 29.1%). It was concluded  that  the cytology of cervical mucus technique 
can identified the stage of estrous cycle and apply to determine properly time for AI. 
 
 
Keyword  : Swamp buffalo, Cervical mucus, Ovulation synchronization, Estrous cycle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลลเยื่อเมือกปากมดลูกในระหวางวงรอบการเปนสัด   พัฒนา รัตนพรรณา 
ในกระบือปลักไทยท่ีไดรับการเหน่ียวนําการตกไข 
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บทคัดยอ 
 

โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเช่ียนเพศผูจํานวน 4 ตัว สุขภาพโดยท่ัวไปสมบูรณแข็งแรง  นํ้าหนักอยูในชวง
ระหวาง 200-240   กิโลกรัม ไดรับการทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดที่กระเพาะผาขี้ริ้ว และใชทอซิลิโคนชนิดที่มีฝาปด
สอดไวเพ่ือใหสามารถเปดปดไดตามตองการ (Ruminal Fistulation)  หลังทําการศัลยกรรมโคทุกตัวไดรับยาปฏิชีวนะ 
Penicillin-Streptomycin ชนิดออกฤทธิ์ยาวนานวันเวนวันตอเน่ืองหลังจากทําศัลยกรรมเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  และ
ทําการลางแผลอยางนอยวันละ 1 ครั้ง  ตอเน่ืองเปนเวลา 2  สัปดาห  หลังจากทําศัลยกรรม 2 สัปดาหบาดแผลของโค
ทุกตัวหายดีและโคทุกตัวถูกนําใชเพ่ืองานวิจัยทางดานโภชนะศาตรสัตว 
 
คําสําคัญ  ศัลยกรรม, ชองเปด, กระเพาะผาขี้ริ้ว, โค 

 
 

                                                                 
*   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
**  คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
*** คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 
 
 
 
 
 

 

การทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดท่ีกระเพาะผาขี้ริ้วของโคสําหรับการวิจัยทางดานโภชนะศาสตรสัตว  ชนาธิป ธรรมการ 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

116 

Abstract 
 
 Four healthy cross breed Holstein Friesian cows, weighed 200-240 kilograms. The cows were operated by ruminal 
fistulation method and silicone cannulas were used. After surgery, all of them received long acting Penicillin-Streptomycin 
antibiotics every other day for 1 week. Wound dressing was carried out 1-2 times a day continuously for 2 weeks. Two weeks 
after surgery, the wound were healed and all cows were used for animal nutrition researches. 
 
Keyword  : Surgery,  Ruminal fistulation, Cows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดท่ีกระเพาะผาขี้ริ้วของโคสําหรับการวิจัยทางดานโภชนะศาสตรสัตว  ชนาธิป ธรรมการ 
 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

117

1. บทนํา 
การทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดที่กระเพาะผาขี้ริ้ว (Ruminal fistulation, Rumenostomy) ของโค  เปนวิธีการ

ศัลยกรรมที่นิยมใชเพ่ือเปนทางระบายแกสออกนอกรางกาย (ทัศนีย และเทอดชัย, 2530)  ชองทางเปดที่เกิดขึ้นจะ
ทํางานคลายลิ้นปดเปดระบายแกสออกจากกระเพาะผาขี้ริ้ว ศัลยกรรมน้ีจึงมีขอบงใชในรายทองอืดเรื้อรัง (อติชาติ, 
2544)  นอกจากน้ียังมีการนําวิธีการทําศัลยกรรมดวยวิธีน้ีมาประยุกตใชในการทดลองดานอาหารสัตว  สรีรวิทยา
ระบบทางเดินอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง  หรือทางดานจุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกระเพาะผาขี้ริ้ว (Thyfanlt  et  
al., 1975; Hart, 1986 )  แตตองทําชองเปดที่มีขนาดใหญพอที่จะสามารถใชแขนลวงเขาไปในกระเพาะผาขี้ริ้วไดจึง
จําเปนตองใชทอ (Cannula) ที่มีขนาดใหญซึ่งทําดวยยางหรือซิลิโคนซึ่งมีฝาปด (Bung) (Mendel, 1961)  การทําศัล
กรรมดวยวิธีน้ีเปนวิธีการศัลยกรรมที่พบไดไมบอยครั้งซึ่งสัตวแพทยผูปฏิบัติงานแตละคนจะมีเทคนิคในการระงับ
ความรูสึกของสัตวและรายละเอียดทําศัลยกรรมที่แตกตางกันออกไป  การทําศัลยกรรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใช
ในงานวิจัยทางดานโภชนะศาสตรสัตวในโค    ซึ่งไดนําเสนอเทคนิคและวิธีการทําศัลยกรรมที่มีความปลอดภัยและมี
ภาวะแทรกซอนจากการทําศัลกรรมนอย 
 
2. วิธีดําเนินงานวิจัย 

สัตวทดลอง 

ทําการคัดเลือกโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเช่ียนเพศผูจํานวน 4 ตัวนํ้าหนัก 200-240 กิโลกรัม มีสุขภาพ
รางกายโดยทั่วไปแข็งแรงดี ทําการงดนํ้า อาหารหยาบ และอาหารขนกอนทําการศัลยกรรม 12 ช่ัวโมง 

การระงับความรูสึก 

โคทุกตัวไดรับยา Xylazine HCL ในขนาด  0.05 - 0.33 มิลลิกรัม ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม   (Allen et al., 
1993) เขาทางกลามเน้ือ รวมการระงับความรูสึกเฉพาะที่บริเวณสวาป (Flank) ดานซาย (Paravetebral nerve block)  
โดยระงับความรูสึกที่เสนประสาท Thoracic Nerve 13 (T13)  Lumbar Nerve 1 และ 2 (L1, L2)   ตามวิธีของ 
Tassanawat et al. (1990) 
ขั้นตอนการระงับความรูสึกและการทําศัลยกรรม 

โคทุกตัวไดรับยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Long acting) กอนทําการผาตัด
อยางนอย 30 นาที  ทําการโกนขนบริเวณสวาปขางซายของโค ทําความสะอาดบริเวณที่จะทําการผาตัดดวยนํ้ายา 
Povidone Iodine Scrub ตามดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต  และเช็ดดวย Pvidone Iodine Solution ในขั้นตอนสุดทาย  
และทําเครื่องหมายบริเวณที่จะเปดผาโดยใชดานในทอซิลิโคนที่เตรียมไวเปนแบบวัดและใชปากกาเมจิกขีดเปน
วงกลม ทําการเปดผาผิวหนังโดยกรีดตัดผิวหนังเปนวงกลมโดยใหรอยกรีดกวางกวารอยที่ไดทําเครื่องหมายโดยสีเม
จิกไวเล็กนอย   ใชกรรไกรแหวก (blunt dissection) ช้ันกลามเน้ือ External Abdominal Oblique  และ Internal 
Abdominal Oblique ตามแนวลายของกลามเน้ือ และใชไหมละลายชนิดสังเคราะห (Polyglycolic acid) เย็บตรึงไวกับ
ช้ันผิวหนังโดยวิธี Simple Interupted Suture (ภาพที่ 1) เพ่ือใหกลามเน้ือที่ทําการแหวกถูกยึดกับช้ันผิวหนังเปน 4 มุม  
เพ่ือใหเห็นผนังของเยื่อบุชองทอง (Peritoneum) ไดชัดเจน 
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ภาพท่ี 1 แสดงการตัดผิวหนังเปนรูปวงกลมบริเวณสวาปโค (ซาย) และการแหวกชั้นกลามเน้ือตามแนวลายกลามเน้ือ
เพ่ือยึดติดกับชั้นผิวหนัง (ขวา) 

 
ทําการเปดผนังเยื่อบุชองทองเพ่ือแหวกออกและเย็บรวบกับช้ันกลามเน้ือและผิวหนัง โดยทําการเย็บรวบ

หลายตําแหนงเปนรูปวงกลมตามแนวแผลของผิวหนังโดยวิธี Horizontal mattress suture ซี่งหลังจากเปดผาและเย็บ
ผนังเย่ือบุชองทองแลวจะทําใหเห็นผนังของกระเพาะผาขี้ริ้ว (Rumen) ชัดเจน (ภาพท่ี 3) หลังจากน้ันใช Ruminal 
forcep จับยึดผนังของกระเพาะผาขี้ริ้ว และใหออกมานอกขอบแผลเล็กนอย    ทําการเย็บยึดผนังของกระเพาะผาขี้ริ้ว 
กับช้ันกลามเน้ือและผิวหนังที่เปดผาโดยรอบ โดยใชวิธี Horizontal mattress suture โดยการเย็บตองไมใหไหมละลาย
ทะลุผิวดานในของกระเพาะผาขี้ริ้วเพ่ือเปนการยึดตรึงเปนแนวกอนทําการเปดผากระเพาะผาขี้ริ้ว (ภาพท่ี 2, ภาพท่ี 3) 

หลังจากทําการเย็บตรึงไวแลวจึงใชกรรไกรตัดผนังกระเพาะผาขี้ริ้วออกเปนวงกลม  และทําการเย็บขอบ
ของกระเพาะรูเมนท่ีเปดออกใหติดกับขอบของรอยแผลผาตัดที่ผิวหนังดานนอกโดยวิธี Simple interrupted suture 
โดยพยายามเย็บใหขอบของกระเพาะผาขี้ริ้วยึดแนบติดกับปากแผลที่ผิวหนังมากที่สุดเพ่ือปองกันไมใหอาหารหรือ
ของเหลวในกระเพาะผาขี้ริ้วที่ไหลออกมาตกลงไปในชองทองไดในภายหลัง (ภาพที่ 2)   ทําการลางแผลผาตัดดวย 
Normal saline solution ที่ผสมยาปฏิชีวนะ Penicillin-Streptomycin ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน   
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ภาพท่ี 2 แสดงการเย็บผนังของกระเพาะผาขี้ร้ิวยึดกับผิวหนัง (ซาย) และการเปดผนังกระเพาะ ผาขี้ร้ิวเปนรูปวงกลม
และเย็บขอบกระเพาะผาขี้ร้ิวยึดกับแผลผิวหนังโดยรอบ (ขวา) (อติชาติ, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงผนังดานนอกของกระเพาะผาขี้ร้ิว หลังจากเย็บตรึงไวกับขั้นกลามเน้ือและผิวหนัง 
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ภาพท่ี 4 แสดงโคท่ีไดรับการผาตัดและใสกระบอกซิลิโคนพรอมท้ังฝาจุกกอนปดฝา (ซาย) และหลังจากปดฝาจุก
เรียบรอยแลว (ขวา) 
 
3. ผลการผาตัด 
 หลังจากทําการผาตัดใหยาปฎิชีวนะ Penicillin – Streptomycin ชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน วันเวนวัน เปนเวลา 1 
สัปดาห  ทําการลางแผลโดยใช Normal Saline Solution ลางแผลหลังจากการผาตัดและทาแผลดวยทิงเจอรไอโอดีน

และโรยดวยยาผงไลแมลง (Negasunt®)  อยางตอเน่ืองทุกวัน วันละอยางนอย 1 ครั้ง   เปนเวลา 2 สัปดาห  ตลอด
ระยะเวลาที่ทําการรักษาบาดแผลหลังจากผาตัดโคไดรับอาหารหยาบในปริมาณนอยกวาปกติเพ่ือปองกันไมใหอาหาร
และของเหลวในกระเพาะผาขี้ริ้วลนออกมาโดนแผลผาตัด    แตโคไดรับนํ้าด่ืมและอาหารขนเปนปกติ  บาดแผลของ
โคทกุตัวหายดีหลังจากทําการศัลกรรม 2 สัปดาห 
 
4. สรุปและวิจารณ 
 การทําศัลยกรรมเพ่ือทําทอเปดกระเพาะผาขี้ริ้วสําหรับการการวิจัยดานโภชนะศาสตรสัตวน้ันเปนการ
ทําศัลยกรรมที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือของบาดแผลสูงมาก  เน่ืองจากกระเพาะผาขี้ริ้วเปนอวัยวะที่มีจุลินทรียอยู
ภายในหลายชนิดและในปริมาณสูง  ซึ่งโอกาสที่เช้ือจากภายในกระเพาะจะปนเปอนบาดแผลทําใหแผลติดเช้ือ  และมี
โอกาสลุกลามจนทําใหโคเสียชีวิตได (Komarek และ Leffel, 1961) การดูแลบาดแผลหลังจากการผาตัดจึงมี
ความสําคัญไมนอยกวาขั้นตอนการทําศัลยกรรม   การใหยาปฏิชีวนะชนิด Penicillin-Streptomycin ซึ่งเปนยา
ปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในวงกวางจะชวยปองกันการติดเช้ือแบคทีเรียที่บาดแผลไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเช้ือบาดทะยักซึ่ง
เปนแบคทีเรียที่อาจพบได   เน่ืองจากบาดแผลที่เกิดขึ้นมีโอกาสสัมผัสกับอากาศไดนอย     

โดยปกติทั่วไปสภาพแวดลอมภายในกระเพาะผาขี้ริ้วเปนสภาวะปด  การเปดผากระเพาะและทําทอเปดสู
ภายนอกอาจทําใหระบบนิเวศภายในกระเพาะผาขี้ริ้วเสียไปหากขนาดของกระบอกที่ใชมีขนาดไมเหมาะสมกับ
บาดแผลผาตัด  โดยหากกระบอกมีขนาดเล็กกวาบาดแผล   อาจทําใหมีอากาศเขาไปภายในกระเพาะผาขี้ริ้วได   แต
หากกระบอกมีขนาดใหญกวาบาดแผลจะทําใหการใสกระบอกทําไดลําบาก   Thyfanlt et al. (1975) กลาววากระบอก
ที่มีขนาดใหญน้ันกอใหเกิดเน้ือตายจากการกดทับได   เปนเหตุใหแผลหายชาได      แตอยางไรก็ตามการเกิดเน้ือตาย
อาจพบไดบริเวณขอบของบาดแผล   

ในอดีตที่ผานมากกระบอกที่ใชตองสั่งซื้อมาจากตางประเทศซึ่งหากเลือกใชกระบอกที่ออนเกินไปหรือมี
ความยืดหยุนสูงจะทําใหกระบอกที่ใสไวหลุดไดงายและบาดแผลจะหดเล็กลงจนทําใหไมสามารถใสกระบอกอันเดิม 
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ไดอีก  ซึ่งเปนผลมาจากกระบอกไมแข็งแรงพอที่จะเปนโครงรางปองกันไมใหแผลหดเล็กลง  นอกจากน้ีหากใช
กระบอกชนิดที่มีความยืดหยุนตัวนอย  จะทําใหการเปดและปดจุกทําไดลําบากโดยเฉพาะเม่ือกระบอกผานการใชงาน
เปนระยะเวลานาน   ซึ่งปจจุบันการผลิตกระบอกชนิดที่เปนซิลิโคนซึ่งสามารถทําไดในประเทศไทยมีความยืดหยุนสูง  
แตมีความแข็งแรงปองกันการหดรัดของบาดแผลไดดีซึ่งนับเปนทางเลือกที่ดีและมีราคาถูกเหมาะแกการนํามาใชใน
งานทดลองทางดานโภชนะศาสตรสัตว 

การจํากัดปริมาณการกินอาหารหยาบของโคภายหลังการทําศัลยกรรมมีความจําเปนเปนอยางยิ่งเน่ืองจาก
การใหอาหารหยาบท่ีมีปริมาณมากจนเต็มกระเพาะผาขี้ริ้ว  อาจทําใหของเหลวภายในกระเพาะทะลักออกมาปนเปอน
บาดแผล  สงผลใหบาดแผลมีการติดเช้ือและทําใหแผลหายชาได   นอกจากน้ีอาจพบเศษเนื้อตายบริเวณขอบแผล  
เน่ืองจากการกดทับของกระบอกซิลิโคนและการปนเปอนของของเหลวจากภายในกระเพาะได   สําหรับผลการหาย
ของบาดแผลจากการทดลองนี้ สอดคลองกับรายงานของ Horigane et al. (1989) ซึ่งพบวา บาดแผลจากการ
ทําศัลยกรรมเพื่อทําชองเปดที่กระเพาะผาขี้ริ้วจะหายเปนปกติภายในระยะเวลา 1- 2 สัปดาห   
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รายงานสัตวปวย : การเกิดโรค Caseous Lymphadenitis ในฟารมแพะพอ แมพันธุ  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 
Case report : The Caseous Lymphadenitis on Individual Breeder Goat Farm  

in Nong-chock District, Bangkok Province, Thailand 
 

จตุพร กระจายศรี (Jatuporn Kajaysri) * 
 

บทคัดยอ 
ฟารมแพะพอ แมพันธุ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีแพะทั้งหมด 87 ตัว (มีแมพันธุ 60 ตัว, พอพันธุ 

3 ตัว และลูกแพะอีก 24 ตัว) พบวามีแพะในฟารม 18 ตัว อายุอยูระหวาง 2-3 ป มีอาการตอมนํ้าเหลืองใตผิวหนังบวม
โตหลายที่  หลังจากที่ทําการตรวจอาการทางคลินิก  ซักประวัติ และดูผลการเพาะเช้ือจากหนองในฝ  ทาง
หองปฏิบัติการซึ่งพบวาเปนเช้ือ Corynebacterium pseudotuberculosi จึงทําการวินิจฉัยวาแพะทั้ง 18 ตัวดังกลาวเปน
โรค Caseous lymphadenitis (CLA) 

สําหรับการรักษาและควบคุมโรค ไดทําการคัดทิ้งแพะที่มีสภาพรางกายผอม ออนแอ และปวยหนักไป 5 ตัว 
สวนแพะที่ปวยอีก 8 ตัว ถูกรักษาโดยการเปดผาฝออก และชะลางฝดวยสารละลายไอโอดีน 7% และแพะที่เหลือที่
ปวยอีก 5 ตัว ถูกรักษาดวยการผาตัดนํากอนฝออก เน่ืองจากกอนฝมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญกวา 5 ซม และมี
ลักษณะเปนแคปซูลที่ภายในอัดแนนไปดวยเน้ือเยื่อเก่ียวพัน หลังจากทําการรักษาแพะทั้ง 13 ตัว ไปไดประมาณ 2 
สัปดาห พบวาแผลที่รักษาไปหายดี แตแพะเหลาน้ียังถูกกักบริเวณไวในที่จําเพาะซึ่งถูกแยกออกมาอยูตางหากจากฝูง
เปนเวลาถึง 2 เดือน เพ่ือรอจนโรคสงบ แพะหายปวยดีแลว และเพ่ือเฝาระวังโรคตอไป ซึ่งพบวาไมมีแพะตัวใด
กลับมาเปนฝเกิดขึ้นอีก  
 
คําสําคัญ  Caseous lymphadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis, ฝ, ตอมนํ้าเหลือง, แพะ 
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Abstract 
 

One breeder goat farm bred Boer in Nong-chock district with totally 87 goats (60 female breeders, 3 male 
breeders and 24 kids) showed 18 goats varying in ages between 2-3 years old with clinical sign of many 
enlargement of the superficial lymph nodes. After history taking, clinical finding and the result of microbiological 
culture from content of abscesses that was identified Corynebacterium pseudotuberculosis. The 18 infected goats 
were diagnosed to be caseous lymphadenitis (CLA) disease. The 5 emaciated goats with poor body condition and 
hard sickness were culled. The 8 infected goats were surgically drained and flushed with 7% iodine solution and 
other 5 affected were surgically removed the abscesses when abscesses had diameter more than 5 cm and were 
associated with firm fibrous tissue capsules. Around 2 weeks after surgical treatments of the all 13 animals were the 
wound healing and kept in isolated area until 2 months for infection heals and monitoring of disappearance of 
recurring abscesses. 
 
Keyword  : Caseous lymphadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis, Abscess, Lymph node, Goat 
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1. Introduction 

The caseous lymphadenitis (CLA) is a contagious chronic disease of goats and sheep that causes 
economic losses as a result of loss mostly from condemnation and trim of infected carcasses and devaluation of 
hides, lower body condition, poor wool harvest, subsequent reproductive failure and it decreases milk and meat 
yield (The Merck Veterinary Manual, 2008). Caseous lymphadenitis is a disease that occurs across the world and it 
is caused by bacteria, Corynebacterium pseudotuberculosis (Goatworld.com, 2008). Although principally an 
infection of sheep and goats however, the rarely occurring is reported, sporadic disease also in horses, cattle, 
camels, water buffalo, wild ruminants, pigs and humans (The Merck Veterinary Manual, 2008). In Thailand, The 
caseous lymphadenitis is classified to exotic disease, it was reported outbreak in imported goats from Australia by 
department of livestock in year 1974. 

Corynebacterium pseudotuberculosis is a gram positive bacteria with a very short rod, it can survive 
within purulent material in the environment of shaded areas, can be found for in feces, straw, hay, wood and soil for 
several months to year. Infection from bacterial in environment occurs through wounds of head butting, punctures, 
shearing and infection caused by oral ingestion or direct contact to mucous membranes of purulent from an abscess 
that has ruptured (Smith, 1990 and Kuria et al., 2001). The most obvious clinical signs of this disease are one or 
more of the superficial lymph node enlargements. The enlarged lymph nodes have a very thick wall with contain 
material that may be from thick semi-fluid through pasty to dry and caseous or calcified, its color can be from 
greenish to yellowish. The most common superficial lymph nodes become to easily seen or palpated abscesses, are 
parotid, mandibular, retropharyngeal, prescapular, prefemoral, mammary/superficial inguinal, popliteal lymph 
nodes (Lloyd, 1998). Some animals may have fever, anorexia and lethargy with the initial infection. The infection 
may spread and develop abscesses to other internal organs such as the liver, lung, kidney, reproductive tract and 
nervous system. They may cause weight loss, pneumonia and neurological signs. Usually no lesion occurs at the 
site of bacterial entry but, after an incubation period of between a few weeks and 2-4 months, an abscess may 
develop in the regional draining lymph node to the other lymph node or internal organs through the lymphatics or 
vasculature. The abscess of involved lymph nodes due to stage of necrosis and capsule formation are onion-like 
appearance on cross-section with fibrous band separating rings of caseous material (Lloyd, 1998, Luther and 
Stoltenow, 2008).  

A diagnosis of caseous lymphadenitis is based on the appearance of the animal and progression of clinical 
signs: 1. More than one palpable abscesses at a superficial or popliteal lymph node. Occasionally, the abscess may 
be rupture. 2. History of recurrent abscesses on individuals in herd, finding increasing prevalence with age. 3. 
Confirmation of the clinical diagnosis can be cultured identified Corynebacterium pseudotuberculosis organisms by 
abscess contents. Several serological tests including the hemolysis inhibition test, an ELISA test and agar gel 
immunoprecipitation test have been developed for the final confirmation of bacterial identity (Gezon et al., 1991, 
Lloyd, 1998 and Kuria et al., 2001). Treatment of caseous lymphadenitis with antibiotics by systemic is usually not 
successfully, because the antibiotics can not penetrate inside the abscess. Although the bacteria are sensitive to 
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many antibiotics. Abscesses can be surgically drained and flushed with iodine solution. Prevention is base on 
reducing transmission of the organism from infected to susceptible animals and individuals showing abscesses are 
isolated and flushed with iodine solution. Emaciated animals with poor body condition and recurring abscesses 
should be culled. Maintaining good hygiene in goat farm can be done for the environmental contamination 
prevented from purulent material. Commercial vaccines are only labeled for use in sheep and shown some safety 
concerns when used in goats, reduce the incidence and prevalence of caseous lymphadenitis within a flock, but they 
neither prevent all new infections nor cure animals already infected (Lloyd, 1998,Gleen, 2000 and The Merck 
Veterinary Manual, 2008). 

Objective of this report is done for study of an effective treatment and preventive program to necessary 
control caseous lymphadenitis on individual goat farm in Nong-chock district, Thailand. 
 
2. History of Infected Animals 

One breeder goat farm bred Boer in Nong-chock district with totally 87 goats (60 female breeders, 3 male 
breeders and 24 kids) showed 18 goats varying in ages between 2-3 years old with clinical sign of many 
enlargements of the superficial lymph node. After history taking and clinical finding by the veterinarian of large 
animal for teaching hospital, Mahanakorn university of technology was found, this goat farm was built for two 
years ago. It had 6 houses with 2 meters high platform and the 10-15 female breeders were grouped with 
approximately similar size of body to be in same stall barns, it was the same being of kids and the living of 3 male 
breeders were in individual stall barns. The whole animals could be free in grazing field near their barns area. The 
most of goats were imported from Australia with ages around 12-18 months. The owner has done only FMD 
vaccines for breeder animals with single dose per goat per year. 

One by one from 18 infected animals were determined the clinical signs of palpable enlargements of the 
superficial lymph nodes. The enlarged lymph nodes become more than one palpable abscesses with a very thick 
wall at a superficial or popliteal lymph node. Some animals had fever, anorexia, lethargy and/or purulent discharge 
from an abscess that has ruptured. 
 
3. Diagnostic Methods 

After the appearance of the first infected animals with progression of clinical signs until to the last finding 
of infected animal were taken a time for 2 months. All of sickness animals were done physical examination for 
disease diagnosis and collection of abscess contents for laboratory culture with aseptic syringes and large, 18 gauge 
needles. Some poor sickness animals were taken blood chemistry examination. 

 
4. Diagnostic Results 

 Diagnostic results of 18 infected goats were caseous lymphadenitis (CLA), dependent on there being:  
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1. One or more than one palpable abscesses at a superficial or popliteal lymph node (see figure 1. showing 
the mandibular lymph node of goat at which caseous lymphadenitis abscesses) 

2. Occasionally, some animals had fever, anorexia, lethargy and/or purulent discharge from an abscess 
that has ruptured. 3. History of current abscesses on individuals in herd, finding increasing prevalence with age. 4. 
The result of laboratory culture was identified Corynebacterium pseudotuberculosis. 
 
5. Treated Results and Control 

Eighteen affected animals were not usually given systemic treatment. They were isolated from the herd, 5 
emaciated goats with poor body condition and hard sickness (see results of blood chemistry examination) were 
culled. 8 infected goats (4 infected goats with ruptured abscesses) were surgically drained and flushed with 7% 
iodine solution and closed the wound with stitches. The animals were given intramuscular injection of Penicillin 
(40,000 I.U. per kg. of body weight) with streptomycin (10 mg. per kg. of body weigh), repeated after 48 and 96 
hrs. respectively, for preventing of the secondary bacterial infection after flushing. Other 5 affected were surgically 
removed the abscesses when abscesses had diameter more than 5 cm and were associated with firm fibrous tissue 
capsules. The content of abscesses were caceous with cream color and capsule formation were onion-like 
appearance on cross-section with fibrous band separating rings of caseous material (figure 2.). After removal 
abscesses that all 5 affected goats were injected by Penicillin with Streptomycin in the same dose of injection in 8 
infected goats before. Around 2 weeks after surgical treatments of the all 13 animals were the wound healing. 
However they were kept in isolated area until 2 months for infection heals and monitoring of disappearance of 
recurring abscesses. After culling or treatments of affected goats for 1 year was not appearance this disease in this 
farm again. Because the owner has arranged his goat farm to control and eradicate disease from herd with this 
preventive programs:  

1. Quarantine and monitor new animals at lease 60 days.  
2. Housing free of sharp objects  
3. Clean and disinfect feeders and pen regularly  
4. Bedding cleaned out regularly  
5. Disinfect instruments that it can cause directed wound to animals like surgical instruments before using  
6. Use a new hypodermic needle for each animal.  
7. Young animals were separated from older animals that are more likely to be infected. 

 

6. Discussion 
 

The beginning of caseous lymphadenitis in this goat farm might be come from the imported goats into 
farm without the quarantine and monitor new animals at lease 60 days and all goats could be free in grazing field 
near their barns area. Thus some goats were caseous lymphadenitis, typically transmitted to other goats when 
superficial abscesses were ruptured. Bacteria from pus contains would contaminate pen, barns, water buckets and 
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feed bunks and environment in farm, could be allowing infection to susceptible hosts when they exposed to the 
bacteria. Culling of the affected goats was the best method to control disease. If the goats were too valuable to cull, 
they should be cured. So, only 5 emaciated goats with poor body condition and hard sickness were culled. 
Treatment method could be used the first method as surgically drained and flushed with 7% iodine solution or the 
second method as removal of abscesses (The Merck Veterinary Manual, 2008). Results of both treatments were 
good and not difference but the pus from the first method should be flushed down a drain, or collected and burned. 
However, draining the abscess will increase risk of transmission of the organism to other animals if they are 
exposed to the pus. But the second method of treatment required the high skill and excellent aseptic technique to 
surgical remove the abscesses. This method was optimal to use with abscesses that they had the diameter more than 
5 cm. with firm fibrous tissue capsules and so hard to drain and flush. About the vaccination, It was not used in 
Thailand. Another concern with caseous lymphadenitis was that it was a zoonotic disease. Thus treating and 
handling infected animals took sanitary precautions and maintaining good hygiene in goat farm. Always wear 
disposable gloves, and clean your hand, clothes after contract with suspected animals. 
 

7. Conclusion 
Knowing an effective treatment and preventive program of caseous lymphadenitis will help the goat 

owner to do the necessary measures for control this disease on individual goat farm in Nong-chock district, 
Thailand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Location of a mandibular lymph node sites of goat at which caseous lymphadenitis abscesses was 
common palpable abscess. 
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Figure 2. Showing the content of abscesses were caceous with cream color and capsule formation were onion-
like appearance on cross-section with fibrous band separating rings of caseous material. 
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บทคัดยอ 

 แพะเน้ือเพศผูเจาะกระเพาะรูเมน ถูกจัดเขาแผนงานทดลองแบบ 3x3 Latin square design  เพ่ือศึกษาผลของ
ระดับไขมันและการเสริมยีสตตอปริมาณการกินได การยอยไดของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 
มีทรีทเมนต 3 ทรีทเมนต ทรีทเมนตที่ 1 ไขมัน 3.0% ทรีทเมนตที่ 2 ไขมัน 6.0% และทรีทเมนตที่ 3  6.0% รวมกับการ
เสริมยีสต เมื่อสิ้นสุดงานทดลอง พบวาปริมาณการกินไดของหญาหมักมีคาเทากับ283.00, 407.97 และ 308.62 กรัม
วัตถุแหงในทรีทเมนตที่ 1, 2 และ 3,  ตามลําดับ (P<0.05) ปริมาณการกินไดของอาหารขนและปริมาณการกินได
ทั้งหมด ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คาความเปนกรดเปนดางมีคาสูงสุดในแพะท่ีไดรับทรีทเมนตที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับทรีทเมนตที่ 1 และ 2 สวนกรดไขมันที่ระเหยไดทั้งหมด ไมแตกตางทางสถิติ (p>005) คาความเขมขน
ของอะซิเตท โพรพิออเนตและบิวทีเรต ไมแตกตางทางสถิติ (p>0.05) จากขอมูลงานทดลอง สามารถสรุปไดวาการ
เสริมยีสตในอาหารท่ีมไีขมันสูงชวยปรับปรุงปริมาณการกินไดและการยอยไดของเย่ือใยที่ไมละลายในกรด 
 
คําสําคัญ  ยีสต, ไขมัน, แพะ, กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน 
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Abstract 
 

Three rumen fistulated male goats were used in a 3x3 Latin square design to investigate the effect of fat 
level and yeast supplementation on feed intake, nutrient digestibility and rumen fermentation. There were three 
experimental diets. Treatments were 3.0%fat (T1) and 6.0%fat (T2) and 6.0%fat with yeast supplementation (T3). 
Goats were received grass silage ad libitum. The experiment was lasted for 94 days. At the end of experiment, it 
was found that silage intake was 283.00, 407.97 and 308.62 gDM/d in T1, T2 and T3, respectively (P<0.05). 
Concentrate and total intakes were not significantly differ (P>0.05) among treatments. Rumen pH had highest in 
goats fed T3 when compared with T1 and T2. Total volatile fatty acids were not significantly differ (P>0.05). 
Concentration of acetate, propionate and butyrate were not significantly differ (P>0.05) among treatments. From 
the experimental data, it can be concluded that supplemental yeast in high fat diet did improve feed intake and ADF 
digestion. 
 
Keyword  : Yeast, Fat, Goat, Rumen fermentation 
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1. Introduction 
Goat production is gradually increased in the northeast of Thailand. It is, however, a new career for the 

goat raiser to raise the goats. Generally speaking, there are three factors which commonly known to influence 
animal production such as breed, nutrition and management. Nutrition is a key factor to improve the efficient of 
goat production. Typically, goats are raised in the natural fields to reduce feed cost. But the performances of goats 
are not well improves so that the supplementation is needed. Fat is normally used in ruminant diets to enhance 
energy density. Yuangklang et al. (2005) demonstrated that supplemental fat was improved growth of meat goats. 
In agree with other researchers who showed that fat supplementation increased body weight gain and nutrient 
utilization in goats.  

There have been, however, that added fat in ruminant diets were lowered fiber digestion (Devendra and 
Lewis, 1974). The native effect of added fat must be considered before feeding. Yeast (Saccharomyces cervesiae) is 
frequently incorporated into the ruminant diets to improve animal performance. Abd El-Ghani (2004) studied 
inclusion of yeast culture in dairy goats. Supplemental yeast culture was significantly higher in milk yield and milk 
composition when compared to control group. Titi et al. (2008) demonstrated that added yeast culture in Shami 
goats was significantly increased acid detergent fiber digestion when compared with control. In sheep, yeast 
supplementation was decreased rumen protozoa count when compared with control. Similar result with Doreau and 
Jouany (1998) studied supplemental saccharomyce cerevisiae in diary cow diet lowered rumen protozoa number 
when compared with control. 

Moreover, it has been known that yeast culture enhanced cellulotytic bacteria (Newbold et al., 1996). The 
aim of this experiment was to study the effect of fat level and yeast supplementation on feed intake, nutrient 
digestibility and rumen fermentation in meat goats fed on grass silage as main roughage source. 
 
2. Materials and Methods 

Goats and diets 

Three rumen fistulated male goats were used in a 3x3 Latin square design. Treatments were 3.0%fat (T1) 
and 6.0%fat (T2) and 6.0%fat with yeast supplementation (T3). Goats were received grass silage ad libitum. Each 
period was lasted for 28 days; 21 days was used to measure feed intake and last 7 days was used to measure 
digestibility by using total collection method (Schnieder and Flatt, 1977); 2 days for adaptation on the crate and last 
5 days for sample collection.  
 The composition of experimental treatments is shown in Table 1. Grass silage and concentrate diets were 
fully supplied and feed refusals were measured once daily. The analyzed composition of experimental diets is 
shown in Table 2. During total collection periods, goats were housed on the metabolism crates and feces samples 
were collected in the last five consecutive days. Feed samples were collected weekly and pooled for analysis. At the 
end of each total collection period, rumen samples were collected by rumen fistula at 0, 2 and 4 h post feeding. 
Then, pH of rumen samples were measured immediately by pH/Temperature meter. The portion of 20 ml sub-
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samples were acidified with 2 ml 6 N HCl to inhibit microbial activity and frozen at –20 oC. Subsequently, 
individual rumen samples were thawed for volatile fatty acids analysis using HPLC (Shimadzhu, Japan) (Samuel et 
al., 1997). 
 Feed and feces samples were dried at 60 oC for 72 hr; ground and analyzed for dry matter (DM), crude 
protein (CP) and ash by the method of AOAC (1990). Neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) 
were measured by the method of Goering and Van Soest (1970). Digestibility of nutrient was calculated as nutrient 
intake – nutrient in feces x nutrient intake-1 x 100 (Schneider and Flatt, 1977) 
 Data were subjected to analysis of variance using GLM procedure (SAS, 1996). Treatment means were 
compared using Duncan’s new multiple range test (Steel and Torries, 1960). The statistical significant was 
considered at P<0.05. 
 
Table 1 Ingredients of experimental diets 

Item T1 T2 T3 

Cassava  chip 59.0 56.0 56.0 

Rice  bran 10.0 10.0 10.0 

Soybean  meal 8.0 8.0 8.0 

Dried tomato pomace 8.0 8.0 8.0 

Whole  cottonseed 3.0 3.0 3.0 

Molasses 5.0 5.0 5.0 

Urea 2.0 2.0 2.0 

Salt 1.0 1.0 1.0 

Ground  oyster shell 0.3 0.3 0.3 

Dicalcium phosphate 0.4 0.4 0.4 

Sulfur 0.2 0.2 0.2 

trace  minerals 0.1 0.1 0.1 

Tallow 3.0 6.0 6.0 

Yea-Sac, g/d - - 10.0 
T1 = 3.0%fat; T2 = 6.0%fat; T3 = 6.0%fat with yeast supplementation 
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Table 2 Chemical compositions of diets 

Item Grass silage T1 T2  

Dry matter (DM) 93.56 86.64 86.88 

Ash 10.13 6.19 7.83 

Organic matter (OM) 89.17 93.80 92.17 

Crude protein (CP) 5.39 15.04 15.44 

Ether extract (EE) 1.32 4.22 8.79 

Neutral detergent fiber (NDF) 74.65 24.73 24.63 

Acid detergent fiber (ADF) 47.91 17.79 18.05 
 
3. Results and Discussions 

Feed intake and nutrient digestibility 

Goats fed high fat diets were higher (p<0.05) in silage intake than goats fed low fat diet. Concentrate and 
total intakes were not significantly differ (p>0.0) among treatments. Total intake was 2.48, 2.51 and 2.31%BW in 
T1, T2 and T3, respectively. Digestion of DM, OM CP, EE, NDF were not significantly differ (p>0.05) among 
treatments. Goat fed high fat diets were enhanced fat digestion when compared with low fat diets. High fat diets 
were depressed NDF digestion (p>0.05). But ADF digestion was trended to improve when yeast was supplemented 
(P=0.067). Ahmed et al. (2007) found that supplemental yeast enhanced cellulose activity in goats fed Berseem hay. 
Belewu et al. (2004) found that yeast supplementation had improved feed intake and nutrient digestion in goats. 
Supplemental yeast has been repeatedly reported to improve feed intake and nutrient digestibility (Eramus et al., 
1992). We hypothesized that supplemental yeast would reduce the inhibitory effect of high fat diet on fiber 
digestion through the stimulating of cellulolytic bacteria in the rumen. Thus these finding was approved our 
hypothesis. 
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Table 3 Silage, concentrate and total intakes of goats fed different diets 

Item T1 T2 T3 SEM 

Silage  intake     

           gDM /d 283.00b 407.97a 308.62b 1.58 

          % BW 0.97 1.20 0.97 0.12 

         g/kg  BW 0.75 22.45 28.88 22.90 0.52 

Concentrate  intake     

           gDM /d 444.20 461.53 441.91 2.88 

          % BW 1.50 1.38 1.34 0.12 

         g/kg  BW 0.75 21.67 17.08 20.08 0.56 

Total  intake     

           gDM /d 727.22 869.51 750.53 2.90 

          % BW 2.46 2.58 2.31 0.11 

         g/kg  BW 0.75 44.13 45.96 42.98 0.36 

Digestibility, % of intake 
     Dry matter 88.48 87.49 87.41 0.61 

     Organic matter 90.18 88.74 90.21 0.57 

     Crude protein 88.76 86.45 87.45 0.61 

     Ether extract 91.21 94.09 94.47 0.34 

     NDF 86.06 85.74 84.84 0.64 

    ADF 81.93 83.02 83.63 0.62 
ab Means with different within the same row are different (p<0.05). 
T1 = 3.0%fat; T2 = 6.0%fat; T3 = 6.0%fat with yeast supplementation 
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Figure 1 Diurnal change in rumen pH of goats fed 3.0%fat (T1), 6.0%fat (T2) and 6.0%fat with yeast 
supplementation (10 g/d) (T3) 
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Table 4 Total volatile fatty acids (TVFAs), acetate (C2), propionate (C3) and butyrate (C4) of goats fed 
different diets 

Item T1 T2 T3 SEM 

TVFA, mM     

     0 98.33 71.67 99.25 1.90 

     2 107.13 101.66 103.00 0.62 

     4 103.33 95.47 100.00 0.77 

Acetate,  %     

     0 63.36 62.98 61.89 0.62 

     2 58.78 59.64 63.04 0.68 

     4 59.42 59.29 55.48 0.87 

Propionate, %     

     0 26.55 27.76 25.54 0.40 

     2 24.64 27.67 26.99 0.86 

     4 26.11 32.29 28.77 0.75 

Butyrate, %     

     0 10.08 9.24 12.56 0.57 

     2 16.47 12.67 13.29 0.50 

     4 14.46 12.21 11.85 0.43 

Entodinium,x103/ml     

     0 33.3 33.3 33.3 10.0 

     2 33.3c 100.0a 66.6b 9.0 

     4 33.3b 66.6a 66.6a 7.4 

Isotricha,x103/ml     

     0 38.3b 53.3a 41.7b 1.65 

     2 45.0a 45.0a 31.7b 1.06 

     4 25.0 25.0 25.0 1.08 

T1 = 3.0%fat; T2 = 6.0%fat; T3 = 6.0%fat with yeast supplementation  
ab Means with different within the same row are different (p<0.05). 
 

Rumen pH and volatile fatty acids 

Rumen fluid parameters for goats that were fed experimental diets are shown in Figure 1. Goats fed T1 
had higher pH values (p>0.05) at 0, 2 and 4 h post-feeding than T2 and T3. This finding was agreed with Abd El-
Ghani (2004) found that Bucks fed YC had higher pH values at 3 h post-feeding than the control group.  
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 Total volatile fatty acids (TVFAs) were not significantly differ (p>0.05) among treatments. Goats fed T2 
had lowest TVFAs than T1 and T3. Yeast supplementation was increased TVFA when compared with non-
supplemented groups. In accordance with Abd El-Ghani (2004) found that supplemental yeast culture was 
increased TVFA in goats. Concentration of acetate, propionate and butyrate at 0, 2 and 4 h post-feeding were not 
significantly differ (p>0.05) among treatments. 
 
4. Conclusions 
 From the experimental data, it can be concluded that supplemental yeast in high fat diet did improve 
silage intake, acid detergent fiber digestion and total volatile fatty acids in goats. Thus, there is warrant further 
investigation to study effect of yeast supplementation on growth performance of goats.  
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การเปรียบเทียบ 3 วิธีการลดอุณหภูมิรางกายในมานักกีฬาดวย นํ้าเปลา, นํ้าเย็น, นํ้าเย็น และพัดลม  
ภายหลังจากการออกกําลังกาย 

 
The Comparison between Ambient Temperature Tap water, Cold Water and Cold Water with Air Cooling 

Methods on the Recovery Rate after Exercise in Athletic Horses 
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บทคัดยอ 

 มาเปนสัตวนักกีฬาที่สามารถสรางความรอนจากการออกกําลังกายไดถึง 1 องศาเซลเซียสตอนาที แตในทาง
ตรงกันขาม รางกายของมามีขอจํากัดในการระบายความรอน เน่ืองจากสัดสวนของพื้นที่ผิวตอนํ้าหนักตัวนอยเม่ือ
เทียบกับมนุษย และมามีขนปกคลุม ดวยเหตุน้ี มาที่ออกกําลังกายเปนเวลานานเกินไปอาจเกิดการบาดเจ็บตอ
กลามเน้ือ และกอใหเกิดความผิดปกติของระบบเมตาบอลิสมได การศึกษาในครั้งน้ีไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีลด
อุณหภูมิรางกายของมา 4 วิธี ไดแก เดินจูง (กลุมควบคุม), ใชนํ้าเปลา, ใชนํ้าเย็น, ใชนํ้าเย็น และพัดลม ผลการศึกษา
ทุกวิธีมีความแตกตางจากกลุมควบคุม แตไมมีความแตกตางในเร่ืองอุณหภูมิของน้ํา 
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Abstract 
 

Horses are born to be athlete by their nature. This make them be able to produce large amount of heat up 
to 1 °C/min. In contrast, horse has limited thermoregulatory control due to their major from of heat loss is 
evaporation via skin area, which is covered by fur. Furthermore, the surface area/ body weight ratio in horse is 
lower than in human. All these factors might cause an injury to musculoskeletal system in all athletic horses that 
have exercised in a long period of time. In this study we use 4 evening horses to perform exercise in treadmill with 
heart rate monitored every minute. After exercise all the horses will receive 4 different cool down methods; hand 
walk only (control), tab water, 2 oC ice cold water, 2 oC ice cold water with fan. The results are no different 
between each method but all the methods are different from control. The results indicated that every method is 
same for cool down horse after exercise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเปรียบเทียบ 3 วิธีการลดอุณหภูมิรางกายในมานักกีฬาดวย นํ้าเปลา, นํ้าเย็น, นํ้าเย็น และพัดลม   ธีรพล ชินกังสดาล 
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ผลกระทบของความหนาไขมันสันหลังในชวงการอุมทองของแมสุกร 
ตอจํานวนลูกสุกรท้ังหมดตอครอก จํานวนลูกสุกรแรกคลอดมีชีวิต และนํ้าหนักแรกคลอดเฉล่ีย 

 
The Effect of Backfat Thickness in Gestation Sows  

to Total Born, Born Alive and Birth Weight 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความหนาไขมันสันหลังต้ัง แตผสมพันธุถึงคลอด
ในแมสุกร  กับจํานวนลูกสุกรแรกคลอดทั้งหมดตอครอก  จํานวนลูกสุกรแรกคลอดมีชีวิตตอครอก และน้ําหนักแรกคลอด
เฉล่ีย โดยศึกษาในฟารมสุกรแมพันธ ุผสมระหวางพันธุลารจไวท และแลนดเรซ แบงการศึกษาเปน 2 ฟารม ประกอบดวย
ฟารมที่ 1 และ 2 มีจํานวนแมสุกรในแตละฟารมเทากับ 318 ตัว  แมสุกรมีการกระจายในลําดับครอกตางๆ กัน ทําการวัด
ความหนาไขมันสันหลังตอเน่ือง  4 ครั้งคือเริ่มตนที่ผสมพันธุ,  อุมทองสัปดาหที่ 4,  อุมทองสัปดาหที่ 12,  และเมื่อคลอด  
วัดความหนาไขมันสันหลังดวยเครื่องอัลตราซาวดชนิด เอ-โมด บริเวณสันหลังที่ ตําแหนง P2  แบงกลุมแมสุกรเปน 5 
กลุมตามปริมาณความหนาไขมันสันหลังประกอบดวย BFT1 (เทากับหรือนอยกวา 11 มิลลิเมตร) BFT2 (11.5-15 
มิลลิเมตร)  BFT3 (15.5-20 มิลลิเมตร)  BFT4 (20.5-25 มิลลิเมตร)  BFT5 (เทากับมากกวา 25.5 มิลลิเมตร)  ผลการศึกษา
พบวากลุมแมสุกรที่ความหนาไขมันสันหลังพอดี และหนา (BFT3 และ BFT4) เมื่อผสมพันธุ และอุมทอง 4 สัปดาห มี
จํานวนลูกสุกรแรกคลอดทั้งหมดตอครอกไมแตกตางกับกลุมอื่น (p>0.05) และเมื่ออุมทอง 12 สัปดาหและคลอด กลุม 
BFT3 และ BFT4 (ฟารมที่ 1) จะมีนํ้าหนักแรกคลอดเฉลี่ยมากกวากลุม BFT1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

 
คําสําคัญ  ความหนาไขมันสันหลัง, ลูกสุกรทั้งหมดตอครอก, ลูกสุกรแรกคลอดมีชีวิต, นํ้าหนักแรกคลอด 
   เฉล่ีย, แมสุกร 
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Abstract 
 

The aim of this study was to determine the changes in backfat thickness from mating to farrowing in sows, 
and whether had an effect on the total born (TB), numbers of born alive (BA) and the birth weight (BW). Two pig 
farms (1 and 2) with Largewhite × Landrace sows were used for this study.  Each farms had 318 sows with normal 
parity distribution. Backfat thickness was measured using an A-mode ultrasonic detector at the P2 position, at mating, 
at 4 weeks, at 12 weeks of pregnancy and at farrowing.   At each measurement, sows were grouped according to their 
backfat thickness, those less than 11 mm (BFT 1), 11.5-15 (BFT 2), 15.5-20 (BFT 3), 20.5-25 (BFT 4) and more than 
25.5 mm (BFT 5).  The TB in the groups which had good backfat thickness at mating and at 4 weeks of pregnancy was 
not significantly different from the other groups (p>0.05). When comparing the BW of piglets from sows which had 
backfat  measured  at 12 weeks pregnant  and  at  farrowing, the  BW of  piglets (farm 1) in BFT 3 and BFT4  was 
heavier than that in BFT1 (p<0.05).   
 
 
Keyword  :  ฺBackfat thickness, Total born, Born alive, Birth weight, sow 
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ผลของระดับไขมันในอาหารตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการยอยไดของโภชนะในหานเน้ือ 
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การทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับไขมันในอาหาร ตอการยอยไดของโภชนะ และสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของหานเน้ือ โดยใชอาหารทดลอง 2 สูตรที่มีระดับไขมัน 2 ระดับ คือ รอยละ 3  และ 6 ใชหานเน้ือ
พันธุจีน จํานวน 14 ตัว อายุเริ่มตน 4 สัปดาห แบงเปน 2 กลุมๆ ละ 7 ตัว เล้ียงในกรงขังเด่ียว มีอาหาร และน้ําใหกิน
ตลอดเวลาการทดลอง (6 สัปดาห) วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) จากการศึกษาพบวา ระดับของไขมันใน
อาหารไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน เยื่อใย เถา และฟอสฟอรัส (p>0.05) 
สวนการยอยไดของไขมัน และแคลเซียมมีคาลดลงเมื่อระดับไขมันในอาหารสูงขึ้น (รอยละ 3 และ6) เทากับรอยละ 
90.41 และ 83.29 (p<0.01); 87.85 และ85.69 (p<0.05) ตามลําดับ   
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Abstract 
 

The aim of this experiment was carried out to investigate the effect of fat levels on growth performance 
and nutrient digestibility of meat goose. At 4 week old 14 Chinese geese were randomly distributed into 7 birds per 
treatments. They were kept in individual cages (7 replications per treatments). The experimental diets were 
formulated to 2 levels of fat (3 and 6%). Feed and water were freely at all period (6 weeks). Experimental 
treatments were subjected to Completely Randomized Design (CRD). The results shown that fat levels in diets did 
no influence on growth performance, digestibilities of dry matter, crude protein, crude fiber, ash as well as 
phosphorus (P>0.05) but digestibilities of fat and calcium were reduced when enhance levels of fat in diets  (3 and 
9%) [90.41 and 83.29 (p<0.01); 87.85 and 85.69 (p<0.05), respectively]. 
 
Keyword  : Fat Levels, Growth Performance, Nutrient Digestibility 
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1. บทนํา 
หานเปนสัตวปกที่เล้ียงงาย โตเร็ว ทนทานตอโรค และสภาพแหงแลงไดดี นอกจากน้ียังมีขอดีคือสามารถใช

ประโยชนจากอาหารคุณภาพตํ่าไดดี จึงเหมาะที่เกษตรกรไดเล้ียงไวเปนอาชีพเสริม (สมจิตร และคณะ. ไมระบุปที่
พิมพ) จากรายงานการศึกษาทางดานโภชนาการสําหรับหานยังมีนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมไขมันในอาหาร 
เน่ืองจากไขมันเปนการเพ่ิมระดับพลังงานในอาหาร อีกทั้งยังชวยใหวิตามินที่ละลายในไขมัน (เอ ดี อี และเค) 
สามารถดูดซึมเขาสูรางกายของสัตวได จากรายงานของ Jahanian and Rahmani (2008); Wongsuthavas et al. (2008a) 
พบวา การเสริมไขมันในระดับที่สูงขึ้น มีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของสัตว
ปกดีขึ้น อยางไรก็ตามไขมันในอาหารจะสงผลตอการใชประโยชนไดของโภชนะในสัตวปก (Wongsuthavas et al., 
2008b) ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับไขมันแตกตางกัน 2 ระดับ (รอยละ 3 และ 6) ซึ่งอาจจะมี
ผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการยอยไดของโภชนะของหานเน้ือ 
 
2. วิธีดําเนินงานวิจัย 

สัตวทดลอง อาหาร และการวางแผนการทดลอง  

ใชหานเน้ือพันธุจีน อายุ 1 เดือน จํานวน 14 ตัว ทําการสุมกลุมละ 7 ตัว นําเขากรงขังเด่ียว (7 ซ้ํา ตอ ทรีท
เมนต) มีอาหารและนํ้าใหกินตลอดเวลา ประกอบสูตรอาหารทดลอง 2 สูตร โดยการเพ่ิมระดับของไขมันในอาหาร 
คือ รอยละ 3 และ6 ดังแสดงใน Table 1 การทดลองคร้ังน้ีวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely 
Randomized Design, CRD)   
 
การเก็บขอมูล และการจดบันทึก 

จดบันทึกปริมาณอาหาร และมูลที่ขับออกทุกวัน ตลอดการทดลอง (6 สัปดาห) เพ่ือคํานวณหาการยอยได
ของโภชนะ สวนนํ้าหนักตัวบันทึกทุกๆ สัปดาห เพ่ือคํานวณหาสมรรถภาพการเจริญเติบโต จนกระทั่งสิ้นสุดการ
ทดลองที่อายุ 10 สัปดาห  
การวิเคราะหทางเคมี 

วิเคราะหปริมาณโภชนะในอาหารทดลอง และมูล ไดแก วัตถุแหง โปรตีน เถา เยื่อใย ไขมัน แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส ตามวิธีการของ AOAC (1985) 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 

ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหทางสถิติ (Steel and Torries, 1980) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณ 
(SPSS for windows 9.0, SPSS Inc., Chicago, IL, 1998) ที่ระดับความเช่ือมั่น P<0.05 ไดแก นํ้าหนักเริ่มตน และ
สิ้นสุด ปริมาณอาหารที่กินตอวัน อัตราการเจริญเติบโตตอวัน ประสิทธิภาพการใชอาหาร และการยอยไดของโภชนะ 
(7 ตัว ตอ ทรีทเมนต) 
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Table 1 Ingredients and chemical composition of experimental diets 
Fat levels 

Ingredients, % 
3% 6% 

Palm oil 3.00 6.00 
Tapioca starch 46.02 43.02 
Soybean meal 41.05 41.05 
Rice bran hull 4.00 4.00 
Di-calcium phosphate  3.87 3.87 
DL-Methionine 0.30 0.30 
L-Lysine hydrochloride  0.25 0.25 
Sodium 0.51 0.51 
Premixed 1.00 1.00 
Total 100.00 100.00 

Chemical composition, % (calculated)  

ME (Kcal/kg) 3,300 3,500 

Energy : protein ratio 160 163 

Methionine 0.50 0.50 

Methionine + Cystine 0.73 0.73 

Lysine 1.20 1.20 

Chemical composition, % (Analysed)  

Dry matter  86.32 85.82 

Crude protein (N*6.25) 20.60 21.47 

Ether extract 4.40 7.36 

Crude fiber 3.51 3.45 

Ash 3.14 3.30 

Calcium 0.45 0.50 

Phosphorus 0.83 0.84 

 
3. ผลและวิจารณ 

สมรรถภาพการเจริญเติบโต  

ปริมาณการกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารของหานเน้ือ ที่ไดรับไขมัน
รอยละ 3 และ 6 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงใน Table 2 ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับ Min 
et al. (2007) พบวา การเพ่ิมระดับไขมันในอาหาร ไมมีผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต (ปริมาณการกินอาหาร 
อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใชอาหาร) 
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Table 2 Effect of fat levels in diets on growth performance 

Fat levels 
Items 

 3% 6% 
SEM P-values 

Birds number 7 7 - - 

Period (weeks) 6 6 - - 

Mortality (%) 0 0 - - 

Initial weight (g) 1,843 1,983 147.42 0.51 

Final weight (g) 3,493 3,483 146.40 0.96 

Feed intake (g/d) 136.4 134.4 4.31 0.75 

Average daily gain (g/d) 39.32 35.71 2.82 0.39 

Feed conversion ratio (kg/kg) 3.46 3.76 0.35 0.39 

 
การยอยไดของโภชนะ 

จากการศึกษาผลของระดับไขมันในอาหารตอการยอยไดของโภชนะพบวา การยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน 
เยื่อใย เถา และฟอสฟอรัส ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) สวนการยอยไดของไขมัน และแคลเซียมมีคา
ลดลง เมื่อระดับไขมันในอาหารสูงขึ้น (รอยละ 90.41 และ 83.29 (p<0.01); รอยละ 87.85 และ85.69 (p<0.05) 
ตามลําดับ) ที่เปนเชนน้ีนาจะเกิดจากปริมาณไขมันในอาหารที่สูงขึ้น โดยไขมันจะมีโอกาสท่ีไปทําปฏิกิริยากับแรธาตุ
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแคลเซียมใหอยูในรูปของสบูแคลเซียม (Calcium soap) เน่ืองจากแคลเซียมมี
ความสามารถในการทําปฏิกิริยากับหมู coo- ของกรดไขมันในอาหารมากกวาแรธาตุชนิดอื่นๆ ซึ่งจะไปขัดขวางการ
ทํางานของเอนไซมไลเปส (Lipase) ทําใหการเพ่ิมระดับไขมันในอาหารมีผลใหการยอยไดของไขมัน และแคลเซียม
ลดลง (Wongsuthavas et al., 2008a; 2008b) เมื่อพิจารณาที่การยอยไดของฟอสฟอรัสมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตาม
ไมพบความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงใน Table 3 
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Table 3 Influence of fat levels in diets on nutrient digestibility 

Fat levels 
Nutrient digestibility, % 

3% 6% 
SEM P-values 

Dry matter 84.47 84.74 0.76 0.80 

Crude Protein 79.49 78.76 1.03 0.63 

Crude Fat 90.41a 83.29b 0.68 0.00 

Crude Fiber 52.06 40.23 5.57 0.16 

Ash 40.98 40.10 2.49 0.82 

Calcium 87.85a 85.69b 0.65 0.04 

Phosphorus 54.16 45.70 3.07 0.08 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

ผลการศึกษาระดับไขมันในอาหารหานเน้ือไมมีผลตอการสมรรถภาพเจริญเติบโต (อัตราการเจริญเติบโต 
ปริมาณการกินอาหาร และประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหาร) และการยอยไดของวัตถุแหง โปรตีน เยื่อใย เถา และ
ฟอสฟอรัส (p>0.05) สวนการยอยไดของไขมัน และแคลเซียมมีคาลดลง ดังน้ันจากผลที่ไดสามารถกลาวไดวาการใช
ไขมันในอาหารในระดับรอยละ 3 นาจะเหมาะสมตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต และการยอยไดของโภชนะ  
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บทคัดยอ 
 ทําการตรวจหาเช้ือ Bacillus anthracis จากหนังสัตวนําเขาจากตางประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2546-2550 ซึ่งมี
การนําเขาประมาณ 450 ครั้ง จากกวา 40 ประเทศ รวมจํานวน 1,499 ตัวอยาง โดยเพาะลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Sheep 
blood agar และ Tryptone soya broth  ตามวิธีที่ดัดแปลงจาก WHO ผลปรากฏวาตรวจไมพบเช้ือ B.anthracis ทั้ง 
1,499 ตัวอยาง เปนไปไดวาประเทศที่สงหนังสัตวเขาประเทศไทยมีความระมัดระวังในการเลือกหนังสัตวที่เปนสินคา
สงออกจากแหลงที่ไมเกิดโรคระบาดแอนแทรกซ ดังน้ันการที่กรมปศุสัตวมีความเขมงวด โดยกําหนดมาตรฐาน
สําหรับใชในการควบคุมการนําเขาราชอาณาของสัตวและซากสัตว เก็บตัวอยางทดสอบโรคจากหนังสัตวนําเขาหรือ
ตรวจหาเช้ือสาเหตุในตัวอยางทั้งหมดกอนนําเขา นับวาเปนแนวทางการปองกันและเฝาระวังการนําโรคระบาดสัตว
จากสินคาปศุสัตวนําเขาที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหสามารถควบคุมโรคมิใหแพรระบาดเขาประเทศไทยได  เพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภค และผูปฏิบัติงานกับสินคาปศุสัตวเหลาน้ี 
 
คําสําคัญ  แอนแทรกซ, หนังสัตวนําเขา, Bacillus anthracis    
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Abstract 
 

A total of 1,499 imported animal hide samples collected from approximately 450 shipments from more 
than 40 countries during 2003-2007 were cultured for Bacillus anthracis using Sheep blood agar and Tryptone soya 
broth. All samples showed negative result which indicated that the exporting countries carefully selected their 
products from the area of anthrax- free status. Emphasis on the regulation regarding to animal and product 
movement such as requirement for importation of animal and animal product into the Kingdom of Thailand as well 
as surveillance and detection of infectious agents through imported animal hide or products is needed for prevention 
and control the entrance of infectious diseases into Thailand. Therefore, consumers and workers would be safe from 
handling contaminated animal products. 
 
Keyword  : Bacillus anthracis , Anthrax, Imported animal hide 
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1. บทนํา 
เช้ือ Bacillus anthracis (B. anthracis) เปนสาเหตุของโรคแอนแทรกซ (Anthrax) โรคนี้พบมีการระบาด

แบบ sporadic ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยุโรป เอเชีย อัฟริกา ออสเตรเลีย ในทองที่ที่เคยมีโรคน้ีระบาดมักจะ
กลับมาเกิดซ้ําอีกในลักษณะหลาย ๆ ปเกิดครั้งหน่ึง (OIE, 1997) ทั้งน้ีเพราะในทองที่ที่มีสัตวเปนโรคแอนแทรกซตาย 
จะมีเลือดซึ่งมีเช้ือ B. anthracis ปนอยูไหลออกจากทวารตางๆ ของสัตว เมื่อเช้ือน้ีถูกอากาศจะสรางสปอรซึ่งคงทนอยู
ในดินไดเปนเวลานาน เน่ืองจากสปอรเปนเซลลที่มีปริมาณนํ้าตํ่า มีการสรางช้ันหุมเพ่ิมขึ้นที่ใตช้ันเซลลเมมเบรนและ
ผนังเซลลหนา สปอรจึงทนตอความรอน การแชแข็งหรือแชในแอลกอฮอล การศึกษาของ Rice et al. (2004) พบวา
การตมในนํ้าเดือดที่ไมปดฝาจะไมสามารถทําลายสปอรของ Bacillus spp. รวมถึง B. anthracis ดวย แตการตมในนํ้า
เดือดโดยใชภาชนะปดจะทําลายสปอรเหลาน้ีไดภายในเวลา 5 นาที นอกจากน้ีสปอรยังถูกทําลายดวยสารเคมีประเภท 
sporicides (Gardner, 2001) สัตวตาง ๆ มีโอกาสติดเช้ือในแหลงที่เคยเกิดโรคจากการกินหญาที่มีสปอรของเช้ือน้ี
ปะปนอยู หรือสปอรอาจติดไปกับหนัง กระดูก เขา ขนสัตวได เช้ือ B. anthracis เขาสูรางกายได 3 ทาง ไดแก ผิวหนัง 
บาดแผล รอยถลอก การกิน การสูดดมเอาสปอรของเช้ือ  เขาไป (Weyant et al., 2001) พบการติดเช้ือทางผิวหนังมาก
ที่สุด คือ ประมาณ 95% ของผูปวยแอนแทรกซ ติดเช้ือโดยสปอรเขาทางบาดแผล หรือรอยถลอก มักเปนที่มือ แขน 
คอ หรือขา จากการสัมผัสหนังและขนสัตวที่ปนเปอน โดยเฉพาะจากขนแพะซึ่งพบอุบัติการณสูง (Turnbull, 1998) 
หรือจากการกัดของแมลง ภายใน 1-2 วัน จะพัฒนาไปเปนถุง หรือตุม และจะกลายเปนแผล  ที่มีขอบนูน ตรงกลางมีสี
ดํา ไมกินลึก เสนผาศูนยกลางแผลประมาณ 1-3 เซนติเมตร มีอัตราการตายสูงถึง 20% หากไมไดทําการรักษา 
เน่ืองจากเช้ือจะแพรเขาสูกระแสเลือดและเกิดอาการในระบบอื่น การติดเช้ือทางการหายใจโดยสูดเอาสปอรตามขน
สัตวเขาไป ทําใหเกิดอาการหนาวสั่น ซึ่งหลายวันตอมาเกิดปญหารุนแรงในการหายใจ อาจทําใหหมดสติและถึงแก
ความตายได ทางการกิน เชน กินเน้ือที่มีเช้ือแอนแทรกซปนเปอน จะแสดงอาการเฉียบพลันในทางเดินอาหาร ทําให
คล่ืนเหียน อาเจียน มีไขตามดวยปวดชองทอง อาเจียนเปนเลือด ทองเสียอยางรุนแรง หมดสติ มีอัตราการตาย 25-60% 
ดังน้ันผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวนับวามีความเส่ียงตอการไดรับเช้ือจากการสัมผัสหรือ
หายใจเอาฝุนจากขนสัตวที่มีสปอรของเช้ือเขาไปได (นฤมล, 2544) 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการนําหนังสัตวหมักเกลือเขาประเทศ ไดแก หนังโค หนังกระบือ หนังมา หนังสุกร  
หนังแกะ หนังอูฐ สินคาปศุสัตวเหลาน้ีอาจนําเช้ือ B. anthracis แพรระบาดเขาสูประเทศไทย โรคแอนแทรกซจัดเปน
โรคที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนโรคที่สามารถกอใหเกิดผลกระทบหรือติดตอไปในปศุสัตวจํานวนมาก ๆ ไดจากการ
ระบาดเพียงครั้งเดียว จากขอมูลการเกิดโรคแอนแทรกซ พบวาในระหวางป พ.ศ. 2546-2550 มีการระบาดเกิดขึ้นใน
ประเทศที่สงออกหนังสัตวเขาประเทศไทย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย แคนาดา และอินโดนีเซีย 
เปนตน (ตารางที่ 1) จึงอาจมีโอกาสพบการปนเปอนสปอรของเช้ือ B. anthracis มาในสินคาประเภทนี้ได อน่ึง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหดานตรวจปศุสัตวมีกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐาน และความปลอดภัยของ
ระบบการนําเขาสินคาเกษตร กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดมาตรฐานที่จะใชในการควบคุมการนําเขาราชอาณาจักรของ
หนังสัตวและสินคาปศุสัตว หรือลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคเขามาภายในประเทศ และเก็บขอมูล
พ้ืนฐานของอัตราการพบเช้ือ หรือโรคระบาดสัตวที่เฝาระวังจากประเทศนําเขา  โดยเจาหนาที่จากดานกักกันสัตว
ระหวางประเทศและดานกักกันสัตวตามแนวชายแดนจะดําเนินการสงตัวอยางสินคาปศุสัตวใหแกหองปฏิบัติการตาง 
ๆ ของกรมปศุสัตว เพ่ือทดสอบโรคตามเง่ือนไขที่กรมปศุสัตวกําหนด 
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ป พ.ศ. 2546-2550 ไดดําเนินการที่ดานกักกันสัตวระหวางประเทศทางอากาศ ดานระหวางประเทศทางนํ้า 
และดานกักกันสัตวชลบุรี เก็บตัวอยางจากหนังสัตวและผลิตภัณฑสัตวนําเขา สงทดสอบโรคตามที่ไดกําหนดรวมถึง
เช้ือ B. anthracis ที่เปนสาเหตุของโรคแอนแทรกซ ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 ตัวอยางหนังสัตวดังกลาวนํามาตรวจหาเช้ือ B. anthracis ที่หองปฏิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ โดยใชวิธีเพาะแยกเช้ือ เพ่ือเปนการเฝาระวังและควบคุมการนําเขาราชอาณาจักรของ
สัตวและซากสัตวจากประเทศตาง ๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการนําสัตวและซากสัตวเขาราชอาณาจักร (Requirement 
for the importation of animal and animal product into the Kingdom of Thailand) เพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคระบาด
สัตวที่สําคัญในประเทศไทย และสรางความม่ันใจแกผูประกอบการนําเขา อีกทั้งเพ่ิมความปลอดภัยแกผูบริโภค 
 
ตารางที่ 1  การระบาดของโรคแอนแทรกซในประเทศที่ไทยนําเขาหนังสัตวหมักเกลือ ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 

การระบาดของโรคแอนแทรกซ (คร้ัง) ประเทศ 

ป 2546 – 2547 ป 2548 – 2549 ป 2550 รวม 

สหรัฐอเมริกา 3 5 4 12 

รัสเซีย 1 5 4 10 

ออสเตรเลีย 2 0 4 6 

แคนาดา 2 2 5 9 

อินโดนีเซีย 0 3 0 3 

อิตาลี 1 0 1 2 

อิสราเอล 1 0 1 2 

 (ที่มา: รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาของ กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรค
สัตว ป พ.ศ. 2546 - 2550) 
 
2. อุปกรณและวิธีการ 

ตัวอยาง เปนตัวอยางหนังสัตวหมักเกลือที่นําเขาระหวางป พ.ศ. 2546-2550 ทําการเก็บโดยเจาหนาที่ ดาน
ระหวางประเทศ ไดแก ดานกักกันสัตวระหวางประเทศทางอากาศ ดานระหวางประเทศทางนํ้า และดานกักกันสัตว
ชลบุรีเก็บตัวอยางจากหนังสัตวและผลิตภัณฑสัตวนําเขา จากการนําเขาทั้งหมด 440 ครั้ง จาก 42 ประเทศ และ ไม
ระบุ (ไมถูกกฎหมาย) จํานวน 12 ครั้ง ไดแก หนังโคหมักเกลือ 1,364 ตัวอยาง หนังกระบือหมักเกลือ 125 ตัวอยาง 
หนังมาหมักเกลือ 1 ตัวอยาง หนังสุกรหมักเกลือ 3 ตัวอยาง หนังแกะหมักเกลือ 2 ตัวอยาง และหนังอูฐหมักเกลือ 4 
ตัวอยาง รวมเปนตัวอยางทั้งหมด 1,499 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางหนังจํานวน 5 ช้ินตอ 1 container คิดเปน 1 ตัวอยาง 
ทําการตัดช้ินหนังจากทั้ง 5 ช้ิน ใหไดนํ้าหนักรวม 25-30 กรัมตอตัวอยาง 

อาหารเล้ียงเช้ือ ไดแก อาหารวุนแข็ง 7-10% sheep blood agar (SBA), อาหารเหลว tryptone soya broth ที่มี
ความเขมขนเปน 2 เทา (2x TSB) 

วิธีการเพาะเชื้อ ดัดแปลงจาก Manual for Laboratory Diagnosis of Anthrax (WHO, 2003) โดยนําตัวอยาง
หนังสัตวหนัก 25-30 กรัม ใสถุงพลาสติกขนาด 8 x 12 น้ิว เติมนํ้ากล่ันที่น่ึงฆาเช้ือแลว 100 มิลลิลิตร ขยี้ใหหนังเขากับ
นํ้าแลววางแชทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 คืน รุงขึ้นนําถุงที่แชหนังสัตวมาขย้ีใหสปอรของแบคทีเรีย  ที่ติดหนัง หรือขน 

การเฝาระวังและตรวจหาเช้ือ Bacillus anthracis จากหนังสัตวนําเขาราชอาณาจักรไทย ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 อิงอร สมวงษอินทร 
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สัตวหลุดออกมาผสมกับที่แชหนังสัตวในถุง แลวตัดกนถุงพลาสติก เทนํ้าแชหนังสัตวประมาณ 50 มิลลิลิตร ลงขวด
พลาสติก นําไปตมใน water bath ที่อุณหภูมิ 62.5 oC นาน 15 นาที หลังจากน้ันนําตัวอยาง ที่ตมวางในตูปลอดเช้ือทิ้ง
ใหเย็นประมาณ 10 – 15 นาที แลวใช loop เหล็ก กวนท่ัวผิวหนาลึก 0.5 ซม. แตะบนอาหารเลี้ยงเช้ือ SBA เขี่ยเช้ือให
แยกเปนโคโลนีเด่ียวๆ นําไปบมที่อุณหภูมิ 37+1oC นาน 18-24 ช่ัวโมง สวนนํ้าแชหนังที่เหลือใหเติมอาหารเหลว 2x 
TSB จํานวน 50 มิลลิลิตรลงไป ผสมใหเขากันดี นําไปบมที่ 37+1oC นาน 1 คืน จากน้ันตักตัวอยางจาก TSB 1 loopful 
แตะลง SBA แลวเขี่ยเช้ือใหเปนโคโลนีเด่ียว นําไปบมที่ 37+1oC นาน 1 คืน รุงขึ้นเลือกเพลทที่สงสัยวามีเช้ือ B. 
anthracis เจริญอยูโดยสังเกตจากลักษณะโคโลนีบนSBA วาโคโลนีที่เกิดขึ้นไมยอยสลายเม็ดเลือด มีสีขาวเทาขุน เปน
เกล็ดหยาบ ขรุขระ มีหางหงิกงอ (Medusa head) และเหนียวหนืดติดปลายเข็มเขี่ยเช้ือขึ้นมา นําโคโลนีที่สงสัยมาทํา
การทดสอบคุณสมบัติตางๆ เพ่ือพิสูจนวาเปน B. anthracis  
วิธีการพิสูจนเชื้อ  

Induction of capsule formation โดยเพาะเช้ือลงบน Tryptic soy agar ที่มี 5-10% ซีรั่มมา บมที่ 37 oC     ใน
บรรยากาศที่มี 5-10% CO2 จะไดโคโลนีกลม เปนมันเย้ิม (Mucoid) นําไปยอมสี Loeffler’s alkaline methylene blue 
เช้ือ B. anthracis จะมีรูปรางเปนปลายแทงตัด ติดสีนํ้าเงินเขม และมีแคปซูลติดสีแดงลอมรอบ เรียงตอกันเปนสายสั้น
หรือยาวไดหลายขนาด 
 Cotton wool growth on tryptic soy broth (TSB) โดยเพาะเช้ือลงใน TSB ที่มีปริมาณ 5 มิลลิลิตร บมขามคืน
ที่ 37 oC ผลบวกจะเห็นเช้ือ B. anthracis ขึ้นเปนปุยคลายกอนสําลี  
 String of pearls test เขี่ยเช้ือลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ TSA ที่ตัดเปนสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5-2.0 ตารางเซนติเมตร
วางอยูบนแผนสไลด ปดทับบริเวณที่เขี่ยเช้ือดวยแผน cover slip แลววางแผนยาเพนนิซิลินขนาด 10 ยูนิต ใกลกับขอบ
ของ cover slip วางสไลดลงในเพลท รักษาความช้ืนดวยกอนสําลีชุบนํ้าหมาด ๆ ปดฝา นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 
2 -4 ช่ัวโมง ตรวจดูผลใตกลอง microscope ลักษณะเซลลของเช้ือ B. anthracis จะบวมกลมขึ้น ตอกันเปนสาย ทําให
เห็นคลายสรอยไขมุก ถาผลลบเช้ือไมเปลี่ยนแปลงรูปราง 
 Lysis by gamma phage แบงเพลทเปนสองสวน นําเช้ือที่สงสัยวาเปน B. anthracis เพาะลงบน  SBA  และ
เช้ือ B. anthracis มาเพาะอีกครึ่งของเพลท (สวนควบคุมบวก) แลวหยด gamma phage ลงบนก่ึงกลางของทั้งสองดาน 
ดานละ 1 หยด แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 oC นาน 8-12 ช่ัวโมง หรือขามคืน ผลบวก คือ เช้ือจะไมขึ้น ตรงตําแหนงที่
หยด gamma phage ทั้งสองสวน 
 
3. ผล 
 การตรวจเช้ือ B. anthracis ที่กอโรคแอนแทรกซ จากผลิตภัณฑนําเขาจากแตละประเทศ ต้ังแตป พ.ศ. 2546-
2550 จํานวนทั้งหมด 1,499 ตัวอยาง ตรวจไมพบเช้ือ B. anthracis ทั้งหมด (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 

การเฝาระวังและตรวจหาเช้ือ Bacillus anthracis จากหนังสัตวนําเขาราชอาณาจักรไทย ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 อิงอร สมวงษอินทร 
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ตารางที่ 2  แสดงการตรวจ Bacillus anthracis ในตัวอยางสัตวและผลิตภัณฑสัตวนําเขา ป พ.ศ. 2546-2550 

จํานวนตัวอยาง จํานวน 
ชนิดตัวอยาง ประเทศ 

2546 2547 2548 2549 2550 
รวม 

ท่ีพบเช้ือ 

หนังโคหมักเกลือ ออสเตรเลีย 78 79 11 27 15 210 0 
 อเมริกา 158 39 1 5 7 210 0 
 เยอรมัน 33 121 3 2 12 171 0 
 ไมระบุ* 26 116 - 9 16 167 0 
 เนเธอรแลนด 29 30 7 8 19 93 0 
 ญี่ปุน 20 34 1 2 5 62 0 
 อิสราเอล 25 24 1 1 3 54 0 
 เวเนซูเอลา 21 24 - 1 - 46 0 
 นิวซีแลนด 8 6 - 15 11 40 0 
 ฟลิปปนส 20 12 1 2 3 38 0 
 ไอซแลนด 6 14 9 - 6 35 0 
 พมา 20 10 - - 1 31 0 
 รัสเซีย 15 12 1 - 1 29 0 
 เวียดนาม 17 7 - 2 - 26 0 
 เอสโทเนีย - 19 - 2 - 21 0 
 ลัตเวีย 15 5 - - - 20 0 
 ฟนแลนด 5 10 - - - 15 0 
 อิตาลี 2 4 2 2 4 14 0 
 โดมินิกัน - 11 - - - 11 0 
 บรูไน 3 2 1 1 1 8 0 
 แอฟริกาใต 2 - - 2 4 8 0 
 สวีเดน 3 1 - 2 - 6 0 
 เชค - 5 - - - 5 0 
 เบลเย่ียม - 5 - - - 5 0 
 สวิตเซอรแลนด 1 3 - - - 4 0 
 คอสตาริกา - - - - 3 3 0 
 จีน - 3 - - - 3 0 
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ตารางที่ 2 แสดงการตรวจ Bacillus anthracis ในตัวอยางสัตวและผลิตภัณฑสัตวนําเขา ป พ.ศ. 2546-2550 (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง จํานวน 
ชนิดตัวอยาง ประเทศ 

2546 2547 2548 2549 2550 
รวม 

ท่ีพบเช้ือ 

หนังโคหมักเกลือ ชิลี 1 1 - 1 - 3 0 
 ศรีลังกา - - - 3 - 3 0 
 อังกฤษ - - - - 3 3 0 
 ออสเตรีย 1 2 - - - 3 0 
 โปแลนด 2 1 - - - 3 0 
 ตุรกี - - - 2 - 2 0 
 อเมริกาใต** - - - 2 - 2 0 
 แคนาดา - - 2 - - 2 0 
 เกาหลี - - - 1 - 1 0 
 บราซิล - - - - 1 1 0 
 สโลวาเกีย - - 1 - - 1 0 
 สเปน - 1 - - - 1 0 
 อินโดนีเซีย - 1 - - - 1 0 
 เคนยา - 1 - - - 1 0 
 เอกวาดอร - 1 - - - 1 0 
 เอมิเรตส 1 - - - - 1 0 
หนังกระบือหมักเกลือ เวียดนาม 63 50 - - - 113 0 
 ฟลิปปนส 5 - 1 1 - 7 0 
  จีน 3 - - - - 3 0 
  อิตาลี - - - 2 - 2 0 
หนังมาหมักเกลือ ญี่ปุน 1 - - - - 1 0 
หนังสุกรหมักเกลือ ญี่ปุน 1 1 1 - - 3 0 
หนังแกะหมักเกลือ เอธิโอเปย 1 1 - - - 2 0 
หนังอูฐหมักเกลือ เอมิเรตส 1 3 - - - 4 0 

รวมหนังสัตวท้ังหมด 1,499  
        *  ไมระบุ  คือ นําเขาหนังสัตวโดยไมถูกกฎหมาย 
        ** หมายถึง  ประเทศในทวีปอเมริกาใต 
 
4. วิจารณ 
 ในระหวางป พ.ศ. 2546-2550 มีการนําเขาหนังสัตวหมักเกลือทั้งสิ้น 440 ครั้ง จาก 42 ประเทศ  และจากการ
ลักลอบอีก 12 ครั้ง ซึ่งมีทั้งประเทศที่ไมมีรายงานการระบาดของโรคแอนแทรกซและประเทศท่ีมีรายงานการระบาด 

การเฝาระวังและตรวจหาเช้ือ Bacillus anthracis จากหนังสัตวนําเขาราชอาณาจักรไทย ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 อิงอร สมวงษอินทร 
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ของโรคแอนแทรกซในชวงเวลาดังกลาว การท่ีประเทศที่ไมมีการรายงานของโรคถูกตรวจสอบตัวอยาง  ทุกครั้งที่มี
การนําเขาเชนกัน เน่ืองจากแมจะไมมีการรายงาน แตอาจมีการเกิดโรคขึ้นโดยที่เจาหนาที่ไมทราบขอมูลได เพราะการ
ตายในสัตวโดยที่ไมไดมีการชันสูตรและวินิจฉัยโรคอยางเพียงพอและเหมาะสมเกิดขึ้นไดทุกแหงทั่วโลก (Turnbull, 
1998) ดังน้ันการตรวจตัวอยางจากประเทศที่ไมมีรายงานการเกิดโรคแอนแทรกซ จึงยังคงมีความจําเปน  ซึ่งจากการ
ตรวจหาเช้ือ B. anthracis ในตัวอยางหนังสัตวนําเขาจากประเทศท่ีไมมีการมีรายงานการระบาดของโรคแอนแทรกซ
ในครั้งน้ีไมพบตัวอยางที่มีเช้ือ 

จากรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาของสํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว พบวา
ในระหวางป พ.ศ. 2546-2550 มีการระบาดของโรคแอนแทรกซในประเทศที่สงออกหนังสัตวเขาประเทศไทย รวม
ทั้งสิ้น 44 ครั้ง จาก 7 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 12 ครั้ง  รัสเซีย 10 ครั้ง  ออสเตรเลีย 6 ครั้ง  
แคนาดา 9 คร้ัง อินโดนีเซีย 3 ครั้ง  อิตาลี 2 ครั้ง และอิสราเอล 2 ครั้ง (กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย  สํานักควบคุม
ปองกันและบําบัดโรคสัตว, 2546-2550) เน่ืองจากแอนแทรกซเปนโรคสําคัญที่ตองรายงานแกองคการโรคระบาดสัตว 
และสามารถสืบคนขอมูลไดทางอินเตอรเนต ทําใหทราบวาสภาวะของโรคแอนแทรกซ ในบางประเทศเปนเพียงการ
ติดเช้ือที่อยูในขอบเขตจํากัด (Confirmed infection but limited to certain zones) เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
เวียดนาม แตในปจจุบันภาวะโลกรอนทําใหเกิดภัยธรรมชาติหลายอยางขึ้นอยางกวางขวางและบอยครั้ง อาจสงผลให
สปอรกระจายออกไปไกลจนเกิดความเสียหายได และมีหลายประเทศที่ยังคงเกิดโรคแอนแทรกซในปศุสัตวอยูเกือบ
ทุกป เชน แคนาดา พมา ฟลิปปนส อิสราเอล ออสเตรเลีย อัฟริกาใตและเอธิโอเปย เปนตน (OIE World Animal 
Health Information Database, 2005-2008) ซึ่งประเทศไทยมีการนําเขาหนังสัตวหมักเกลือเปนจํานวนมากจากบาง
ประเทศในกลุมน้ีจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองทําการเฝาระวังโรคอยางเขมงวด แตจากรายงานการตรวจตัวอยางหนัง
สัตวนําเขา (ตารางที่ 2) ผลปรากฏวาไมพบเช้ือ B. anthracis จากตัวอยางทั้งหมด เปนการยืนยันวาไมมี การปนเปอน
ของเช้ือน้ีในหนังสัตวที่นําเขามาในประเทศไทย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของ โรคแอนแทรกซใช
วิธีการควบคุมโรคที่ดี หรือคัดเลือกหนังสัตวจากแหลงที่ไมเกิด โรคระบาดสงออกนอกประเทศของตนเอง  
 นอกจากน้ีสิ่งที่ควรใหความสําคัญ คือ การควบคุมและจับกุมการลักลอบนําสัตวและผลิตภัณฑสัตวมาจาก
ประเทศใกลเคียง เน่ืองจากในอดีตพบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา โรคแอนแทรกซในคนและสัตวในประเทศ
ไทย มีสาเหตุมาจากการลักลอบนําโค กระบือติดโรคเขามา หรือนําเน้ือสัตวติดเช้ือเขามาตามชายแดนไทยกับพมา เชน 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี กาญจนบุรี ตาก แมฮองสอน และชายแดนไทยกับลาวในจังหวัดหนองคาย อุบลราชธานี
และนครพนม รวมทั้งชายแดนไทยกับกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร บุรีรีมยและสระแกว (ชิต, 2546; ประวิทย, 2546) 
อยางไรก็ตามต้ังแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบันยังไมมีการเกิดโรคแอนแทรกซในประเทศไทยอีก ดังน้ันการควบคุม
การเคล่ือนยายสัตวและผลิตภัณฑสัตว ควบคูไปกับกระบวนการเฝาระวังและตรวจสอบสินคาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําคัญตอความปลอดภัยของประชาชน เกษตรกร ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนปศุสัตวได การท่ีกรมปศุสัตวมีความ
เขมงวดโดยกําหนดมาตรฐานสําหรับใชในการควบคุมการนําเขาราชอาณาของสัตวและซากสัตว เก็บตัวอยางทดสอบ
โรคจากหนังสัตวนําเขาหรือตรวจหาเช้ือสาเหตุในตัวอยางทั้งหมดกอนนําเขา นับวาเปนแนวทางการปองกันและเฝา
ระวังการนําโรคระบาดสัตวจากการนําเขาสินคาปศสุัตวที่เหมาะสม ที่จะสงผลใหสามารถควบคุมโรคมิใหแพรระบาด
เขาประเทศไทยได 
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5. สรุป 
การเฝาระวังการระบาดของโรคแอนแทรกซ โดยการก็บตัวอยางหนังสัตวนําเขาประเทศมาเพาะเช้ือ  เพ่ือ

ตรวจหาเช้ือ B. anthracis ระหวางป พ.ศ. 2546-2550 จากตัวอยางที่สงตรวจท้ังหมด 1,499 ตัวอยาง ผลคือตรวจไมพบ
เช้ือ B. anthracis ทั้ง 1,499 ตัวอยาง 
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บทคัดยอ 
 ฟารมเพาะเล้ียงจิ้งหรีด จ.ลําพูน ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 พบจิ้งหรีดมีการเจริญเติบโตผิดปกติ ไม
เคล่ือนไหว ชองทองขยายใหญอยางเห็นไดชัด โดยมีอัตราการปวย 100 % และอัตราการตายสูง อยางนอย 30-40 %  
ผลผาซากพบของเหลวสีขาวนวลในชองทองเปลี่ยนเปนสีฟาออนเมื่อสัมผัสกับอากาศ พบอนุภาคขนาดเล็กมีการ
เคล่ือนไหวแบบ Brownian movement จากของเหลวดังกลาวเม่ือดูดวยกลองจุลทรรศนแสงสวางธรรมดา การศึกษา
ทางจุลพยาธิวิทยาพบลักษณะการเสื่อมสภาพของเซลลไขมันจํานวนมาก มีลักษณะขยายใหญ (Hypertrophy) ไซโตพ
ลาสซึมติดสีนํ้าเงินอมมวง (Basophilic intracytoplasmic inclusion body) ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของการติดเช้ือไวรัส
ในตระกูล Iridovirus  การใชเทคนิค PCR ซึ่งจําเพาะตอ major capsid protein gene (MCP) ของ Iridovirus กับตัวอยาง
ของเหลวในชองทองดังกลาว พบวาสามารถเพ่ิมปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอ ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 กิโลเบสได เมื่อนําไป
วิเคราะหลําดับเบส พบวาเปนลําดับเบสในสวนของ MCP ของเช้ือไวรัสจิ้งหรีดจริงโดยมีความคลายคลึงกับเช้ือ Chilo 
iridescent virus [AF303741] ถึง 96 % และ Gryllus bimaculatus iridovirus major capsid protein gene [AF247641]  
ถึง 97 % และจากการเปรียบเทียบลําดับเบสกับ Cricket Iridovirus ที่พบในประเทศเนเธอรแลนดพบวามีความ
คลายกันถึง 97 % จึงสรุปไดวา Iridovirus เปนสาเหตุใหเกิดการปวย และตายของจิ้งหรีดในฟารมแหงน้ี และเปน
รายงานคร้ังแรกในประเทศไทย 
 
คําสําคัญ  จิ้งหรีด, อิริโดไวรัส 
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Abstract 
 
 In June 2008, the crickets in a farm in Lampoon province showed the signs of swollen abdomen, 
strikingly sluggish, reduced fecundity and short life span. Morbidity and mortality were approximately 100% and 
30-40%, respectively. Pathological lesions were bluish iridescence of abdominal fluid when exposed to the air. 
Brownian movement of tiny particles on phase contrast light microscopy was observed.  From histopathological 
lesion, basophilic intracytoplasmic inclusion bodies in fat cells were found. Those were typical characteristics of 
cricket iridovirus infection. Specific PCR technique was used to amplify a major capsid protein (MCP) gene of the 
isolates, and the PCR products about 1 kb was subsequently analyzed. Nucleotides sequence of MCP gene was 96% 
and 97% homology to Chilo iridescent virus [AF303741] and Gryllus bimaculatus iridovirus major capsid protein 
gene [AF247641], respectively. In addition, the sequence was over 97% homology in comparison to the previously 
isolated cricket iridovirus in the Netherland. We concluded that those crickets were severely infected with 
iridovirus. This is the first report of Cricket Iridovirus in Thailand.  
 
 
Keyword  : Cricket, Iridovirus, Cricket iridovirus 
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1. บทนํา 
 Iridovirus หรือ Invertebrate iridescent viruses (IIVs) จัดอยูใน family Iridoviridae เปน double-stranded 
DNA เสนผาศูนยกลางประมาณ 120-200 นาโนเมตร มีแกนกลาง internal lipid membrane และ capsid เปน
สวนประกอบของโครงสราง (Williams, 2008) และมีรูปรางแบบ Icosahedral ในบางสายพันธุมีเสนใยสั้นๆประมาณ 
2.5 นาโนเมตร ติดอยูที่ผิวสวนนอกของ capsid สามารถเพ่ิมจํานวนในไซโตพลาสซึมของโฮสต โดยผานทาง 
pinocytosis ถอดรหัสและสราง genome ใน nucleus (Kleespies et al., 1999; Jakob et al., 2002; Chinchar and Hyatt, 
2008) ทําใหเกิดการติดเช้ือในโฮสตทั้งที่มีกระดูกสันหลังและไมมีกระดูกสันหลัง ความรุนแรงมีต้ังแตไมแสดงอาการ
จนถึงตาย เปนกลุมที่ไดรับความสนใจอยางมาก เน่ืองจากเช้ือน้ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ กลาวคือทําใหเกิดการตาย
ของสัตวในปริมาณมาก เชนปลา และแมลงตางๆ และยังสามารถนํามาใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และแมลง
พาหะนําโรคทางชีวภาพ (Hall, 1989; Goldberg et al., 2003)  มีการแยกเช้ือไวรัสชนิดน้ีไดจากแมลงใน ตระกูล 
Lepidoptera, Diptera, Hemiptera และ Coleoptera (Tinsley และ Kelly, 1985; Williams, 1994, 1996) ซึ่งมีรายงาน
จํานวนไมมากที่แยกเช้ือไดจากแมลงพวก orthopteran และจิ้งหรีด (Boucias et al., 1987; Fowler, 1989; Kleespies et 
al., 1999; Just and Essbauer, 2001) Genus น้ีมีหลายสปชีส ตัวอยางเชน Chilo iridescent virus (Invertebrate 
iridescent virus 6: IIV-6) ที่กอโรคในแมลง Chilo suppressalis ในประเทศญี่ปุน มีความยาวของ complete genome 
212,482 คูเบส [AF303741, NC_003038] (Jakob et al., 2001; Williams, 2008)   

Kleespies et al. (1999) ไดรายงานความผิดปกติของตัวออนและตัวเต็มวัยของจิ้งหรีดสองชนิด ไดแก 
Geyllus campestris L. และ Acheta domesticus L. ที่เล้ียงเชิงการคาในประเทศเนเธอรแลนด มีอัตราการตายสูง ความ
สมบูรณลดลง และชวงอายุสั้นลง การศึกษาทางพยาธิสภาพในตัวจิ้งหรีดที่เกิดโรคแสดงใหเห็นถึงลักษณะของไขมัน
มีการขยายใหญอยางเห็นไดชัดจากการผาซาก และมีสีฟาเห็นไดชัดเจน ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของการติดเช้ือ 
iridovirus การทํา squash preparation ของเน้ือเยื่อพบลักษณะของอนุภาคขนาดเล็กจํานวนมากท่ีมีการเคล่ือนไหวแบบ 
Brownian movement และทําการศึกษาทางอณูชีววิทยาโดยวิธี viral DNA and restriction endonucleas analysis พบวา
เปนสมาชิกตัวใหมใน family Iridoviridae ใหช่ือวา Cricket iridovirus ตอมา Jakob et al. (2002) ไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมโดยการหาลําดับเบสในสวนของ MCP ของเช้ือ Cricket iridovirus เปรียบเทียบกับ
ลําดับเบสของเช้ือ Chilo iridescent virus พบวาไมมีความแตกตางกันในระดับสปชีส 

จิ้งหรีด (House cricket) เปนแมลงที่จัดอยูใน Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Orthoptera, Family 
Grillidae และ Genus Acheta พันธุที่นิยมเลี้ยงเชิงการคาในประเทศไทยไดแก พันธุทองแดงลาย Acheta domestica 
พันธุทองแดง Acheta testacea และพันธุทองดํา Gryllus bimaculatus (กรมสงเสริมการเกษตร 2008) เดิมจิ้งหรีดเปน
แมลงที่ไมคอยมีโรค หรือศัตรูรบกวนมากนัก (อรสา 2002) แตหลังจากมีการเล้ียงเชิงการคามากขึ้น ประกอบกับมีการ
ลดตนทุนโดยใชเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตพืชอาหาร หรือการเรงผลผลิตโดยทําการเลี้ยงอยางแออัด และการเกิด
สายเลือดชิด [ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (ผ้ึง) 2008] อาจเปนสาเหตุทําใหจิ้งหรีด เกิด
ความออนแอ และติดเช้ือไดงาย  

การรายงานคร้ังน้ีกลาวถึงการปวยตายของจิ้งหรีดในฟารมเพาะเล้ียง จังหวัดลําพูน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูล
ในการชันสูตรและวินิจฉัยโรค การควบคุมปองกันโรค และเปนการรายงานโรคอิริโดไวรัสจิ้งหรีดครั้งแรกใน
ประเทศไทย สําหรับการศึกษาวิจัยดานโรคแมลงท่ีอาจมีความสัมพันธกับโรคในสัตวอื่นๆควรมีการศึกษาตอไปใน
อนาคต 
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2. วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประวัติ ฟารมจิ้งหรีด ในจังหวัดลําพูน เพาะเล้ียงจิ้งหรีดในวงปูนขนาด รัศมี 50 ซม. จํานวน 200-300 วงปูน 
มีจิ้งหรีดประมาณ 8000 ตัว/วงปูน ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 พบมีความผิดปกติคือ กินอาหารลดลง ไมคอย
เคล่ือนไหว สวนทองขยายอยางเห็นไดชัด สวนหัวมีขนาดเล็ก ปกไมเจริญ และตายในที่สุดโดยพบอาการไดทุกชวง
อายุ มีอาการปวย และตายโดยเฉพาะที่อายุประมาณ 30-40 วัน อัตราการปวยประมาณ 100 % และอัตราการตายสูง 
อยางนอย 30-40 %  
 

ตัวอยาง ทําการเก็บตัวอยางซากจิ้งหรีด อายุ 30-40 วัน จํานวน 10 ตัวอยาง แตละตัวอยางประกอบดวย
จิ้งหรีด 40-50 ตัว จาก 1 วงปูน และตัวอยางไขจิ้งหรีด จากถาดเพาะฟก 10 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางประกอบดวยไข
จิ้งหรีดประมาณ 100-200 ฟอง ที่เล้ียงในถาดฟกขนาด รัศมี 4 น้ิว โดยนิยมฟกไขประมาณ 2000 ฟอง/ถาด นํามา
ตรวจหาสาเหตุของการเกิดโรคที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
 

การตรวจลักษณะทางพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา ตรวจดูลักษณะภายนอก และเปดผาซาก โดยใชกลอง
จุลทรรศนชนิดสเตอริโอ จากน้ันนําของเหลวจากชองทองมาดูดวยกลองจุลทรรศนแสงสวางธรรมดาดวยวิธี Squash 
preparation ที่กําลังขยาย 400 เทา (Kleespies et al., 1999) และนําสวนของอวัยวะภายใน มาทํา Impression smear 
ยอมดวยสี Giemsa ดูดวยกลองจุลทรรศนแสงสวางธรรมดา เพ่ือตรวจหาเช้ือโปรโตซัว และนําตัวอยางจิ้งหรีดแชใน
นํ้ายา 10% ฟอรมาลิน เขาสูขบวนการตัด ยอมดวยสี Haematoxilin & Eosin ตามวิธีของ Luna (1968) แลวดูดวยกลอง
จุลทรรศนแสงสวางธรรมดา เพ่ือสังเกตลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา  
 

การตรวจทางแบคทีเรียวิทยา นําตัวอยางจิ้งหรีดจุมใน 70% เอทานอล แลววางบนกระดาษซับใหแหง
หลังจากน้ันเปดผาซาก ใช Loop เขี่ยของเหลวในชองทอง และอวัยวะภายในเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิด Blood agar 
base No.2 ที่ผสมเลือดแกะ 5% และ MacConkey agar บมที่อุณหภูมิ 37o C 24 ชม. และจําแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรีย
ที่ได ตามวิธีของ Quinn et al. (1994) 
 

การตรวจทางอณูชีววิทยา นําตัวอยางของเหลวในชองทอง และไขจิ้งหรีด มาทําการสกัดดีเอ็นเอ ดวย 
InstaGene TM Matrix (QIAGEN, USA) ตามวิธีการของผูผลิต นําดีเอ็นเอท่ีไดมาเปนตนแบบ (template) ในขบวนการ
เพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) โดยมีสวนผสมในปริมาณ 25 μl ตอตัวอยางดังน้ี 1x High Fidelity PCR Buffer, 
dNTP 0.2 mM (each) MgSO4 2 mM ไพรเมอรอยางละ 0.2 μM Foreword primer 5’-
GGTTTCATCGATATCGCCAC-3’ and Reverse primer 5’-GAAAAGTAATCACTGCCCAT-3’ (Jakob et al., 
2002) เติมดีเอ็นเอตนแบบ 1 μl Platinum ® Taq (invitrogen, USA) 1 unit และ นํ้ากล่ัน โดยมีขั้นตอนการเพ่ิมจํานวน
ช้ินสวน ดีเอ็นเอ ดวยเครื่อง thermocycler 35 รอบ ตามเง่ือนไขดังน้ี  denaturation 94  o C นาน 1 นาที anealing 50 o C 
นาน 1 นาที และ extension 72  o C นาน 2 นาที จากน้ันนําผลผลิตที่ไดมาทํา electrophoresis ใน 0.8% agarose gel 
แลวยอมดวย ethidium bromide จากน้ันนํามาอานผลที่ไดดวย U-V transilluminator 
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การหาลําดับเบส (DNA sequencing) นํา PCR products ที่ไดมาทําใหบริสุทธิ์ดวยชุด MinElute™ PCR 
Purification Kit (50) (QIAGEN, USA) และนําไปหาคาความเขมขนของ DNA ดวยเครื่อง NanoDrop®  
Spectrophotometer ND-1000 นํา PCR products ที่ไดมาเปนตนแบบ โดยมีสวนผสมของ sequencing reaction ตาม 
ABI Prism® BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits (Applied Biosystems) โดยใช primer คูดังกลาว
ขางตน นําไปเขาเครื่อง Thermocycler จํานวน 25 รอบ ตามเง่ือนไขดังน้ี denaturation 96oC นาน 10 วินาที annealing 
50 oC นาน 5 วินาที extension 60 oC นาน 4 นาทีจากน้ันนําเขาทําการอานลําดับเบสในเครื่อง 3130 Genetic Analyzer 
ของ ABI Applied Biosystem (HITACHI) และนําลําดับเบสที่ไดทั้งสองสายมาวิเคราะหดวยโปรแกรม Genetic 
Information Processing Software; GENETYX-WIN Version 4.0 เมื่อไดลําดับเบสท่ีจับคูไดถูกตองมากที่สุดแลว
นําไปพิสูจนยืนยันใน Basic Local Alignments Search Tool (BLAST) in GenBank  ของ The National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) 
 
3. ผลและวิจารณ 

จากการศึกษาลักษณะภายนอกของซากจิ้งหรีดพบวามีลักษณะแคระแกรน สวนหัว และปกมีขนาดเล็กกวา
ปกติ (รูปที่ 1A) ทองขยายใหญ (รูปที่ 1B) พบไรชนิด Trombidiform mite และจากการผาซากพบ ของเหลวสีขาวมัน
วาวเต็มชองทอง เมื่อสัมผัสกับอากาศ จะเปล่ียนเปนสีฟาออน (รูปที่ 1C) สวนการนําของเหลวในชองทองมาทํา 
Squash preparation และดูดวยกลองจุลทรรศนชนิดธรรมดาพบลักษณะของอนุภาคขนาดเล็ก มีการเคล่ือนไหวแบบ 
Brownian movement  ผลการทํา Impression smear และยอมสีไมพบเช้ือโปรโตซัวและเช้ือแบคทีเรีย สวนการตรวจ
ทางจุลพยาธิวิทยาพบการเสื่อมสภาพของเซลลไขมันจํานวนมาก มีลักษณะขยายใหญ (hypertrophy) ไซโตพลาสซึม
ติดสีนํ้าเงินอมมวง (basophilic intracytoplasmic inclusion body) (รูปที่ 2) ผลการเพาะเช้ือแบคทีเรียจากของเหลวใน
ชองทองพบ Enterococcus spp. และจากการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมพบแถบดีเอ็นเอ ที่ขนาดความยาวประมาณ 1 
กิโลเบส (รูปที่ 3) ผลจากการหาลําดับเบสไดคูลําดับเบสหลังจากการทํา alignment ของลําดับเบสสองสายที่ 
complementary แลวและจับคูถูกตองมากที่สุดที่ 668 คูเบส เมื่อนําลําดับเบสท่ีได BLAST ใน GenBank พบวาลําดับ
เบสมีความคลายคลึงกับลําดับเบสของเช้ือ Chilo iridescent virus complete genome (CIV) [AF303741] 96% และ
คลายคลึงกับลําดับเบสของ Gryllus bimaculatus iridovirus major capsid protein gene (GIV-MCP) [AF247641] 97% 
และเมื่อเปรียบเทียบกับลําดับเบสในสวนของ major capsid protein ของเช้ือ Cricket Iridovirus มีความคลายคลึงถึง 
97% (รูปที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร มทม.  ครั้งท่ี 2 ประจําป 2551 เรื่อง “สัตวแพทยในยุควิกฤตเศรษฐกิจ” 
วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 

โรคติดเช้ืออิริโดไวรัสจิ้งหรีด ในฟารมเพาะเล้ียง จ.ลําพูน     นพพร โตะมี 
 

164 

   
รูปท่ี 1  (A) แสดงลักษณะของจิ้งหรีด แคระแกรน สวนของหัว และปกมีขนาดเล็กกวาปกติ  

(B) แสดงลักษณะสวนทองของจ้ิงหรีด ขยายใหญอยางเห็นไดชัด 
(C) แสดงลักษณะของเหลวสีขาว มันวาว เต็มชองทอง เมื่อสัมผัสกับอากาศ จะ 
เปล่ียนเปนสีฟาออน 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงลักษณะการเสื่อมสภาพของเซลลไขมันในชองทอง มีลักษณะขยายใหญ ไซโตพลาสซึมติดสีนํ้าเงินอม
มวง (Basophilic intracytoplasmic inclusion bodies)  
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รูปท่ี 3 แสดงลักษณะของแถบดีเอ็นเอ ท่ีระดับความยาวประมาณ 1 กิโลเบส ใน 0.8% agarose gel ท่ีผานขบวนการ 
electrophoresis ยอมดวย ethidium bromide และอานผลภายใตแสงยูวี Lane M marker ขนาด1 kb Lane 1 และ 2 
ตัวอยางของเหลวในชองทองจิ้งหรีด Lane 3 และ 4 ตัวอยางไขจิ้งหรีดในถาดเพาะฟก Lane 5 negative control 

 
mcp_thai        1  TGTAGAAATTTTATGCATAACTTAATCAGAGAATGTAGTATTACATTTAATGATTTGGTAGCAGCAAGATTTGATCATTATCATCTAGATTTCTGGGCTG  100    
AF303741   129846  **************************************************C*****************************************T*****C*  129945 
AF247641           ----------------------------------------------------------1*****************************************  41 
mcp_CrIV      241  ******************************************G*********************************************************  340 
 
mcp_thai      101  CATTTACAACACCTGCGTCCAAGGCAGTTGGTTACGATAATATGATTGGAAATGTTTCTGCTCTTATTCAACCACAACCTGTACCTGTTGCTCCTGCAAC  200 
AF303741   129946  *******************A********************************************************************************  130045 
AF247641       42  *******************A*********************************A***********************************CT*********  141 
mcp_CrIV      341  *******************A*********************************A***********************************CT*********  440 
 
mcp_thai      201  AGTAAGTCTTCCTGAAGCTGACCTGAATTTGCCATTACCCTTCTTCTTTTCACGCGATTCTGGAGTTGCTCTTCCTACTGCTGCTTTGCCATACAATGAA  300 
AF303741   130046  **********************T****************T************************************************************  130145 
AF247641      142  ************************T*****************************T*********************************************  241 
mcp_CrIV      441  ************************T*****************************T*********************************************  540 
 
mcp_thai      301  ATGAGAATTAATTTCCAATTCCATGACTGGCAACGCTTGTTGATTCTTGACAACATTGCAGCCGTTGCATCACAAACTGTTGTACCTGTTGTAGGTGCTA  400 
AF303741   130146  *****************************************************************************C**********************  130245 
AF247641      242  ****************************************************************************************************  341 
mcp_CrIV      541  ****************************************************************************************************  640 
 
mcp_thai      401  CAAACGATATTGCGACGGCTCCTGTTCTTCATCATGGAACTGTATGGGGTAATTATGCTATTGTCTCTAATGAAGAGCGAAGACGTATGGGATGCTCTGT  500 
AF303741   130246  ***GT***********************************************C***********************************************  130345 
AF247641      342  ***G************************************************C***********************************************  441 
mcp_CrIV      641  ***G************************************************C***********************************************  740 
 
mcp_thai      501  AAGAGATATTTTGATTGAACAGTTTCAAACTGCTCCGCGTCATGTTTGGAATCCAACAACTA-TGATGCTGCTAACTACGATATTCGCTTCTCTCATGCT  599 
AF303741   130346  *************G*******AG****G********A*************************A*******C*****************************  130445 
AF247641      442  *************G*******AG**********474---------------------------------------------------------------- 
mcp_CrIV      741  *************G*******AG****G********A*******************T*****A*******C*****************************  840 
 
mcp_thai      600  AT--AAGCACTTTTCTTTGCTGTTAGAAATACA-CCTTT-CTA-TCAACATCCAA-CTATACA--CGCTTCTCCTGT  668 
AF303741   130446  **TA*****************************A*****T***A*****C*T***A*******AC************  130522 
AF247641           ----------------------------------------------------------------------------- 

mcp_CrIV      841  **TA*****************************A*****T***A*****C*T***A*******AC************  917 

 

รูปท่ี 4 แสดงลําดับเบสในสวนของ major capsid protrein ของเชื้อไวรัสท่ีสกัดไดจากซากจิ้งหรีดสงตรวจ เสนบน 
mcp_thai (จากซากจิ้งหรีดปวยในจังหวัดลําพูน) เปรียบเทียบกับลําดับเบสใน GenBank คือ [AF303741] Chilo 
iridescent  virus complete genome มีลักษณะคลายคลึง 96% [AF247641] Gryllus bimaculatus iridovirus major 
capsid protein gene มีลักษณะคลายคลึง 97% และ mcp_CrIV มีลักษณะคลายคลึง 97% โดย * แสดงสวนของลําดับ
เบสท่ีเหมือนกัน และตัวเลขแสดงถึงตําแหนงของลําดับเบส 
 
4. วิจารณและสรุป 

การตรวจทางหองปฏิบัติการ ไมพบ ไร โปรโตซัว หรือแบคทีเรียที่เปนสาเหตุใหจิ้งหรีดปวย และตาย จาก
ประวัติอาการ ลักษณะภายนอก ของเหลวสีขาวในชองทองที่มีสีฟาออนเมื่อสัมผัสกับอากาศ  การพบอนุภาคขนาด
เล็กมีการเคล่ือนไหวแบบ Brownian movement และการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาพบลักษณะการเสื่อมสภาพของเซลล
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ไขมันมีลักษณะขยายใหญ (hypertrophy) และไซโตพลาสซึม ติดสีนํ้าเงินอมมวง (basophilic intracytoplasmic 
inclusion body) แสดงถึงลักษณะเฉพาะของการติดเช้ือไวรัสตระกูล iridovirus สอดคลองกับรายงานของ Kleespies 
และคณะ (1999) and Hall (1985) เมื่อทําการศึกษาทางอณูชีววิทยา โดยวิธีการเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสวนของ 
Major Capsid Protein ตามวิธีของ Jakob  และคณะ (2002) ไดขนาดของช้ินสวนดีเอ็นเอมีความยาวประมาณ 1 kb 
ใกลเคียงกับที่ Jakob และคณะ (2002) ไดรายงานไวที่ 999 bp แตเน่ืองจากไมมีตัวอยางผลบวกอางอิงเพ่ือเปรียบเทียบ 
และเพ่ือยืนยันชนิดของช้ินสวนดีเอ็นเอ จึงทําการหาลําดับเบสและเปรียบเทียบกับลําดับเบสใน GenBank พบวามี
ความคลายคลึงกับลําดับเบสของ CIV ถึง 96% (Delius et al., 1984; Lorbacher et al., 1986; Schnitzler et al., 1987, 
1994; Fischer et al., 1988; Handermann et al., 1992; Sonntag and Darai, 1992; Stohwasser et al, 1993; Sonntag et 
al., 1994; Bahr et al., 1997; Muller et al., 1998, 1999; Jakob et al., 2001) และสวนของ major capsid protein ในสวน
ของไวรัสที่ติดเช้ือในจิ้งหรีด Gryllus bimaculatus (Just,F.T. and Essbauer,S.S., 2000) ถึง 97% นอกจากน้ียังมีสวน
คลายคลึงกับลําดับเบสในสวนของ major capsid proteinของ CrIV ถึง 97%  (Jakob et al., 2002) จึงสรุปไดวาจิ้งหรีด
ในจังหวัดลําพูนมีการติดเช้ือไวรัสตระกูล Iridovirus และเช้ือไวรัสน้ีสามารถติดตอผานทางไขโดยปนเปอนมากับผิว
ของเปลือกไขได (Davis and Lawrence, 2006) 

หลังจากทราบสาเหตุการตายของจิ้งหรีด ไดแจงและประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือควบคุม
ปองกันการแพรระบาดของโรค โดยแนะนําใหทําลายจิ้งหรีดที่เปนโรค รวมถึงไขจิ้งหรีด จากฟารมที่เปนโรค ดวย
การฝงใตระดับผิวดิน ไมตํ่ากวา 20 เซนติเมตร แลวราดดวยนํ้ายาฆาเช้ือ เชน Sodium hypochlorite (OIE, 2007) หรือ
เผาทําลายซาก รวมทั้งการทําความสะอาด อุปกรณ โรงเรือน และพักโรงเรือนอยางนอย 14-21 วันกอนนําจิ้งหรีดชุด
ใหมเขาเล้ียง ปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงใหเปนระบบ all in-all out ควบคุมการเขาออกของคน สัตว และยานพาหนะ 
และผานนํ้ายาฆาเช้ือกอนเขาฟารม กําจัดสัตวที่อาจเปนพาหะ เชน แมลงสาบ ต๊ักแตน (Kleespies et al.,1999; Jakob  
et al., 2002)  คัดเลือกสายพันธุที่ทนตอโรค และเปล่ียนพอแมพันธุเพ่ือปองกันการเกิดสายเลือดชิด รวมถึงการตรวจ
ไขจิ้งหรีดวามีการปนเปอนเช้ือไวรัสชนิดน้ีหรือไมกอนนําเขามาเล้ียงใหม  

อยางไรก็ดี ควรศึกษาถึงคุณสมบัติของเช้ือไวรัสชนิดน้ี เชน การศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน การ
แยกเช้ือในเน้ือเยื่อเซลลแมลง และทดสอบความคงทนของเช้ือไวรัสตอนํ้ายาฆาเช้ือ เพ่ือใชในการศึกษาเปรียบเทียบ
และหาความสัมพันธของเช้ือ Iridovirus ที่พบในสัตวชนิดอื่น และเพ่ือประโยชนในการควบคุมปองกันการแพร
ระบาดของเช้ือ รวมท้ังเปนแนวทางในการใชประโยชนจากเช้ือในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และแมลงที่เปนพาหะนํา
โรคตอไปในอนาคต  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ สัตวแพทยหญิงวันทนีย เนรมิตมานสุข กลุมงานแบคทีเรียและเช้ือรา สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ ที่ชวยใหคําปรึกษาในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุการตายของจ้ิงหรีด และขอขอบคุณเจาหนาที่ของสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ ที่ใหคําแนะนําในการเขียนรายงาน 
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การศึกษาผลของการเสริม Catalase, Superoxide dismutase และ Glutathione peroxidase 
ในนํ้าเชื้อสุนัขตอคุณภาพของอสุจิภายหลังการบมท่ีอุณหภูมิ 4 และ 37°C 

 
Effect of Catalase, Superoxide Dismutase and Glutathione Peroxidase Supplementation  

in Dog Semen on Sperm Quality after Incubation at 4 and 37 °C 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเสริมเอนไซมที่อุณหภูมิ 4 และ 37 °C  โดยใชเวลา 48 
และ 6 ช่ัวโมง ตามลําดับ ทําการเก็บนํ้าเช้ือจากสุนัขจํานวน 8 ตัว โดยนํ้าเช้ือที่เก็บไดจะถูกเจือจางและแบงออกเปน 7 
กลุมการทดลองดังน้ี 1) กลุมควบคุมที่มีเฉพาะนํ้าเช้ือเจือจางในสารละลาย egg yolk tris  กลุมที่ 2-7 ใชนํ้าเช้ือเจือจางที่
เสริมดวย 2) 100 U/ml catalase, 3) 500 U/ml catalase, 4) 100 U/ml superoxide dismutase, 5) 500 U/ml superoxide 
dismutase, 6) 5 U/ml glutathione peroxidase และ 7) 15 U/ml glutathione peroxidase ตามลําดับ โดยทําการประเมิน
ความมีชีวิตและการเคลื่อนที่ของอสุจิทั้งกอนและหลังการบมนํ้าเช้ือ เพ่ือหาอัตรารอดของอสุจิ จากการทดลองพบวา
การเสริมเอนไซมในนํ้าเช้ือและบมไวที่อุณหภูมิ 4 °C  จะมีอัตราการรอดชีวิตและการเคล่ือนที่ของอสุจิ มากกวา
นํ้าเช้ือในกลุมที่บมไวที่อุณหภูมิ 37 °C อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (91.3, 80.2 และ 85.6, 74.5% ตามลําดับ) 
และน้ําเช้ือที่มีการเสริมเอนไซมและบมไวที่อุณหภูมิ 4 °C  น้ันพบวาในกลุมที่ 2 และ 5 จะมีอัตราการเคล่ือนที่ของ
อสุจิสูงที่สุดและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (91.3, 88.8 และ 79.1% ตามลําดับ) ในขณะที่
นํ้าเช้ือที่บมไวที่อุณหภูมิ 37 °C  น้ันพบวาในกลุมที่ 2 และ 4 จะมีอัตราการเคล่ือนที่ของอสุจิสูงที่สุดและมากกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (83.4, 82.2 และ 64.9% ตามลําดับ) อยางไรก็ตามการเสริมเอนไซมไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เก่ียวกับอัตรารอดชีวิตของอสุจิในนํ้าเช้ือที่บมไวที่ทั้งสองอุณหภูมิ 
 
 
คําสําคัญ  นํ้าเช้ือ, สุนัข, Catalase, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase 

                                                                 
*   ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
** ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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0Abstract 
 

The venom of green pit viper (Trimeresurus purpureomaculatus) was used to study its effect on damage 
of human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1.  After treating by various concentration of snake venom for 
different time points, the cells were collected for transmission electron microscopy. The result showed that 
treatment of 40 μg/ml snake venom for 6 hours caused various degree of cell alteration. Some cells presented 
plasma membrane blebs, increased number of cytoplasmic vacuoles and granules, organelles enlargement or 
deterioration, decreased nucleus size, irregular nuclear membrane and clumping of nuclear chromatin. However, no 
cells died from plasma membrane rupture. Such features indicated characteristics of cell apoptosis. Since an action 
of snake venom in family Viperidae causes hemorrhagic symptoms by the functions of several components 
including phospholipaseA2, we assumed that the venom of Trimeresurus purpureomaculatus is similar to that of 
Trimeresurus albolabris, which lacks hemolysis activity but shows an ability to induce cancer cell apoptosis.  
 
 
Keyword  : Dog semen, Catalase, Superoxide dismutase, Glutathione peroxidase 
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1. บทนํา 
อนุมูลอิสระเปนโมเลกุลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหวางที่ทําการเก็บรักษาน้ําเช้ือโดยเมื่อมีอนุมูลอิสระ (Free 

radical) เกิดขึ้นมากเกินไปจะทําใหเกิดความเสียหายตออสุจิ (de Lamirande and Gagnon, 1995; Aitken, 1999; Saleh 
and Agarwall, 2002) โดยทําใหการเคล่ือนที่ลดลง เยื่อหุมเซลลผิดปกติไป ความมีชีวิตลดลง เกิดการเปล่ียนแปลงของ
สารตางๆภายในเซลล (Jones and Mann, 1973,1977; Alvarez and Storey, 1982) โดยปกติแลวอสุจิของสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมทั่วไปมีระบบเอนไซมตอตานอนุมูลอิสระปกปองตัวเองอยูแลวโดยอยูในตัวของอสุจิเองและในสวนของ
นํ้ากาม  สารที่นํามาใชในการปองกันออกซิเดทีพสเตรสไดแก เอนไซมกําจัดอนุมูลอิสระ (Enzyme scavengers) ชนิด
ตางๆ เชน catalase, superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GP) หรือการใชวิตามินชนิดตางๆ เชน 
วิตามินอี, วิตามินซี เปนตน อยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาการใชสารปองกันออกซิเดทีพสเตรสในสัตวหลายชนิด
เชน โค มา สุกร แกะ แตยังพบวาการเสริมเอนไซมดังกลาวอาจไมสงผลดีตออสุจิอยางเดนชัด 

ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการเสริมเอนไซม SOD, catalase และ GP ในระดับ
ที่ตางๆกันวามีผลอยางไรตอการเคล่ือนที่และความมีชีวิตของตัวอสุจิในนํ้าเช้ือสุนัข โดยทําการทดสอบที่อุณหภูมิ 4 
และ 37 °C    
  
2. อุปกรณและวิธีการ 

สัตวทดลอง สุนัขเพศผู อายุ 2-4 ป จํานวน 8 ตัว  
แผนการทดลอง ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized design) โดยทําการตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าเช้ือในตัวอยาง จํานวน7 ทรีทเมนท   
 
วิธีการศึกษา  

1. ทําการรีดนํ้าเช้ือสุนัขดวยมือ แลวจึงเจือจางดวยสารละลาย egg yolk tris (250 mM Tris, 90 mM citric 
acid และ 70 mM fructose)  โดยใหความเขมขนของอสุจิประมาณ 200 ลานตัวตอมิลลิลิตรและแบงนํ้าเช้ือเจือจาง 1 
มิลลิลิตรไปใชในแตละกลุมการทดลองดังน้ี 1) กลุมควบคุม  2) นํ้าเช้ือ + 100 U/ml catalase 3) นํ้าเช้ือ + 500 U/ml 
catalase 4) นํ้าเช้ือ + 100 U/ml superoxide dismutase 5) นํ้าเช้ือ + 500 U/ml superoxide dismutase 6) นํ้าเช้ือ + 5 U/ml 
glutathione peroxidase 7) นํ้าเช้ือ + 15 U/ml glutathione peroxidase 

2. นํานํ้าเช้ือเจือจางจากทุกกลุมการทดลองเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 °C และ  37 °C เปนระยะเวลา 48 และ 6 
ช่ัวโมง  ตามลําดับ แลวจึงทําการประเมินคุณภาพนํ้าเช้ือ เก่ียวกับการเคล่ือนที่และความมีชีวิตของอสุจิทั้งกอนและ
หลังการทดลอง นําผลการตรวจวัดมาคิดเปนอัตราการคงอยูของความสามารถของอสุจิ จากสูตร  

อัตราการรอด = 100 X ความสามารถของอสุจิกอนการบมน้ําเช้ือ 
ความสามารถของอสุจิหลังการบมนํ้าเช้ือ 

 
การเคล่ือนท่ีของอสุจิ (Percentage of sperm motility) 

ทําการหยดน้ําเช้ือ 1 หยดลงบนสไลดที่อุนไวที่ 37°C ปดทับดวยกระจกบาง ทําการประเมินภายใตกลอง
จุลทรรศนกําลังขยาย 400 เทา ทําการตรวจการเคล่ือนที่ของอสุจิจาก 5 ตําแหนงบนสไลด และประเมินอสุจิที่เคล่ือนที่
ตรงไปขางหนาโดยใหคาคะแนนการเคล่ือนที่ต้ังแต 0-100%  
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อัตราการมีชีวิตของอสุจิ (Percentage of viable spermatozoa ) 

โดยการหยดนํ้าเช้ือ 1 หยดลงบนสไลดที่อุนไวที่ 37°C และเติมสี Eosin-nigrosin 1 หยด ใชไมจิ้มฟนสะอาด
ผสมนํ้าเช้ือและสีใหเขากัน เสมียรบนสไลด เปาใหแหงและตรวจดูดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 1,000 เทา อสุจิที่มี
ชีวิตจะไมติดสี สวนอสุจิที่ตายจะติดสีแดงของสี eosin ทําการตรวจนับอสุจิจํานวน 200 ตัวตอ 1 ตัวอยางแลวจึง
คํานวณเทียบเปนรอยละของอสุจิที่มีชีวิต   
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ทําการวิเคราะหผลของอุณหภูมิและการเสริม enzyme scavengers ทั้ง 6 กลุมและกลุมควบคุมตออัตราการ
รอดทั้งการเคลื่อนที่ และความมีชีวิตอสุจิของสุนัข โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS, 
1988) 
 
3. ผลการทดลอง 

การทดสอบเก็บรักษานํ้าเช้ือไวที่อุณหภูมิ 4°C เปนระยะเวลา 48 ช่ัวโมงใหอัตราการรอดชีวิตและการ
เคลื่อนที่สูงกวาการเก็บรักษานํ้าเช้ือไวที่อุณหภูมิ 37°C เปนระยะเวลา 6 ช่ัวโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
(91.3, 80.2 และ 85.6, 74.5% ตามลําดับ)  

นํ้าเช้ือที่มีการเสริมเอนไซมและบมไวที่อุณหภูมิ 4 °C  ในกลุมที่เสริม 100 U/ml catalase และ 500 U/ml 
SOD จะมีอัตราการเคล่ือนที่ของอสุจิสูงที่สุดและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (91.3, 88.8 
และ 79.1% ตามลําดับ) ในขณะที่นํ้าเช้ือที่บมไวที่อุณหภูมิ 37 °C  น้ันพบวาในกลุมที่ 100 U/ml catalase และ 500 
U/ml SOD จะมีอัตราการเคล่ือนที่ของอสุจิสูงที่สุดและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (83.4, 
82.2 และ 64.9% ตามลําดับ) (แผนภาพที่ 1) แตการเสริมเอนไซมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) เก่ียวกับอัตรารอดชีวิตของอสุจิในนํ้าเช้ือที่บมไวที่ทั้งสองอุณหภูมิ (แผนภาพที่ 2) 
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Figure 1. The effect of various levels of enzyme scavengers in dog semen on the motility survival rate after 
incubation at 4 and 37°C in vitro 

  4 °C    37 °C           
Data are mean ± S.D. from 8 dogs. 
a-c, A-C Difference (p<0.05) letters between treatment groups over the same preservation period 
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Figure 2. The effect of various levels of enzyme scavengers in dog semen on the viability survival rate after 
incubation at 4 and 37°C in vitro 

  4 °C     37 °C           
Data are mean ± S.D. from 8 dogs. 
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4. สรุปและวิจารณ 
 ในการศึกษาจากคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวาผลของอุณหภูมิที่ใชในการเก็บรักษานํ้าเช้ือสงผลตอการทํางานของ
เอนไซมได โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นตออสุจิที่เก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 37 °C  จะมีความเสียหายมากกวาการเก็บไวที่
อุณหภูมิ  4°C  ดังน้ันการเลือกอุณหภูมิที่ใชทดสอบควรใชที่อุณหภูมิ 37 °C เพ่ือใหมีโอกาสเกิดภาวะออกซิเดทีพสเต
รสและตรวจผลการทํางานของเอนไซมไดดียิ่งขึ้น หรือเพ่ิมระยะเวลาในการทดสอบ (Kankofer et al., 2005) 
ในการศึกษาครั้งน้ีพบวาสุนัขแตละตัวมีการตอบสนองตอการเสริมเอนไซมที่แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ขั้นตอนการรีดนํ้าเช้ือ ความเขมขนของอสุจิต้ังตนที่แตกตางกัน นํ้าเช้ือสุนัขที่ไดจากการเก็บน้ันจะนํามาจากสวนที่มี
อสุจิเขมขน (sperm-rich fraction) ซึ่งพบวามีระดับการทํางานของเอนไซมสูงที่สุด คือมี SOD สูงถึง 411 U ตออสุจิ 
1,000 ลานตัว ในขณะที่นํ้าเช้ือสวนที่หล่ังครั้งสุดทาย (postspermic fraction) มี SOD เพียง 10.3 U ตออสุจิ 1,000 ลาน
ตัว ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบดังกลาวจะเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่ในนํ้าเช้ือมีปริมาณของอสุจิที่ผิดปกติสูง (Cassani et al., 
2005)  
 ในการศึกษาครั้งน้ีพบวาการเสริมเอนไซม catalase, SOD และ GP ในขนาดดังผลการทดลองสามารถชวย
ในการคงอัตราการรอดของอสุจิและการเคล่ือนที่ได อยางไรก็ตามการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานในดาน
ชนิดและระดับของเอนไซมที่มีอยูในนํ้าเช้ือ และปจจัยที่เก่ียวของจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บนํ้าเช้ือของ
สุนัขเพ่ือนําไปใชในการผสมเทียมตอไป   
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบวีธีการละลาย 2 วิธี ตออัตราการรอดชีวิตของเอมบริโอโค
ภายหลังการแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ัน  เอมบริโอโคระยะแฮทชบาสโตซีสต อายุ 9 วัน ที่ไดจากการปฏิสนธินอก
รางกาย  ถูกแชแข็งใน micropipette แกว ที่ไดจากการยืด pasteur pipette ดวยความรอน   การทําวิทริฟเคช่ันมี
ขั้นตอนคือ บมเอมบริโอในสารละลาย 10% ethylene glycol + 10% dimethyl sulfoxide ใน holding medium (นํ้ายา 
TCM-199 ที่มี 20% ซีรั่มลูกโค) นาน 2 นาที ที่อุณหภูมิหองทดลอง (27-28°ซ)  จากน้ันบมเอมบริโอในสารละลาย 
20% ethylene glycol + 20% dimethyl sulfoxide  และ 0.5 M ซูโครส ใน holding medium นาน 10-12 วินาที  ดูด
เอมบริโอเขาใน micropipette แกว แลวจุมลงในไนโตรเจนเหลว  การละลายเอมบริโอมีขั้นตอนคือ จุม micropipette 
แกวใน holding medium ที่มี 0.26 M  ซูโครส นาน 1 นาที จากนั้นบมเอมบริโอใน Holding medium ที่มี 0.13 M 
ซูโครสนาน 5 นาที หรือ 2 นาที สําหรับวิธีการละลายแบบท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ จากน้ันบมในน้ํายาเล้ียงเอมบริโอ
นานอยางนอย 5 นาที เล้ียงเอมบริโอที่ 5% CO2 และ 5% O2 อุณหภูมิ 38.6°ซ เปนเวลา 14 -16 ชม.  ประเมินอัตราการ
รอดชีวิตจากการกลับคืนสภาพ (re-expansion) ของเอมบริโอ ผลการทดลองพบวามีความแตกตางระหวางการ
ละลายแบบที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญ 52.6 % (20/38) ตอ 78.0 % (32/41) p<0.05 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุงการแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันใหดีขึ้นดวยวิธีการละลายที่เหมาะสม 
 
คําสําคัญ  วิทริฟเคช่ัน, เอมบรโิอโค, Micropipette แกว 
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of two thawing procedures on the survival of in vitro 
produced bovine embryos.  Bovine hatched blastocysts at day 9 were vitrified using the glass micropipette made 
from the pulled pasteur pipette.  For vitrification, each embryo was equilibrated in 10% ethylene glycol (EG) + 10% 
dimethyl sulfoxide (DMSO) in holding medium (TCM-199 + 20% fetal calf serum) for 2 min at ambient 
temperature (27-28 °C).  Embryo was then exposed to 20 % EG + 20% DMSO + 0.5 M sucrose in holding medium 
for 10-12 sec, then loaded into a glass micropipette by means of capillary action, and plunged into liquid nitrogen.  
Vitrified embryos were thawed in holding medium containing 0.26 M sucrose for 1 min and further equilibrated in 
holding medium containing 0.13 M sucrose for 5 min or 2 min for thawing method 1 and 2, respectively.  After 
that, embryos were washed in embryo culture medium for at least 5 min.  Embryos were subsequently cultured 
under 5% CO2 and 5% O2 at 38.6°C for 14-16 h.  The survival rates were determined by using re-expansion of 
embryos.  Difference in re-expansion rates between thawing method 1 and 2 were found; 52.6% (20/38) vs. 78.0% 
(32/41), p < 0.05.   This result demonstrated that vitrification procedure can be improved using a more suitable 
thawing method.   
 
 
Keyword  : Blastocyst, Vitrification, Glass micropipette 
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1. บทนํา 
 การแชแข็งเอมบริโอ (embryo cryopreservation) เปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงในการทําให
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ (reproductive biotechnology) ถูกนําไปใชไดอยางเต็มศักยภาพ  วิทริฟเคช่ัน 
(vitrification) เปนการแชแข็งแบบทางเลือก  นอกเหนือจากการแชแข็งแบบลดอุณหภูมิอยางชา (Slow freezing) ซึ่งมี
ขอจํากัดที่ตองอาศัยเครื่องมือจําเพาะ การแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันกระทําโดยการลดอุณหภูมิอยางเร็วยิ่งยวด (ultra 
rapid freezing) ทําใหของเหลวเปล่ียนสถานะไปเปนของแข็ง (Solidification) โดยไมมีเกล็ดนํ้าแข็ง (Ice crystal) 
เกิดขึ้น (Fahy et al., 1984)  การบรรลุอัตราการลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ันมีความสําคัญอยางมากตอการเพิ่มความสําเร็จ
ของการแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ัน  มีรายงานความสําเร็จของวิธีการวิทริฟเคช่ันที่เพ่ิมอัตราการลดอุณหภูมิใหสูงขึ้น 
อาทิ เทคนิค minimum drop size (Arav and Zeron, 1997) เทคนิค electron microscope grid (Park et al., 1999) เทคนิค 
cryo-loop (Lane et al., 1999) เทคนิค Solid surface vitrification (Dinnyés et al., 2000)  

การแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันดวยเทคนิค Open pulled straw (OPS) ไดถูกคิดคนโดย Vatja และคณะ (1998) 
ซึ่งเปนการลดขนาดและความหนาของหลอดบรรจุนํ้าเช้ือ 0.25 มล. ทําใหสามารถบรรลุอัตราการลดและเพ่ิมอุณหภูมิ
ขณะแชแข็งและละลายไดถึง 20,000°ซ ตอนาที  เทียบกับการใชหลอดบรรจุนํ้าเช้ือปกติที่มีอัตราการลดและเพ่ิม
อุณหภูมิขณะแชแข็งและละลายเพียงประมาณ 2,000°ซ ตอนาที   เปนที่นาสนใจวาการแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ัโดยใช 
micropipette แกว (glass micropipette)  มีจุดเดนเหนือเทคนิค OPS ในเรื่องการถายเทความรอนของแกวที่สูงกวา
พลาสติก และความสม่ําเสมอในขนาดของ pipette (Kong et al., 2000; Cho et al., 2002)  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค
ในการเปรียบเทียบวิธีการละลาย 2 วิธี ตอการรอดชีวิตของเอมบริโอโคระยะ Hatched blastocyst ที่ผลิตจาก
หองปฏิบัติการภายหลังการแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันดวยเทคนิค Glass micropipette   
 
2. วิธีดําเนินงานวิจัย 

การผลิตเอมบริโอจากหองปฏิบัติการ (In vitro production of bovine embryos) 

เก็บรังไขจากโรงฆาสัตวภายในจังหวัดขอนแกนและนํารังไขมาหองปฏิบัติการ เจาะดูดโอโอไซต (Oocytes) 
ภายใน 1 ช่ัวโมงจากเวลาไดรังไข ดวยเข็มขนาด 18 G และ syringe ขนาด 5 มล. คัดเลือกโอโอไซตที่มีช้ัน cumulus 
cell ลอมรอบ (Cumulus-oocyte complexes) และมีไซโตพลาสซึมเปนเน้ือเดียวกัน ลางโอโอไซต 2 ครั้ง เพาะบมโอโอ
ไซตใหสมบูรณพรอมปฏิสนธิดวยนํ้ายา TCM-199 (M0650, Sigma)  เสริมดวย  1 mg/mL PVA, 7.5 mM  HEPES, 
0.45 mM pyruvate, 0.1 mM cysteamine, 0.1 mM cysteine, 0.25 mM glutamine, 25 mM NaHCO3, 5% fetal calf 
serum  และ 0.025 armour unit ของ FSH (F2293, Sigma)  เพาะบม 20 โอโอไซต ใน100 μL drop ใน petri dish ขนาด 
60×15 มม. (Nunclon) ราดทับดวย mineral oil (M8410, Sigma)  เพาะบมโอโอไซตในตู 5% CO2  อุณหภูมิ 38.6OC  
นาน 24 ช่ัวโมง จากน้ันนําโอโอไซตเขาสูการปฏิสนธิแบบนอกรางกาย  (In Vitro Fertilization) ตอไป 

คัดเลือกอสุจิโดยการปนลาง (Centrifugation)  2 ครั้ง  ดวยนํ้ายา TALP-HEPES (114 mM NaCl, 3.2 mM 
KCl, 0.4 mM NaH2PO4, 2.0 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2, 10 mM HEPES, 5 mM glucose, 1 mg/mL PVA, 5 mM 
caffeine, 21.6 mM lactate, 1 mM pyruvate และ 25 mM NaHCO3)  ละลายนํ้าเช้ือโคแชแข็ง 2 หลอด (0.25 มล.) ใน
นํ้าอุณหภูมิ 37Oซ นาน 30 วินาที ตัดนํ้าเช้ือใสหลอดทดลอง ขนาด 15 มล. ที่มีนํ้ายา TALP-HEPES  เต็มหลอด  ปน
เหว่ียงที่ความแรง 300 ×g อุณหภูมิ 33-35OC นาน 5 นาที  ดูดอสุจิที่กนหลอดในปริมาตร 300 μL ใสในหลอดขนาด 
15 มล.  เติมนํ้ายา TALP-HEPES  5 มล.  บมที่อุณหภูมิ 38.6OC นาน 20 นาที นําไปปนเหว่ียงที่ความแรง 35 ×g   นาน 
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 5 นาที ดูดอสุจิที่กนหลอดในปริมาตร 80 μL  นับความเขมขนและประเมินการเคลื่อนที่  ใสอสุจิลงใน drop นํ้ายา 
TALP-IVF (นํ้ายา TALP-HEPES แตมี 5 mM HEPES, 13 mM  lactate, และ 0.4 mM pyruvate) รวมกับ 1 mg/mL 
BSA (A-9418, Sigma) และ 10 μg/mL heparin (H 4784, Sigma) ใหความเขมขนของอสุจิเทากับ 2×106 /mL  ใน 100 
μL drop ของนํ้ายา TALP-IVF  บมไวนาน 5 นาที จากน้ันนําโอโอไซตที่สมบูรณพรอมปฏิสนธิ (mature oocytes) ยาย
ลง 100 μL drop โดยใชจํานวน 20 โอโอไซต ตอ 100 μL drop 

หลังการปฏิสนธิเปนเวลา 16-18 ช่ัวโมง  นําไซโกต (Zygotes) มาเพาะเลี้ยงตอแบบ non co-culture โดยขจัด 
cumulus cells และอสุจิที่เกาะอยูหลวมๆออกโดยใช pipette แกว ดูดเขาออก จากน้ันลางเพาะเลี้ยงตอดวยนํ้ายา 
Synthetic oviductal fluid (SOF) (Tervit et al, 1972) รวมดวย 3 mg/mL PVA, 10 mM HEPES, 0.4 mM threonine, 0.1 
mM non-essential amino acids (NEA), 0.5 mM glutamine และ BSA 1 mg/mL (A0281, Sigma) แตไมมี glucose   
เพาะเล้ียง 20 เอมบริโอใน 50 μL drop ของน้ํายา SOF ราดทับดวย mineral oil  เพาะเล้ียงที่อุณหภูมิ 38.6OC  รวมกับ 
5%CO2 และ 5%O2  ที่ 72 ช่ัวโมงหลังการปฏิสนธิคัดเลือกเอมบริโอที่มีจํานวนเซลลมากกวาหรือเทากับ 4 เซลล และ
เปลี่ยนนํ้ายาเปน SOF ที่มี 0.50 mM citrate และ 1.5 mM glucose แตไมมี glutamine  ที่ 144 ช่ัวโมงหลังการปฏิสนธิ
เปลี่ยนนํ้ายาเปน TCM-199 เชนเดียวกับที่ใชในชวงบมโอโอไซตเพ่ือพรอมปฏิสนธิแตมี 2% fetal calf serum และไม
มีฮอรโมน FSH 
 

การแชแข็งแบบวิทริฟเคชั่นและการละลาย 

 เตรียม micropipette แกว โดยการยืด pasteur pipette แกวดวย pipette puller (model PB-7, Narishigi, Japan)  
ฆาเช้ือดวยการอบความรอนแหง (hot air oven) กอนนําไปใช  การทําวิทริฟเคช่ันมีขั้นตอนคือ บมเอมบริโอโคระยะ 
hatched blastocyst  อายุ 9 วัน ในสารละลาย vitrification ที่ 1 ประกอบดวย 10% (v/v) ethylene glycol + 10% (v/v) 
dimethyl sulfoxide ใน holding medium (นํ้ายา TCM-199 ที่มี 20% fetal calf serum) นาน 2 นาที ที่อุณหภูมิหอง
ทดลอง (27-28°ซ)  จากน้ันบมเอมบริโอในสารละลาย vitrification ที่ 2 ประกอบดวย  20% (v/v) ethylene glycol + 
20% (v/v) dimethyl sulfoxide  และ 0.5 M ซูโครส ใน holding medium นาน 10-12 วินาที แลวดูดเอมบริโอเขาใน 
micropipette แกว โดยการแตะและยกออกอยางเร็ว เพ่ือใหเอมบริโออยูในสวนแคบของ micropipette แกว ดังรูปที่ 4  
จุม micropipette แกวลงในไนโตรเจนเหลว เก็บ micropipette แกวในหลอดบรรจุนํ้าเช้ือ 0.5 มล.  ดังรูปที่ 5  จากน้ัน
เก็บลงถังบรรจุไนโตรเจนเหลวในแนวต้ังดังเชนการเก็บรักษานํ้าเช้ือแชแข็ง 
 ละลายเอมบริโอโดยจุม micropipette แกวในนํ้ายา holding medium ที่มี 0.26 M  ซูโครส อุณหภูมิ 38°ซ  
นาน 20 วินาที เปาเอมบริโอออกจาก micropipette แกวอยางนุมนวล  ทิ้งใหเอมบริโออยูจนครบ 1 นาที จากนั้นบม
เอมบริโอใน holding medium ที่มี 0.13 M ซูโครสนาน 5 นาที สําหรับวิธีการละลายแบบที่ 1 หรือ นาน  2 นาที
สําหรับวิธีการละลายแบบท่ี  2  แลวบมเอมบริโอในนํ้ายา TCM-199  นานอยางนอย 5 นาที เล้ียงเอมบริโอที่ 5% CO2 
และ 5% O2 อุณหภูมิ 38.6 °ซ เปนเวลา 14 -16 ชม.  ในนํ้ายา TCM-199 เชนเดียวกับที่ใชในชวงโอโอไซตเจริญพรอม
ปฏิสนธิที่มี 2% fetal calf serum  
 
การเก็บและวเิคราะหขอมูล 

ประเมินอัตราการรอดชีวิตจากการกลับคืนสภาพ (Re-expansion) ของเอมบริโอ วิเคราะหความแตกตางทาง
สถิติดวย  chi-square test 
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3. ผลและวิจารณ 
 ผลการศึกษาพบวาอัตราการรอดชีวิตของเอมบริโอโดยการประเมินการกลับคืนสภาพ (re-expansion)  จาก
วิธีการละลายแบบท่ี 2 สูงกวา อัตราการรอดชีวิตของเอมบริโอจากวิธีการละลายแบบที่ 1 อยางมีนัยสําคัญ p<0.05  ดัง
แสดงในตารางที่ 1 
 
Table 1.  Effect of thawing methods on re-expansion of vitrified bovine hatched blastocysts 

Thawing methods No. of re-expanding embryos (%) 

Method 1 20/38 (52.6%)a 

Method 2 32/41 (78.0%)b 

a,b values with different superscripts are significantly different (p<0.05) 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  เอมบริโอโคระยะ hatched blastocyst  รูปท่ี 2  เอมบริโอโค ท่ีกลับคืนสภาพ  
กอนการ vitrification     (re-expansion) ภายหลังการ vitrification 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  micropipette แกว เม่ือเทียบกับหลอด   รูปท่ี 4  เอมบริโอโคระยะ hatched blastocyst 
บรรจุนํ้าเชื้อ 0.25 มล.       อยูใน micropipette แกว กอนการ vitrification 
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รูปท่ี 5  แสดงการเก็บ micropipette แกว ในหลอดบรรจุนํ้าเชื้อ 0.5 
มล. กอนเก็บลงถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 
 
 
 
 

การแชแข็งเอมบริโอโคระยะ hatched blastocyst แบบวิทริฟเคช่ันดวย micropipette แกวในการศึกษาน้ีมี
อัตราการรอดชีวิตอยูในเกณฑดีเปรียบเทียบไดกับการแชแข็งเอมบริโอโคระยะ blastocyst ในการศึกษาอื่นๆ (Vatja et 
al., 1999; Lazar et al., 2000; Cho et al., 2002; Mucci et al., 2006)  

การแชแข็งแบบวิทริฟเคช่ันดวย micropipette แกวมีจุดเดนหลายประการกลาวคือ micropipette แกว น้ันไม
ลอยในไตรเจนเหลวเมื่อเทียบกับเทคนิค OPS  ขนาดของ micropipette แกวแตละช้ินมีความใกลเคียงกันมากเน่ืองจาก
ผานการดึงยืดดวย pipette puller เมื่อเทียบกับเทคนิค OPS ซึ่งเปนการดึงยืดดวยมือ และประการสุดทาย  การเก็บ 
micropipette แกวในหลอดบรรจุนํ้าเช้ือ 0.5 มล. มีประโยชนอยางย่ิงในการใชเปนที่เขียนติดฉลากสําหรับแตละเอมบริ
โอ  ทําใหสะดวกตอการจัดเก็บในถังบรรจุไนโตรเจนเหลวและการหยิบใชงาน  จากการทดลองพบวา micropipette 
แกวมีความแข็งแรงเปนที่นาพอใจ  โดยไมพบการแตกหักในระหวางปฏิบัติงานแตอยางใด  แตอยางไรก็ตามการแช
แข็งแบบวิทริฟเคช่ันดวย micropipette แกว ยังคงมีจุดดอยเหมือนดังเชนเทคนิค OPS และเทคนิคใกลเคียงอื่นๆ 
กลาวคือ เปนการแชแข็งที่มีการสัมผัสโดยตรงกับไนโตรเจนเหลว  จึงมีความเสี่ยงตอการติดและแพรกระจายเช้ือโรค
ที่อาจปนเปอนอยูไดในไนโตรเจนเหลว  โดยสรุป การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงการแชแข็งแบบวิทริ
ฟเคช่ันใหดีขึ้นดวยวิธีการละลายที่เหมาะสม 
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Pongthorn Suwannathada * 
Nongyao Suwannathada ** 

 
บทคัดยอ 

 สุกรในฟารมเอกชนในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน 542 แมไดถูกนํามาศึกษาผลของการเติม ออกซิโตซิน 
ลงในนํ้าเช้ือเพ่ือการนําไปผสมเทียมผานคอมดลูก โดยทําการศึกษาในสุกรนางเปนสัดครั้งแรกหลังจากหยานมจํานวน 
442 ตัวกับสุกรที่ผสมไมติดแลวถูกนํากลับมาผสมซ้ําจํานวน 100 ตัว แบงสุกรทั้งหมดเปน 2 กลุมคือกลุมที่ผสมดวย
นํ้าเช้ือปกติ 271 ตัว และน้ําเช้ือที่เติม ออกซิโตซินขนาด 5 IU 271 ตัว  นํ้าเช้ือที่นํามาผสมมีอายุไมเกิน 2 วัน พบวา
อัตราการเขาคลอดของสุกรผสมซ้ํามีอัตราการเขาคลอด (64.7%) ตํ่ากวาสุกรปกติ (84.9%) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P 
< .05) แตขนาดครอกของทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกัน 
 

 
 

                                                                 
*  Department of Theriogenology and SurgeryFaculty of Veterinary medicine. Khon Kaen University. 
** Department of Medicine Faculty of Veterinary medicine. Khon Kaen University 
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Abstract 
 

Mixed parity sows on commercial farrow-to-wean units in Kone Kaen province (542 sows) were  
determine to study for the efficacy of supplemental oxytocin added to the semen dose immediately prior to an 
trancervical insemination. Inseminated at their first estrus after weaning (weaned sows; n = 442) or at a repeat 
estrus following a previous failure to successfully conceive (repeat sows; n = 100), the semen did (271 sows), or did 
not (271 sows), contain 5 IU oxytocin. Semen age at insemination varied from 1 to 2 days. Farrowing rates were 
lower (P < .05) for repeat sows (64.7%) than for weaned sows (84.9%), but litter size was not affected. 
 
Keyword  : swine, sows, trancervical insemination, oxytocin, fertility 
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1. Introduction 
A strategy to enhance farrowing rate and litter size of artificially inseminated female pigs is to “stimulate” 

the uterus and oviduct by adding various compounds to extended boar semen or injecting a compound into the 
female before insemination.    Although the use of these products may cover up sub-optimal conditions for artificial 
insemination (poor estrous detection procedures, use of old sperm cells, inexperienced technicians, and poor 
insemination techniques), it may be wise for some operations to use these products to increase productivity10.  

Oxytocin.  The use of oxytocin in boar semen was presented in a review of scientific literature by 
Langendijk (2003)7.  The conclusions from the review are: 1) Adding 4 to 5 IU’s of oxytocin to a dose of semen 
improves farrowing rate and litter size4; 2) Use of oxytocin-treated semen is more effective in multiparous sows 
than gilts; 3)  During the summer months, oxytocin-treated semen significantly increased farrowing rate and litter 
size9; and 4)  In most studies, the use of oxytocin at the time of insemination was profitable.  Oxytocin can be added 
to the semen with an insulin syringe or repeater syringe immediately before attaching the semen vessel to the 
insemination catheter.  All the studies used 100% artificial insemination. 

Previous studies have shown improved sow fertility when oxytocin has been added to the semen dose, but 
responses have been variable 4, 5. The reason for the variable response is unknown. The ultimate objective of the 
breeding protocol is to have a sufficient number of sperm cells in the oviductal sperm cell reservoir in the 24-hour 
period preceding ovulation, and any action that reduces this reservoir may compromise fertility. With AI, such a 
reduction in the sperm cell reservoir may result from poor timing of semen deposition relative to time of ovulation, 
or inadequate stimulation of the sow during and after insemination resulting in reduced myometrial contractions and 
a poorer sperm cell transport to the oviduct. Also, excess semen reflux (backflow) during insemination may reduce 
fertility, presumably by reducing the potential size of the sperm cell reservoir11, 12. Oxytocin added may solve that 
problem. For the present day pig farm in Thailand were found the economic loss from non productive sow day 
more than 45 days. 

Aim of this study for evaluation for the effectiveness of oxytocin added semen on reproductive 
performance (total born and farrowing rate)of normal cycle from weaned to first serviced and repeated sows.  

 
2. Materials and Methods 

This study employed 542 mixed parity sows housed on commercial farrow-to-wean swine operations 
started in March 2007. The target lactation length of each herd was 24 days (range 21 to 26 days), and sows were 
weaned into individual gestation stalls. Estrus detection of weaned sows involved boar contact in front of the stalls 
once daily starting on day 3 after weaning. Additionally, sows bred in previous weeks were exposed to the boar to 
facilitate detection of estrus in nonpregnant sows (repeat sows). At detection of the first or repeat estrus, sows were 
inseminated with 3 x 109 sperm cells in 75 ml BTS extender (Minitube, Verona, Wisconsin). Insemination was 
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repeated 12 hours later if sows still exhibited estrous behavior. Third estrus inseminations were not allowed. Age of 
semen at insemination was 2 days6, 11.  

At the time of AI, sows were assigned to AI using either a sponge-tip cervical catheter (Golden Pig; IMV 
International Corp, Minneapolis, Minnesota; control, n =271) and with 5 IU oxytocin 1 added to the semen dose to 
insemination (OT; n =271).  

A total of 442 sows were inseminated at their first estrus after weaning, and 100 sows were inseminated at 
a first repeat estrus. Sires were equally represented among treatments. Data recorded were service outcome 
(farrowed or returned) and subsequent total born litter size.  

Data collected  using commercial computer programmed and analyzed using SAS statistical software 
(SAS Institute, Cary, North Carolina).  

 
3. Results 

There was no effect of treatment on either controlled farrowing rate or subsequent litter size. Subsequent 
litter size was not influenced overall by treatment (P > .05) or estrus number (wean or repeat; P > .05), Litter sizes 
were similar for weaned sows and repeat sows. Subsequent farrowing rate was not influenced overall by treatment 
(P > .05) or estrus number (wean or repeat; P > .05), Farrowing rate were similar for weaned sows and repeat sows. 
(Table 1 and 2).  

 

Table 1 Effect of Oxytocin supplemented (OT) and differenced status sows on total litter size (P > .05) 

Total born litter size ( + SD) 
Sow status 

Control OT 

Weaned Sows 11.6+1.2a 11.9+1.2 a 

Repeat Sows 10.6+1.6 b 10.3+1.0 b 
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Table 2 Effect of Oxytocin supplemented (OT) and differenced status sows on farrowing rate.  (P > .05) 
 

Farrowing (%) 
Sow status 

Control OT 

Weaned Sows 83.9a 84.9a 

Repeat Sows 58.2b 64.7b 
a ,b Means with different superscripts differ (P<0.05). 
 
4. Discussion 

The present study demonstrated no overall effect of oxytocin in the semen on farrowing rates or 
subsequent litter size in weaned sows but differ in repeat sows. This supports the suggestion that no positive or 
negative effects will accrue from use of oxytocin supplement for insemination. The higher farrowing rates for OT 
sows may be due to oxytocin-induced increased uterine contractions improving sperm cell transport and so 
allowing the establishment of an adequate oviductal sperm cell reservoir. However, since we did not assess amounts 
of semen backflow, this suggestion is speculative.  

For the farms in this study, the largest litters were obtained from the insemination of primiparous sows. 
Although the estrus at insemination and number of inseminations during estrus did not affect the overall  litter size, 
there were interactions between parity and number of inseminations and between parity and estrus number. 
Considering the number of inseminations, when sows received two inseminations, there was a decrease in litter size 
in the multiparous sows, for which we have no explanation. When considered by estrus number, weaned sows 
showed the classic with recovery thereafter. The repeat sows also had smaller litters in their second parity, but there 
was no recovery thereafter2. Therefore, although there was no overall detrimental effect of estrus number on litter 
size, these data suggest that, except for primiparous sows, fertility is lower for repeat sows than for those 
conceiving at the first estrus after weaning.  

The data presented demonstrated the expected reduced farrowing rate following insemination of repeat-
breeder sows. The reason for this effect is not known, but in the absence of evidence to the contrary, it has been 
assumed to reflect a subpopulation of sows with lower fertility. However, this assumption is not supported by the 
data for litter sizes. On the basis of these data, it is reasonable to suggest that ovulation rate is not different in 
repeat-breeding sows. Similarly, in those repeat-breeding sows that maintain their pregnancy, embryo-fetal 
mortality is unaffected. We have no explanation for the etiology of the lower farrowing rate of this group of sows, 
but in the absence of an effect on litter size, it does appear to be an all-or-nothing effect.  
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รายงานสัตวปวย: โรคมงคลอเทียมในแพะ 
 

Case Report: Melioidosis in Does in Nongchok, Bangkok 
 

จุฬาภา สอนกล่ิน (Chulabha Sonklein) * 
มงคล ชวณิช (Mongkol Chawanit) * * 

ชาครีย ลี้อิศรามาศ (Chakree Leeisaramas) * * * 
วลัยพร ตนพิทักษ (Walaiporn Tonpitak) * 

 
บทคัดยอ 

แพะจํานวน 2 ตัว เพศเมีย อายุ 4 ป ในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครตายเฉียบพลัน จากการผาซากพบรอย
โรคเปนกอนหนองจํานวนมากแพรกระจายทั่วอวัยวะภายใน เชน ปอด ตับ มาม ไต ตอมนํ้าเหลือง พบแผลหลุมรูป
กระดุมในลําไส   ผลการวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาพบกอนฝขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไปในเน้ือเยื่อตัวอยางดังกลาว 
สามารถแยกเช้ือ Burkholderia pseudomallei จํานวนมากจาก ปอด ตับ มาม และไต จากผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการสรุปผลการวินิจฉัยไดวาแพะทั้งสองตัวเปนโรคมงคลอเทียม ผลการทดสอบความไวของเช้ือตอยา
ปฏิชีวนะพบวาเช้ือ Burkholderia pseudomallei ที่แยกไดมีความไวตอยา Amoxycillin/Clavulanic acid 
Oxytetracycline Doxycycilne และ Sulfa-trimetroprim มีความไวปานกลางตอยา Ceftriaxone Enrofloxacin และ 
Ciprofloxacin ด้ือยา Amoxycillin Cephalexin Azithromycin Lincomycin Clindamycin และ Gentamicin 
 
คําสําคัญ  Burkholderia pseudomallei, แพะ, มงคลอเทียม 

 
 

                                                                 
*   ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
**  

 

คลนิิกสาํหรบัโค กระบือและสัตวกบีคูขนาดเล็ก  คณะสัตวแพทยศาสตร, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

*** 
 

คลินกิสัตวปก  คณะสัตวแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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Abstract 
 

Two 4-year old does, in Nongchok Bangkok, were sudden death. Postmortem examination showed 
multiple abscesses in lung, liver, kidney, lymphnodes and botton ulcer in small intestine.  Histopathologic result 
revealed small multiple abscesses in all organs as mention above.  Burkholderia pseudomallei were isolated from 
lung, liver, spleen, and kidney.  Thus melioidosis was diagnosed.  The result of in vitro susceptibility testing, 
Burkholderia pseudomallei isolates were sensitive to Amoxycillin/Clavulanic acid Oxytetracycline Doxycycilne 
and Sulfa-Trimetroprim, intermediate resistance to Ceftriaxone enrofloxacin and Ciprofloxacin, resistance to 
Amoxycillin Cephalexin Azithromycin Lincomycin Clindamycin and Gentamicin. 
 
Keyword  : Burkholderia pseudomallei, goat, melioidosis 
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อุบัติการณของเชื้อ Streptococcus suis  ในเลือดสุกรดิบท่ีวางจําหนาย 
ในตลาดเขตกรุงเทพมหานคร 

 

Incidence of Streptococcus suis Contamination in Raw Pig Blood  
Distributing in Bangkok’s Fresh Markets 

 
วสันต กฤตกรธนา (Wasan Kritakornthana) * 
มัทนี เอกพณิชกิจ (Muttanee Ekpanichakit) * 

ทรงกริช หนูนารถ (Songgrit Nunad) * 
อภิรดี อินทรพักตร (Apiradee  Intarapuk) * * 

นวลฉวี เวชประสิทธิ์ (Nuanchawee Wetprasit)* * * 
โชติกา ทิวาลัย (Chotica Thivalai)* *

 

 

บทคัดยอ 
 การปนเปอนเช้ือ Streptococcus (S.) suis ในเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ เปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงทางดาน
สาธารณสุขของประเทศไทย เน่ืองจากพบอุบัติการณเกิดโรคจากการติดเช้ือ S. suis เพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ป ปจจัยสําคัญที่
เอื้อตอการติดเช้ือจากอาหารคือความนิยมในการบริโภคอาหารดิบ หรืออาหารก่ึงสุกก่ึงดิบของคนไทย  เลือดสุกรดิบ
เปนอาหารประเภทหน่ึงที่นิยมบริโภคและมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือ S. suis ที่ปนเปอนอยู จึงไดมีการสํารวจการ
ปนเปอนเช้ือ S. suis ในเลือดสุกรที่มีจําหนายอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากตลาดสด
ทั้งหมดท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานครดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสองขั้น (Two-stage random sampling technique) 
ไดตัวอยางทั้งหมดในการศึกษาจํานวน 36 ตัวอยาง จาก 8 ตลาดสด ใน 3 เขตของกรุงเทพมหานคร นําตัวอยางเลือด
สุกรทั้งหมดมาตรวจหาเช้ือ S. suis โดยวิธีของ Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology  ผลการสํารวจไมพบ
การปนเปอนเช้ือ S. suis ในตัวอยางใดๆ ที่เก็บมา แตมีบางตัวอยางที่สามารถแยกเช้ือ Streptococcus species อื่นๆ ได 
ถึงแมวาไมพบการปนเปอนของเช้ือ S. suis ในเลือดสุกรที่วาขายอยูในตลาดสดกรุงเทพมหานคร แตตราบใดที่
ผูบริโภคยังคงนิยมบริโภคอาหารดิบอยู การเฝาระวังการปนเปอนของเช้ือโรคในอาหารก็ควรมีการดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค 
 
คําสําคัญ  Streptococcus suis, เลือดสุกรดิบ, อาหารปนเปอน, กรุงเทพมหานคร 

 

                                                                 
*   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
**  ภาควิชาคลนิิก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
*** ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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Abstract 
 

Contamination of Streptococcus (S.) suis in raw pork and it’s products has become increasingly public 
health problem in Thailand, since the incidence of patients with S. suis infection findings have risen as well.  
Consumption of contaminated food could result in severe illness especially in patients with underlying health 
problems.  Moreover, Thai tradition of consuming improperly cooked food could amplify the risks of infection.  
The cross-sectional study was designed for observing the S. suis contaminated raw pig blood in Bangkok.  The 36 
samples selected in the study by the two-stage random sampling technique were collected from 8 fresh markets.  S. 
suis was identified by culture and bio-chemical assays that were modified from the method of Bergey’s Manual of 
Determinative Bacteriology.  Although, the result showed that not at all samples were detected S. suis, some 
samples could be identified other species of Streptococcus.  No S. suis contamination may be from a factor of 
sanitary slaughtering processes.  However, for safety of consumers, the effective surveillance of S. suis 
contaminated food should be continued. 
 
Keyword  : Streptococcus suis, Raw pig blood, Food contamination, Bangkok 
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การจําแนกระหวางเช้ือโปรโตซัว Entamoeba histolytica และ Entamoeba dispar   
โดยใชเทคนิค พี ซี อาร จําเพาะตอยีน SSU-rDNA, Chitinase และ Serine rich protein 

 

Identification of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar using PCR based on the SSU-rDNA, chitinase 
and serine rich protein genes 
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บทคัดยอ 

 
เน่ืองจากช้ือโปรโตซัว  Entamoeba (E.)  ที่พบไดในลําไสมนุษยและสัตว ชนิดที่กอโรคไดแกเช้ือ           E. 

histolytica และชนิดที่ไมกอโรคไดแกเช้ือ E. dispar มีลักษณะรูปรางของเซลลที่เหมือนกัน และไมสามารถจําแนก
เช้ือทั้ง 2 ชนิดน้ีไดโดยการตรวจดวยกลองจุลทรรศน และถาตรวจพบเช้ือ E. histolytica เทาน้ันจึงจําเปนจะตองให
การรักษา ดังน้ันการจําแนกการติดเช้ือในลําไสของโปรโตซัวทั้ง 2 ชนิดน้ีจึงมีความสําคัญกับทั้งการรักษาและการ
ควบคุมปองกันโรค  การศึกษาในครั้งน้ีเปนการใชเทคนิคพอลีเมอเรส เชน รีแอกชัน (Polymerase Chain Reaction, 
PCR) ในการตรวจหายีนที่มีความจําเพาะตอเช้ือ E. histolytica และ E. dispar โดยเลือกศึกษายีน  3 ตําแหนง ไดแก 
Small subunit rRNA (SSU-rDNA), Chitinase และ Serine rich Entamoeba protein genes การเพ่ิมจํานวนยีน SSU-
rDNA โดยใช E1/2 primers ซึ่งมีความจําตอทั้ง E. histolytica และ E. dispar เปนการยืนยันการติดเช้ือ Entamoeba 
และสามารถเพ่ิมจํานวน DNA ขนาด 1,080 คูเบส  CEH1/2 primers ใชสําหรับจําแนกยีน Chitinase ของ E. 
histolytica ซึ่งสามารถเพ่ิมจํานวน DNA ขนาด 500 และ 1,200 คูเบส  ยีน Serine rich                E. histolytica protein 
สามารถเพ่ิมจํานวนโดยใช SREH1/2 primers ซึ่งมีความจําเพาะกับเช้ือ E. histolytica และให DNA ขนาด 527 และ 
700 คูเบส การจําแนกเช้ือ E. dispar ดวยเทคนิค Nested PCR โดยใช SED1/2 primers สามารถเพ่ิมจํานวน DNA 
ขนาด 557 คูเบส และ nSED1/2 primers สามารถเพิ่มจํานวน DNA ขนาด 477 คูเบส  Primers ทั้งหมดถูกนํามา
ทดสอบกับ E. histolytica strain HM1:IMSS, S, AP และ LA และเช้ือ E. dispar ซึ่งพบวาสามารถจําแนกระหวางเช้ือ 
E. histolytica และ E. dispar ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนําวิธีน้ีไปประยุกตใชในการจําแนกการติดเช้ือจาก 
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อุจจาระผูปวยไดโดยตรง โดยสามารถแยกเช้ือไดดีกวาวิธีตรวจดวยกลองจุลทรรศน และประหยัดเวลาและ
แรงงานในการตรวจจําแนกเช้ือดวยวิธีการเพาะเล้ียงเช้ือในหองปฏิบัติการ  

 
 

คําสําคัญ  :  Entamoeba histolytica, Entmoeba dispar, PCR, SSU-rRNA, chitinase gene, serine rich 
protein gene 
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Abstract 
 

Due to the indistinguishable morphology between Entamoeba histolytica (pathogenic) and Entamoeba 
dispar (non pathogenic), the further analysis was required to distinguish between them.   The correct identification 
would support the medical treatment and controlling the disease.  Based on molecular detection, the 5 sets of 
primers (E1/2, CEH1/2, SREH1/2, SED1/2 and nSED1/2) were designed to identify the target genes of E. 
histolytica and E. dispar for the polymerase chain reaction (PCR) amplification included the genes encoding small 
subunit rRNA (SSU-rRNA), chitinase and serine rich protein.  The PCR primers derived from SSU-rRNA were 
expected to amplify both E. histolytica and E. dispar with expected size of 1,080 bp.  The PCR primers derived 
from chitenase gene were expected to specifically amplified E. histolytica, with expected product of 500 and 1200 
bp.  Due the high variation of genes encoding serine rich protein between E. histolytica and E. dispar, two specific 
sets of primers were designed, SREH-primer set was specific to E. histolytica, and the expected PCR products 
were 524 and 700 bp.  The SED-primer set was specific to E. dispar and liberate the product size of 557 bp. In 
addition the nested primers were designed internally from the product and yield the product of 477 bp.  E. 
histolytica DNA derived from axenic culture as E. histolytica strain HM1: IMSS and xenic culture as E. histolytica 
strain S, AP and LA could be well amplified by all primer sets.  The nested - PCR primers could identify E. dispar 
and differentiate between infections of E. dispar and     E. histolytica.  The differentiation between the 2 
Entamoeba species by this method could be applied to effectively demonstrate directly from DNA-extracted from 
faeces without culturing the parasites.  
 

Key words:  Entamoeba histolytica, Entmoeba dispar, PCR, SSU-rRNA, chitinase gene, serine rich protein gene 
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ปรากฏการณ เซลลลูปส อิริธีมาโตรซัส ในหนูตะเพา: รายงานสัตวปวย 
 

Lupus Erythematosus Cell Phenomenon in Guinea Pig: A Case Report 
 

เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ (Kreangsak Prihirunkit) * 
กิตตินาท ผลไพบูลย (Kittinart Pholpaibool)** 

 
บทคัดยอ 

จากการตรวจทางโลหิตวิทยาของหนูตะเพา เพศเมีย อายุ 5 ป เพ่ือตรวจสุขภาพสําหรับเตรียมผาตัดกอน
เน้ืองอกบริเวณใบหนาดานขวาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน พบกอนสีชมพูอมมวงเน้ือ
เดียวกันในไซโตพลาสมของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟล และโมโนไซท (รูปที่ 1-4) จํานวนมากบนสเมียร
เลือด จากการตรวจสอบเอกสารหลายแหลงพบวาสิ่งที่พบดังกลาวคือ เซลลลูปส อิริธีมาโตรซัส ซึ่งยังไมพบวามี
การรายงานมากอนในสัตวชนิดน้ี 
 
คําสําคัญ  หนูตะเพา, เซลลลูปส อิริธีมาโตรซัส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1-4. แสดงเซลลลูปส อิริธีมาโตรซัสท่ีพบบนสเมียรเลือดของหนูตะเพา; กอนสีชมพูอมมวงเน้ือเดียวกันในไซ
โตพลาสมของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟล (1-3) และโมโนไซท (4) 

                                                                 
* ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
** โรงพยาบาลสตัวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน 

ปรากฏการณ เซลลลูปส อิริธีมาโตรซัส ในหนูตะเพา: รายงานสัตวปวย เกรียงศักด์ิ ไพรหิรัญกิจ 
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Abstract 
 

The complete blood count of a 5-year-old female guinea pig was evaluated for preparing surgical 
removal of facial tumor at Kasetsart Veterinary Teaching Hospital, Bangkok, Thailand. We found many purple 
homogeneous materials phagocytosed by neutrophils and monocytes (Figures. 1-4) on her blood smear. These 
findings were recognized as lupus erythematosus (L.E.) cells. 
 
Keyword  : Guinea pig, Lupus erythematosus cell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 1-4. Presentation of L.E. cells in peripheral blood of guinea pig; an eosinophilic inclusion body in 
neutrophils (1-3) and monocyte (4). ; modified Wright’s stain. 
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การเปล่ียนแปลงของเซลลมะเร็งทอนํ้าดีตับภายหลังไดรับพิษงูเขียวหางไหม ศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเลกตรอน 
 

Electron Microscopy of Human Cholangiocarcinoma Cellular Changes  
after Green Pit Viper Venom Exposure 
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บทคัดยอ 

พิษของงูเขียวหางไหมลายเสือ (Trimeresurus purpureomaculatus) ถูกนํามาใชในการศึกษาฤทธิ์ของการ
ทําลายเซลลมะเร็งทอนํ้าดีตับในคน ไดแกเซลล HuCCA-1   โดยใชพิษงูขนาดความเขมขนและระยะเวลาตางๆ กัน 
เติมลงในอาหารท่ีใชเลี้ยงเซลล จากนั้นเก็บตัวอยางเซลล แลวศึกษาดูความเปลี่ยนแปลงของเซลลดวยกลอง
จุลทรรศนอิเลกตรอนชนิดสองผาน พบวาการใชพิษงูขนาดความเขมขน 40 μg/ml เปนระยะเวลา 6 ช่ัวโมง  ทําใหเห็น
ความเปล่ียนแปลงของเซลลในระดับความรุนแรงแตกตางกันไป  โดยพบการนูนออกของผนังเยื่อหุมเซลล  มีจํานวน
ของ vacuole และ granule ภายในไซโตพลาสมมากขึ้น  มีการขยายใหญและเสื่อมสลายของ organelles ภายในเซลล
จนมองเห็นเปนชองวางขนาดใหญ  มีขนาดของนิวเคลียสที่เล็กลง   มีการบิดเบี้ยวของผนังเยื่อหุมนิวเคลียส   และมี
เสนไยโครมาตินที่เกาะกันเปนกลุม อยางไรก็ตาม ไมพบเซลลที่ถูกทําลายโดยการแตกออกของผนังเซลล   ลักษณะ
ตางๆ ดังกลาวน้ี เปนลักษณะของเซลลที่กําลังมีการตายแบบ apoptosis ซึ่งสันนิษฐานวาเกิดขึ้นไดโดยการทํางานของ
องคประกอบหลักในพิษงูเขียวหางไหม ไดแก PhospholipaseA2 ชนิดเดียวกับที่มีการศึกษาพบในพิษของงูเขียวหาง
ไหมทองเหลือง  (Trimeresurus albolabris) โดยโครงสรางของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย  ทําใหฤทธิ์ของการ
ทําลายระบบโลหิตน้ันหมดไป   แตมีฤทธิ์ตอการเกิด apoptosis ของเซลลมะเร็ง   
 
คําสําคัญ  งูเขียวหางไหม, พิษงูเขียวหางไหม, มะเร็งทอนํ้าดีตับ, HuCCA-1, การตายแบบ apoptosis 

 
 

                                                                 
* ภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะสตัวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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Abstract 
 
 The venom of green pit viper (Trimeresurus purpureomaculatus) was used to study its effect on damage 
of human cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1.  After treating by various concentration of snake venom for 
different time points, the cells were collected for transmission electron microscopy. The result showed that 
treatment of 40 μg/ml snake venom for 6 hours caused various degree of cell alteration. Some cells presented 
plasma membrane blebs, increased number of cytoplasmic vacuoles and granules, organelles enlargement or 
deterioration, decreased nucleus size, irregular nuclear membrane and clumping of nuclear chromatin. However, no 
cells died from plasma membrane rupture. Such features indicated characteristics of cell apoptosis. Since an action 
of snake venom in family Viperidae causes hemorrhagic symptoms by the functions of several components 
including phospholipaseA2, we assumed that the venom of Trimeresurus purpureomaculatus is similar to that of 
Trimeresurus albolabris, which lacks hemolysis activity but shows an ability to induce cancer cell apoptosis. 
 
Keyword  : Green pit viper, Green pit viper’s venom, Cholangiocarcinoma, HuCCA-1, Apoptosis 
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ประสิทธิภาพในการทําลายสปอรของเชื้อ Bacillus stearothermophilus  
ในชุดทดสอบดวยหมอน่ึงอัดความดันท่ีใชสําหรับปรุงอาหาร 

 

The Sterilization Efficiency of Pressure Cooker on Bacillus stearothermophilus Test Kits 
 

สมยศ อิ่มอารมณ (Somyod Imarom1) * 
สุทธินีย บุญให (Suttinee Boonhai)** 

มรกต วงศหนอ (Morrakod Wongnhor) ** 
 

บทคัดยอ 
ชุดทดสอบที่บรรจุสปอรของเช้ือ Bacillus stearothermophilus (Biological indicators: Steam Prospore II)

ถูกนํามาหอดวยดวยวิธีการตางๆ 4 วิธีเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการฆาเช้ือของหมอน่ึงอัดความดันสําหรับปรุงอาหาร 
ชุดทดสอบแตละชุดจะถูกหอดวยผาเดรป กระดาษ , ซองที่ผลิตขึ้นสําหรับการอบฆาเช้ือ และกระดาษหุมดวย
อลูมิเนียมฟอยล แลวนําไปน่ึงเปนเวลา 15, 20, 25, 30,35 หรือ 45 นาที หลังจากน้ันนําไปอบที่ 60 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง ผลการทดสอบพบวา สปอรของเช้ือจะถูกทําลายในเวลา 25 นาทีสําหรับชุดทดสอบที่หอดวยกระดาษ
และซองที่ผลิตขึ้นสําหรับการอบฆาเช้ือ 35 นาที สําหรับชุดทดสอบที่หอดวยผาคลุมผาตัด และ 45 นาที สําหรับชุด
ทดสอบซึ่งหอดวยกระดาษแลวหุมดวยอลูมิเนียมฟอยลอีกช้ัน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ  การฆาเช้ือ, หมอน่ึงอัดความดันสําหรับปรุงอาหาร 

 
 

 ประสิทธิภาพในการทําลายสปอรของเช้ือ Bacillus stearothermophilus    สมยศ อ่ิมอารมณ 

                                                                 
*   คลินกิสําหรับสกุร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
** คลินกิสําหรับโค กระบือ และสตัวเคี้ยวเอือ้งขนาดเลก็ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
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Abstract 
 

Test kits which contained Bacillus stearothermophilus spores (biological indicators: Steam Prospore II) 
were wrapped with difference four methods to determine the sterilization efficiency of pressure cooker. Each test 
kit was wrapped with drape, paper, sterile pack and paper with aluminum foil. They were steamed by pressure 
cooker for 15, 20, 25, 30, 35 or 45 minutes and then incubated at 60 ˚C for 24 hours. The results show that the 
spores were destroyed in 25, 35 and 45 minutes for paper- and sterile pack-, drape- and paper with aluminum foil–
wrapped test kit, respectively. 
 
 
Keyword  : Sterilization, Pressure cooker 
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การปรากฎของเอริลซัลฟาเทสเอในระบบสืบพันธุเพศเมียในหนูเมาส 
 

Expression of Arylsulfatase-A (AS-A) in Female Mouse Reproductive Tract 
 

อารยา สืบขําเพชร (Araya Suebkhampet) * 
ประพีร เศรษฐรักษ (Prapee Sretarugsa)** 

นงนุช ตันไพจิตร (Nongnuj Tanphaichitr) * * * 
 

บทคัดยอ 
เอริลซัลฟาเทส เอ (AS-A) เปนเอ็นไซมที่พบในไลโซโซมของเซลลรางกายและอะโครโซมของอสุจิ 

AS-A ที่ผิวอสุจิไดมาในขณะอสุจิเคล่ือนที่ผานทอ Epididymis และมีบทบาทในการจับกันระหวางอสุจิและไข 
AS-A เรงปฏิกิริยาการตัดหมู sulfate ออกจากโมเลกุลของสารกลุม Sulfogalactolipids รวมทั้ง 
Sulfogalactosylceramide (SGC) ซึ่งมีรายงานการพบท่ีผิวเซลลของเยื่อบุทอนําไขและมดลูก วัตถุประสงคของ
การศึกษาในครั้งน้ีคือ เพ่ือศึกษาการปรากฏและบทบาทของ AS-A ในระบบสืบพันธุเพศเมียของหนูเมาส 
การศึกษาโดยวิธี Immunocytochemistry พบ AS-A ปรากฏในเซลล และผิวของเซลลเยื่อบุทอนําไข นอกจากน้ียัง
พบปรากฏในตอมของมดลูก และเซลลเยื่อบุของมดลูกและชองคลอด ผลจากการศึกษาดวยวิธี Immunoblotting 
พบ AS-A ปรากฏในของเหลวระบบสืบพันธุทุกระยะในวงรอบการเปนสัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเปนสัด
พบวามีปริมาณมากท่ีสุด เปนไปไดวา AS-A ที่พบในของเหลวในระบบสืบพันธุถูกดูดซับเขาสูผิวอสุจิขณะที่อสุจิ
วายไปหาไขซึ่งอาจมีสวนเพ่ิมความสามารถในการปฏิสนธิ หรือปริมาณ AS-A ที่ลดลงใน Luteal phase อาจชวย
รักษาสมดุลของ Sulfogalactosylceramide (SGC) ซึ่งเปนซับสเตรตของ AS-A ที่พบในเยื่อบุทอนําไขและมดลูกซึ่ง
เช่ือวามีสวนเก่ียวของในการฝงตัวของตัวออน 
 
คําสําคัญ  เอริลซัลฟาเทส เอ, ระบบสืบพันธเพศเมีย, หนูเมาส 

 
 

                                                                 
*    ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
**  ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 
*** Chronic Disease Program, Ottawa Health Research Institute, Ottawa, Ontario, Canada 
      Department of Biochemistry/Microbiology/Immunology and Obstetrics/Gynecology, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, 
Canada 
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Abstract 
 
Arylsulfatase A (AS-A) is known as a lysosomal enzyme in somatic cells and an acrosomal enzyme in 

the sperm.  AS-A is acquired onto the mouse sperm surface during epididymal transit and plays a role in sperm-
egg binding.  This enzyme catalyzes the desulfation of certain sulfogalactolipids, including 
sulfogalactosylceramide (SCG), which is known to present in the uterine/oviductal epithelial cell surface. These 
led us to investigate the presence and possible function of AS-A in female reproductive tract.  
Immunocytochemistry revealed that AS-A was present intracellular and on the surface of oviductal epithelial cells. 
The positive staining was also observed in the uterine glands, epithelial cells of uterus and vagina. Immunoblotting 
of female reproductive tract fluid during estrous cycle revealed the presence of AS-A in all samples.  The most 
intense reactive band was presented in the fluid during estrus.  The results indicated AS-A expression in the 
epithelia and fluid of the female mouse reproductive tract. Secreted AS-A in the fluid may be adsorbed onto the 
surface of sperm that are moving towards the eggs, thus enhancing their fertilizing ability.  Since SGC is present 
on the oviductal/uterine epithelia and is believed to be important for implantation, a drop of AS-A level in the 
luteal phase may be beneficial to embryo implantation. 
 
Keyword  : Arylsulfatase A (AS-A),  Female mouse reproductive tract, Mouse 
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การศึกษายอนหลังทางจุลพยาธิวิทยาในไตของแมวท่ีเกิดอะมัยลอยด 
 

A Retrospective Histopathological Study of Renal Amyloidosis in Cats 
 

นันทิดา ทรัพยแกว (Nantida Supkaew) * 
หัสดินทร บุญศรีโรจน (Hassadin Boonsriroj) * 

ทนงศักด์ิ มะมม (Thanongsak Mamom) * 
 

 บทคัดยอ  
จากการศึกษายอนหลังโดยการรวบรวมขอมูลทางคลินิก ผลการชันสูตรซาก และตัวอยางช้ินเน้ือไตของแมว

ที่เสียชีวิตเน่ืองจากภาวะไตวายเรื้อรัง และมีปญหาอะมัยลอยดโดซิส จํานวน 4 ตัว ที่ไดสงมาชันสูตรซาก ณ ศูนย
ชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ผลการศึกษาเพ่ิมเติมทางจุลพยาธิวิทยา
โดยการยอมสไลดเน้ือเยื่อดวยสี ฮีมาทอกซิลิน-อิโอซิน และสีคองโกเรด เพ่ือศึกษาตําแหนงที่มีการสะสมของอะมัย
ลอยดในไต พบวา ตําแหนงท่ีสารอะมัยลอยดสะสมบอยไดแก บริเวณ Medullary interstitium กับ Glomerular 
capillary นอกจากน้ียังพบรอยโรคอื่นๆที่อาจเปนผลเก่ียวเน่ืองจากการสะสมของสารอะมัยลอยด ไดแก Interstitial 
fibrosis และ Papillary necrosis ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไดถูกนํามาวิเคราะหรวมกับขอมูลทางคลินิก รวมถึงได
เสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยโรคทางคลินิกไวในการศึกษาครั้งน้ีดวย 
 
คําสําคัญ  จุลพยาธิวิทยา, ไต, แมว, อะมัยลอยด 

 
 

                                                                 
* ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะสตัวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 
 

 การศึกษายอนหลังทางจุลพยาธิวิทยาในไตของแมวท่ีเกิดอะมัยลอยด    นันทิดา  ทรัพยแกว 
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Abstract 
 

A Retrospective histopathological study in 4 siamese cats died from chronic renal failure with present of 
amyloidosis was performed. Clinical data, necropsy finding and renal histopathologic result were collected. 
Addition histopathologic study using H&E and Congo red stain was performed to localize the area of amyloid 
deposition in renal tissue of those cats. The result showed that medullary  interstitium and glomerular capillary 
were the most common area for amyloid deposition in kidney. Futhermore other histologic finding associated with 
amyloid deposition such as interstitial fibrosis and papillary necrosis were also found. Histopathologic result and 
clinical data including suggestion for clinical diagnosis were discussed in this study. 
 
Keyword  : Histopathologic study, Renal, Cats , Amyloid 
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ลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหารในล่ินชวา 
 

The Anatomical Structure of Pangolin’s Stomach 
 

ธนสิทธิ์ สอนภู (Tanasid Sormphu) * 
อารยา สืบขําเพชร (Araya Suebkhampet)** 
วราดี พุทธโกสัย (Waradee Buddhakosai)** 

 
บทคัดยอ 

 ซากล่ินชวา (Manis javanica) จํานวน 4 ตัว ไดถูกนํามาศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหาร 
พบวาลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตรของกระเพาะอาหารเปนรูปโคง ตอเน่ืองมาจากหลอดอาหาร สวนทายของ
กระเพาะอาหารตอกับลําไสเล็กสวนตน ประกอบดวยดาน Greater และ Lesser curvature ซึ่งมี Grater และ Lesser 
omentum มายึดเกาะ ตามลําดับ ขนาดของกระเพาะอาหารน้ี มีขนาดเฉล่ียโดยประมาณ เทากับ 5.08x12.03x2.33 
เซนติเมตร ผนังดานในบุดวยเน้ือเยื่อสีขาว พ้ืนผิวไมเรียบ หยาบเปนตุม พบตอมขนาดใหญวางตัวอยูทางดาน Greater 
curvature มีขนาดประมาณ 3.90x3.23x0.85 เซนติเมตร พบทอภายในจํานวน 3 ทอ ซึ่งมีรูเปดรวมกันอยูเฉพาะ
ทางดาน Proximal ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของกระเพาะอาหารพบวาบริเวณกระเพาะอาหารโดยท่ัวไปบุดวย
เยื่อบุผิวชนิด Keratinized stratified squamous epithelium และพบ conical papillae ขนาดเล็ก ช้ัน Tunica mucosa พบ 
mucous gland จํานวนมากกระจายอยูทั่วไป สวนช้ัน Tunica muscularis ประกอบดวยกลามเนื้อเรียบเรียงตัว 2 ช้ัน 
ตรงบริเวณที่เปนตอมขนาดใหญ มีเยื่อบุผิวชนิดเดียวกับกระเพาะอาหารสวนอื่น ในช้ัน Tunica submucosa พบตอมมี
ทอขนาดใหญ ซึ่งถูกลอมรอบดวย Elastic connective tissue บางๆ ภายในประกอบดวยเซลล 2 ประเภทหลักๆ ไดแก 
เซลลเยื่อบุผิวรูปรางลูกบาศก และเซลลรูปรางกลมที่มีไซโทพลาซึมติดสีแดงสด ลักษณะคลายคลึงกับเซลลที่พบใน
ตอมสรางนํ้ายอยในสัตวชนิดอื่น จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาลักษณะทางกายวิภาคของกระเพาะอาหาร และการ
กระจายตัวของตอมสรางนํ้ายอยของลิ่นชวามีความแตกตางจากสัตวกระเพาะเด่ียวชนิดอื่น โดยมีตอมสรางนํ้ายอย
เฉพาะบริเวณดานทายของกระเพาะซึ่งมีลักษณะนูนเดนชัด สวนบริเวณอื่นๆ มีตอมสรางเมือกจํานวนมาก เน่ืองจาก
ลิ่นชวาไมมีฟนและกินพวกแมลงตางๆ เปนอาหาร เมือกที่สรางออกมาเปนสวนผสมในนํ้ายอย อาจชวยปกปองผนัง
ของกระเพาะอาหารและมีสวนรวมในการยอยอาหาร 
 
คําสําคัญ  ลิ่นชวา, กายวิภาค, กระเพาะอาหาร 
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Abstract 
 

Four Pangolins (Manis javanica) were dissected to approach the stomach. The gross anatomical structure 
revealed J-shaped stomach with 2 curvatures (Greater and Lesser curvature). They lied continuously from 
esophagus to small intestine with dimensions of 5.08x12.03x2.33 cm. Their inner surface was lined by white tissue 
and showed rough bumping surface. Interestingly, the large gland protruding from the inner and outer surface at the 
greater curvature side was presented. The dimensions were 3.90x3.23x0.85 cm. with 3 tubes that opened together 
only at the proximal side of this gland. Histological structures revealed that all of their epithelial lining was 
keratinized stratified squamous epithelium with small conical papillae of mucosa. Numerous mucous glands were 
found in tunica submucosa. Tunica muscularis composed of 2 layers of inner longitudinal and outer circular smooth 
muscle. The epithelium of large glandular region was also keratinized stratified squamous epithelium. Large 
glandular tissues were found in tunica submucosa. They were surrounded by elastic connective tissue and their 
secretory unit composed of 2 main cell types: the simple cuboidal epithelial cells and bright acidophilic round cells. 
These cells were similar to the cells of glandular stomach of other animals. The study indicated that the anatomical 
structure and glandular distribution of Pangolin stomach were different from that of the monogastric animals. They 
presented a very large gastric gland as mentioned above and lot of mucous glands. Since Pangolins have no teeth 
and they eat various insect species, mucin secreted from the mucous glands may provide a protective function as 
being a part of digestive tract. 
 
 
Keyword  : Pangolins, Anatomy, Stomach 
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มะเร็งตอมนํ้าเหลืองในสุนัขพันธุไทยหลังอาน: รายงานทางคลินิกและพยาธิวิทยา 
 

Multicentric Lymphoma in a Male Thai Ridgeback Dog: Clinico-Pathological Report 
 

ทนงศักด์ิ มะมม (Thanongsak Mamom) * 
หัสดินทร บุญศรีโรจน (Hassadin Boonsriroj) * 
คนึงนิจ อินทะสอน (Khaneungnit Intason) * * 

 
บทคัดยอ 

สุนัขพันธุไทยหลังอานเพศผู อายุ 7 ป เขารับการตรวจทางคลินิกดวยประวัติมีกอนเนื้อโตเร็วที่ตอม
นํ้าเหลืองใตผิวหนังหลายแหง ผลการตรวจทางเซลลวินิจฉัยจากกอนดังกลาวพบเซลลเน้ืองอกรูปรางกลมลักษณะ
คลายเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง สุนัขถูกทําใหตายโดยสงบดวยเหตุผลเรื่องของสวัสดิภาพสัตว และ คุณภาพชีวิตของ
สัตว  ผลการชันสูตรซากพบตอมนํ้าเหลืองทั่วรางกายขยายใหญ บางแหงถึง 20 เทาของขนาดปกติ พบกอนเนื้อขนาด
ตางๆที่ตับ มาม ปอด ชองอก และ ทอนซิล  ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา พบเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองกระจายไปตาม
อวัยวะตางๆ (Multicentric lymphoma)  ไดทําการแยกชนิดของเซลลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองโดยใช Kiel classification 
(Kiel) และ National Cancer Institute Working Foundation (WF) classification  นอกจากน้ียังไดจําแนกชนิดของ
เซลลโดย Immunophenotypic classification ดวย ขอมูลทางดานคลินิกและพยาธิวิทยาไดถูกนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอ 
 
คําสําคัญ  lymphoma, Canine, multicentric, pathology, classification, immunophenotype 
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Abstract 
 

A 7-year-old male Thai Ridgeback dog was clinically investigated for a history of rapid growing multiple 
nodules at skin. Cytologic examination from enlarged superficial lymph nodes revealed many round cells tumor 
highly suggestive for lymphoid neoplasm. The dog was later euthanized due to poor quality of life and the owner’s 
request. Necropsy findings showed generalized lymph nodes enlargement up to about 20 times of normal size. 
Multiple white firm masses of various sizes were also detected from liver, spleen, lung, mediastinum and tonsils. 
Histopathologic examination confirmed the formerly cytologic diagnosis of lymphoma with multiple organs 
involvement (multicentric lymphoma).The type of lymphoma was classified using Kiel classification (Kiel) and 
National Cancer Institute Working Foundation (WF) classification for lymphoma. Immunophenotypic classification 
was attempted to perform and all the results including clinical staging were discussed. 
 
Keyword  : lymphoma, Canine, multicentric, pathology, classification, immunophenotype 
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รายงานสัตวปวย: การรักษาแผลหลุมต้ืนชนิดท่ีมีซอกลึกท่ีกระจกตาในแมว 
ดวยวิธี Corneal Epithelium Debridement 

 
Case Report:  Treatment of  Indolent Corneal Ulcer in Cat 

with Corneal Epithelium Debridement 
 

ธเนศ อนุศักด์ิเสถียร (Thanate Anusaksathien) * 
ฐิตารีย เลาหรัชตธานนทร (Titaree Laoharatchatathanin)** 
 

บทคัดยอ 
แมวเปอรเซีย เพศผู อายุ 5 เดือน ประวัติการทําวัคซีนครบ มาดวยอาการตาขวาหรี่ เยื่อตาขาวแดง บวมแดง

ปดลูกตา  เจ็บปวด และ มีนํ้าตาไหลมาก เจาของไมทราบระยะเวลาการเกิดแนนอน  ในวันแรกทําการตรวจตาไมได
เพราะตาบวมมากจึงไดทําการหยอดยาใหยา Ketorolac tromethamine 0.5 %, Atropine Sulfate 1%, Polymyxin B, 
Neomycin และ Gramicidin และนัดดูอาการตอเน่ือง หลังจากหยดยาเปนเวลา 1 วัน ไดทําการตรวจซ้ํา พบอาการเยื่อ
ตาขาวบวมลดลง แตแมวยังคงหรี่ตาอยู ทําการตรวจตาพบวากระจกตาใส วัดปริมาณนํ้าตาได 30 มิลลิเมตร/นาที ทํา
การตรวจตาแมวขางขวา พบวา Papillary light reflex (+) Menace response (+) Dazzle reflex (+)  ยอมตาดวย 
Fluorescein paper ใหผล (+) พบติดสีที่กระจกตาเปนบริเวณกวางทั่วกระจกตา มีขอบเขตไมชัดเจน และมีการติดสีเขา
ไปใตขอบของแผลหลุมของช้ันเยื่อบุผิวของกระจกตา จัดเปนแผลหลุมต้ืนชนิดที่มีซอกลึกที่กระจกตา ( Indolent 
corneal Ulcer) ไดทําการรักษาดวยวิธี  Corneal Epithelium Debridement โดยการหยอดยาชา  Tetracaine 
Hydrochloride 0.5 % จากน้ันขัดโดยใชกานสําลีอบฆาเช้ือชุบดวย Betadine 1 % ขัดที่ขอบของแผลหลุมสองทิศทาง 
จนกระทั่งขอบแผลหลุดออกมา หลังจากน้ันลางตาดวยนํ้าเกลือ NSS 0.9 % และโดยนัดทําการรักษาดวยวิธีน้ีติดตอกัน
สัปดาหละหน่ึงครั้ง  ระหวางการรักษาใหหยอดตาดวยยาปฏิชีวนะ Ofloxacin 0.3 % ทุก 2  ช่ัวโมงในสองสัปดาหแรก 
และ Atropine Sulfate 1% วันละสองครั้ง  ใหยาปฏิชีวนะชนิดกิน Cephalexin  25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม วันละสองครั้ง 
ในสัปดาหที่สามและสี่ปรับยาหยอดตาปฏิชีวนะ Ofloxacin 0.3 % ทุก 4  ช่ัวโมง การรักษาต้ังแตสัปดาหที่หน่ึงถึง
สัปดาหที่สี่ ขนาดแผลหลุมมีขนาดเล็กลงตามลําดับ   
 
คําสําคัญ  แผลหลุมต้ืนชนิดที่มีซอกลึกที่กระจกตา, แมว, การขัดขอบแผลที่กระจกตา 
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Abstract 
 

A 5 month-old male Persian kitten presented with blepharospasm, chemosis and hyperemia in the right 
eye. The examination could not be performed on the first day due to severe chemosis.  The patient was treated with 
an instillation of 0.5% Ketorolac Tromethamine, 1% Atropine Sulfate, Ploymyxin B, Neomycin and Gramicidin. 
The following day, an examination of the right eye revealed improvement of chemosis, blepharospasm and 
hyperemia. A complete ophthalmic examination included, Schmier tear test (30 mm/min), papillary light reflex (+), 
menace response (+), dazzle reflex (+) were performed. The fluorescein stain showed a halo fluorescein staining 
pattern, the stain ran under and  seen through the lip, this pattern is diagnosed as an Indolent Corneal Ulcer. The 
debridement of the ulcer promotes healing by removing the outer non-adhering layer of the cornea was used in this 
patient. First, a topical ophthalmic anesthetic (0.5% Tetracaine Hydrochloride) is placed in the eye for 5 minutes. 
Then, the devitalized epithelium is mechanically removed by using a cotton swab soaked with 1% betadine applied 
in radial sweeps toward the limbus and around the margins of the ulcer. After debridement, corneal was washed 
with 0.9% NSS. This procedure was repeated once a week for 4 times in an attempt to avoid secondary infection 
and pain, the cat was treated with topical antibiotics 0.3% ofloxacin every 2 hours, 1% Atropine sulfate and 
cepalexin 25 mg/kg orally twice daily for 2 weeks. During the last 2 weeks, only a topical antibiotic 0.3% ofloxacin 
every 3 hours was used. After 4 weeks of treatment, significant improvement of the ulcer was observed. The results 
of this study suggest that these procedures could be performed for treatment of Indolent Corneal Ulcer in cats. 
 
Keyword  : Indolent corneal ulcer,  Cat,  Corneal epithelium debridement 
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Effects of Neem Foliage and Defaunation Reagent in the Diets on  
Rumen Ecology and Productive Performances of Goats 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาผลของการเสริมอาหารขนที่มีการเสริมคอนเดนซแทนนินจากใบรวมกานของสะเดา (Azadirachta 
indica A. Juss var. Siamensis Valeton)  และสารกําจัดโปรโตซัว คือโซเดียมลาลิวซัลเฟต (SLS) ที่แพะไดรับขาวโพด
หมักเปนแหลงอาหารหยาบหลัก ตอจุลินทรียในรูเมน และประสิทธิภาพการผลิตของแพะเน้ือลูกผสมเพศผูพันธุ
พ้ืนเมืองและแองโกลนูเบียน จํานวน 24 ตัว ใชแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) 
โดยทรีทเมนตประกอบดวย 1) กลุมควบคุม ไดรับขาวโพดหมักเปนอาหารหยาบ (basal diet, B),  2) B + SLS 8 กรัม/
วัน, 3) B + ใบรวมกานสะเดา 40 กรัม/วัน และ 4) B + SLS 4 กรัม/วัน + ใบรวมกานสะเดา 20 กรัม/วัน ผลการทดลอง
พบวาแพะที่ไดรับคอนเดนซแทนนิน 1% (ใบรวมกานสะเดา 40 กรัม/วัน) มีผลทําใหกรดไขมันระเหยไดคือโพรพิออ
เนตเพ่ิมขึ้น (p<0.05) แตอะซิเตทลดลง ในกลุมที่เสริมใบรวมกานสะเดาและ SLS มีผลทําใหไขพยาธิในมูล โปรโต
ซัวในของเหลวจากรูเมนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากน้ียังทําใหแบคที่เรียในรูเมนเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) อยางไรก็ตามปริมาณการกินได การใหผลผลิตและยูเรียไนโตรเจนในเลือดในทุกกลุม
การทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
คําสําคัญ  Neem, Azadirachta indica A. Juss var. Siamensis Valeton, Rumen Ecology, Productive 
Performances, Goat 
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Abstract 
 
 Study on the effect of condensed tannins from Neem (Azadirachta indica A. Juss var. Siamensis Valeton) 
foliages, and defaunation reagent as sodium lauryl sulfate (SLS) addition to a basal diet of corn silage on microbial 
in the rumen and productive performances within Thai native x Anglo-Nubian male goats was studied. Goats 
(n=24: male; BW=14+5) were randomly considered toward treatment position into randomized completely block 
design. The treatments were: 1) Basal (B; 1.0-1.2 kg /head/day, corn silage), 2) B + SLS 8 g /head/day) 3) B + 40 g  
Neem foliages /head/day (1.0% condensed tannins), and 4) B + 20 g Neem foliages /head/day (1.0% condensed 
tannins) with SLS 4 g /head/day). These studies indicate that the action of 1% condensed tannins by Neem with 8 g 
SLS effect C3 has increased (p<0.05) opposite of C2 decreased (p<0.05) mainly both of intestinal as well as 
nematode eggs and protozoa interaction in the rumen may reduce highly significantly (p<0.01). Moreover, affect 
raise bacteria population (p<0.01). Nevertheless, all of these treatments have not affect intake, productive 
performances and blood urea nitrogen. 
 
Keyword  : Neem, Azadirachta indica A. Juss var. Siamensis Valeton, Rumen Ecology, Productive 
Performances, Goat 
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1. Introduction 

Tannins are phenolic secondary compounds of plant products, mainly comprising tannins, are important 
part in the dietary protein of animals, in particular for ruminants in smallholder farming systems in developing 
countries where the main ruminant production in dry tropical regions is commonly limited by adequate protein 
supply to the rumen. Supplementary protein can be made available via pods, shrub, bark and leaves. In the tropical 
countries of the world, the ruminants are fed on lighnocellulosic agricultural by-product namely cereal straws, 
sugarcane bagasse, groundnut, cotton, mohua, mustard and tree foliage like Neem, which (Neem) were high protein 
around 32-36 g/KgDM (Barry and Manley, 1984), produce large amount of condensed tannins (CT). However these 
plants contain CT which complex with protein, thus reducing nitrogen availability to rumen microorganisms that 
compose by-pass protein happened. Min et al. (1999) CT also may react directly by interfering with parasite egg 
hatching and increase then flow of protein compounds through rumen to small intestine thereby escaping microbial 
fermentation. Above mentioned, the protein nutrients of feeds are necessary for goats to maximize the potential of 
meat production. Subsequently the nutrition is important for production. Although local feed contained CT has been 
reported useful, tannins in forage have both negative and positive effects on nutritive value (Reed et al., 1982). The 
objective of this experiment was aimed to determine the effects of Neem foliage in meat goat diets on rumen 
ecology and productive performances. 
 
2. Materials and Methods 

The types of Neem foliages in fresh form were collected in the dark and dry-ice block to reduce the 
condensed tannins activity during carry to lab from Suranaree University of Technology, freeze drier for 60 hr, and 
ground despite the fact that 0.5 mm screen sieve. Twenty-four goats (male) by means of an average weight from 
maximum and minimum weight around 14±5 kg and 7-8 months of old, There are feeding 98 days, last 7 days for 
sampling. They are individually fed and free access water and clean every day. Isolation of the CT from Leucaena 
species: The method used was that of (Reed et al., 1982) with some modifications. Condensed tannins was isolated 
from Azadirachta indica A. Juss var. Siamensis Valeton foliage by 2 L of 70% aqueous acetone (v/v) and 2 g of 
ascorbic acid (70-act) extraction following adsorption chromatography on Sephadex LH-20 packed in the column 
as the two respective mobile phases. The final products of purified CT pulverize store at 4 ºC for final purified CT 
obtained.  
 Feed offered and refused were weighed daily prior to the morning feeding to determine the daily dry 
matter intake (DMI). Body weight of each animal was measured weekly immediately before the morning feeding.  
 Rumen fluid is collect during the last days of each period. Samples were collected at 0, 3 and 6 hrs. post-
feeding. Samples are measure for pH immediately and prepared for later analyses of Volatile fatty acids (VFA), 
total feasible counts of protozoa and total bacteria populations. Fecal samples were collected during the last 7 days 
of each period. Composite are dry at 60 ๐C and ground and analyzed for DM, Ash, CP, NDF and ADF.    Blood  
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samples were taken from jugular venipuncture at the same time of rumen fluid sampling and supernatant stored at 4 
๐C for blood urea nitrogen analysis. 
 The chemical composition of biological samples (feed, faeces and urine) were determined by the methods 
described by AOAC (1985). VFAs analyzed Gas Chromatography (GCD system HP 6890). Dry matter intake and 
digestibility of nutrient were calculated.  
 The calculation was subject mattered to psychoanalysis of variance using SAS software (SAS, 1998). The 
difference between treatment means was statistically compared by Duncan’s New Multiple Range Test using Proc 
GLM (SAS, 1985). 
 
3. Results and Discussion 
Table 1. Effect of dietary treatments on rumen ecology, productive performances and nematode eggs. 

Treatments 
Items 

Control Treatment II Treatment III Treatment IV 

SEM 
 

Concentrate DM intake/d     

   g/day 143.9 141.3 133.3 146.1 4.43 

   %BW 1.07 1.04 1.04 0.99 0.02 

Roughage DM intake/d     

  g/day 280.9 309.6 281.1 291.9 6.99 

  %BW 2.12 2.30 2.20 2.03 0.08 

Total DM intake/d 

  g/day 424.8 450.9 414.4 438.0 10.54 

  %BW 3.19 3.33 3.24 3.01 0.10 

ADG (g/day) 48.9 47.2 48.6 49.2 2.77 

Nematode eggs (egg/g)* 249.7a 225.5a 122.7 b 146.6b 12.55 

Ruminal pH* 7.1a 6.9b 7.2a 7.1a 0.04 

Bacteria, x1010 cells/ml* 1.7c 2.0b 2.3ab 2.7a 0.70 

Protozoa, x105 cells/ml* 2.8a 2.6ab 2.4ab 2.2b 0.10 

Acetic acid, mol/100 mol 78.6a 76.7ab 75.7b 75.9ab 0.45 

Propionic acid, mol/100 mol 14.8b 15.9ab 17.3a 17.0a 0.27 

Butyric acid, mol/100 mol 6.6ab 7.4a 7.0ab 5.7b 0.28 

Blood urea nitrogen  mg% 8.9 8.8 8.4 8.7 0.15 
 
   a, b ,c  Values on the same row with different superscripts differ (p<0.05) 
  *a, b ,c  Values on the same row with different superscripts differ (p<0.01) 
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As discussed above tannins do have results with Neem foliage 1% CT+8 g SLS defaunation reagent effect 
on rumen microbes and this treatment are the most effective degraded protozoa and nematode eggs (p<0.01) with 
several responses to the presence of condensed tannin that has been confirm to be present decreasing C2 (p<0.05) 
while affect raise bacteria population (p<0.01) and C3 increased (p<0.05). Then results with 8 g SLS demonstrate 
rumen pH was lower (p<0.01). However, effect of activity which operating parameter have should be discussed 
moreover on prolonged feeding of high concentrations and yield of CT was discussed moreover CT often appear 
tropical protein foliage to be an importance sources of protein for the ruminants. 
 
4. Conclusion 

 The studies in Nakhon Ratchasima province indicate the potential for the use of plant as anthelmintics and 
defaunation in goats and to confirm the effects of condensed tannin in GI nematode infection and reduce protozoa 
in rumen. No differences between intact plant and defaunation reagent on protozoa in rumen, further research into 
the effect of feeding with plant extracts is required. 
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บทคัดยอ 
 การทดลองคร้ังน้ีมีจุดประสงค เพ่ือทดสอบวาการเสริมแคลเซียมและเลซิธิน มีผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การเจริญเติบโตของสุกรปาหรือไม สุกรปาจํานวน 6 ตัว ซึ่งมีนํ้าหนักเฉลี่ย 6.0 กิโลกรัม นําเขามาใชในแผนงาน
ทดลองแบบ 3 X 3 จตุรัสละตินแบบซ้ํา อาหารทดลองประกอบดวย อาหารสูตรควบคุม (Cont) แคลเซียมระดับสูง 
(HC) และแคลเซียมระดับสูงรวมกับเลซิธิน (HCL) โดยสุกรไดรับอาหารแบบเต็มที่ตลอดงานทดลอง ผลการทดลอง
พบวาการเสริมแคลเซียมและเลซิธินในอาหารไมมีผลตอการกินไดเฉล่ียตอวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน และ
อัตราแลกเน้ือ อยางไรก็ตามสุกรที่ไดรับอาหารควบคุมมีแนวโนมที่อัตราแลกเนื้อมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา สุกรที่ไดรับ
อาหารแคลเซียมระดับสูง และแคลเซียมระดับสูงรวมกับเลซิธิน สุกรที่ไดรับอาหารที่มีแคลเซียมระดับสูงมีแนวโนมที่
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตตํ่ากลาสุกรกลุมอื่นๆ ในขณะที่การเสริมเลซิธินในอาหารที่มีแคลเซียมระดับสูงมีแนว 
โนมชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ดังน้ันภายใตสภาพการทดลองน้ี สรุปไดวาการเสริมแคลเซียม
ระดับสูงและเลซิธิน ไมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรปา 
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Abstract 
 
 The current study was conducted to test whether dietary supplementation of calcium and lecithin affects 
growth performance of wild pigs. Six wild pigs with an average of 6.0 kg were used in a 3 X 3 Replicated Latin 
Square design. The experimental diets consist of basal (Cont), high calcium (HC) and high calcium and lecithin 
(HCL) diet and the pigs were fed ad libitum throughout the study. The results showed that the dietary 
supplementation of calcium and lecithin had no effect on ADFI, ADG and Feed:gain. However, the feed:gain of the 
pigs fed the control diet tended to be better than those fed the HC and HCL diets. The pigs fed high calcium level 
diet seem to lower growth performance while the supplementation of lecithin in the high calcium diet seems to be 
improve the growth performance. Therefore, under the condition of the current study, the supplementation of high 
calcium and lecithin had no effect on growth performance of wild pigs. 
 
Keyword  : Calcium, Lecithin, Growth performance, Wild pigs 
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1. Introduction 

 Presently, wild pigs production is given more interest as a source for exotic meat and for crossbreeding. 
As we have been known that wild pigs have low efficiency of nutrient utilization and then result in lowering growth 
performance. Improving nutrient amount and utilization of the wild pigs might be solutions to increase production. 
Increasing calcium level in diets for wild pigs is an alternative method aiming to increase calcium retention in body 
of the pigs. However, previous studies (Ajakaiye et al., 2003; Atteh and Leeson, 1983; 1984) in chickens have 
shown that dietary calcium can form calcium soap with fatty acids resulting in lower digestion and absorption of fat 
and calcium. Adding lecithin in commercial pig diet was reported as an improvement of fat or fatty acid utilization 
(Jones et al., 1992; Wieland et al., 1993). Dietary supplementation of high calcium and lecithin for wild pigs might 
have a similar influences as mentioned earlier. Thus, the objective of the present study was to investigate the effect 
of high calcium and lecithin dietary supplementation for wild pigs on growth performance of the pigs. 
 
2. Materials and Methods 
 Six wild pigs with an average body weight (BW) of 6.0 kg were allocated into 3 groups of 2, balanced for 
BW and they were kept individually in metabolism cages. The current experiment was conducted according to a 3 
X 3 Latin Square Design with 2 replicates. The pigs were fed ad libitum throughout the experiment with three 
experimental diets which are 1) basal diet containing 1% calcium (control; Cont), 2) basal diet containing 2.46% 
calcium (High calcium; HC) and 3) basal diet containing 2.42% calcium and 1.93% lecithin (High calcium with 
lecithin; HCL) as shown in Table 1. The nutrient composition of the diets also has shown in the Table 1. Feed 
intake of each pigs was recorded daily and individual live BW was measured weekly. The results of growth 
performance were evaluated by SAS program (SAS, 1996). 
 
3. Results and Discussion 
 Wild pigs fed high calcium had no difference in average daily feed intake (ADFI), average daily gain 
(ADG) and feed conversion ratio (FCR) among three experimental diets as demonstrated in Table 2. However, 
supplementation of high calcium in the diets for the wild pigs seem to decrease growth performance, ADG and 
FCR. The explanation for this results might be the more formation of calcium soap and increase of bile acid 
excretion in feces as reports earlier (Brink et al., 1992; Govers et al., 1994; Xu et al., 1998; Yuangklang et al., 
2004). Therefore, high supplementation of calcium in wild pig diets might need more fat adding into the diets. 
Lecithin supplementation in the high calcium diet (HCL) seems to improve growth performance when compared 
with the diet containing only high calcium (HC). This might be the results that lecithin acts as an emulsifier 
increasing formation of micelles and  fat absorption (Jones et al., 1992; Wieland et al., 1993), however some 
previous reports have demonstrated no influence of lecithin on utilization of fat (Overland et al., 1994; Overland et 
al., 1993a; Overland et al., 1993b). Hence, lecithin supplementation in wild pig diets still has unclear effect on 
growth performance and fat utilization of wild pigs. 
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Table 1 The composition of the experimental diets 

Experimental diets 
 

Cont HC HCL 

Ingredients, %    
Cassava chips 44.53 43.87 43.02 
Soybean meal (44% CP) 42.00 41.38 40.58 
Molasses 4.00 3.94 3.86 
Dicalcuim phosphate 2.70 2.66 2.61 
NaCl 0.35 0.34 0.34 
DL-Methionine 0.17 0.17 0.16 
Premix 0.25 0.25 0.24 

Calcium carbonate 1.00 2.46 2.42 

Beef tallow 5.00 4.93 4.83 

Lecithin - - 1.93 
Total 100.00 100.00 100.00 

Analysed nutrient, %    
Dry matter 79.45 78.27 76.76 
Crude protein 16.81 16.56 16.24 
Crude fat 5.96 5.98 7.79 
Crude fiber 4.41 4.35 4.26 
Calculated ME (kcal/kg) 3,300 3,287 3,224 

 
Table 2 The effects of the experimental diets on growth performance of the wild pigs 

Experimental diets 
 

Cont HC HCL 
SEM P-value 

Average daily feed intake (ADFI), 
g/day 

557.93 521.88 590.97 34.88 0.1876 

Average daily gain (ADG), g/day 292.87 225.02 265.48 32.98 0.1825 

Feed : Gain (FCR), g/g 1.92 2.80 2.44 0.30 0.0616 
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4. Conclusion 

 Supplementation of high calcium level and lecithin in diets for wild pigs under raising condition of the 
current study had no influence on growth performance of wild pigs. 
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ระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมาของสุนัขท่ีเปนมะเร็งเตานม 
 

Plasma Total Sialic Acid Levels in Mammary Cancer Dogs 
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บทคัดยอ 
เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ียของระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมาของสุนัข ระหวางกลุมที่มีสุขภาพปกติ กับ

กลุมที่เปนมะเร็งเตานม ทําการเก็บตัวอยางพลาสมาของสุนัขที่มีสุขภาพปกติจํานวน 8 ราย และสุนัขที่เปนมะเร็งเตา
นมจํานวน 8 ราย ที่โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สุนัขทุกตัวที่เปนมะเร็งเตานม
ไดรับการยืนยันผลดวยวิธีทางจุลพยาธิ วิทยา  สําหรับการตรวจวัดระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมาใชวิธี 
Thiobarbituric acid  ผลจากการศึกษาพบวา คาเฉล่ียของระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมาของกลุมที่เปนมะเร็งเตานม 
(1.98+0.15 มิลลิโมลาร) มีคาสูงกวาในพลาสมาของกลุมที่มีสุขภาพปกติ (1.76+0.09 มิลลิโมลาร) อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ผลการศึกษาน้ีเสนอแนะวา ระดับกรดเซียลิกรวมในพลาสมา อาจจะเปนตัวบงช้ีตัวหน่ึง สําหรับมะเร็งเตา
นมในสุนัข 

 
คําสําคัญ  กรดเซียลิกรวม, มะเร็งเตานม , สุนัข 
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Abstract 
 
 To compare mean of plasma total sialic acid levels in dogs between healthy group and mammary cancer 
group, plasma specimens were collected from 8 healthy dogs and 8 mammary cancer dogs at Veterinary Teaching 
Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University. All mammary cancer dogs were confirmed by 
histopathologic method. Plasma total sialic acid levels was measured by thiobarbituric acid assay. The results 
showed mean plasma total sialic acid levels of mammary cancer group (1.98+0.15 mmol/L) was significantly  
higher than that of healthy group (1.76+0.09 mmol/L ; p<0.05)  The study results suggested that plasma total sialic 
acid levels may be a indicator for mammary cancers in dogs. 
 
Keyword  : Total sialic acid, Mammary cancer, Dogs 
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	- Polytherapy with PB.
	- PB is failure to control seizure.
	- Side effects : vomiting, anorexia, sedation, incoordination.
	3. Gabapentin
	- Dose : 100-300 mg/dog PO q8h or 8-20 mg/kg PO q8h
	- Useful in the management of neuropathic pain and Chiari-like malformation of  Cavalier spaniels. 
	- Side effects: sedation and GI upset.
	5. References

	6_วรรณสิทธิ
	ระดับความเจ็บปวดที่สัตว์จะได้รับจากหัตถการหรือการผ่าตัดชนิดต่างๆไม่เท่ากัน ดังนั้นสัตวแพทย์ต้องเลือดชนิดยาและเทคนิคให้เหมาะสม เช่น ความเจ็บปวดจากการเย็บแผลน้อยกว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแก้ไขกระดูกหัก ป็นต้น สัตว์แพทย์ต้องเลือกใช้ยานำสลบและ/หรือยาชักนำการสลบที่มีฤทธิ์แก้ปวดและ/หรือ NSAID และ/หรือเทคนิคการใช้ยาชาเฉพาะที่มา และ/หรือใช้ analgesic adjuvant (การให้ยาแก้ปวดร่วมระหว่างการผ่าตัด)ร่วมอยู่ในแผนการบริหารยาด้วย โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเจ็บปวด โรคประจำตัวสัตว์ และระดับความเสี่ยง ASA 
	ยาที่ที่นิยมใช้ในวิสัญญีทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่ 
	1. ยาระงับปวดที่มีใช้ตามคลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์อย่างแพร่หลายคือ NSAID ในรูปแบบฉีด เช่น caprofen, flunixin meglumine, tolfenamic acid เป็นต้น ดังนั้น สัตวแพทย์สามารถให้ยากลุ่ม NSAID ก่อนการผ่าตัดประมาณ 30 นาทีก่อนผ่าตัดได้เพื่อยับยั้ง transduction และยังมีหลักฐานเพิ่มเติมว่า NSAID ยังมีผลต่อขั้นตอน modulation อีกด้วย แต่การให้ยากลุ่ม NSAID นั้นจะต้องไม่มีข้อห้าม เช่น ไม่มีปัญหา renal insufficiency การสูงขึ้นของเอนไซม์ตับ แผลในทางเดินอาหาร และปัญหาการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
	2. ยาในกลุ่ม alpha-2 agonist เช่น xylazine ที่มีฤทธิ์แก้ปวด สามารถใช้เดี่ยวๆสำหรับเป็นยานำสลบได้ หรือยากลุ่มนี้สามารถใช้ร่วมกับ opioid เช่น morphine ได้ในกรณีผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดรุนแรงมาก เช่น xylazine 0.5-1 mg/kg + morphine 0.5 mg/kg IM  การใช้ยาร่วมกันนี้ให้ระวังและเตรียมแก้ไข  bradycardia ซึ่งอาจเกิดได้ จากประสบการณ์ผู้เขียน สัตวแพทย์สามารถให้ xylazine 0.25 mg/kg IV ระหว่างผ่าตัดทุก 30 นาทีเพื่อลดความต้องการของยาดมสลบเป็นลักษณะของ analgesic adjuvant
	3. ยาในกลุ่ม benzodiazepine เช่น diazepam, zolazepam  และ midazolam ยาที่นิยมใช้มากที่สุดอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ ได้แก่ Zoletil® (zolazepam + tiletamine) ยากลุ่มนี้ไม่มีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เท่านั้น จึงสมควรใช้ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แก้ปวด เช่น dissociative agent (ketamine) หรือ opioid (fentanyl)  การใช้กลุ่ม benzodiazepine ร่วมกับ opioid สำหรับนำสลบเช่น midazolam 0.4-0.5 mg/kg morphine 0.2-0.5 mg/kg IM แล้วตามด้วยยาชักนำการสลบ การใช้ benzodiazepine ร่วมกับ opioid หรือ dissociative agent เพื่อชักนำการสลบจะไม่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
	4. ยาในกลุ่ม phenothiazine ได้แก่ acepromazine ไม่มีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เท่านั้น จึงสมควรใช้ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แก้ปวด เช่น opioid (morphine) ตัวอย่างการใช้ยาร่วมกันได้แก่ acepromazine 0.03-0.05 mg/kg รวมกับ morphine 0.2-0.5 mg/kg IM สามารถรวมกันได้ใน syringe เดียวกัน 20-30 นาทีก่อนชักนำการสลบ
	5. ยากลุ่ม local anesthetic เช่น lidocaine และ bupivacine เทคนิคที่สัตวแพทย์คุ้นเคยคือใช้ยากลุ่มนี้สำหรับการทำ local anesthesia และ regional anesthesia เช่น brachial plexus nerve block และ epidural anesthesia ก่อนลงมือผ่าตัด
	- ในขณะผ่าตัด สัตวแพทย์สามารถใช้เทคนิค intra-articular analgesia สำหรับการผ่าตัดข้อเข่า เช่น cruciate ligament rupture โดยฉีด lidocaine 2% และ bupivacaine 0.5% ผสมกับ NSS ให้เป็น 1 ml/ 4.5 kg เข้าข้อ หลังจากเย็บปิด joint capsule ก่อนเย็บผิวหนังปิด
	- ในสุนัข lidocaine ยังสามารถให้ในลักษณะของ CRI ระหว่างผ่าตัดเพื่อปริมาณยาดมสลบที่ต้องการได้อีกด้วย โดยเริ่มให้ด้วย lidocaine 1-4 mg/kg IV แล้วตามด้วย 1-3 mg/kg/hr IV 10-50 µg/kg/minute
	6. ยากลุ่ม dissociative agent คือ ketamine เป็น non-competitive antagonist ซึ่งทำให้เกิดยับยั้งการเกิด sensitization ในส่วนของไขสันหลัง และยังมีฤทธิ์กระตุ้น opioid receptor และกระตุ้น inhibitory system ได้แก่ noradrenergic และ serotonic neuron อีกด้วย ดังนั้นยังสามารถใช้เป็น analgesic adjuvant ได้ด้วย ในสุนัขโดยให้ใช้ 0.5 mg/kg IV และตามด้วย 10 µg/kg/minute ระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัดใช้ 2 µg/kg/minute
	7. ยากลุ่ม opioid ที่มีใช้ในประเทศคือ morphine และ fentanyl การใช้ประโยชน์จากยากลุ่มนี้ ได้แก่
	- ใช้ร่วมกับยากลุ่มอื่นหรือเดี่ยวๆเพื่อเป็นยานำสลบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
	- ในสุนัข Epidural analgesia โดย morphine (preservative free ) 0.1-0.3 mg/kg ร่วมกับ 0.5% bupivacine สามารถให้ฤทธิ์แก้ปวดระหว่างผ่าตัดได้นาน 4-6 ชม. และให้ฤทธิ์แก้ปวดหลังผ่าตัดได้นานถึง12-24 ชม.
	- Intra-articular analgesia  ให้ morphine 0.1-0.3 mg/kg ใช้ได้ผลดีในกรณีข้อมีการอักเสบเรื้อรัง สามารถให้ฤทธิ์แก้ปวดระหว่างผ่าตัดได้นาน
	- CRI
	- Morphine 0.1-0.2 mg/k/hr
	- Fentanyl 3-5 (g/kg bolus IV 3-6 (g/k/hr
	8. Tramadol เป็นยาที่ไม่ได้จัดว่าอยู่ในกลุ่มของ opioid แต่ตัวยาและ metabolite ของยาออกฤทธิ์ที่ mu receptor โดยมีฤทธิ์แก้ปวดเพียง 1 ใน 10 ส่วนของ morphine เท่านั้น นอกจากนี้ตัวยายังยับยั้ง serotonin noradrenaline uptake ยามีเมตาบอลิซมที่ตับและขับออกที่ไต ขนาดยาที่แนะนำในสุนัขคือ 1-4 m/kg IV หรือทุก 6 ชม. สำหรับการปวดรุนแรงหรือ รับประทาน1-4 m/kg ทุก 12 ชม. สำหรับลดปวดในรายของ osteoarthritis จากประสบการณ์ผู้เขียนแนะนำให้ยาเข้าหลอดเลือดดำช้าๆเนื่องจากได้พบอาการที่สุนัขเหยียด เกร็งกล้ามเนื้อหลายครั้ง
	5. เอกสารอ้างอิง

	7_พรชัย ครอง
	Hyponatremia
	ในการแก้ไขภาวะ Hyponatremia นอกจากสภาพสารน้ำในร่างกาย โดยเฉพาะ ECF ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นใด (Normovolemia, Hypovolemia หรือ Hypervolemia) ยังต้องประเมินความรุนแรงของอาการที่สัตว์แสดงออกร่วมด้วย
	สารน้ำที่นิยมใช้ได้แก่ Isotonic saline solution และมักใช้ร่วมกับ Furosemide เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของโซเดียมมากเกินไป ถ้าสัตว์นั้นอยู่ในภาวะ Hypervolemia และแสดงอาการรุนแรงจากการขาดโซเดียม สามารถใช้ Hypertonic saline solution (3% NaCl) ด้วยอัตรา 1-2 mL/kg/hour หรือถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถปรับลดให้ได้ในอัตรา 0.5 mL/kg/hour และควรให้ร่วมกับ Furosemide ทั้งสองกรณี นอกจากนี้ต้องมีการวัดความเข้มข้นของโซเดียมเป็นระยะทุก 2-3 ชม. เพื่อทำการปรับปริมาณที่ให้ได้อย่างเหมาะสม ในการรักษานั้นไม่ควรเพิ่มระดับของโซเดียมในพลาสมาเร็วเกินกว่า 0.5 mEq/L/hour หรือสูงสุด 10-12 mEq/L/day
	Hypernatremia
	อาจเลือกใช้ D5W หรือ 0.45% NaCl ใน 2.5% Dextrose โดยต้องคำนึงถึงปริมาตรน้ำส่วนที่ขาดอยู่ร่วมกับส่วนที่ต้องได้รับในแต่ละวัน ซึ่งการคำนวณปริมาตรส่วนที่ขาดนั้น ต้องอาศัยความเข้มข้นของโซเดียมในพลาสมาเข้ามาเกี่ยวข้อง
	Water Deficit volume = Weight (kg) x {(current [Na]/previous [Na])-1}
	การใช้ Diuretic drugs เช่น Furosemide นั้นสามารถลดปริมาณโซเดียมในร่างกายได้เช่นกัน
	5.2.3 การแก้ไขความไม่สมดุลกรดด่าง
	Metabolic acidosis
	 การใช้ NaHCO3 สามารถแก้ไขกรดเกิน ที่เกิดเนื่องจาก Hyperphosphatemia, Hyperchloremia หรือ Urinary acidosis แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในรายที่เกิด Diabetic ketoacidosis หรือ Lactic acidosis สำหรับการหาปริมาณของ HCO3-  ที่ต้องการ มีสูตรการคำนวณดังนี้
	ในสุนัข มีค่าเท่ากับ 0.3 x body weight (kg) x (21- patient HCO3-)
	ในแมว มีค่าเท่ากับ 0.3 x body weight (kg) x (19 – patienr HCO3-)
	Metabolic alkalosis
	การป้อน KCl หรือ NH4Cl ผ่านทางปาก สามารถช่วยได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป
	6. การประเมินสภาพสัตว์ระหว่างการให้สารน้ำ
	การประเมินสภาพสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างการให้สารน้ำ เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้นสัตว์ได้รับสารน้ำเพียงพอหรือไม่ ยังช่วยให้สามารถปรับปริมาณที่ให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับวิธีการประเมินนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจสภาพร่างกายภายนอกทั่วไป (Physical examination) โดยบันทึกน้ำหนักตัว, สภาพความยืดหยุ่นของผิวหนัง, Capillary refilling time, อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของหัวใจ, การฟังเสียงปอด หรือ การวัดปริมาตรของ Urine นอกจากนี้ยังสามารถประเมินได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมา, Blood urea nitrogen (BUN), Serum creatinine ร่วมกับการหาค่าความถ่วงจำเพาะของ Urine
	สำหรับวิธีการประเมินที่ได้รับการยอมรับเป็นวิธีมาตรฐาน คือการวัด Central venous pressure (CVP) เพื่อใช้ประเมินความสามารถของหัวใจในการบีบตัว เพื่อดันให้สารน้ำในหลอดเลือดเกิดการไหลเวียนได้นั้นมีความเหมาะสมกับปริมาตรสารน้ำที่ได้รับหรือไม่
	7. เอกสารอ้างอิง

	8_เยาวมาลย์
	9_สรรเพชร
	3. ขบวนการเตรียมตัวรับและการจัดการระบบย้ายฝากเอ็มบริโอมีประสิทธิภาพดี เหมาะสมกับการดำเนินการหรือไม่ 
	6. กิจการโคเนื้อในประเทศไทยจะใช้การโคลนนิงให้เกิดประโยชน์ได้จริงไหม?
	คำถามนี้เป็นคำถามที่ท้าทาย สำหรับนักวิชาการด้านนี้และผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจโคเนื้อว่าจะเป็นไปได้ไหม จะต้องลงทุนมากสักแค่ไหน เมื่อไหร่จะคุ้มทุน... คำถามนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจนถ้าปัญหานี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	หากจะมองในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ โคบราห์มัน คงจะเป็นโคเนื้อพันธุ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เพราะสามารถเลี้ยงได้ง่ายในสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งอาหารสัตว์ของไทย ในอดีตมีการนำเข้า โคบราห์มันพันธุ์แท้ที่มีพันธุ์ประวัติดี จำนวนมาก รวมทั้งน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ชั้นนำ คาดว่าหากมีการร่วมมือกันในการคัดเลือก โคบราห์มันที่ดีๆเหล่านี้ออกมาเป็นโคต้นแบบก็จะทำให้มองเห็นความคุ้มค่าที่จะมีการลงทุนในการทำโคลนนิง
	ในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง ปัญหาสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตตัวอ่อนโคลนนิงพัฒนาต่อเนื่องไปได้ช้า คือ 
	1. ไข่ที่จะนำมาใช้รับนิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบนั้น มีปริมาณน้อยลงและคุณภาพของไข่ก็ด้อยลงเรื่อยๆ การขาดแคลนแหล่งของไข่จากโรงฆ่าสัตว์จะทำงานด้านนี้ชะงักไปได้ หนทางที่จะแก้ได้คือจะต้องใช้ไข่จากสัตว์มีชีวิตด้วยการใช้เทคนิคการเจาะดูดรังไข่ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวน์ ซึ่งก็ต้องมีการลงทุนในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและสัตว์ที่จะให้ไข่แต่คาดว่าจะช่วยให้ได้ไข่ที่คุณภาพดีและมีปริมาณที่  สม่ำเสมอ หรือประมาณการได้ และ 
	2. การเกิดความผิดปกติของการเจริญของตัวอ่อนในท้องตลอดจนลูกโคที่คลอดออกมาแล้ว ความผิดปกติดังกล่าวอาจจะเกิดจากการแสดงออกของยีนในระหว่างการเริ่มต้นของการแบ่งตัวครั้งแรกของไซโกตโคลนนิง อีกทั้งจำนวนเซลล์ของเอ็มบริโอโคลนนิงที่ผลิตขึ้นมามีจำนวนเซลล์น้อยกว่าการเกิดตามธรรมชาติ จึงนำไปสู่ความผิดปกติในระหว่างการตั้งท้อง เช่น มีขนาดรกใหญ่ มีปุ่มรก(caruncles) มากกว่าและขนาดใหญ่กว่า ท้องนานกว่า และไม่สามารถเกิดการคลอดเองได้ หรือเมื่อเกิดออกมาแล้วลูกโคยังมีความผิดปกติของระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบโครงสร้างของร่างกาย ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ 
	ดังนั้นในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิงก็ยังต้องวิจัยและพัฒนาในแง่ของประสิทธิ ภาพของระบบการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่วนในด้านขบวนการย้ายฝากเอ็มบริโอนั้นการพัฒนาสามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอถ้าได้มีการใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนควบคู่ไปกับการทำโคลนนิงด้วย  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ได้ให้การยอมรับว่าผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่นเนื้อนม ที่เกิดจากสัตว์โคลนนิง มีคุณภาพและปลอดภัยเช่นเดียวกับผลผลิตที่มาจากสัตว์ที่เกิดตามปกติ ในบ้านเราปัจจุบันก็มีน้ำเชื้อแช่แข็งจากพ่อโคบราห์มันโคลนนิงจำหน่ายแล้วเช่นกัน (SK 992 และ SK 998)
	7. เทคโนโลยีชีวภาพที่พร้อมใช้ในการผลิตโคบราห์มัน
	9. สรุป
	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายปรับปรุงพันธุ์ที่นำมาใช้กับโคบราห์มันในประเทศไทย นับว่าก้าวหน้าอย่างมาก และในอนาคตหากสามารถนำเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ ร่วมด้วย ก็จะทำให้การพัฒนาพันธุ์โคบราห์มันของไทยให้เป็นโคเนื้อที่มีศักยภาพสูงในเชิงการผลิตเนื้อ และเป็นพันธุ์โคต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคในภูมิภาคนี้อีกด้วย
	10. เอกสารอ้างอิง

	10 ณรงค์ เลี้ยง
	11_รุจเวทย์
	2. Why Private Sector Needs Research and Development (R&D)?
	1. Biotechnology: Professor Dr. Yongyuth Yuthawong has addressed in an article once that the most beneficial biotechnology in the future is to develop breeds of selected plant and animal in order to increase yield of food production for the world population. Molecular genetic, DNA marker are examples of the key areas for R&D projects.
	2. Food science & Food Technology: The focus will go toward the safety of food produced as a top priority. Risk analysis and traceability of contaminants in food are key components. The new technology on food processing is then followed. 
	3. Meat science: Thailand produces food animals, processes and exports to many countries worldwide. However, the knowledge and R&D project under meat science area is quite limited. 
	4. Material science: This area is increasingly important for not only livestock products but also agricultural products as a whole. Active packaging and smart packaging are some of the examples.
	5. Conclusion:
	It is time for private sector, livestock, in particular to be interested in incorporating R&D into the firm’s major activities. However, top management of the firm should have a vision, commitment and putting R&D into the firm’s strategies. Industry-University linkage is one of the important key success factors that the firm can initiate and start R&D activity. The firms should change the mindset and open to the new things. By using the mechanisms through governmental supports, the firm will take a lower risk.
	6. เอกสารอ้างอิง
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	- Maximum concentrations are observed 4-8 hours after oral administration.
	- Therapeutic levels of 20-40 g/ml have been suggested to maximize seizure control while minimizing side effects.
	- Serum phenobarbital levels should be assessed at 2 weeks after beginning  therapy to determine whether the actual serum concentration of phenobarbital has been obtained. 
	- Rountine serum PB level, CBC and serum chemistries should be measured every 6 months.
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	1Bระดับความเจ็บปวดที่สัตว์จะได้รับจากหัตถการหรือการผ่าตัดชนิดต่างๆไม่เท่ากัน ดังนั้นสัตวแพทย์ต้องเลือดชนิดยาและเทคนิคให้เหมาะสม เช่น ความเจ็บปวดจากการเย็บแผลน้อยกว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแก้ไขกระดูกหัก ป็นต้น สัตว์แพทย์ต้องเลือกใช้ยานำสลบและ/หรือยาชักนำการสลบที่มีฤทธิ์แก้ปวดและ/หรือ NSAID และ/หรือเทคนิคการใช้ยาชาเฉพาะที่มา และ/หรือใช้ analgesic adjuvant (การให้ยาแก้ปวดร่วมระหว่างการผ่าตัด)ร่วมอยู่ในแผนการบริหารยาด้วย โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเจ็บปวด โรคประจำตัวสัตว์ และระดับความเสี่ยง ASA 
	2Bยาที่ที่นิยมใช้ในวิสัญญีทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่ 
	3B1. ยาระงับปวดที่มีใช้ตามคลีนิคและโรงพยาบาลสัตว์อย่างแพร่หลายคือ NSAID ในรูปแบบฉีด เช่น caprofen, flunixin meglumine, tolfenamic acid เป็นต้น ดังนั้น สัตวแพทย์สามารถให้ยากลุ่ม NSAID ก่อนการผ่าตัดประมาณ 30 นาทีก่อนผ่าตัดได้เพื่อยับยั้ง transduction และยังมีหลักฐานเพิ่มเติมว่า NSAID ยังมีผลต่อขั้นตอน modulation อีกด้วย แต่การให้ยากลุ่ม NSAID นั้นจะต้องไม่มีข้อห้าม เช่น ไม่มีปัญหา renal insufficiency การสูงขึ้นของเอนไซม์ตับ แผลในทางเดินอาหาร และปัญหาการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น
	4B2. ยาในกลุ่ม alpha-2 agonist เช่น xylazine ที่มีฤทธิ์แก้ปวด สามารถใช้เดี่ยวๆสำหรับเป็นยานำสลบได้ หรือยากลุ่มนี้สามารถใช้ร่วมกับ opioid เช่น morphine ได้ในกรณีผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดรุนแรงมาก เช่น xylazine 0.5-1 mg/kg + morphine 0.5 mg/kg IM  การใช้ยาร่วมกันนี้ให้ระวังและเตรียมแก้ไข  bradycardia ซึ่งอาจเกิดได้ จากประสบการณ์ผู้เขียน สัตวแพทย์สามารถให้ xylazine 0.25 mg/kg IV ระหว่างผ่าตัดทุก 30 นาทีเพื่อลดความต้องการของยาดมสลบเป็นลักษณะของ analgesic adjuvant
	5B3. ยาในกลุ่ม benzodiazepine เช่น diazepam, zolazepam  และ midazolam ยาที่นิยมใช้มากที่สุดอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ ได้แก่ Zoletil® (zolazepam + tiletamine) ยากลุ่มนี้ไม่มีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เท่านั้น จึงสมควรใช้ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แก้ปวด เช่น dissociative agent (ketamine) หรือ opioid (fentanyl)  การใช้กลุ่ม benzodiazepine ร่วมกับ opioid สำหรับนำสลบเช่น midazolam 0.4-0.5 mg/kg morphine 0.2-0.5 mg/kg IM แล้วตามด้วยยาชักนำการสลบ การใช้ benzodiazepine ร่วมกับ opioid หรือ dissociative agent เพื่อชักนำการสลบจะไม่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
	6B4. ยาในกลุ่ม phenothiazine ได้แก่ acepromazine ไม่มีผลในการระงับปวด มีผลในการลด perception เท่านั้น จึงสมควรใช้ร่วมกับยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์แก้ปวด เช่น opioid (morphine) ตัวอย่างการใช้ยาร่วมกันได้แก่ acepromazine 
	7B0.03-0.05 mg/kg รวมกับ morphine 0.2-0.5 mg/kg IM สามารถรวมกันได้ใน syringe เดียวกัน 20-30 นาทีก่อนชักนำการสลบ
	8B5. ยากลุ่ม local anesthetic เช่น lidocaine และ bupivacine เทคนิคที่สัตวแพทย์คุ้นเคยคือใช้ยากลุ่มนี้สำหรับการทำ local anesthesia และ regional anesthesia เช่น brachial plexus nerve block และ epidural anesthesia ก่อนลงมือผ่าตัด
	9B- ในขณะผ่าตัด สัตวแพทย์สามารถใช้เทคนิค intra-articular analgesia สำหรับการผ่าตัดข้อเข่า เช่น cruciate ligament rupture โดยฉีด lidocaine 2% และ bupivacaine 0.5% ผสมกับ NSS ให้เป็น 1 ml/ 4.5 kg เข้าข้อ หลังจากเย็บปิด joint capsule ก่อนเย็บผิวหนังปิด
	10B- ในสุนัข lidocaine ยังสามารถให้ในลักษณะของ CRI ระหว่างผ่าตัดเพื่อปริมาณยาดมสลบที่ต้องการได้อีกด้วย โดยเริ่มให้ด้วย lidocaine 1-4 mg/kg IV แล้วตามด้วย 1-3 mg/kg/hr IV 10-50 µg/kg/minute
	11B6. ยากลุ่ม dissociative agent คือ ketamine เป็น non-competitive antagonist ซึ่งทำให้เกิดยับยั้งการเกิด sensitization ในส่วนของไขสันหลัง และยังมีฤทธิ์กระตุ้น opioid receptor และกระตุ้น inhibitory system ได้แก่ noradrenergic และ serotonic neuron อีกด้วย ดังนั้นยังสามารถใช้เป็น analgesic adjuvant ได้ด้วย ในสุนัขโดยให้ใช้ 0.5 mg/kg IV และตามด้วย 10 µg/kg/minute ระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัดใช้ 2 µg/kg/minute
	12B7. ยากลุ่ม opioid ที่มีใช้ในประเทศคือ morphine และ fentanyl การใช้ประโยชน์จากยากลุ่มนี้ ได้แก่
	13B- ใช้ร่วมกับยากลุ่มอื่นหรือเดี่ยวๆเพื่อเป็นยานำสลบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
	14B- ในสุนัข Epidural analgesia โดย morphine (preservative free ) 0.1-0.3 mg/kg ร่วมกับ 0.5% bupivacine สามารถให้ฤทธิ์แก้ปวดระหว่างผ่าตัดได้นาน 4-6 ชม. และให้ฤทธิ์แก้ปวดหลังผ่าตัดได้นานถึง12-24 ชม.
	15B- Intra-articular analgesia  ให้ morphine 0.1-0.3 mg/kg ใช้ได้ผลดีในกรณีข้อมีการอักเสบเรื้อรัง สามารถให้ฤทธิ์แก้ปวดระหว่างผ่าตัดได้นาน
	16B- CRI
	17B- Morphine 0.1-0.2 mg/k/hr
	18B- Fentanyl 3-5 (g/kg bolus IV 3-6 (g/k/hr
	19B8. Tramadol เป็นยาที่ไม่ได้จัดว่าอยู่ในกลุ่มของ opioid แต่ตัวยาและ metabolite ของยาออกฤทธิ์ที่ mu receptor โดยมีฤทธิ์แก้ปวดเพียง 1 ใน 10 ส่วนของ morphine เท่านั้น นอกจากนี้ตัวยายังยับยั้ง serotonin noradrenaline uptake ยามีเมตาบอลิซมที่ตับและขับออกที่ไต ขนาดยาที่แนะนำในสุนัขคือ 1-4 m/kg IV หรือทุก 6 ชม. สำหรับการปวดรุนแรงหรือ รับประทาน1-4 m/kg ทุก 12 ชม. สำหรับลดปวดในรายของ osteoarthritis จากประสบการณ์ผู้เขียนแนะนำให้ยาเข้าหลอดเลือดดำช้าๆเนื่องจากได้พบอาการที่สุนัขเหยียด เกร็งกล้ามเนื้อหลายครั้ง
	0B5. เอกสารอ้างอิง

	
	Hyponatremia
	ในการแก้ไขภาวะ Hyponatremia นอกจากสภาพสารน้ำในร่างกาย โดยเฉพาะ ECF ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นใด (Normovolemia, Hypovolemia หรือ Hypervolemia) ยังต้องประเมินความรุนแรงของอาการที่สัตว์แสดงออกร่วมด้วย
	สารน้ำที่นิยมใช้ได้แก่ Isotonic saline solution และมักใช้ร่วมกับ Furosemide เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของโซเดียมมากเกินไป ถ้าสัตว์นั้นอยู่ในภาวะ Hypervolemia และแสดงอาการรุนแรงจากการขาดโซเดียม สามารถใช้ Hypertonic saline solution (3% NaCl) ด้วยอัตรา 1-2 mL/kg/hour หรือถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถปรับลดให้ได้ในอัตรา 0.5 mL/kg/hour และควรให้ร่วมกับ Furosemide ทั้งสองกรณี นอกจากนี้ต้องมีการวัดความเข้มข้นของโซเดียมเป็นระยะทุก 2-3 ชม. เพื่อทำการปรับปริมาณที่ให้ได้อย่างเหมาะสม ในการรักษานั้นไม่ควรเพิ่มระดับของโซเดียมในพลาสมาเร็วเกินกว่า 0.5 mEq/L/hour หรือสูงสุด 10-12 mEq/L/day
	Hypernatremia
	อาจเลือกใช้ D5W หรือ 0.45% NaCl ใน 2.5% Dextrose โดยต้องคำนึงถึงปริมาตรน้ำส่วนที่ขาดอยู่ร่วมกับส่วนที่ต้องได้รับในแต่ละวัน ซึ่งการคำนวณปริมาตรส่วนที่ขาดนั้น ต้องอาศัยความเข้มข้นของโซเดียมในพลาสมาเข้ามาเกี่ยวข้อง
	Water Deficit volume = Weight (kg) x {(current [Na]/previous [Na])-1}
	การใช้ Diuretic drugs เช่น Furosemide นั้นสามารถลดปริมาณโซเดียมในร่างกายได้เช่นกัน
	5.2.3 การแก้ไขความไม่สมดุลกรดด่าง
	Metabolic acidosis
	 การใช้ NaHCO3 สามารถแก้ไขกรดเกิน ที่เกิดเนื่องจาก Hyperphosphatemia, Hyperchloremia หรือ Urinary acidosis แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในรายที่เกิด Diabetic ketoacidosis หรือ Lactic acidosis สำหรับการหาปริมาณของ HCO3-  ที่ต้องการ มีสูตรการคำนวณดังนี้
	ในสุนัข มีค่าเท่ากับ 0.3 x body weight (kg) x (21- patient HCO3-)
	ในแมว มีค่าเท่ากับ 0.3 x body weight (kg) x (19 – patienr HCO3-)
	Metabolic alkalosis
	การป้อน KCl หรือ NH4Cl ผ่านทางปาก สามารถช่วยได้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อดำเนินการรักษาต่อไป
	6. การประเมินสภาพสัตว์ระหว่างการให้สารน้ำ
	การประเมินสภาพสัตว์เป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างการให้สารน้ำ เพื่อให้ทราบว่าขณะนั้นสัตว์ได้รับสารน้ำเพียงพอหรือไม่ ยังช่วยให้สามารถปรับปริมาณที่ให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับวิธีการประเมินนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตรวจสภาพร่างกายภายนอกทั่วไป (Physical examination) โดยบันทึกน้ำหนักตัว, สภาพความยืดหยุ่นของผิวหนัง,  Capillary refilling time,  อัตราการหายใจ,  อัตราการเต้นของหัวใจ, การฟังเสียงปอด หรือ การวัดปริมาตรของ 
	Urine นอกจากนี้ยังสามารถประเมินได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสมา, Blood urea nitrogen (BUN), Serum creatinine ร่วมกับการหาค่าความถ่วงจำเพาะของ Urine
	สำหรับวิธีการประเมินที่ได้รับการยอมรับเป็นวิธีมาตรฐาน คือการวัด Central venous pressure (CVP) เพื่อใช้ประเมินความสามารถของหัวใจในการบีบตัว เพื่อดันให้สารน้ำในหลอดเลือดเกิดการไหลเวียนได้นั้นมีความเหมาะสมกับปริมาตรสารน้ำที่ได้รับหรือไม่
	7. เอกสารอ้างอิง
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	3B3B3. ขบวนการเตรียมตัวรับและการจัดการระบบย้ายฝากเอ็มบริโอมีประสิทธิภาพดี เหมาะสมกับการดำเนินการหรือไม่ 
	4B4B6. กิจการโคเนื้อในประเทศไทยจะใช้การโคลนนิงให้เกิดประโยชน์ได้จริงไหม?
	5B5Bคำถามนี้เป็นคำถามที่ท้าทาย สำหรับนักวิชาการด้านนี้และผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจโคเนื้อว่าจะเป็นไปได้ไหม จะต้องลงทุนมากสักแค่ไหน เมื่อไหร่จะคุ้มทุน... คำถามนี้จะมีคำตอบที่ชัดเจนถ้าปัญหานี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	6B6Bหากจะมองในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ โคบราห์มัน คงจะเป็นโคเนื้อพันธุ์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไป เพราะสามารถเลี้ยงได้ง่ายในสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งอาหารสัตว์ของไทย ในอดีตมีการนำเข้า โคบราห์มันพันธุ์แท้ที่มีพันธุ์ประวัติดี จำนวนมาก รวมทั้งน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ชั้นนำ คาดว่าหากมีการร่วมมือกันในการคัดเลือก โคบราห์มันที่ดีๆเหล่านี้ออกมาเป็นโคต้นแบบก็จะทำให้มองเห็นความคุ้มค่าที่จะมีการลงทุนในการทำโคลนนิง
	7B7Bในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง ปัญหาสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพของขบวนการผลิตตัวอ่อนโคลนนิงพัฒนาต่อเนื่องไปได้ช้า คือ 
	8B8B1. ไข่ที่จะนำมาใช้รับนิวเคลียสของเซลล์ต้นแบบนั้น มีปริมาณน้อยลงและคุณภาพของไข่ก็ด้อยลงเรื่อยๆ การขาดแคลนแหล่งของไข่จากโรงฆ่าสัตว์จะทำงานด้านนี้ชะงักไปได้ หนทางที่จะแก้ได้คือจะต้องใช้ไข่จากสัตว์มีชีวิตด้วยการใช้เทคนิคการเจาะดูดรังไข่ร่วมกับเครื่องอัลตราซาวน์ ซึ่งก็ต้องมีการลงทุนในเบื้องต้นเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องของเครื่องมือและสัตว์ที่จะให้ไข่แต่คาดว่าจะช่วยให้ได้ไข่ที่คุณภาพดีและมีปริมาณที่  สม่ำเสมอ หรือประมาณการได้ และ 
	9B9B2. การเกิดความผิดปกติของการเจริญของตัวอ่อนในท้องตลอดจนลูกโคที่คลอดออกมาแล้ว ความผิดปกติดังกล่าวอาจจะเกิดจากการแสดงออกของยีนในระหว่างการเริ่มต้นของการแบ่งตัวครั้งแรกของไซโกตโคลนนิง อีกทั้งจำนวนเซลล์ของเอ็มบริโอโคลนนิงที่ผลิตขึ้นมามีจำนวนเซลล์น้อยกว่าการเกิดตามธรรมชาติ จึงนำไปสู่ความผิดปกติในระหว่างการตั้งท้อง เช่น มีขนาดรกใหญ่ มีปุ่มรก(caruncles) มากกว่าและขนาดใหญ่กว่า ท้องนานกว่า และไม่สามารถเกิดการคลอดเองได้ หรือเมื่อเกิดออกมาแล้วลูกโคยังมีความผิดปกติของระบบหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบโครงสร้างของร่างกาย ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาได้ 
	10B10Bดังนั้นในขบวนการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิงก็ยังต้องวิจัยและพัฒนาในแง่ของประสิทธิ ภาพของระบบการผลิตเอ็มบริโอโคลนนิง ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่วนในด้านขบวนการย้ายฝากเอ็มบริโอนั้นการพัฒนาสามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอถ้าได้มีการใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนควบคู่ไปกับการทำโคลนนิงด้วย  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ได้ให้การยอมรับว่าผลผลิตที่ได้จากสัตว์ เช่นเนื้อนม ที่เกิดจากสัตว์โคลนนิง มีคุณภาพและปลอดภัยเช่นเดียวกับผลผลิตที่มาจากสัตว์ที่เกิดตามปกติ ในบ้านเราปัจจุบันก็มีน้ำเชื้อแช่แข็งจากพ่อโคบราห์มันโคลนนิงจำหน่ายแล้วเช่นกัน (SK 992 และ SK 998)
	11B11B7. เทคโนโลยีชีวภาพที่พร้อมใช้ในการผลิตโคบราห์มัน
	0B0B9. สรุป
	 1B1Bเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายปรับปรุงพันธุ์ที่นำมาใช้กับโคบราห์มันในประเทศไทย นับว่าก้าวหน้าอย่างมาก และในอนาคตหากสามารถนำเทคโนโลยีทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลมาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ ร่วมด้วย ก็จะทำให้การพัฒนาพันธุ์โคบราห์มันของไทยให้เป็นโคเนื้อที่มีศักยภาพสูงในเชิงการผลิตเนื้อ และเป็นพันธุ์โคต้นแบบสำหรับการเลี้ยงโคในภูมิภาคนี้อีกด้วย
	2B2B10. เอกสารอ้างอิง




