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สารจากอธิการบด ี
 
 ในปพุทธศักราช 2552 นี้จัดเปนปท่ีมีการถดถอย ทางดานภาวะเศรษฐกิจท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาวะโลกรอนจนเกิดผลกระทบตอ
มนุษยและส่ิงแวดลอม เปนอยางมาก จนทําใหองคกรตางๆ ตองรวมมือกันเพื่อลดและปองกันการ
เกิดภาวะโลกรอนท่ีจะเพิ่มมากข้ึน 
 เปนเร่ืองนายินดีเปนอยางยิ่งท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ไดจัดการประชุมวิชาการสัตวแพทย คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 ข้ึนในวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ใน
หัวขอบทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน ซ่ึงนับไดวาเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวม เพื่อเผยแพรความรูความกาวหนาทางวิชาการสูสังคม และเปนการ
พัฒนาวิชาชีพทางดานสัตวแพทย ในสาขาตางๆ อีกดวย ท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหนักวิชาการ 
ผูเช่ียวชาญ ไดรวมแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็น ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอกัน และยังเปน
การพบประสังสรรคกันอีกดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีนโยบายชัดเจน ท่ีจะสงเสริมให
บุคลากรทํางานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเสมอมา การจัดประชุมวิชาการตางๆ จึงถือเปนเวที
สําคัญในการรวบรวมหมูนักวิจัย กอใหเกิดการตอยอดของงานวิจัย และเปนจุดเร่ิมตนของการ
สรางสรรคงานวิจัยใหมๆ ไดในอนาคต 
 กระผมเช่ือวาผลที่ไดรับจากการประชุมวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร ในคร้ังนี้ จะ
ชวยกระตุนใหมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพสัตวแพทยมากข้ึน อันจะเปนประโยชนท้ังตอนักวิชาการ 
ตัวองคกร สังคม และประเทศชาติในท่ีสุด  
 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.สุเจตน   จันทรังษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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สารจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 สวัสดีทานผูอานทุกทาน ในปพุทธศักราช 2552 นี้ ประชาคมโลกมีการตื่นตัวกันมาก
เกี่ยวกับภาวะวิกฤตโลกรอน ซ่ึงจะสงผลถึงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลกเรา ประเทศไทยก็คง
หนี้ไมพนวิกฤตการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลกรอนนี้ได ปจจุบันคนไทยในหลายภาคสวน
จึงออกมารณรงคเพื่อชวยกันลดวิกฤตโลกรอน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
ชวยกันลดภาวะโลกรอน จึงไดจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 ข้ึนในหัวขอเร่ือง บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน เพื่อ
กําหนดบทบาทหนาท่ีของสัตวแพทยในการมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนดวยเชนกัน ซ่ึงในการ
ประชุมวิชาการคร้ังนี้ ทางคณะฯ ไดรับเกียรติจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในการกลาว
ปาฐกถาพิเศษ เร่ืองภาวะโลกรอนดวย นับเปนเกียรติกับทางคณะฯเปนอยางสูง นอกจากนี้ยังมีการ
บรรยายทางวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจัย ท่ีเปนประโยชนอีกมากตอวิชาชีพสัตวแพทย ภายใน
งานมีการจัดอบรมการทําผลิตภัณฑจากนํ้านมแพะใหกับเกษตรกร การออกรอนของบุคลากร 
นักศึกษา และบริษัทหางรานตางๆ และมีกิจกรรมพบประสังสรรคกันระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบันดวย ในวันท่ี 26 พ.ย. 52 
 สุดทายขอขอบคุณทานนายกสภามหาวิทยาลัย ทานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทาน
อธิการบดี ทานรองอธิการบดี และทานผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนอยางสูงท่ีใหเกียรติมารวมงาน 
ขอบคุณวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ บริษัทเอกชนตางๆ ท่ีสนับสนุนการจัดงานคร้ังนี้ ขอบคุณผูเขารวม
สัมมนา คณะผูจัดสัมมนาทุกทาน ขอใหทุกทานจงมีแตความสุขความเจริญตลอดไป 
 
 

 
(รศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
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คํานํา 
 
 ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 
ประจําป 2552 ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลทางวิชาการที่มีการนําเสนอในการประชุมวิชาการ
ทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 ท่ีจัดข้ึน ณ คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหวางวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ในหัวขอ 
“บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน” ขอมูลทางวิชาการในแตละหัวขอของวิทยากรผูบรรยาย
หรือนําเสนอผลงานเปนผูจัดเตรียม และ อยูในความรับผิดชอบของผูแตงหัวขอนั้นโดยตรง   ทาง
ผูจัดทําและกองบรรณาธิการเปนผู ตรวจสอบรูปแบบ เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และ รวบรวมเพื่อ
จัดทําเปนหนังสือขึ้น  เนื่องจากระยะเวลาในการจัดเตรียมมีนอย จึงอาจมีขอบกพรองซ่ึงตรวจพบ
ภายหลังได  ทางคณะผูจัดทําขอนอมรับ และขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  อยางไรก็ตาม ผูจัดทํา หวังเปน
อยางยิ่งวา หนังสือ “ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูสนใจติดตามขอมูลทางวิชาการดานสัตว
แพทยศาสตรมากพอสมควร  

 
 
 

อ.นสพ.ดร. ทนงศักด์ิ   มะมม 
อ.สพญ.ดร.วลัยพร   ตนพิทักษ 
สพ.ญ. สุวริน   ภาวสุทธิไพศิฐ 

  

คณะผูจัดทํา 
พฤศจิกายน 2552 
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การเสวนาเรื่อง “ฟารมปศุสัตวไทยไรสาร” 
การผลิตเนื้อสัตวปลอดสารเคมี และการผลิตเน้ือโคธรรมชาติ 

 

ดร.สรรเพชญ โสภณ∗ 
 
 

ากการประมาณการวาประชากรโลกจะเพ่ิมขึ้นจาก 5.5 พันลานคน ในปจจุปนเปน 8 พันลานคน 
ในป ค.ศ. 2020 ในจํานวนน้ี รอยละ 44  เปนชุมชนขยายในเขตเมือง อีกทั้งรายไดประชากร

เพ่ิมขึ้นทําใหมีความตองการอาหารโดยเฉพาะอาหารโปรตีนเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันมีสัญญาณอันตรายของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ที่มีผลกระทบท่ี วิกฤติโลก ตอความเปนอยูของมนุษยชาติ ไดแก ดินเสื่อมโทรม   นํ้าขาด
แคลนและมีมลพิษ   ภาวะโลกรอน   ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง   พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลเหลือนอย  
สิ่งตางๆเหลาน้ีลวนเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมเคมี 

ดังน้ันทิศทางการพัฒนาประเทศของประเทศตาง ๆที่โลกเนนไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังที่องคกร
ระหวางประเทศท่ีสําคัญ เชนองคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) ธนาคารโลก และ 
องคกรดานอาหารและเกษตรโลก (FAO) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเกษตรอินทรียมากยิ่งขึ้น โดยถือเปนกลยุทธในการพัฒนาชนบทแบบย่ังยืนที่มีประสิทธิภาพ “เกษตร
อินทรีย” จึงเปนระบบทางเลือกการเกษตร ที่บรรจุไวตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551-2554) และเปนนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล แผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ภาคเกษตร 
เพ่ือบรรลุเปาประสงคหลัก 3 ประการ ไดแก การพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน   การแกปญหาความยากจน  และ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการเกษตร 

เกษตรอินทรีย (organic agriculture) หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวมท่ีเก้ือหนุนตอ
ระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุ ธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใช
วัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใช พืช สัตว หรือ จุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรม (genetic 
modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการแปรรูปดวยความ
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑในทุกขั้นตอน ( มกอช.9000 
เลม 1-2546)  

ปศุสัตวอินทรีย (Organic livestock) หมายถึง ระบบการจัดการผลิตปศุสัตวที่มีความสัมพันธกลมกลืนระหวางผืน
ดิน พืช สัตวที่เหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว ที่ทําใหเกิดความเครียดตอ
สัตวนอยที่สุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยการจัดการฟารมที่ดี หลีกเล่ียงการใชยาและ
สารเคมี ( มกอช.9000 เลม 2-2548)  

                                                 
∗ สาขาวิชาสัตวบาลและพื้นฐานทางสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

จ 
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ปศุสัตวอินทรียเปนสวนหน่ึงของระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐาน คือ เปนระบบการเกษตร
แบบองครวม การปลูกพืชเล้ียงสัตวผสมผสาน ที่ใหความสําคัญของสรรพสิ่งและกิจกรรมโดยรวมของระบบนิเวศ
การเกษตร รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟารม โดยใชทรัพยากรในทองถ่ินมาหมุนเวียนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ใชพันธุพืช พันธุสัตวที่มีความตานทานโรค และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใหเกิดการ
ควบคุมความสมดุลกันเอง ดังน้ันจึงเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชสารเคมีสังเคราะห ไมใชสิ่งมีชีวิต
ที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม สําหรับการเล้ียงสัตวเนนศาสตรใน “เชิงสงเสริมสุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตว” 
positive animal health and welfare เชนการจัดการเล้ียงสัตวอยางเหมาะสม ใหสัตวอยูอยางอิสระตามพฤติกรรม
ของสัตวแตละชนิด เพ่ือปองกันการเกิดความเครียดทําใหมีภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ 
 
วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ 

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีแกเกษตรกรและผูบริโภคในการผลิตและบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยจากสารเคมี 

2) เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางอาหาร และกอใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของประเทศในการผลิตทางการเกษตรที่เก้ือกูลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในแขงขันของสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยในตลาดโลก ทั้งดานราคา 
ความหลากหลายของสินคา และมคีุณภาพที่เปนที่ยอมรับและเช่ือถือของผูบริโภค รวมท้ังเปนแหลงผลิต
เกษตรอินทรียที่สําคัญในระดับภูมิภาค และมีการสรางเครือขายที่เขมแข็งและเช่ือมโยงทั้งระบบ 

 

การผลิตและบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยจากสารเคมี 

เปนระยะเริ่มตนของของยุทธศาสตรการปรับเขาสูเกษตรอินทรียอันไดแก 
1) พ้ืนที่ปรับเขาสูเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายชนิด หมุนเวียนตามฤดูกาล เพ่ือเปนอาหารมนุษย

และอาหารสัตว 
2) ลดการใชสารเคมีสังเคราะห ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช 
3) มีระบบการจัดการเล้ียงสัตวแบบปลอยในพ้ืนที่ที่พอเหมาะ ไมใชสารเคมีสังเคราะหในการเล้ียงสัตว 
4) ใชมูลสัตว ทําปุยหมัก ปุยคอกปรับปรุงดิน 

 
การผลิตเน้ือโคธรรมชาติ (Natural Beef Production) 
 เน้ือโคธรรมชาติ หมายถึง เน้ือโคที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไมมีสวนผสมท่ีมาจากวัสดุที่ทําเทียม
ขึ้นมาหรือเติมสีและมีกระบวนการผลิตนอยที่สุด 

1) การผลิตเน้ือโคธรรมชาติจากโคพ้ืนเมือง 
2) การผลิตเน้ือโคธรรมชาติจากโคเน้ือพันธุดี 
3) โอกาสและความเสี่ยงในการผลิตเน้ือโคธรรมชาติ 
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เอกสารอางอิง 
ศูนยปศุสัตวอินทรีย . โครงการพัฒนาปศุสัตวอินทรีย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ.  

2551-2554. ศูนยปศุสัตวอินทรีย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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การเลี้ยงไกไขอินทรีย 
 

ธนเดช  แสงวัฒนกุล∗ 

 

                                                 
∗

 หางหุนสวนจํากัดอุดมชัยฟารม 64 หมู 12  ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 
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ฟารมปศุสัตวไทยไรสาร 
 

น.สพ.ไชยรัตน  ศิริมังคลานุรักษ∗ 
 
 

นปจจุบันกระแสความนิยมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการบริโภคอาหารตางๆ 
กําลังไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเพ่ิมมากขึ้น  ในดานการตลาดแนวโนมการบริโภคสินคา

ที่เนนเรื่องความปลอดภัยไรสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะปนเปอน เชน Green product, Organic product หรือแมแต
บรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติสามารถยอยสลายไดงายและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็เปนเรื่องที่ผูบริโภค
พิจารณาดวยเชนกัน  สําหรับฟารมปศุสัตวไทยไรสารในสวนของฟารมโคนมน้ัน ปจจุบันก็เริ่มมีการต่ืนตัว และ
พยายามปรับตัวเพ่ือตอบรับกับกระแสความนิยมของผูบริโภคมากขึ้น  ซึ่งมีทั้งกลุมเกษตรกร ฟารมเอกชนราย
ใหญ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในสถาบันการศึกษาหลายๆ แหง ก็เริ่มใหความสนใจ และพยายาม
ปรับเปล่ียนแนวทางการเล้ียงเพ่ือตอบสนองตอกระแสดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน  สําหรับแนวทางในการปรับเปล่ียน
การเล้ียงเพ่ือลดหรืองดการใชสารเคมีตางๆ น้ันพอแบงไดเปน 3 สวน ไดแก  
1. การปรับเปล่ียนสายพันธุ  ในอดีตเกษตรกรมักจะใหความสําคัญในการปรับปรุงสายพันธุในแงของผลผลิต

เปนสวนใหญ กลาวคือ เนนเรื่องปริมาณนํ้านมเปนหลัก มากกวาเรื่องความแข็งแรง และความทนตอโรค
และสภาพแวดลอม ซึ่งทําใหแนวทางการเลี้ยงน้ันเกษตรกรจําเปนจะตองใหอาหารรวมถึงสารเคมีหรือยา
บํารุงจํานวนมาก เพ่ือใหโคสามารถใหผลผลิตที่สูงได  น่ันก็หมายถึงผลผลิตที่ไดน้ันก็จะมีสารเคมีหรือยา
ตางๆปนเปอนมากดวยเชนกัน  สําหรับแนวทางในการปรับเปล่ียนสายพันธุเพ่ือลดการใชสารเคมีตางๆก็คือ 
การใชสายพันธุที่มีความแข็งแรง และมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีมาผสมกับ
สายพันธุที่มีอยูเพ่ือปรับเปล่ียนใหไดสายพันธุที่มีลักษณะ คือ เล้ียงงาย ใหผลผลิตพอสมควร มีความแข็งแรง
ทนตอโรค และปรับตัวตอสภาพแวดลอมของประเทศไทยไดดี ซึ่งสายพันธุลักษณะน้ีก็จะทําใหเกษตรกร
สามารถลดการใชยา หรือสารเคมีตางๆ ลงไดมาก ถึงแมวาผลผลิตที่ไดจะลดลง แตตนทุนในการเล้ียงก็ลดลง
เชนกัน และผลผลิตที่ไดก็จะมีความปลอดภัยตอผูบริโภคมากขึ้น 

2. การปรับเปล่ียนเร่ืองอาหาร  ประเทศไทยถือไดวามีความอุดมสมบูรณอยางมากในแงของอาหารสัตว 
เน่ืองจากเปนประเทศเกษตรกรรม และมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย  ทั้งพืชที่ปลูกเพ่ือการเลี้ยงสัตว
โดยเฉพาะ รวมถึง by product ตางๆ ที่ไดจากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ อีกจํานวนมาก แตกระนั้น พืชสวน
ใหญที่ปลูกในประเทศยังคงพ่ึงพาปุยเคมี และยาฆาแมลงจํานวนมาก  ทําใหผลผลิตที่ไดยังคงมีสารเคมี
ปนเปอนอยู ซึ่งเมื่อนํามาใชเปนอาหารสัตว สารเคมีตางๆก็ยังคงปนเปอนมาอยางหลีกเล่ียงไมได สําหรับ
แนวทางที่จะลดการใชสารเคมี และยาตางๆน้ัน สามารถทําไดโดยการพ่ึงพาตนเอง เชน การปลูกพืชอาหาร
สัตวเองโดยการไมใชยา และสารเคมีตางๆ ผลผลิตที่ไดยอมปลอดภัยตอสัตว และผูบริโภค แตเน่ืองจากใน
หลายๆ พ้ืนที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถปลูกเพ่ือใชเองได ก็สามารถแกปญหาไดโดยการใชเครือขาย
เช่ือมโยง โดยหาแนวรวมทางความคิด และตองการใหการทําเกษตร และปศุสัตวไรสารประสบความสําเร็จ
เปนจริงได โดยในพ้ืนที่ใดมีความเหมาะสมในการทําการเกษตรอยางหน่ึงอยางใด เชน ปลูกขาวโพด มัน

                                                 
∗  กลุมผูเล้ียงโคนม อินทรียแดรี่โฮม 100/1 ต.พญาเย็น อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30320 

ใ 
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สําปะหลัง เปนตน ก็ทําการตกลงรวมกันกับฟารมปศุสัตว โดยผูปลูกพืชอาหารสัตวจะตองปลูกโดยไมใชยา 
และสารเคมีตางๆ และฟารมปศุสัตวจะตองรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดในราคาที่เปนที่พอใจของทั้ง
สองฝาย ซึ่งวิธีการในลักษณะน้ีจะเปนประโยชนตอทั้งดานเกษตรกรรม และปศุสัตว 

3. การปรับเปล่ียนดานการจัดการ  ปจจุบันความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมมักจะมุงเนนไปท่ีการทําใหสัตวให
ผลผลิตสูงที่สุดทําใหมีการใชยา และสารเคมีตางๆ เชน ฮอรโมน สารกระตุนการเจริญเติบโตตางๆ เปนตน 
เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสารตางๆ เหลาน้ียอมจะตองตกคางมาสูผูบริโภคอยางแนนอน  ดังจะเห็นไดจากความ
ผิดปกติหลายๆ อยางที่เกิดขึ้นกับเด็กในปจจุบัน เชน โรคภูมิแพ การเขาสูวัยหนุมสาวเร็วกวาปกติเน่ืองจาก
ผลของฮอรโมนบางอยาง เปนตน สําหรับแนวทางที่จะชวยลดการใชสารเคมี และยาตางๆ สามารถทําไดโดย
การปรับเปล่ียนวิธีการจัดการหลายๆอยาง เชน การไมเล้ียงสัตวใหแออัดมากจนเกินไปก็จะทําใหสัตวรูสึก
สบาย ไมเครียด สัตวก็จะมีภูมิตานทานตอโรคหรือสภาวะแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไดอยางดี หรือกรณีสัตว
ปวยก็สามารถใชสมุนไพรหลายๆชนิดทดแทนการใชยา และสารเคมีตางๆ ได เพราะปจจุบันมีหนวยงาน
ของรัฐ และสถาบันการศึกษาหลายแหงไดทําการทดลองและวิจัย การนําสมุนไพรมาใชประโยชนในการทํา
เกษตรกรรรม และปศุสัตวจํานวนมาก ซึ่งหลายๆการทดลองก็ใหผลเปนที่นาพอใจ และสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง 

 

อยางไรก็ตาม การทําปศุสัตวแบบไรสารท่ีจะประสบผลสําเร็จได จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือ
จากหลายๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐที่ตองใหการสงเสริม และสนับสนุนทั้งในเรื่องของวิชาการ และ
งบประมาณ รวมไปถึงภาคเอกชนที่ควรชวยสนับสนุน และประชาสัมพันธใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญ
ของการบริโรคอาหารที่ปลอดภัย สบายใจแบบไรสารตกคางใดๆ 
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สัตวแพทยกับการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําจากธรรมชาติ 
 

น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน∗ 
 
 

นปจจุบัน ไดมีตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอม  กับ
การเกิดโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํามากขึ้น เชน อุบัติการณโรคไขหวัดนก (Highly Pathogenic 

Avian Influenza H5N1) เปนตน โดยท่ีเช้ือที่กอโรคเกิดการพัฒนาตัวเอง จากสิ่งแวดลอมเดิมไปสูสิ่งแวดลอมใหม
ที่เปล่ียนไป ไมวาจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงโดยตามธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย โดยเช้ือโรค
เองอาจมีการปรับวงจรชีวิต และเพิ่มความสามารถในการเขาสูรางกายของสัตวที่อยูในธรรมชาติ กอใหเกิดความ
เจ็บปวย และลมตายในสัตวที่ติดเช้ือ  สวนสัตวบางชนิดที่ไมเกิดโรค หรือไมแสดงอาการของโรคอาจทําหนาที่
เปนตัวเก็บกักเช้ือโรคไวและสงผานเขาสูสัตวเล้ียง ปศุสัตว และมนุษย ทั้งทางตรงและทางออม โดยมีรายงานที่
นาสนใจวา โรคติดเช้ืออุบัติใหมที่มีรายงานทั้งหมดน้ัน พบวามีตัวกลางที่เปนสัตวปา ที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ
เก่ียวของกวารอยละ 70  สัตวแพทยและวิชาชีพที่เก่ียวของกับนิเวศวิทยาของเช้ือโรค การระบาด ความรุนแรง และ
การควบคุมปองกัน ตองมีความรูเก่ียวกับปจจัยดังกลาวอยางดีที่สุด จึงจะสามารถรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 เมื่อมีโรคติดเช้ืออุบัติใหมในสัตวเกิดขึ้น ประชาชนทั่วไปและสังคมยอมมีความคาดหวังที่จะให เกิด
ความปลอดภัยตอชีวิตของตน เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจสามารถบริโภคอาหารที่มาจากสัตวไดอยางปลอดภัย อีกทั้งยัง 
สามารถหาความรูเก่ียวกับโรคติดเช้ืออุบัติใหมเพ่ือปองกันตนเอง ครอบครัว สัตวเล้ียง และตองการท่ีจะมั่นใจวา 
หากเกิดการเจ็บปวย หรือมีความผิดปกติจะไดรับการตรวจวินิจฉัยอยางรวดเร็ว และแมนยํา รวมถึงการไดรับการ
รักษาจากพนักงานเจาหนาที่ดานสาธารณสุขอยางเต็มที่ 
 

บทบาทของสัตวแพทยที่เก่ียวของกับโรคติดเช้ืออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา พอแยกออกไดเปนหลายดาน ไดแก  
 ความรู ศักยภาพ การเตรียมการและ การศึกษาวิจัย (Knowledge, capacity, preparedness & research)  
สัตวแพทยตองมีความรูในศาสตรหลายแขนงที่เก่ียวของกับโรคติดเช้ืออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําทราบแนวโนมวา
โรคใดมีความเสี่ยงในการเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต การเคล่ือนที่ของโรคมาสูประเทศไทยเปนอยางไร 
ตองทําอยางไร เพ่ือเตรียมความพรอมหากเกิดโรคขึ้นจริง 
 การตรวจวินิจฉัย (Diagnostics)  ขั้นตอนแรกท่ีมีความจําเปนในการยืนยันวา มีโรคติดเช้ืออุบัติใหม
เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ วิธี หรือขบวนการตรวจวินิจฉัยที่แมนยําและถูกตอง เพ่ือการสรางระบบท่ีจะตรวจหา
โรค และเช้ือโรคใหทันสถานการณ และไมสรางความต่ืนตระหนกในสังคม 
 ดานระบาดวิทยา และประสบการณจริง (Epidemiology & field experience)  หากมีการตายของสัตวใน
ธรรมชาติอยางผิดปกติ สัตวแพทยควรจะตองมีสวนรวมในการตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือหาสาเหตุที่แทจริง และ
แนะนําวาควรดําเนินการอยางไรในขั้นตอนตอไป หากสัตวแพทยขาดประสบการณ อาจนําไปสูการใหขอมูลและ
สรางขอเสนอแนะที่ขาดความรอบคอบและนําไปสูความลมเหลวในการควบคุมโรคได 

                                                 
∗ องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ  

ใ 



54   
 

น.สพ.ดร.บริพัตร  ศิริอรุณรัตน สัตวแพทยกับการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําจากธรรมชาติ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 การเฝาระวังโรค (Surveillance) และการศึกษาวิจัยระยะยาว (Long-term research)  โรคติดเช้ืออุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ํา เปนเรื่องที่หนวยงานที่รับผิดชอบหลักของประเทศ จะตองใหความสําคัญ และมีการวางระบบ 
วางแผนการเฝาระวังโรคอยางตอเน่ืองต้ังแตกอนโรคเขามาภายในประเทศ รวมไปถึงกรณีเมื่อเกิดอุบัติการณขึ้น 
และหลังจากที่โรคสงบลงไปแลวตามธรรมชาติหรือสามารถควบคุมการระบาดได 
 การประสานงาน (Coordination)  เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนการประสานระหวาง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบกับผูเก่ียวของในสวนกลาง ในสวนพ้ืนที่ที่เกิดอุบัติการณ รวมไปถึงการประสานงาน
ระหวางวิชาชีพ องคการระหวางประเทศ หรือแมกระทั่งประเทศเพ่ือนบานที่มีสวนเก่ียวของ และที่อาจไดรับ
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม 
 การรายงาน (Reporting) และการใหความรูและการสรางความตระหนัก (Education & Public 
awareness) เปนสิ่งสําคัญในการบันทึกโรคอยางเปนทางการ รวมถึงการใหขอมูลที่ถูกตองและเช่ือถือไดสู
สาธารณะ เพ่ือการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในสถานการณตางๆ 
 การใชขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบาย (Good science for policy making)  สัตวแพทยตองสามารถใชขอมูลที่มี
อยูเพ่ือการสรางนโยบายที่ผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบสถานการณน้ันๆ สามารถนําไปใชเพ่ือการกํากับดูแลและ
ถายทอดสูหนวยงาน และผูเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การใชขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบาย (Good science for policy making)  สัตวแพทยตองสามารถใชขอมูลที่มี
อยูเพ่ือการสรางนโยบาย ที่ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบสถานการณน้ันๆ สามารถนําไปใชเพ่ือการกํากับดูแลและ
ถายทอดสูหนวยงาน และผูเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งน้ีจะเห็นวาบทบาทของสัตวแพทย ในวงจรที่เก่ียวของกับโรคติดเช้ืออุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําน้ันมี
ความหลากหลาย สัตวแพทยจึงจําเปนจะตองมีประสบการณและความรูในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี มีความพรอม
และสามารถลงมือปฏิบัติไดจริงเมื่อมีอุบัติการณของโรคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ นอกจากน้ี สัตวแพทยยังตองทํางาน
รวมกับวิชาชีพอื่นๆ เชน แพทย นักวิทยาศาสตร นักระบาดวิทยา ผูเช่ียวชาญดานจุลชีพชนิดตางๆ นักวิจัยสัตวปา
แขนงตางๆ นักนิเวศวิทยา นักสังคมวิทยา รวมถึงนักการเมือง ดังน้ันสัตวแพทยตองมีความรอบรูในศาสตรหลาย
แขนง และสามารถบูรณาการเพ่ือใชในสถานการณจริงได 
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DIETARY COMPONENTS IN THE TREATMENT OF 
CANINE OSTEOARTHRITIS 

 

A.C. Beynen∗ 
 
 

UMMARY 

steoarthrosis (osteoarthritis) is a frequently occurring disorder in dogs. Pharmacological 
therapy only reduces pain and inflammation and may be associated with undesirable side 

effects. For long-term treatment of osteoarthrosis in dogs an effective dietetic food is preferable. Such a diet 
should inhibit pain sensation, inflammatory reactions and cartilage degradation. For the formulation of a 
veterinary diet, various functional ingredients (nutraceuticals) have been proposed. However, it is a prerequisite 
that these additives are effective, possibly act synergistically and are without undesirable side effects at the 
effective dosages. The qualification effective should be based on a plausible mechanism of action and a 
demonstrated or acceptable, positive clinical effect in dogs with osteoarthritis. The following nutraceuticals 
meet the criteria set: fish oil, gelatin hydrolysate and beta-1,3/1,6-glucans.  
 
INTRODUCTION 

Osteoarthrosis (arthrosis, osteoarthritis, degenerative joint disorder, athropathia deformans) is  a joint 
disease that is frequently seen in veterinary practice. In various degrees of severity, osteoarthritis occurs in more 
than 90% of dogs older than 5 years (Bennet, 1991 as cited by Servet et al., 2006). In severe cases, the 
symptoms are chronic pain, lameness and immobility. Osteoarthritis is a degenerative and inflammatory 
condition in which loss of cartilage matrix is associated with the release of pro-inflammatory cytokines. 
Osteoarthritis cannot be cured and treatment is directed towards relief of pain by inhibition of inflammatory 
reactions and further breakdown of cartilage. Current pharmacological therapy consists of non-steroid, anti-
inflammatory drugs (NSAIDS) in order to diminish inflammation and subsequent pain. However, the use of 
NSAIDS may cause side effects such as vomiting and diarrhoea (Johnston en Budsberg, 1997), whereas 
cartilage degradation is not inhibited. Safe agents that effectively depress inflammatory reactions and cartilage 
breakdown are thus desirable. Such agents may be a combination of nutraceuticals, food supplements in 
purified or extracted form that are safe and have specific well being and health promoting effects There are 
various nutraceuticals that can be used to treat osteoarthritis in the dog. An overview is given elsewhere 
(Beynen, 2008), but this paper focusses on fish oil, gelatin hydrolysate and beta-1,3/1,6-glucans.   
                                                 
∗  Head, Research and Development, Vobra Special Petfoods, Veghel, The Netherlands 
 Professor of animal nutrition, Rajamangala University of Technology - Isan, Sakon Nakhon, Thailand and King Saud  University, 
 Riyadh, Saudi Arabia 
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PATHOPHYSIOLOGY 

The extracellular matrix of cartilage consists of collagen type II and proteoglycans with different 
glucosaminoglycans (GAGs) as carbohydrate chains. GAGs are polymers of disaccharides such as hyaluronic 
acid (glucuronic acid bound to N-acetylglucosamine), chondroitin sulfate (glucuronic acid bound to N-
acetylgalactosamine with sulphate ester on the C-4 or C-6 position) and keratin sulfate (galactose bound to N-
acetylglucosamine with or without sulfate ester on C-6 of each monosaccharide). Within the molecules of 
proteoglycans long chains of hyaluronic acid are bound to core proteins with variable carbohydrate chains. 
Proteoglycans form a substance with high viscosity and elasticity because of the adsorption of high amounts of 
water. Proteoglycans have a biological function as lubricant that supports the components of connective tissues. 
The high water-binding capacity furnishes flexibility of cartilage so that it can withhold loading. The 
proteoglycans are synthesized by the chondrocytes in cartilage tissue. 

Osteoarthrosis is characterized by excessive degradation of cartilage which is not compensated for by 
cartilage synthesis. The mechanism triggering this process is unknown, but it probably is facilitated by disorders 
such as osteochondrosis, hip dysplasia, genetic joint disorders, trauma, infections, extreme physical exercise 
and obesity. The cartilage damage causes synovitis and the release of pro-inflammatory cytokines. This in turn 
leads to secretion of metalloproteinases (MMPs) by chondrocytes, which results in further degradation of 
cartilage matrix. The pro-inflammatory cytokines stimulate the production of eicosanoids from the omega-6 
polyunsaturated fatty acid, arachidonic acid. These eicosanoids cause a reduction of the pain threshold and also 
vasodilatation in the joint capsula so that the joints become warm, swollen and painful. The clinical symptoms 
are reduced burden tolerance, pain while rising and stiffness. 
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Figure 1. Simplified scheme of the pathophysiology of osteoarthritis and the progressive breakdown of 
cartilage matrix    

As soon as osteoarthritis has developed it evolves into a perpetuating process (Figure 1) that leads to 
progressive loss of cartilage and increasing severity of clinical symptoms. Probably, the progression of 
osteoarthritis is enhanced by the formation of free radicals in cartilage matrix. The condition cannot be cured 
and treatment is limited to inhibition of cartilage degradation, suppression of inflammatory reactions and pain 
relief. It is not possible to identify patients prior to the development of clinical symptoms. Most effective 
against osteoarthritis is retardation of the development through body weight control. As described below, there 
are chondro-protective nutraceuticals, but it is not proven that they also act preventively. 
 
NUTRACEUTICALS 

A nutraceutical can be effective in the treatment of osteoarthritis when it inhibits inflammatory 
reactions and/or cartilage degradation. Inflammation can be decreased by extra production of anti-inflammatory 
eicosanoids and/or diminished production of pro-inflammatory eicosanoids. Degradation of cartilage matrix can 
be inhibited by stimulation of the synthesis of matrix components and/or by suppressing catabolism. 
Nutraceuticals with anti-oxidant activity possibly indirectly inhibit the progression of cartilage loss because 
they reduce the formation of free radicals. Ideally, a nutraceutical should have a demonstrable, reproducible, 
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positive, clinical effect in dogs with osteoarthritis, and it should be safe. The clinical effect should preferably be 
statistically significant in independent, randomised, double-blind, placebo-controlled research. There are 
indications for a placebo effect on the clinical symptoms of dogs with osteoarthritis (Dobenecker et al., 2002; 
Gingerich and Strobel, 2003; Innes et al., 2003; Pollard et al., 2006). 
 
FISH OIL: EFFICACY 

In an open study without a control group, Miller et al. (1992) have shown that administration of 
capsules with EPA reduced the clinical symptoms in dogs with arthritis of the hip joints. Schoenherr (2005) 
published the results of four randomised, double-blind, controlled studies in dogs with osteoarthritis. The test 
diet contained about 2.5% of fish oil. The dogs given the test diet showed a significantly improved tolerance for 
weight bearing. 
 
FISH OIL: MECHANISM OF ACTION 

Fish oil contains long-chain, omega-3 polyunsaturated fatty acids, including eicosapentaenoic acid 
(EPA). The intake of large amounts of fish oil by the dog stimulates the production of weak pro-inflammatory 
eicosanoids at the expense of strong pro-inflammatory eicosanoids which leads to an anti-inflammatory reaction 
(Vaughn et al., 1994). Incubation of isolated cartilage tissue in a medium with omega-3 polyunsaturated fatty 
acids inhibited the degradation of proteoglycans with the inhibitory effect of EPA being largest (Curtis et al., 
2000). The intake of fish oil by dogs reduced plasma concentrations of the cytokine IL-1β (Freeman et al., 
1998). In experiments with cultures of chondrocytes added IL-1β stimulated the secretion of metalloproteinase 
MMP-3 (Cook et al., 2000). This enzyme is responsible for the degradation of collagen type II and 
proteoglycans in cartilage matrix. Thus, there is an acceptable mechanism of action for a positive effect of fish 
oil in a dietetic food for dogs with osteoarthritis. 
 
GELATIN HYDROLYSATE: EFFICACY 

Weide (2004) reported that the intake of gelatin hydrolysate significantly decreased the severity of 
lameness in 20 dogs with osteoarthritis. Because of the open nature of the study and the absence of a placebo 
group, the decrease in lameness cannot be taken as proof for a beneficial effect of gelatin hydrolysate.  

To readdress the effect of gelatin hydrolysate, Beynen et al (2009) carried out a double-blind, 
placebo-controlled trial with privately owned, osteoarthritic dogs. With the use of a questionnaire, the clinical 
signs were evaluated by the owners. For a period of 8 weeks, the test dogs daily received 10 g of gelatin 
hydrolysate (Rousselot ® ADF, Vion Ingredients); as a placebo, soya protein isolate was used. The supplements 
were mixed with the diet; all dogs were fed on the same dry food. There were 15 dogs per treatment group. The 
oral administration of gelatin hydrolysate significantly improved the signs of activity (vitality), stiffness and 
lameness (Figure 2). Gelatin hydrolysate also reduced signs of pain.  
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Figure 2.  Improvement of  clinical signs of osteoarthritis in dogs given gelatin hydrolysate (Rousselot® 

ADF). The increase (= improvement) in score (on a 0-10 scale) as induced by gelatin 
hydrolysate versus placebo was statistically significant (P < 0.05) for the variables activity (A) , 
stiffness (S) and lameness (L), but failed to reach statistical significance for pain (P). 

 
GELATIN HYDROLYSATE: MECHANISM OF ACTION 

Collagen in the cartilage matrix and gelatin hydrolysate share a similar, unique amino acid 
composition in that they are rich in glycine, proline and hydroxyproline. Research in mice has demonstrated 
that after oral administration of radiolabelled gelatine hydrolysate the radioactivity was specifically found in 
cartilage (Oesser et al., 1999). There are indications that the amino acids in gelatin hydrolysate stimulate the 
synthesis of collagen cartilage (Lippiello et al., 1977). The decrease in the severity of lameness in the study of 
Weide (2004) was associated with increased blood concentrations of glycine, proline and hydroxyproline and a 
lowering of the plasma content of matrix metalloproteinase-3 (MMP-3). MMP-3 is involved in the degradation 
of collagen molecules in the cartilage matrix. It could thus be suggested that the positive effect of gelatin 
hydrolysate is caused, at least in part, by inhibition of the degradation of collagen in the cartilage matrix. 
Possibly, inhibition of cartilage breakdown is associated with a reduction in inflammation and pain sensation. 
 
BETA-1,3/1,6-GLUCANS: EFFICACY 

Berge (Nordberg Veterinary Clinic, Oslo) found that the intake of beta-1,3/1,6-glucans improved the 
clinical signs of dogs with joint disorders (unpublished data, 2003). Because of the open nature of the study and 
the absence of a placebo group, the observation cannot be taken as proof for a beneficial effect of beta-1,3/1,6-
glucans.  

To readdress the effect of beta-1,3/1,6-glucans Beynen and Legerstee (2009) carried out a double-
blind, placebo-controlled trial with privately owned, osteoarthritic dogs. With the use of a questionnaire, the 
clinical signs were evaluated by the owners. For a period of 8 weeks, the test dogs were fed on a complete dry 
food with 800 ppm beta-1,3/1,6-glucans (MacroGard®, Orffa); as a placebo, the same diet without supplement 
was used. There were 23 dogs per treatment group. When compared with the placebo treatment, the ingestion of 
beta-1,3/1,6-glucans showed a greater numerical improvement as to the scores for activity, stiffness, lameness 
and pain (Figure 3).   
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Figure 3.  Improvement of  clinical signs of osteoarthritis in dogs given beta-1,3/1,6-glucans (MacroGard®). 

The increase (= improvement) in score (on a 0-10 scale) as induced by beta-1,3/1,6-glucans  
versus baseline values  was statistically significant (P < 0.05) for the variables activity (A) , 
stiffness (S) and lameness (L) and pain (P). The difference in change of scores between the two 
groups was not statistically significant.      

 
BETA-1,3/1,6-GLUCANS: MECHANISM OF ACTION 

Research in pigs (Li et al., 2006) has demonstrated that the feeding of beta-1,3/1,6-glucans reduced 
the plasma concentrations of the pro-inflammatory cytokines, IL-6 and TNFα, and raised the concentration of 
the anti-inflammatory cytokine, IL-10. Thus, the intake of beta-1,3/1,6-glucans may reduce inflammation in 
canine osteoarthritis and thereby reduce pain. TNFα  also stimulates the production of matrix 
metalloproteinase-3 (MMP-3) by chondrocytes (O’Connor and Fitzgerald, 1994). MMP-3 is involved in the 
degradation of collagen molecules in the cartilage matrix. It could thus be suggested that the positive effect of 
beta-1,3/1,6-glucans is caused by inhibition of the degradation of collagen in the cartilage matrix associated 
with a reduction in inflammation and pain sensation. 
 
CONCLUSION 

The three functional ingredients, fish oil, gelatin hydrolysate and beta-1,3/1,6-glucans each have a 
documented, positive effect on osteoarthritis in dogs. Since the underlying mechanisms of the three ingredients 
are different, it may be anticipated that the combination acts synergistically. Thus, an adequate dry diet in the 
treatment of canine osteoarthritis should contain fish oil, gelatin hydrolysate and beta-1,3/1,6-glucans at the 
concentrations of 2.5, 2.5 and 0.08%, respectively. For optimum efficacy of the diet, the same preparations of 
the functional ingredients as those used in the clinical trials should be applied because different preparations 
might be less effective. 
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รศ.สพ.ญ.ดร.รสมา  ภูสุนทรธรรม∗ 
 
 
าเหตุ 

ารติดเช้ือไวรัสเปนสาเหตุที่กอโรคและความผิดปกติในแมวที่สําคัญของประเทศไทย โรคที่เกิด
จากเช้ือไวรัสที่พบไดบอย เชน โรคติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจในแมว มีสาเหตุเกิดจากเช้ือ

ไวรัสที่สําคัญ 2 ชนิด คือ feline herpesvirus (FHV-1) และ feline calicivirus (FCV) โดยเช้ือ FHV-1 มักทําใหเกิด
อาการผิดปกติที่รุนแรงมากกวาเช้ือ FCV นอกจากน้ีเช้ือแบคทีเรียจําพวก Bordetella bronchiseptica หรือโปรโต
ซัว Chlamydophila felis อาจเปนสาเหตุใหเกิด “ไขหวัดแมว”  พบไดในบริเวณที่มีการเล้ียงแมวอยางหนาแนน  
เชน ฟารมแมวหรือบานที่มีการเล้ียงแมวจํานวนมาก แมวติดเช้ือสวนใหญมีการขับเช้ือออกทาง ตา จมูก และปาก 
การแพรกระจายของเช้ือเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับแมวที่เปนโรค แมวที่หายจากโรคที่เกิดจาก FHV-1 มักเปน
ตัวกักโรคแบบแอบแฝงและหากแมวมีความเครียดเกิดขึ้นเช่ือจะถูกปลอยออกมาได  

โรคไขหัดแมวซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือ feline parvovirus (FPV) สามารถเรียกไดหลายช่ือ เชน โรคลําไส
อักเสบติดตอในแมว (feline infectious enteritis) โรคติดเช้ือไวรัสพารโวในแมว (feline parvovirus infection) และ
โรคเม็ดเลือดขาวรวมตํ่าในแมว (feline panleukopenia)  ไวรัสที่เปนสาเหตุเปนไวรัสที่มีดีเอ็นเอสายเด่ียว แมวที่
ติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีมีการขับเช้ือออกมาในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1-2 วัน สิ่งของเครื่องใชที่ปนเปอนเช้ือน้ีใน
สิ่งแวดลอม เชน เสื้อแมว สิ่งปูรอง ถาดน้ํา ถาดอาหาร หรือกรงแมว ลูกแมวที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอนมักปวย 
พบอัตราการปวยและอัตราการตายสูงลูกแมวที่มีอายุระหวาง 3-5 เดือน ในแมวที่มีอายุ 4 สัปดาห ถึง 1 ปอาจพบ
การตายโดยเฉียบพลันและความผิดปกติอื่นๆ เชน มีไข ซึม เบื่ออาหาร 3-4 วัน อาเจียน รางกายขาดน้ํา อาจพบ
อาการทองเสีย เมื่อคลําทองอาจพบการหนาตัวของลําไส และการขยายใหญของตอมนํ้าเหลืองที่ลําไส แผลหลุม
ในปาก ทองเสียเปนเลือด หรือมีภาวะดีซาน 

โรคเยื่อบุชองทองอักเสบติดตอในแมว มีสาเหตุจากการติดเช้ือ Feline Coronavirus (FCoV)  เช้ือ FCoV 
สามารถแบงไดเปน 2 ชนิดคือ FCoV-1 และ FCoV-2 การติดเช้ือตามธรรมชาติเกิดจากเช้ือFCoV-1 สวนเช้ือ
FCoV-2 เปนรีคอมบีเนนท (recombinant) ของ FCoV-1 กับ Canine corona virus (CCV)  เช้ือ FCoV ทําใหเกิดเยื่อ
บุชองทองอักเสบไดรอยละ 10 ในแมวที่ติดเช้ือ FCoV ทั้งหมด โรคเยื่อบุชองทองอักเสบติดตอ เกิดจากการสัมผัส
เช้ือจํานวนมาก ระบบภูมิคุมกันไมสมบูรณ แมวมีระดับภูมิตานทานตํ่า หรือแมวมีความเครียดเกิดขึ้น แมวมักไม
แสดงอาการผิดปกติในการติดเช้ือระยะแรก แมวที่ติดเช้ืออาจมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือทองเสียเปนๆ
หายๆแตไมรุนแรง เช้ือ FCoV กอใหเกิดโรคไดสองแบบ คือ ชนิดเปยก (effusive FIP, wet form) และชนิดแหง 
(non-effusive FIP, dry form) แมวที่เปนโรคน้ีมักมีอายุนอยกวา 1 ป อาการทางคลินิกที่แมวแสดงออกมีสาเหตุมา
จากการอักเสบของหลอดเลือดและการทําลายอวัยวะที่มีหลอดเลือดที่ถูกทําลาย อาการแบบแหงขึ้นอยูกับอวัยวะ
ใดที่ถูกเช้ือทําลายโดยเกิดเปนตุมหนองแกรนูโลมาในอวัยวะตางๆ 

                                                 
∗

  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ถ.อังรีดูนังต แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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สําหรับการติดเช้ือในกลุม Retrovirus ที่สําคัญในแมว เชน การติดเช้ือ Feline Leukemia Virus (FeLV) 
และ เช้ือ Feline Immunodeficiency Virus (FIV) โรค FeLV มักพบไดบอยในแมวที่มีอายุนอย สวน FIV จะตรวจ
พบในแมวที่มีอายุมาก ทั้งสองโรคน้ีกอใหเกิดอาการผิดปกติของหลายๆอวัยวะในรางกาย เชน ระบบภูมิคุมกัน
ของรางกาย ไต ไขกระดูก ระบบ GI อาการทางประสาท โลหิตจางและมะเร็ง เปนตน  
 
การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสในแมว 

1. จากอาการผิดปกติ เชน การเกิดแผลหลุมในชองปากมักเกิดจากการติดเช้ือ FCV การจามบอยๆ และ
เยื่อบุตาขาวอักเสบมีแนวโนมที่เกิดจากการติดเช้ือ FHV-1 แมวที่มีเยื่อตาขาวอักเสบรุนแรงนาจะมี
สาเหตุจากการติดเช้ือ C. felis  เปนตน 

2. การตรวจทางวิทยาเซรุม 
3. การแยกเช้ือไวรัส 
4. การตรวจทางปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส 

 
การรักษา 
 ไมมีตัวยาจําเพาะในการรักษาไวรัส การรักษาสวนใหญเปนการรักษาเพ่ือพยุงอาการ การใชยาปฏิชีวนะ
ชนิดออกฤทธิ์ในวงกวางเพ่ือปองกันการติดเช้ือแทรกซอนจากแบคทีเรียและควรเสริมวิตามินบีอาจใหยากระตุน
ความอยากอาหารใหแมวปวยที่เบื่ออาหาร เชน การใหยา diazepam ในขนาด 2.5 มก./ตัว โดยการฉีดใตหนัง 2-3 
นาที กอนใหอาหาร  ปจจุบันมีการใช recombinant feline interferon ในสัตวปวยบางราย ซึ่งผลการรักษายังมี
การศึกษาตอไป 
 
การปองกันโรค 
 การจัดการเล้ียงดูที่ดีและถูกสุขลักษณะเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดในการปองกันการติดเช้ือไวรัสในแมวมี
การใชวัคซีนเช้ือเปนแบบฉีดและแบบหยอดจมูก มีวัคซีนเช้ือตายสําหรับเช้ือ FHV-1 และ FCV และวัคซีนเช้ือเปน
สําหรับ B. bronchiseptica แนะใหฉีดซ้ําทุกป ในโรคไขหัดแมว แมวจะมีแอนติบอดีถายทอดจากแมตอเช้ือ CPV 
มีคาครึ่งอายุ 9.5 วัน ถาภูมิคุมกันจากแมมีมากกวา 1:10 พบวาการใหวัคซีนไมไดผล ในการใหวัคซีนเช้ือเปนและ
วัคซีนที่ไดมาจากการเพาะเล้ียง ควรใหเมื่อลูกแมวอายุ 8-9 สัปดาห และควรใหซ้ําอีก 1-2 ครั้ง หางกัน 2-4 สัปดาห 
จากน้ันแนะนําใหฉีดวัคซีนซ้ําในปถัดไป 
 ปจจุบันมีเพียงวัคซีนชนิดเดียวที่ใชไดปลอดภัยสําหรับการปองกันการติดเช้ือ FCoV เพ่ือปองกันโรคเยื่อ
บุชองทองอักเสบ คือ Primucell® เปนการใชเช้ือ FCoV สายพันธุ DF2-FIPV ที่มีความไวตอการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิ เช้ือน้ีเจริญไดในอุณหภูมิตํ่าโดยเฉพาะในทางเดินหายใจ Primucell® เปนวัคซีนชนิดหยอดจมูกทําใหเกิด
ภูมิตานทานตอโรคแบบเฉพาะที่ในตําแหนงที่เช้ือเขาสูรางกาย 
 แมวที่ติดเช้ือ FeLV และ FIV ควรไดรับการทดสอบทุกครั้งวาไมมีการติดเช้ือไวรัส กอนทําการฉีด
วัคซีน วัคซีนสําหรับ FIV มีเพียงชนิดเดียวที่จดทะเบียน  การใหวัคซีน FIV แกแมวทําใหรบกวนตอผลการตรวจ
โดยการใชชุดทดสอบโรค FIV ทําใหการใชวัคซีนยังเปนที่ปญหาและมีการใชในบางประเทศ เทาน้ัน แมวที่ปวย
จากไวรัสในกลุมน้ี ควรไดรับการทําหมัน ทําความสะอาดภาชนะ ชามอาหารและอุปกรณในการเล้ียงดูแมว คัด
แยกแมวปวยออกจากแมวปกติ  
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นพดล  เสรีรัฐ∗ 

 

 

                                                 
∗  บริษัท ยู เอส ซัมมิท (โอเวอรซีส) จํากัด 52/184 บางกะปสแควร  ถ.สุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
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DIARRHEA IN DOG 
 

สพ.ญ.ทุติยาภรณ  จันทรนอย∗ 

 

                                                 
∗
  โรงพยาบาลสัตวบางนา 232/2 หมู 11 แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 
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สพ.ญ.สุภรัตน วรรณศิลป∗ 
 
 

จจุบันน้ีไดมีการตรวจพบวาสุนัขและแมวเปนโรคตับกันมากขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการให
อาหารที่ไมเหมาะสม การไดรับสารเคมีรวมถึงยาที่มีผลตอตับและอาจเกิดจากความผิดปกติทาง

พันธุกรรมของสัตวเอง ซึ่งอาการทางคลินิกที่พบไดบอยๆ ดังแสดงในตาราง 
 

SYMPTOM Frequency of Occurrence in Primary Liver Disease 

Apathy & Listlessness 60% 
Reduced appetite 59% 
Vomiting 58% 

Weight loss 50% 

Polyuria/polydipsia 45% 

Diarrhoea 27% 

Reduced endurance 27% 

Ascites 25% 

Neurological signs 12% 

Jaundice (Icterus) 12% 

Acholic faeces 7% 

From: Rothuizen and Meyer, 2000 

                                                 
∗  คลินิกสําหรับสัตว เ ล้ียงขนาดเล็กและรังสีวิทยา  คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  หนองจอก 
 กรุงเทพมหานคร 10530 

ป 
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 ซึ่งแนวทางวินิจฉัยโดยทั่วๆไปที่สามารถทําไดงายในปจจุบันมีไดหลายวิธี ไดแก 
 

 ขอดี ขอเสีย หมายเหตุ 
ALT เปน liver specific enzyme 

มักพบใน cytosol 
อาจมีคาสูงขึ้นไดในภาวะอื่นๆ 
เชน inflammatory GI disease, 
cardiac failure และ haemolytic 
anemiaผิดพลาด! ไมไดกําหนด
ท่ีค่ันหนา หรือจากการใชยา
อื่นๆ เชน anticonvulsant และ 
glucocorticoids 

ภาวะปกติ: อาจสูงกวาคา
มาตรฐาน 2-3 เทา 
ภาวะ mild-moderate : จะสูง
กวาคามาตรฐาน 4-5 เทา 

ALP มัก bound กับ membrane 
ของ bile canaliculi และ 
bile duct 

Isoenzyme คือ ALP ที่พบได
ใน bone, intestine, kidney 
tubules และ placenta 
glucocorticoids สามารถทําให
คา ALP สูงขึ้นไดในสุนัขแตไม
เกิดขึ้นในแมว  

 

GGT มีความ sensitive นอยกวา 
ALP 

ภาวะบางอยางอาจทําใหเกิดคา 
GGT สูงกวาปกติได เชน 
hyperadrenocorticism 

เหมาะที่จะใชในการตรวจ
ภาวะ cholestatic disease 

AST จะสูงขึ้นเมื่อมีการทําลาย
เน้ือตับเปนอยางมาก 

ไมใช liver specific  

Serum 
albumin 

สังเคราะหขึ้นเฉพาะที่ตับ Hypoalbuminaemia อาจพบใน
ภาวะ burn และ malnutrition 

 

Serum 
globulins 

สูงในภาวะ inflammatory 
hepatic disease, hepatic 
reticuloendothelial system 
compromised 

ตํ่าในภาวะ portosystemic 
encephalopathy 
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 ขอดี ขอเสีย หมายเหตุ 
Bilirubin ภาวะ bilirubinuria จะ

เกิดขึ้นกอนภาวะ jaundice 
สามารถพบไดในสัตวที่มีภาวะ 
starvation และ febrile state 
สวนภาวะ bilirubinuria 
สามารถพบไดในสัตวที่เกิด
สภาวะ sepsis 

พบ mild bilirubinuria (สูง
ถึง 2+)  และ specific gravity 
สูงกวา 1.025 ไดในสุนัข
ปกติ Slight bilirubinemia 

Cholesterol serum cholesterol ตํ่ามากๆ 
มักจะพบในสัตวที่มีภาวะ 
congenital หรือ acquired 
portosystemic shunts และ 
fulminant hepatic failure 

 Cholesterolสามารถเพิ่มขึ้น
ไดในภาวะ pancreatitis,  
diabetes mellitus, 
hyperadrenocorticism และ 
hypothyroidism ได 

Bile acid Serum bile acid เปนคาที่มี
ความ sensitive และ 
specific ในการตรวจ 
hepatobiliary function ทั้ง
ในสุนัขและแมว 

ไมเหมาะสมในสัตวปวยที่มี
ภาวะ jaundice และ ไม anemia 

 

 
การรักษา 
 จุดประสงคหลักในการรักษาโรคตับคือ การขจัดสาเหตุ, ลดขบวนการ inflammation จํากัดการเกิด 
fibrosis, optimum condition สําหรับ hepatic regeneration และ ควบคุมภาวะแทรกซอนตางๆ ไดแก secondary 
bacteria infection, ascites และ hepatic encephalopathy การรักษาโรค Hepatobiliary disease ในสุนัขและแมว
ทั่วไปสามารถทําไดดังน้ี 
 
FLUID THERAPY 

Maintain hydration ควรทําการเลือกสารนํ้าที่มีความเหมาะสมกับสัตวที่ปวยปองกันการเกิดภาวะ 
hypokalemia โดยการเติม KCL ในนํ้าสารนํ้า หรืออาจจะใชอาหารท่ีมีการเติม potassium ลงในอาหารหรืออาจจะ
ใช potassium supplement ควรระวังภาวะ alkalosis ในสัตวที่ปวยเปน hepatic encephalopathy และปองกันและ
ควบคุมภาวะ hypoglycemia โดยการเติม dextrose ในสารนํ้าที่จะใหแกสัตวปวยตามความตองการของสัตว 
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NUTRITION SUPPORT  
 Protein 
  ปริมาณของ protein ที่เหมาะสมท่ีจะใหในแตละวันเทากับ 2.1 g/kg/day (10-14% ของ total 

calories) ซึ่งในการที่จะใหปริมาณของ protein ใหมากพอ เพ่ือใชในขบวนการ hepatic regeneration 
และ repair และในขณะเดียวกันตองควบคุมไมใหระดับของ nitrogenous waste product มากเกินไปเพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดภาวะ HE 
 
Fat 

  ปริมาณของ fat ที่ recommend เทากับ 2-3 g/kg/day (30-50% of total calories) ซึ่ง fat นอกจาก
จะชวยเพิ่ม calories density แลวยังมีสวนชวยเพ่ิมความนากินใหอาหารซึ่งเปนการกระตุนความอยาก
อาหารใหแกสัตวอีกดวย  
 
Carbohydrate 
 Carbohydrate จัดเปนแหลงของ calories ที่สําคัญของอาหารท่ีมีการควบคุมปริมาณของ 
protein และ fat โดยปริมาณที่เหมาะสมอยูที่ 5-8 g/kg/day (30-50% of total calories) โดยที่สําคัญ คือ
ตองพิจารณา form ของ carbohydrate ที่จะใหวาจะใชเวลาในการดูดซึมของ glucose และสงไปยังตับ
นานเทาใด เพ่ือลดปญหา glucose intolerance และ gluconeogenesis 

  
Vitamins 

  การเติม water soluble vitamins (B และ C) เพ่ือลดขบวนการ synthesis, storage และการ
เปล่ียนแปลงตางๆท่ีมีผลกับตับ แตการเพ่ิม Vitamin A อาจเปนอันตรายได เน่ืองจาก Vitamin A จะไป
จับกับ Cytokines แลวทําใหเกิด hepatocellular damage 
 
Minerals 

  การควบคุมปริมาณ Copper ในสัตวปวยที่เปน cholestasis หรือ specific copper-storage 
disease จะสามารถชวยลด hepatocellular accumulation และ cellular injury ได 
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CONTROL HEPATIC ENCEPHALOPATHY 
 การเกิด HE เกิดจากระดับของ ammonia และ glutamate ที่สูงเกินไปแลวมีผลตอการทําลายเซลลที่สมอง 
ซึ่งควรปองกันไมใหเกิดขึ้นโดยการควบคุมปริมาณโปรตีนในอาหาร พยายามอยาใหสัตวทองผูก 
 
CONTROL ASCITES AND EDEMA 
 ซึ่งมักเกิดจากการท่ีมีระดับของ protein ในกระแสเลือดตํ่า เน่ืองจากเกิดความผิดปกติในขบวนการสราง 
protein ปองกันโดยการควบคุมปริมาณ sodium chloride และอาจจะเลือกใช diuretics เชน furosemide, 
spironolactone หรือพิจารณา paracentesis ถามีอาการ dypsnea 
 
CONTROL COAGULATION DEFECTS AND ANEMIA 
 เน่ืองจากตับเปนอวัยวะที่ทําหนาที่เก่ียวกับการสราง Coagulation factors, anticoagulants และ 
fibrinolytic proteins หลายตัว ทําใหเมื่อเกิดวิการท่ีตับจึงสามารถทําใหเกิดภาวะ coagulopathy ได การปองกันทํา
ไดโดยการให Vitamin K1 โดยการฉีด ถามีความจําเปนควรให plasma หรือ blood transfusion 
 
CONTROL GI ULCERATION 
 โดยการให H2 blockers ไดแก cimetidine หรือ ranitidine หรือยาในกลุม cytoprotective agents เชน 
sucralfate 
 
CONTROL INFECTION AND ENDOTOXEMIA 

ให systemic antibiotics ไดแก penicillin, ampicillin, cephalosporins และ aminoglycosidesให intestinal 
antibiotics เชน neomycin และให toxin binders เชน cholestyramine 
 
MANAGE CHOLESTASIS 
 โดยการให bile altering หรือ choleretic drugs เชน ursodiol หรืออาจผาตัดในกรณี extrahepatic bile 
duct obstruction 
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การใชสารเสริมในการรักษาโรคตับ 
 

Vitamin E (400–500 units per day): มีคุณสมบัติเปน anti-oxidant ที่นิยมใชกันอยางมากโดยจะแนะนํา
ใหใชในรูปของ water soluble form และควรอยูในรูปของ d-alpha tocopherol ซึ่งเปน active form มากกวาในรูป 
l-isomer ซึ่งเปน inactive form 

 

Vitamin C (25 mg/kg/day): มีสวนชวยในการรักษาโรคตับโดยเฉพาะอยางยิ่งในรายที่เปน copper หรือ 
ion accumulation ที่ hepatocytes 

 

S-adenosyl-L-methionine (20 mg/kg sid) : จัดเปน nutraceutical ที่ใหผลดีในการรักษาโรคตับ โดยจะ
ไปเพ่ิมความเขมขนของ glutathione ในตับซึ่งมีผลตอ metabolism ของตับโดยตรง ซึ่งยาตัวน้ียังไมมี  adverse 
effects และยังสามารถชวยปองกัน alcoholic hepatitis ในคนไดอีกดวย ซึ่งยาตัวน้ีจะออกฤทธิ์ไดดีถาใหตอนทอง
วาง  

 

Phosphatidylcholine : มีคุณสมบัติในการปองกัน fibrosis และปกปอง hepatocellular membranes. ซึ่ง 
dose ในสุนัขและแมวยังไมทราบแตในคนจะใหในปริมาณ 3–9 grams daily โดยใหเพียงครั้งเดียว 

 

Milk thistle (silymarin) (4–8 mg/kg/day OR 50–250 mg/day): เปนสารในกลุม Bioflavinoid สกัดมา
จากเมล็ดของพืชสีเขียว Silybum marianum ช่ือทางการคาคือ Milk thistle เปนสวนผสมของ isomer 3 ตัว คือ 
silibinin, silydianine และ silychristine โดยที่silibinin เปนสารที่ออกฤทธิ์มากที่สุด และไดมีการผลิตออกมาในรูป 
combine รวมกับ phosphatidylcholine complex (i.e., Sil-phos by Indea labs) ซึ่งทําใหสามารถดูดซึมไดดีขึ้นและ
มีคา bioavailability สูงขึ้น 

 

N-acetylcysteine (70 mg/kg tid): จัดเปน anti-oxidant ที่ควรใหตอนทองวางจะออกฤทธิ์ไดดีกวา  
 

Ursodeoxycholic acid (15 mg/kg/day): เปนตัวยาท่ีมีประโยชนในการขจัดสารพิษที่มีคุณสมบัติเปน 
hydrophobic bile acids ออกจาก hepatocyte membrane คลายเปน antioxidants แตไมสามารถใชในการ 
supportive therapy ได และจะใหผลดียิ่งขึ้นเมื่อใชรวมกับ anti-oxidants ตัวอื่นๆ 
  

Colchicine (0.03 mg/kg SID) สามารถใชเพ่ือปองกันการเกิด fibrosis and cirrhosis ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหสัตวเสียชีวิตได แตการท่ีจะใชยาน้ีตองทําความเขาใจกับเจาของถึงผลขางเคียงและความเสียงที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชยา 

 

D-Penicillamine (10–15 mg/kg bid): เปนยาที่ใชในการรักษาโรคตับโดยทําใหปริมาณ copper ในตับ
ลดลง โดยกลไกยังไมทราบแนชัด และจะใหผลดียิ่งขึ้นถาใชรวมกับ zinc และควบคุมปริมาณ copper ในอาหาร  

Zinc (100 mg daily): สามารถใชในการปองกันไมใหเกิดการรวมกลุมของ copper ในตับและยังทํา
หนาที่เปน antifibrotic agent ไดอีกดวย ซึ่ง zinc มีอยูหลาย form แตที่นิยมให คือ elementary zinc โดยใหตอเน่ือง
นาน 3-6 เดือน จากน้ันลด dose ลงเหลือ 50 mg daily การให zinc ควรกินตอนทองวางและหามใหรวมกับ copper 
chelators ขอควรระวังในการใชคืออาจทําใหเกิดภาวะ hemolytic anemia แตพบไดนอยมาก 
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Alternative treatment 
Dandelion root: มีสรรพคุณที่ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของ bile, ปองกันการเกิด liver congestion, bile 

duct inflammation, hepatitis, gallstones และ jaundice. นอกจากน้ียังทําใหเกิดการ contraction แลวขับเอาน่ิวใน
ถุงนํ้าดีออกมาและกระตุนการทํางานของ hepatocytes ไดอีกดวย 

Dosage: 4-8 milliliters of juice or fresh root (1-2 teaspoons) 
2-8 grams of Dried root, in a tea (infusion or decoction) 
4-8 milliliters of Fluid extract (1:1) (1-2 teaspoons in water or any drink.) 
250-500milligrams in a Powdered solid extract (4:1) 

 
Turmeric: เปนสมุนไพรท่ีอยูในตระกูลเดียวกับขิง โดยมีสรรพคุณเปน antioxidant activity และยังเปน 

anticancer effects อีกดวย สารออกฤทธิ์หลักคือ curcumin ซึ่งมีคุณสมบัติคลาย glycyrrhizin และ silymarin โดย
จะไปลดปริมาณของ carbon tetrachloride และ galactosamine ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดารทําลายของตับ นอกจากน้ี
ยังมีสวนชวยลดขบวนการ inflammation ในตับทําใหคา SGOT และ SGPT ลดลง, สามารถกระตุนใหเกิดการ
สราง bile acid ไดดีมาก รวมถึงสามารถเพ่ิมการสราง bile salt, cholesterol และ bilirubin, curcumin ซึ่งมีผลทําให
เพ่ิม solubility ของ bile เปนผลใหสามารถปองกันcholelithiasisได 

Dosage: 400 and 600 milligrams three times a day. ถาใชรวมกับ Bromelain จะทําใหดูดซึมไดดีขึ้น 
 
Aloe Vera Gel or juice or dried powder: คุณหมอและสัตวแพทยในกลุมแพทยทางเลือกมีความเช่ือวา 

aloe vera สามารถชวยใหเกิดขบวนการ detoxification ในตับ มามและตับออนได ซึ่งที่ยุโรปไดมีการคันพบวา 
aloe vera ชวย simulate the immune system และในรูปแบบ gel สามารถชวยลดระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดได 

Dosage: 2 ounces four times a day is sufficient. 
1/2 teaspoon to 1 teaspoon of the powder three times a day. 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาน้ีเปนการประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือปลัก และกระบือมูราหภายใตการจัดการระบบ

ฟารม  โดยรวบรวมขอมูลระบบสืบพันธุกระบือปลัก และกระบือมูราหเพศเมีย ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน
ธันวาคม  พ.ศ. 2551 จํานวน 106 ตัว ณ ฟารมกระบือแหงหน่ึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตัวช้ีวัดเปนดัชนีวัดประสิทธิภาพทางการ
สืบพันธุซึ่งไดแก ระยะคลอดถึงผสมคร้ังแรก (Calving to first service interval)  ระยะคลอดถึงผสมติด (Calving to 
conception interval)  จํานวนคร้ังตอการผสมติด (Services per conception)  ระยะเวลาต้ังทอง (Gestation period)  ระยะหาง
ระหวางการใหลูก (Calving interval)  และวันทองวาง (Day open) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ในกระบือมูราห ระยะคลอด
ถึงผสมติด ระยะหางการใหลูกและวันทองวาง ในป พ.ศ.2551 มีระยะลดลงเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) คือ 150.65+206.91  วัน  462.74 + 207.43 วัน  และ 205.97 +206.29 วัน ตามลําดับ และจํานวนคร้ังตอการ
ผสมติดของกระบือมูราห ป พ.ศ. 2551 มีจํานวนคร้ังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบือมูราห ป พ.ศ.2550 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) คือ จาก 3.86+2.79 ครั้งเปน 1.93 + 1.79 ครั้ง สวนในกระบือปลักคาดัชนีตางๆไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ โดยสรุปประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือมูราห ป พ.ศ. 2551 มีแนวโนมที่ดีขึ้นกวาป พ.ศ. 2550 และเมื่อทําการ
เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิภาพการสืบพันธุระหวางกระบือมูราหกับกระบือปลัก พบวากระบือปลักมีคาดัชนีระยะคลอดถึง
ผสมติด  ระยะต้ังทอง  ระยะหางการใหลูก และวันทองวางสูงกวากระบือมูราหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คือ ใน
กระบือปลักเทากับ 305.87+231.64  วัน 321.46+11.30  วัน  611.41+230.13 วัน และ 354.14+230.42  วัน  ตามลําดับ สวนใน
กระบือมูราหเทากับ 199.03+198.32 วัน 312.53+15.94 วัน 511.16+199.16  วัน และ 245.79+196.86  วัน  ตามลําดับ 
การศึกษาครั้งน้ีแสดงขอมูลสารสนเทศของประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือปลัก และกระบือมูราหซึ่งเปนขอมูล
พ้ืนฐานที่สําคัญตอการพัฒนางานวิจัย และงานสงเสริมตอไป 
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Reproductive Performance of Swamp and Murrah Buffaloes Under Farm Management System 
Thuchadaporn  Chaiyakhun1#   Pilaipun  Chamsai2  Orawan  Pattanacharoenchai2 

Jitraporn  Apirakkhit2   Duangporn  Hongnara2   Chutarat   Sreesangkram2 

Saowaluck  Paduang2   Sunpech Sophon3 

 
 

Abstract 
 

 This study was to determine the reproductive performance of swamp and murrah buffaloes under farm 
management system. Reproductive data from 106 female buffaloes in buffalo farm at Chachoengsao province during 
January, 2007 to December 2008 were analyzed to describe calving to first service interval, calving to conception 
interval, services per conception, gestation period, calving interval and da open. The result showed that the calving to 
conception interval, calving interval, services per conception and day open of murrha buffaloes in year 2008 were lower 
than year 2007 (150.65+206.9 vs 253.64+175. days, 462.74 + 207.43 vs 565.83+177.05 days, 1.93 + 1.79 vs 3.86+2.79  

and  205.97 + 206.29 vs 297.40+174.27 days, respectively), which statistical difference (p<0.05) but not in the swamp 
buffaloes. The calving to conception interval, gestation period, calving interval and day open of murrha buffaloes were 
shorter than swamp buffaloes (199.03+198.32 vs 305.87+231.64 days, 312.53+15.94 vs 321.46+11.30 days, 
511.16+199.16 vs 611.41+ 230.13 days and 245.79+196.86 vs 354.14+230.42 days, respectively (p<0.05). The 
information from the recently study may advantage for future research and extension plan in buffalo reproduction. 
 
Keywords: buffaloes, efficiency, reproduction, farm 
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บทนํา 
กระบือเปนสัตวเล้ียงที่มีความสําคัญตอเกษตรกรรายยอยในชนบทอยูตลอดมาโดยนับเปนสวนหน่ึงในระบบการ

ผลิตการเกษตรท่ีมีการเพาะปลูกเปนรายไดหลัก กระบือถูกใชเปนแหลงแรงงาน การใชมูลเปนปุยและสามารถขายเปน
รายไดเมื่อจําเปน (กองปศุสัตวสัมพันธ, 2551) ในขณะเดียวกันสามารถใชผลพลอยไดในไรนาซึ่งมีราคาถูกมาใชเปนอาหาร
กระบือเพ่ือเปลี่ยนเนื้อสัตวที่มีราคาสูง  การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีทําใหกระบือนําเอาสารอาหารที่ไดไป
เปล่ียนแปลงเปนเน้ือไดดีกวาโค (สุรชัย, 2541) ปจจุบันการบริโภคอาหารประเภทนม และผลิตภัณฑจากนม เชน เนย  โย
เกิรต  ชีส  มีความตองการสูงมากขึ้นเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางสังคม และความทันสมัยของระบบขอมูล
ขาวสาร การบริโภคอาหารแบบประเทศตะวันตกนิยมและแพรหลายอยางรวดเร็ว กวางขวาง อาหารสวนใหญจะใช
ผลิตภัณฑจากนมในการปรุงแตง เชน พิซซา แฮมเบอรเกอร  ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ และผลิตภัณฑบาง
ชนิดตองทํามาจากนมสดเทาน้ัน เชน Mozzarella Cheese ซึ่งถาทํามาจากนมกระบือจะใหคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด 
(จินตนา, 2548) กระบือมูราหเปนกระบือนมที่ใหนํ้านมมากที่สุด (เมธา, 2547) ขอดีของการใชนมกระบือ คือ มีโปรตีนสูง
กวานมโค สามารถผลิตชีสไดมากกวาในการใชปริมาณนมท่ีเทากัน (กลุมวิจัยและพัฒนากระบือ, 2551) ดังน้ันการเล้ียง
กระบือนม เพ่ือผลิตนํ้านมและผลิตภัณฑจากนมน้ัน  ตองมีการวัดความสมบูรณพันธุของฝูงกระบือ  เพราะหากฝูงกระบือมี
ความสมบูรณพันธุตํ่า  จะสงผลกระทบทําใหเสียคาใชจายในการเล้ียงดู มีอัตราคัดทิ้งสูง และสูญเสียรายไดจากผลผลิตนมท่ี
ลดลง และเน่ืองจากการเล้ียงกระบือนมในประเทศไทยยังไมแพรหลาย ดังน้ันผูจัดทําจึงใหความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุในฝูงกระบือ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานของฟารม และชวยใหผูที่ตองการทราบรายละเอียดขอมูล
จากการศึกษาน้ีไดนํามาเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเรื่องอื่นๆ ตอไป  
 
อุปกรณและวิธีการ 
 รวบรวมขอมูลระบบสืบพันธุกระบือปลัก และกระบือมูราหเพศเมีย ไดแก วันคลอด วันผสมครั้งแรกหลังคลอด 
จํานวนคร้ังที่ผสม และวันตรวจทอง ต้ังแตมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 106 ตัว ณ ฟารมกระบือแหง
หน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา แลวนําขอมูลระบบสืบพันธุทั้งหมดมาคํานวณเปนคาดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ
ดังตอไปน้ี คือ ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก  ระยะคลอดถึงผสมติด  จํานวนคร้ังตอการผสมติด  ระยะเวลาต้ังทอง ระยะหาง
ระหวางการใหลูก  และวันทองวาง  จากน้ันนํามาหาคาเฉล่ีย+คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean+SD) และเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ดวยการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี t-test โดยใชโปรแกรม SPSS® ที่ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติ 95% 

 
ผลการทดลอง 
 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ ไดแก ระยะคลอดถึงผสมครั้ง
แรก ระยะคลอดถึงผสมติด ระยะต้ังทอง ระยะหางการใหลูก วันทองวาง และจํานวนคร้ังตอการผสมติดของกระบือปลัก 
(ตารางที่ 1)  และกระบือมูราห (ตารางท่ี 2) ในชวงป พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2551 จากการวิเคราะหทางสถิติพบวา คาดัชนีใน
กระบือปลัก ป พ.ศ. 2550 ไดแก ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก  ระยะคลอดถึงผสมติด  ระยะต้ังทอง ระยะหางการใหลูก  วัน
ทองวาง  และจํานวนคร้ังตอการผสมติด ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลใน
ป พ.ศ. 2551 สวนในกระบือมูราห ป พ.ศ. 2551 มีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ป พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
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 จากการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิภาพการสืบพันธุระหวางกระบือมูราหกับกระบือปลัก  พบวา 
กระบือปลักมีคาสูงกวากระบือมูราหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก ระยะคลอดถึงผสมติด ระยะต้ังทอง ระยะหาง
การใหลูก และ วันทองวาง (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีประสิทธิภาพการสืบพันธุกระบือปลัก  
ดัชนี พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 

ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก 157.86+283.25 (n=15) 68.47+58.30 (n=23) 
ระยะคลอดถึงผสมติด 218.41+101.58 (n=12) 358.35+271.74 (n=20) 
ระยะต้ังทอง 323.06+17.52 (n=16) 320.69+6.75 (n=33) 
ระยะหางการใหลูก 567.85+169.96 (n=14) 641.90+264.28 (n=20) 
วันทองวาง 353.13+188.50 (n=15) 354.90+262.35 (n=20) 
จํานวนคร้ังตอการผสมติด 3.31+1.66 (n=16) 3.58+2.93 (n=36) 

n = จํานวนกระบือ (ตัว) 

 
ตารางที่ 2  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีประสิทธิภาพการสืบพันธุกระบือมูราห  

ดัชนี พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 
ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก 73.35+59.64 (n=31) 89.91+103.07 (n=35) 
ระยะคลอดถึงผสมติด 253.64+175.74 a (n=31)  150.65+206.91 b (n=35) 

ระยะต้ังทอง 313.00+15.83 (n=42) 312.09 + 16.21 (n=44) 
ระยะหางการใหลูก 565.83+177.05 a (n=31) 462.74 + 207.43b (n=35) 

วันทองวาง 297.40+174.27 a (n=27) 205.97 +206.29 b (n=35) 

จํานวนคร้ังตอการผสมติด 3.86+2.79 a (n=42) 1.93 + 1.79 b (n=44) 

a b มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

n = จํานวนกระบือ (ตัว) 

 
ตารางที่ 3  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัชนีประสิทธิภาพการสืบพันธุกระบือมูราหกับกระบือปลัก  

ดัชนี กระบือมูราห กระบือปลัก 
ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก 82.13+85.25 (n=66) 103.76+185.31 (n=38) 
ระยะคลอดถึงผสมติด 199.03+198.32 a (n=66)  305.87+231.64 b (n=32) 

ระยะต้ังทอง 312.53+15.94 a (n=86) 321.46 + 11.30 b  (n=49) 

ระยะหางการใหลูก 511.16+199.16 a (n=66) 611.41+ 230.13b (n=34) 

วันทองวาง 245.79+196.86a (n=62) 354.14 +230.42 b (n=35) 

จํานวนคร้ังตอการผสมติด 2.92+2.54  (n=84) 3.55 + 2.59 (n=52) 

a b  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

n = จํานวนกระบือ (ตัว) 
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สรุปและวิจารณ 
  ผลการศึกษาครั้งน้ี พบวากระบือปลักมีคาดัชนีของระบบสืบพันธุสอดคลองกับหลายรายงาน ไดแก ระยะต้ังทอง
เทากับ 321.46+11.30 ซึ่งอยูในชวงเดียวกันกับ สุรชัย (2546) (308-322 วัน) และ Virakul (2006) (295-341 วัน)  ระยะหาง
การใหลูก ในการศึกษาน้ี เทากับ 611.41+ 230.13 วัน สอดคลองกับรายงานของ Virakul (2006) (370-670 วัน) แตจํานวน
ครั้งตอการผสมติดคอนขางสูงซึ่งอาจเปนผลมาจากการผสมในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม ดังที่มีรายงานในประเทศฟลิปปนส 
พบวากระบือปลักมีการตกไข 15 ช่ัวโมงหลังสิ้นสุดการเปนสัด (สุรชัย, 2546) และจากการศึกษาอัตราการผสมติดใน
กระบือปลักที่ไดรับการผสมเทียมจากการจับสัดธรรมชาติในประเทศไทยมีคาเทากับ 34.9% (15/43) ซึ่งคอนขางตํ่ากวาโค 
(Chaikhun et al., 2009)  

ขอมูลประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือมูราหจากการศึกษานี้ พบวามีระยะต้ังทองเทากับ 312.53+15.94 วัน 
จํานวนคร้ังตอการผสมติดเทากับ 2.92+2.54 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับกระบือมูราหในอินเดียซึ่งมีระยะต้ังทองเทากับ 307-314 
วันและในประเทศบัลแกเรียต้ังทองนาน 312 วัน  จํานวนคร้ังตอการผสมติดเทากับ 1-3.5 ครั้ง ระยะหางการใหลูกของฟารม 
511.16+199.16 วัน ซึ่งมากกวากระบือมูราหในประเทศอินเดียซึ่งมีคา 334-537 วัน และประเทศบัลแกเรีย 436 วัน คา
ระยะหางการใหลูกที่แนะนําควรนอยกวา 410 วัน (Stahl and Lind, 2003)  สวนประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือมูราห
ในป พ.ศ. 2551 ดีขึ้นกวา พ.ศ. 2550  เน่ืองจากทางฟารมมีความเขาใจในการเล้ียง และการจัดการเก่ียวกับระบบสืบพันธุของ
กระบือมากขึ้น การลดลงของระยะคลอดถึงผสมติด แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการระบบสืบพันธุ  จาก
รายงานของ Ingawale and Dhoble (2004) พบวาประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุของกระบือมูราหมีความแตกตางกันตาม
สายพันธุ สิ่งแวดลอม ประกอบดวยอายุที่สมบูรณพันธุ วงรอบการเปนสัด พฤติกรรมที่แสดงชวงเปนสัด ชวงเวลาที่ผสม 
ชวงการตกไข และชวงระยะหางการใหลูก 

การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาการจับสัดเปนปจจัยจํากัดประสิทธิภาพการผลิตของฟารมที่สําคัญยิ่ง ปญหาเรื่อง
การจับสัดเปนตัวแปรที่สําคัญในขบวนการผลิต เน่ืองจากฟารมใชการผสมเทียม การกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการผสม
เทียมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองอาศัยการสังเกตการจับสัดซึ่งตองใชแรงงานจากคน ซึ่งควรใหความเอาใจใสกับการจับสัด   
Sahni and Srivastava (2003) ทําการศึกษาการจับสัดวันละ 3 ครั้ง ในกระบือมูราห คือ ชวงเชา  ชวงเย็น และชวงกลางคืน 
ในชวงอุณหภูมิอากาศตางๆกัน เพ่ือแกไขประสิทธิภาพในการจับสัด  พบวาทําใหอัตราการต้ังทองสูงขึ้นกวาจับสัดวันละ 2 
ครั้ง (เชา-เย็น) กระบือปลักเพศเมียประมาณ 30 - 40 เปอรเซ็นต จะแสดงอาการเปนสัดไมชัดเจน (silent heat)  สวนใหญจะ
แสดงอาการเปนสัดในเวลากลางคืน และพบวาการเล้ียงกระบือปลักเพศเมียแยกจากเพศผูจะพบการแสดงพฤติกรรมการเปน
สัดเพียง 6 เปอรเซ็นตเทาน้ัน (สุรชัย, 2546)  แมกระบือที่คลอดลูกแลวตองใชเวลาอยางนอย 60 วัน  มดลูก และอวัยวะ
สืบพันธุจึงจะกลับคืนสูสภาพปกติ ดังน้ัน จึงไมควรผสมแมกระบือหลังจากคลอดลูกแลวกอน 60 วัน  (กองปศุสัตวสัมพันธ, 
2551) 

ในการศึกษาดัชนีที่ใชวัดประสิทธิภาพการผลิตของฟารมแบงออกเปน ดัชนีหลักประกอบดวย ระยะหางการให
ลูก  อัตราการคัดทิ้งแมพันธุตอป และเปอรเซ็นตแมโคที่กลับมาคลอดใหมใน 1 ป ซึ่งใชประเมินผลการดําเนินงานเปนปๆ 
ไป  สวนดัชนีรองใชช้ีเฉพาะสําหรับขบวนการผลิตหน่ึงๆในฟารมทําใหเห็นขบวนการที่เปนปญหาในกระบวนการผลิต ซึ่ง
ดัชนีเฝาระวังความสมบูรณพันธุในฝูงเปนดัชนีรองที่มีความสัมพันธใกลชิดดัชนีหลัก เชน ระยะคลอดถึงผสมติด กับ
ระยะหางการใหลูก (ปรียพันธ, 2537)  จากการศึกษาครั้งน้ีแสดงคาดัชนีที่ใชวัดประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือไว
ดังน้ี  ระยะคลอดถึงผสมครั้งแรก  ระยะคลอดถึงผสมติด  ระยะชวงหางการใหลูก  วันทองวาง  และจํานวนครั้งตอการผสม
ติด ซึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธุน้ันยังมีคาดัชนีอื่นๆอีก เชน  ระยะคลอดถึงเปนสัดครั้งแรก  อัตราการต้ัง
ทอง  แตไมสามารถแสดงคาดัชนีเหลาน้ีได  เน่ืองจากการเก็บขอมูลของฟารมไมเพียงพอตอการวิเคราะหหาคาดัชนี  การ
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เก็บขอมูลของฟารมไมตอเน่ือง และซ้ําซอน ซึ่งควรปรับปรุงการเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐาน เขาใจงาย และมีการบันทึก
ขอมูลสม่ําเสมอ   

ในการพิจารณาคาดัชนีของระบบสืบพันธุ ควรพิจารณาจากหลายๆคาประกอบกัน เน่ืองจากคาดัชนีบางตัวจาก
กลุมประชากรเพียงบางสวนของฝูง เชน คาระยะคลอดถึงผสมติด เปนที่ไดมาจากแมกระบือที่มีการผสมติดในฝูงแลว
เทาน้ัน ดังในกรณีที่คาเฉล่ียของคาระยะคลอดถึงผสมติดของฝูงมีคาเทากับ 90 วัน มาจากแมกระบือที่มีการผสมติดภายหลัง
คลอดเทากับ 90 วัน เพียงตัวเดียวในฝูงกระบือ 10 ตัว  ในขณะท่ีแมกระบืออีกจํานวน 9 ตัว ยังผสมไมติด อาจสงผลใหเขาใจ
คลาดเคล่ือนได (ปรียพันธ, 2537) 

อยางไรก็ตามขอมูลประสิทธิภาพทางการสืบพันธุของกระบือมูราห และกระบือปลักจากการศึกษาน้ีสามารถ
นํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญตอการพัฒนางานวิจัย และงานสงเสริมตอไป  โดยเฉพาะการเลี้ยงภายใตระบบการจัดการ
ฟารมไดในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการทําปญหาพิเศษรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปญหาพิเศษ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และขอขอบคุณ คุณรัญจวน เฮงตระกูลสิน ที่เอื้อเฟอขอมูลเพ่ือการทํางานวิจัย 
 
เอกสารอางอิง  
จินตนา อินทรมงคล. 2548. ควายไทยเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน. กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว. 125 หนา . 
ปรียพันธ อุดมประเสริฐ. 2537.การจัดการสุขภาพและผลผลิตในฟารมโคนม.  ภาควิชาสูติศาสตร เธนุเวชวิทยาและ

วิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพมหานคร.164 หนา 
เมธา วรรณพัฒน.2547.การผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตรอน.คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน.  

208 หนา 
วิวัฒน ชวนะนิกุล. 2531. ความรูปจจุบันเรื่องกระบือ. คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. 

78 หนา 
สุรชัย ชาครียรัตน.2541.การผลิตโค กระบือ.สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.กรุงเทพมหานคร. 164 หนา 
สุรชัย สุวรรณลี.2546.การผลิตโค กระบือ. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.อุบลราชธานี. 159 หนา 
กองปศุสตัวสัมพันธ กรมปศุสัตว .2551 .การเล้ียงกระบือ.[Online]. Available: 

 http://www.dld.go.th/service/buffalo/buffalo.html [Accessed:December 20,2008] 
กลุมวิจัยและพัฒนากระบือ กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว .2551.กระบือนม.[Online]. Available:  

http:// kwaithai.com/river_ buff.htm [Accessed:December 20,2008]  
Chaikhun T., Ratthanadhep J., Tharasanit T. and Techakumphu M. 2009. Efficiency of ovulation synchronization and 

fixed-time artificial insemination program in swamp buffalo in small holder farms. In Proceeding of 2nd 
FASAVA 2009 and 35th TVMA 2009. Inpress.  

Ingawale M. and Dhoble R. 2004.Buffalo reproduction in india : an overview. Buffalo Bulletin. 23(1):4-7. 
Sahni K. and Srivastava S.2003.Fertility following twice and thrice daily oestrus detection in murrah buffaloes. Buffalo 

Bulletin. 22(3):59-61. 



135 
 

ธัชฎาพร  ไชยคุณ และคณะ ประสิทธิภาพการสืบพันธุของกระบือปลักและกระบือมูราหภายใตการจัดการระบบฟารม 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Virakul P. 2006.Conception, Gestation and Parturition in swamp buffalo. Buffalo reproduction and reproductive 
biotechnology 3 rd  Revised version.Chulalongkorn University.Bangkok.154 p. 

Stahl H.M.and Lind O.2003.Buffalo milk production-Reproduction and breeding. [Online]. Available: 
http://www.milkproduction.com/Library/Articles/Buffalo_Milk_Production_Chapter_2_Reproduction_and_ 
Breeding.htm [Accessed:December 20,2008] 





137 

วลัยพร  ตนพิทักษ และคณะ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รายงานสัตวปวย: การตรวจพบเชื้อ Corynebacterium pseudotuberculosi  biovar ovis และผลการทดสอบความ
ไวตอยาปฏิชีวนะ จากตัวอยางฝหนองแพะท่ีสงมายังศูนยชันสูตรโรคสัตวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รายงานสัตวปวย: การตรวจพบเชื้อ Corynebacterium pseudotuberculosis  biovar ovis และ 
ผลการทดสอบความไวตอยาปฏชิีวนะ จากตัวอยางฝหนองแพะท่ีสงมายัง 

ศูนยชันสูตรโรคสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

วลัยพร  ตนพิทักษ1#   จุฬาภา  สอนกล่ิน1   มงคล  ชวณิช2   สามารถ  สุวรรรณแคน3 

 
บทคัดยอ 

 
แพะจํานวน 12 ตัว จาก 3 ฟารม ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานี พบกอนฝขนาดประมาณ 3–8 เซนติเมตร ที่ใต

ผิวหนังและตอมนํ้าเหลืองบริเวณสวนหัว  ลําคอ  และทอนํ้านม  เมื่อนําหนองมาเพาะแยกเช้ือพบเช้ือแบคทีเรีย 
Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis ซึ่งทุกสายพันธุไวตอยาปฏิชีวนะ ampicillin cephalexin norfloxacin และ 
tetracycline  สําหรับยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ ใหความไวแตกตางกันไป คือ enrofloxacin 92% (11/12), lincomycin 83% 
(10/12), penicillin 75% (9/12), oxytetracycline 75% (9/12), amoxicillin 67% (8/121), sulfa-tri 67% (8/12) และ 
gentamycin 33% (4/12) 
 
คําสําคัญ: Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis   แพะ   caseous lymphadenitis 
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Case report: Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis identification and their drug 
susceptiblility from samples in Mahanakorn Veterinary Diagnostic Center 

 

Walaiporn  Tonpitak1#   Chulabha  Sonklein1   Mongkol  Chawanit2   Samart  Suwannakhen3 

 
Abstract 

 
Twelve goats from 3 farms in Chachoengsao and Pathumthanee province, Thailand had abscesses 3–8 cm at 

subcutaneous and lymph nodes at heads, necks and teat canal. Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis were 
isolated from the abscesses. All of isolates were susceptible to ampicillin, cephalexin, norfloxacin and tetracycline. The 
variation in susceptibility was observed in antibiotics enrofloxacin 92% (11/12), lincomycin 83% (10/12), penicillin 75% 
(9/12), oxytetracycline 75% (9/12), amoxicillin 67% (8/12), sulfa-tri 67% (8/12) and gentamycin 33% (4/12). 
 
Keywords: Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis, goat, caseous lymphadenitis 
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บทนํา 
Corynebacterium (C.) pseudotuberculosis เปนแบคทีเรียแกรมบวก รูปรางแบบแทง ขนาดกวางประมาณ 0.5 

ไมโครเมตร ยาว 2-3 ไมโครเมตร ซึ่งพบมีการติดเช้ือทั่วภูมิภาคของโลก เปนสาเหตุของโรค caseous lymphadenitis (CLA) 
ในสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เชน แพะ แกะ กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะและแกะเปน
อยางมากเน่ืองจากทําใหสัตวผอม เจริญเติบโตชา นํ้านมลด ผสมไมติด จําเปนตองคัดทิ้ง คุณภาพซากลดลง (Williamson et 
al. 2001) นอกจากน้ียังพบรายงานการติดเช้ือในมา โค กระบือ อูฐ สุกร และคนที่ทํางานเก่ียวของกับสัตว หรือด่ืมนํ้านมดิบ
จากสัตวที่เปนโรค (Dorella et al., 2006) C. pseudotuberculosis แบงออกเปน 2 biovar คือ biovar ovis และ biovar equi 
(Biberstein et al., 1971) โดย biovar ovis มักพบกอโรคในแพะและแกะ มีรายงานพบกอโรคในมาเชนกันแตนอย (Connor 
et al., 2000) ใหผลการทดสอบ nitrate reduction test เปนลบ ในขณะที่ biovar equi พบกอโรคในมาและโคกระบือ และ
ใหผลการทดสอบ nitrate reduction test เปนบวก 

เช้ือ C. pseudotuberculosis สามารถคงอยูในสิ่งแวดลอมไดดีทําใหการแพรกระจายเช้ือภายในฝูงเกิดขึ้นไดงาย 
การติดเช้ือเกิดขึ้นผานทางการสัมผัส และการกิน มีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 8 – 9 วัน และ ระดับภูมิคุมกันสามารถ
ตรวจพบไดหลังจากไดรับเช้ือนาน 15 – 17 วัน (Kuria et al., 2001) ในแพะและแกะมักติดเช้ือผานทางแผลที่ผิวหนัง ทําให
เกิดฝบริเวณใตผิวหนัง หรือตอมนํ้าเหลือง บริเวณสวนหัว ลําคอ ลําตัวสวนหนา และอวัยวะภายใน การวินิจฉัยโรค caseous 
lymphadenitis ทําไดโดยสังเกตจากอาการ รอยโรค และการตรวจพบเช้ือ C. pseudotuberculosis โดยวิธีการเพาะแยกเช้ือ
แลวทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี หรือ การตรวจหาเช้ือดวยวิธีปฏิกิริยา (PCR) สําหรับการตรวจหาการติดเช้ือดวยวิธีทาง
ซีรั่มวิทยานั้นมีการพัฒนาการตรวจอยูหลายวิธี ไดแก ELISA immunodiffusion test และ hemolysin inhibition test (Burrell, 
1980; Brown et al. 1986; Kaba et al., 2001) 

การควบคุมโรค caseous lymphadenitis น้ันยังไมมีวิธีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากการรักษามักใชวิธีการ
ผาตัดเลาะเอากอนฝออก หรือกรณีที่กอนฝแตกออกแลวก็จะระบายหนองออกแลวลางแผลดวยนํ้ายาฆาเช้ือหรือนํ้ายาฆาเช้ือ
รวมกับยาปฏิชีวนะ แลวใหยาปฏิชีวนะ การรักษาดวยยาปฏิชีวนะเพียงอยางเดียวไมไดผลเทาที่ควรเน่ืองจากเช้ืออยูในกอนฝ
ที่มีแคปซูลหนาหุมอยูทําใหยาเขาถึงไดยาก (Williamson, 2001; Washburn et al., 2009)  
 
ประวัติสัตวปวย 

หนวยจุลชีววิทยา ศูนยชันสูตรโรคสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดรับตัวอยางกอนฝ และ หนองจาก
แพะ ในฟารมแพะพันธุ Boer จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ฟารม และฟารมแพะพันธุผสมในจังหวัดปทุมธานี 1 ฟารม ในระหวางป 
2550 – 2552 ทั้งหมด 12 ตัวอยาง แพะทั้งหมดมีอายุประมาณ 2 – 3 ป พบกอนฝใตผิวหนัง และตอมนํ้าเหลือง บริเวณสวน
หัว ลําคอ ลําตัวสวนหนา สัตวแพทยไดเลาะเอากอนฝออกแลวสงตรวจทางหองปฏิบัติการแบคทีเรีย 
 
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

หนองในกอนฝมีสีเหลือง ลักษณะคลายเนยแข็ง  เมื่อนําไปเพาะแยกเช้ือบน blood agar ในสภาวะมีออกซิเจน ที่
อุณหภูมิ 37๐C นาน 48 ช่ัวโมง พบโคโลนีมีลักษณะกลม สีครีมขาวขุน ผิวแหงดาน ขนาดประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร  เกิด 
complete hemolysis รอบโคโลนีเปนบริเวณแคบ ไมเจริญบน MacConkey agar เมื่อนําไปยอมสีแกรม พบเปนแบคทีเรีย
รูปรางแทงยาวประมาณ 2 - 3 ไมโครเมตร ใหผลบวกตอการทดสอบ catalase test และใหผลลบตอ oxidase test ใหผล 
fermentation ตอการทดสอบ O-F test จึงสรุปเบื้องตนวาแบคทีเรียที่เพาะแยกไดคือ Corynebacterium sp. หลังจากน้ันจึง
นําไปทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีตามวิธีที่รายงานใน Quinn et al. (1999) พบวาแบคทีเรียที่แยกไดทั้งหมด ใหผลบวกการ



140 

วลัยพร  ตนพิทักษ และคณะ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รายงานสัตวปวย: การตรวจพบเชื้อ Corynebacterium pseudotuberculosi  biovar ovis และผลการทดสอบความ
ไวตอยาปฏิชีวนะ จากตัวอยางฝหนองแพะท่ีสงมายังศูนยชันสูตรโรคสัตวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ทดสอบ urease test ใหผลลบตอ nitrate reduction test และ esculin hydrolysis ผลการหมักนํ้าตาลกลูโคส และ มอลโตส ให
ผลบวก  แตใหผลลบในการหมักนํ้าตาลซูโครส  การทดสอบ CAMP test พบวาแบคทีเรียที่แยกไดใหผลยับยั้งการเกิด 
hemolysis ของ Staphylococcus aureus และ เกิด hemolysis ชัดเจนมากขึ้นเมื่อนําไปทดสอบกับ Rhodococcus equi  
หลังจากน้ันนําไปทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ โดยวิธี disk diffusion method โดยวิธีของ Bauer et al. (1966) ใหผลดัง
แสดงในตารางที่ 1  
 
สรุปและวิจารณ 

จากผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสามารถสรุปไดวาแพะปวยดวยโรค caseous lymphadenitis ซึ่งมีสาเหตุจาก
แบคทีเรีย Corynebacterium pseudotuberculosis biovar ovis ซึ่งทุกสายพันธุใหผลการทดสอบทางชีวเคมีเหมือนกันและ
ใหผลการทดสอบ nitrate reduction test เปนลบ ใหผลไวตอยาปฏิชีวนะชนิดตางๆ คอนขางดี แตด้ือตอยาปฏิชีวนะ 
gentamycin ซึ่งอยูในกลุม aminoglycoside มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับรายงานตางๆ (Judson and Songer, 1991; 
Kathleen et al., 2000; Dorella et al. 2006) โดยทุกสายพันธุที่แยกไดใหผลไวตอยาปฏิชีวนะ ampicillin cephalexin 
norfloxacin และ tetracycline (ตารางที่ 1) โรคน้ีมีรายงานในประเทศไทยคอนขางนอย (จตุพร กระจายศรี, 2008) และการ
รักษามักใชวิธีการเลาะกอนฝออกแลวใหยาปฏิชีวนะรวมดวย แตมักไมไดผลเน่ืองจากยาแทรกซึมเขาในกอนฝไดยากและ
พบการกลับมาเปนซ้ําอีก (Washburn et al. 2009)  อยางไรก็ตามในการรักษาก็ยังคงใชยาปฏิชีวนะรวมดวยเพ่ือปองกันการ
ติดเช้ือบริเวณแผลผาตัดที่เลาะฝออก จากการติดตามผลการรักษาแพะจากฟารมที่มีการรักษาแลวก็ยังพบการกลับมาเปนซ้ํา
ไดอีก การควบคุมโรคที่ไดผลดีควรทําวัคซีนใหกับสัตวที่ตรวจไมพบการติดเช้ือ รวมกับคัดทิ้งสัตวที่ติดเช้ือ ทําความสะอาด
บริเวณคอก และควรตรวจคัดกรองสัตวปวยกอนนําเขาฝูง 
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ตารางที่ 1  แสดงตําแหนงที่พบกอนฝและผลการทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะของ C. pseudotuberculosis biovar ovis ที่
แยกได 

ชนิดยาปฏิชีวนะ ฟารม ลําดับ 
ตัวอยาง 
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1 Mandibular LN. S S S S S S S S S S S S 
2 Mandibular LN. S S S S S S S I S S S S 
3 Teat canal S S S S S S S S R R S S 

A 

4 Mandibular LN. R S S S I S S I S S I S 
5 Mandibular LN. R S I S S S S S I R I I B 
6 Mandibular LN. I S I S S S S I I I I S 
7 Mandibular LN. S S S S S S S S S I S S 
8 Mandibular LN. S S I S S S S S I R S I 
9 Mandibular LN. S S S S S S S S S I S S 
10 Mandibular LN. S S S S S S S S S S S S 
11 Mandibular LN. S S I S S S S S S I S S 

C 

12 Mandibular LN. S S S S S S S S S I S S 
ความไวตอยาปฏิชีวนะ (%) 75 100 67 100 92 100 100 75 67 33 75 83 

LN. = lymph node, S = susceptible, R = resistant 
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ชนาธิป  ธรรมการ1*   และ   กัญญา  จิระเจริญรัตน1 

 
บทคัดยอ 

 
สุกรสาวเพศเมียสายพันธุทางการคา อายุ 1 ป จํานวน 1 ตัวจากฝูงสุกรแมพันธุทั้งหมด 24 ตัว  แสดง

อาการมีสิ่งคัดหล่ังสีเหลืองลักษณะขุนคลายหนองออกมาจากอวัยวะเพศโดยปนออกมากับนํ้าปสสาวะในชวง
ระยะเวลาที่สุกรเปนสัด  สุกรตัวดังกลาวผสมไมติดและแสดงอาการเปนสัดไมตรงรอบ  ทําการเก็บตัวอยางนํ้า
ปสสาวะโดยใชบีกเกอรรองเก็บในขณะสุกรถายปสสาวะ ทิ้งนํ้าปสสาวะใหตกตะกอนและดูดตะกอนไปตรวจดู
ดวยกลองจุลทรรศน พบตะกอนของผลึก magnesium ammonium phosphate เปนจํานวนมากแตไมพบแบคทีเรีย
ชนิดกลมหรือแทง  อาการดังกลาวหมดไปเม่ือทําการรักษาสุกรดวยยาปฏิชีวนะ penicillin–streptomycin, 
enrofloxacin หรือไมทําการรักษาใดๆเลย   สุกรดังกลาวไมไดรับการรักษาและผสมพันธุอีกตอไปและถูกคัดทิ้ง 
สาเหตุการเกิดอาการดังกลาวยังไมทราบแนชัด   แตอาจเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียในทางเดินปสสาวะในชวง
ระยะเวลาการเปนสัดซึ่งสงผลใหสภาพความเปนกรดดางในนํ้าปสสาวะเปล่ียนไปทําใหเกิดผลึกดังกลาวในที่สดุ 
 
คําสําคัญ: magnesium ammonium phosphate   ปสสาวะ   สุกรสาว 
 

                                                 
1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
#  ผูรับผิดชอบบทความ: ktchanat@kmitl.ac.th 
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Case Report: Magnesium - Ammonium Phosphate crystal in Urine of Gilt 
 

Chanathip  Thammakarn1#   and   Kanya  Jirajaroenrat1 

 
Abstract 

 
A one-year gilt from a herd of gilts showed clinical signs of purulent liked discharge from vulva. It 

was found within the urine during estrus period. The gilt failed in conception and irregularly returned to estrus. 
The urine was collected by voiding using beaker. The specimen was left until sediment appeared. Microscopic 
examination was performed of the sediment and abundant magnesium ammonium phosphate crystal was found. 
However, rods and cocci shaped bacteria were not found. The clinical signs of the gilt disappeared after treating 
with penicillin–streptomycin (long acting formula), enrofloxacin and even though no treatment. At the last 
occurrence of clinical signs, no service and treatment were performed and the gilt was culling. The cause of 
clinical signs is unclear. Bacterial infection of urinary tract during the estrus period, result in changing of urine 
pH and consequently the crystal formation was postulated. 
 
Keywords: magnesium ammonium phosphate, urine, gilt 

                                                 
1
  Division of Animal Production Technology and Fisheries, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang 
#
  Corresponsding author: ktchanat@kmitl.ac.th 
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บทนํา 
ผลึก (Crystals) ในปสสาวะสามารถพบไดเปนปกติ  และไมมีความสําคัญมากนักในการวินิจฉัยโรค  

บางครั้งการแยกชนิดหรือการทราบชนิดของผลึกก็ไมมีความสําคัญ   การท่ีปสสาวะมีผลึกในปริมาณมาก 
(Crystalluria) บงบอกถึงการอิ่มตัวของปสสาวะดวยสารผลึกน้ัน  แตอาจไมไดบงบอกถึงการเกิดน่ิว  ชลลดาและ
คณะ (2544) ไดกลาวถึงผลึกที่พบไดทั่วไปในปสสาวะซึ่งมีหลายชนิด เชน magnesium ammonium phosphate, 
amorphous phosphate, calcium carbonate, ammonium urate, urates, cystine, oxalate และ hippurate เปนตน ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาวะของปสสาวะวาเปนกรดหรือดาง  นอกจากน้ียังมีผลึกบางชนิดที่อาจบงบอกถึงภาวะตางๆของ
รางกายได เชน การพบผลึก  ammonium biurate, leucine หรือ tyrosine ซึ่งอาจบงบอกถึงการเสียหนาที่ของตับ  
หรือในภาวะไตวายเฉียบพลันจะพบผลึก calcium oxalate เปนจํานวนมาก   มณฑิราและวรพงศ (2546) ได
ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชนิดของผลึกในปสสาวะและองคประกอบของน่ิวในมนุษยพบวาในผูปวย
น่ิวที่พบผลึกในปสสาวะบางชนิด เชนผลึกของ calcium oxalate  และผลึกของ uric acid มีโอกาสท่ีองคประกอบ
ของน่ิวจะเปน calcium oxalate  และ uric acid ตามลําดับ  แตสําหรับผลึก amorphous และ magnesium 
ammonium phosphate น้ันยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะสรุปความสัมพันธของชนิดผลึกกับองคประกอบของนิ่ว 
 สุกรซึ่งถือเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย การเกิดผลึกชนิดตางๆในปสสาวะสามารถพบได
เชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ รายงานสัตวปวยฉบับน้ีไดนําเสนอภาวะการเกิด magnesium ammonium phosphate ที่
มากผิดปกติในปสสาวะของสุกรซึ่งทําใหผูเล้ียงเกิดความเขาใจผิดวาเปนหนองที่เกิดจากการติดเช้ือในระบบ
สืบพันธุ 
 
ประวัติสัตวปวย 

สุกรสาวสายพันธุทางการคา อายุ 1 ป  จํานวน 1 ตัว จากฝูงสุกรแมพันธุทั้งหมด 24 ตัว ของฟารมทดลอง
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   แสดงอาการมีสิ่งคัดหล่ังสีเหลืองออนมีลักษณะขุน
คลายหนองออกมาจากอวัยวะเพศ  และพบของเหลวดังกลาวอยูบนซองเล้ียงและพื้นคอกดานทายของแมสุกร  
(รูปที่ 1)  สุกรตัวดังกลาวผสมไมติดและแสดงอาการเปนสัดไมตรงรอบ   สุกรทั้งหมดถูกเล้ียงภายใตระบบ 
Evaporative Cooling System   สุกรไดรับอาหารที่ผลิตขึ้นเพ่ือการคาโดยมีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา  
14 เปอรเซนต  ไขมันไมนอยกวา 3 เปอรเซนต  เยื่อใยไมนอยกวา 10 เปอรเซนต  ความช้ืนไมมากกวา 13 
เปอรเซนต  และใชนํ้าประปาเปนนํ้าด่ืมสําหรับสุกร 

  
รูปท่ี 1 แสดงคราบสิ่งคัดหล่ังลักษณะคลายหนองจากอวัยวะเพศของสุกรที่ติดอยูที่อวัยวะเพศ(ซาย) และติดอยู

ที่ซองเล้ียงแมพันธุ (ขวา) 
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การตรวจวินิจฉัย 
 ทําการเก็บตัวอยางปสสาวะของแมสุกรที่แสดงอาการโดยวิธีรองเก็บขณะที่แมสุกรทําการปสสาวะโดย
ใชบิกเกอรชนิดแกวใส   สังเกตลักษณะทางกายภาพพบวาปสสาวะของแมสุกรมีสีเหลืองและมีของเหลวลักษณะ
ขุนคลายหนอง (รูปที่ 2)  ของเหลวที่ไดมีกล่ินเหมือนปสสาวะสุกรปกติทั่วไป  เมื่อต้ังปสสาวะที่รองเก็บไดทิ้งไว
ประมาณ 5 นาทีจะพบตะกอนขาวขุนบริเวณสวนลางของภาชนะ  ใชไมโครไปเปตดูดตะกอนบริเวณสวนลางของ
ภาชนะแลวนํามาหยดลงบนแผนสไลดและปดดวยกระจกปดสไลด (cover slip)  และนําไปตรวจดูดวยกลอง
จุลทรรศนชนิดธรรมดา (light microscope) 

ผลการตรวจดวยกลองจุลทรรศนพบผลึก magnesium ammonium phosphate (triple phosphate หรือ 
struvite)  กระจายอยูเปนจํานวนมาก (รูปที่ 3)  นอกจากน้ียังพบ amorphous debris กระจายอยูทั่วไปโดยไมพบ
แบคทีเรียทั้งชนิด rod และ cocci  

 
 

  
รูปท่ี 2 แสดงปสสาวะของแมสุกรที่มีลักษณะของเหลวคลายหนองปนอยู ซาย-ขวา 
 

  
รูปท่ี 3 แสดงผลึก magnesium ammonium phosphate ที่พบอยูเปนจํานวนมากในปสสาวะสุกรซึ่งเปนผลึกที่มี

ลักษณะผลึกมีรูปรางคลายฝาโลงศพฝรั่ง (coffin lid appearance) นอกจากน้ียังพบ amorphous debris 
กระจายอยูทั่วไป ซาย-ขวา 
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รายงานสัตวปวย: การเกิดผลึก Magnesium Ammonium Phosphate ในปสสาวะของสุกรสาว 

การรักษา 
ทําการรักษาแมสุกรโดยใหยาปฏิชีวนะ penicillin–streptomycin ชนิดฉีดออกฤทธิ์ยาวนาน (long acting) 

โดยขนาดของ penicillin 15,000 IU/กิโลกรัม (Plumb, 2002) 1 ครั้ง  หลังจากไดรับยาแมสุกรแสดงอาการดีขึ้น  
โดยสิ่งคัดหล่ังดังกลาวคอยๆลดลงและหมดไปในที่สุด  ตอมาเมื่อสุกรแสดงอาการเปนสัดอีกครั้งพบวามีสิ่งคัด
หล่ังออกมาจากอวัยวะเพศเชนเดียวกับที่เคยแสดงอาการกอนหนาน้ี  จึงไดทําการใหยาปฏิชีวนะชนิดและขนาด
เดิมในการรักษา  โดยสุกรตอบสนองตอการรักษาเชนเดิม  ตอมาเมื่อสุกรกลับสัดอีกครั้งก็พบสิ่งคัดหลังเชนเดิม  
จึงไดทําการรักษาโดยการใหยาฉีด enrofloxacin ขนาด 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Committee for Veterinary Medical 
Products, 1998) วันละ 1 ครั้ง ติดตอกันทุกวันเปนเวลา 3 วัน  หลังจากสุกรไดรับยาดังกลาวพบวาสิ่งคัดหล่ังคอยๆ
ลดลงและหมดไปในที่สุด  แตหลังจากน้ันสุกรจะกลับมาแสดงอาการดังกลาวอีกครั้งเมื่อสุกรกลับสัดครั้งตอไป  
โดยครั้งน้ีไมไดทําการใหยาปฏิชีวนะใดๆทั้งสิ้น  และอาการดังกลาวก็หมดไปหลังจากพนระยะการเปนสัด  ซึ่ง
การกลับสัดในแตละครั้งจะมีชวงระยะเวลาระหวางการเปนสัดแตละครั้งไมแนนอน (กลับสัดไมตรงรอบ)  และ
ไมไดทําการผสมพันธุสุกรเม่ือแสดงอาการเปนสัดแตละครั้ง  เมื่อสุกรแสดงอาการเปนสัดในครั้งถัดมาสุกรได
แสดงอาการเชนเดิมอีกครั้ง  ผูเล้ียงจึงไมไดทําการรักษาและผสมพันธุอีกตอไป  สุกรถูกคัดทิ้ง 
 
สรุปและวิจารณ 
 โดยทั่วไปการเกิดผลึก (Crystals) ในนํ้าปสสาวะน้ันสามารถพบไดเปนปกติโดยที่อาจไมมีความสําคัญ
มากนักในการเกิดโรค ปจจัยที่กอใหเกิดผลึก ไดแก ความเขมขนของสารละลายในปสสาวะ  pH ของปสสาวะ  
และอัตราการไหลของปสสาวะชาลง (บุญศรี, 2550) ผลึก magnesium ammonium phosphate น้ันสามารถพบได
ในปสสาวะที่เปนดาง (ชลลดา และคณะ, 2544; บุญศรี, 2550)  ในกรณีของสุกรตัวน้ีการพบผลึกชนิดดังกลาวมาก
ผิดปกติน้ันยังไมสามารถระบุสาเหตุการเกิดผลึกชนิดน้ีไดแนชัด  แตสาเหตุหน่ึงที่อาจเปนไปได คือ สุกรตัวน้ีอาจ
เกิดการติดเช้ือแบคทีเรียชนิดที่ผลิตเอนไซม urease ในทางเดินปสสาวะ (Rivadeneyra et al., 1999) โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง Proteus species ซึ่งเอนไซมดังกลาวจะสลายยูเรียใหเปน CO2 และ NH3  ซึ่ง NH3 จะสงผลใหปสสาวะมี
สภาวะเปนดาง  และทําใหเกิดประจุของ NH4

+  CO3
2- และ PO4

3-  ตามมา   ซึ่งจะรวมกับ Mg2+ ในปสสาวะเกิดเปน
สาร MgNH4PO4 (magnesium ammonium phosphate) (Prywer and Torzewska, 2009) (รูปที่ 4 และรูปที่ 5) 
 

322

||

2 22 NHCO
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CNH OHureaseNH +⎯⎯⎯⎯ →⎯−− +  

รูปท่ี 4 แสดงสมการปฏิกิริยาการสลายยูเรียโดยเอนไซม urease ของแบคทีเรียในกระเพาะปสสาวะ (Prywer 
and Torzewska, 2009) 
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รูปท่ี 5 แสดงสมการการฟอรมตัวของผลึก magnesium ammonium phosphate ในกระเพาะปสสาวะ (Prywer 

and Torzewska, 2009) 
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รายงานสัตวปวย: การเกิดผลึก Magnesium Ammonium Phosphate ในปสสาวะของสุกรสาว 

การเกิดผลึก magnesium ammonium phosphate ในกรณีน้ีพบวามีปริมาณที่มากผิดปกติจนสามารถ
มองเห็นปนมากับปสสาวะ  ลักษณะดังกลาวเมื่อมองดูดวยตาเปลาพบวามีลักษณะคลายหนองทําใหผูปฏิบัติงาน
ในฟารมเกิดความสับสนวาเปนการติดเช้ือในระบบสืบพันธุได  ในกรณีของสุกรตัวน้ีไดทําการรักษาดวยยา
ปฏิชีวนะ  และอาการดังกลาวคอยๆหายไปหลังจากไดรับยาปฏิชีวนะ  แตสุกรกลับมาแสดงอาการดังกลาวอีกครั้ง
เมื่อสุกรแสดงอาการเปนสัดครั้งตอไป  โดยอาการดังกลาวไดหายไปเมื่อสุกรพนระยะการเปนสัดไมวาสุกรจะ
ไดรับยาปฏิชีวนะหรือไมก็ตาม 

การที่สุกรแสดงอาการดังกลาวในชวงเวลาเดียวกับการเปนสัดน้ัน อาจเปนผลมาจากสภาวะภายในของ
ระบบสืบพันธุของสุกรในระยะการเปนสัดเอื้ออํานวยตอการติดเช้ือแบคทีเรีย ซึ่งเช้ือดังกลาวอาจลุกลามไปถึง
กระเพาะปสสาวะซึ่งเปนสวนที่เช่ือมตอกัน หรืออาจเปนผลมาจากลักษณะทางกายวิภาค  หรือระบบภูมิคุมกัน
ภายในชองคลอดซึ่งเปนสาเหตุเฉพาะตัว 

การตรวจไมพบแบคทีเรียในปสสาวะโดยการตรวจดวยกลองจุลทรรศนมิไดบงบอกวาไมมีการติดเช้ือ
ของระบบทางเดินปสสาวะ เพราะในทางปฏิบัติจําเปนตองมีแบคทีเรียเกินกวา 10,000 rods ตอมิลลิลิตร หรือ 
100,000 cocci ตอมิลลิลิตรของปสสาวะจึงจะเห็นแบคทีเรียไดจากตะกอนปสสาวะ (ชลลดาและคณะ, 2544) 
การศึกษาในอนาคตสําหรับสุกรที่เกิดปญหาในลักษณะน้ี ควรทําการเพาะเช้ือแบคทีเรียจากปสสาวะซึ่งอาจชวย
ใหการวินิจฉัยแมนยํามากขึ้น รวมไปถึงการติดตามผลการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสภาพของอวัยวะที่เก่ียวของกับ
ระบบทางเดินปสสาวะ โดยตรวจดูรอยโรคหลังจากที่สุกรตัวดังกลาวถูกสงไปยังโรงฆา ซึ่งอาจเปนประโยชนใน
การปองกันโรคในอนาคต 
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ผลของลําดับทองและลําดับการจองเตานมในชวงสัปดาหแรก
ตอนํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร 

ผลของลําดับทองและลําดับการจองเตานมในชวงสัปดาหแรกตอน้ําหนักตัวและ 
อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร 

 

จําลอง  มิตรชาวไทย1#   และ   สุวริน  ภาวสุทธิไพศิฐ2 

 
บทคัดยอ 

 

 การทดลองคร้ังน้ีกระทําขึ้นเพ่ือศึกษาผลของลําดับทองและลําดับการจองเตานมในชวงสัปดาหแรกตอ
นํ้าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร  รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนลําดับการจองเตานมในชวงสัปดาห
แรก การทดลองใชลูกสุกรจํานวน 31 ครอก (322 ตัว) ซึ่งคลอดมาจากแมสุกรทองแรกและแมสุกรนาง โดยใชวิธี
สุมเลือก  ทําการจดบันทึกนํ้าหนักตัวลูกสุกรแบบรายตัวที่ตอนแรกเกิด อายุ 6 วัน และอายุ 21 วัน  แลวจึงนํามา
คํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวัน  สังเกตและจดบันทึกการจองเตานมในวันที่ 3 และ 5 ของการเลี้ยงลูก  
การจัดวางตัวของเตานมเรยีงจาก 1 ไปถึง 7 และจัดกลุมของเตานมเปน 3 ตําแหนง คือ “หนา” “กลาง” และ “หลัง” 
โดยตําแหนงเหลาน้ีเปนตัวแทนของเตานมคูที่ 1 – 2, 3 – 4 และ 5 – 7 ตามลําดับ  ผลการทดลองพบวาลําดับทองที่ 
1 และ 8 ใหลูกสุกรที่มีนํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตที่ 21 วัน ตํ่ากวาลําดับทองที่ 2 – 7  ลูกสุกรที่ดูดนมจาก
เตานมสี่คูแรก (ตําแหนงหนาและกลาง) ในชวงการดูดนม มีมากกวารอยละ 65  การจองเตานมในระหวางอายุที่ 3 
และ 5 วัน พบวาประมาณรอยละ 55 ของลูกสุกรดูดนมไมมีการเปล่ียนลําดับการจองเตานม และประมาณรอยละ 
30 ของลูกสุกรดูดนมมีการเปล่ียนลําดับเตานมไปยังเตาที่อยูถัดไป เมื่อลูกสุกรมีอายุ 6 และ 21 วัน พบวานํ้าหนัก
ตัวและอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันของลูกสุกรที่ดูดนมจากเตาแรกมีคาสูงสุด  ในขณะที่ลูกสุกรที่ดูดนมจาก
เตาที่ 7 มีคานํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียตอวันตํ่าสุด  ลูกสุกรที่ดูดนมจากเตานมตําแหนงหนาและ
กลาง มีนํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตตอวันสูงกวาลูกสุกรที่ดูดนมจากเตานมตําแหนงหลัง ดังน้ันจึงสรุป
ไดวาที่อายุ 21 วัน ลูกสุกรในลําดับทองที่ 2 – 7 มีนํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตตอวันที่ดีกวาลูกสุกรใน
ลําดับทองที่ 1 และ 8 และลูกสุกรที่ดูดนมจากเตานมตําแหนงหนาและกลาง มีนํ้าหนักตัวมากกวา และมีการ
เจริญเติบโตที่เร็วกวาลูกสุกรที่ดูดนมจากเตานมตําแหนงหลัง 
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Effect of Birth Parity and Teat Order at the First Week on Body Weight and  
Growth Rate of Piglets 

 

Jamlong  Mitchaothai1#   and   Suvarin  Pavasutthipaisit2 

 
Abstract 

 

The current study was conducted to investigate the effect of birth parity and teat order at the first week 
on body weight and growth rate of piglets and also determine how big change of teat order at the first week. 
Thirty-one litters (322 piglets) born from both primiparous and multiparous were randomly selected for use in 
this study. Live body weight of individual piglets was measured at birth, 6- and 21-day old and average daily 
gain (ADG) was then calculated. Teat order was observed and recorded at day 3 and day 5 of lactation. 
Anatomical location of individual mammary glands ranges from 1 to 7 and the position of the glands was 
classified as “Front”, “Middle” and “Rear” for the gland pairs of 1-2, 3-4 and 5-7, respectively. The results have 
shown that the first and eighth birth parity had lower (P < 0.05) body weight and ADG at 21-day old of piglets, 
when compared with the second to seventh birth parity. More than 65% of the first four pairs (front and middle) 
were nursed by piglets during lactation. For teat order during 3- and 5-day old, approximately 55% of the 
nursing pigs had no teat order change and around 30% of the nursing pigs had change to the consecutive gland. 
Body weight and ADG of piglets nursed by the first glands were numerical highest and these nursed by the 
seventh glands were numerical lowest both at 6- and 21-day old. The piglets nursed by the front and middle 
gland had higher body weight and ADG than those nursed by the rear glands. Hence, it could be concluded that 
at 21-day old, the birth parity of 2 to 7 of the piglets had superior body weight and ADG to the birth parity of 1 
and 8 and the nursed glands at the front and middle resulted in heavier piglets and faster growth than the rear 
gland. 
 
Keywords: Birth parity, Teat order, Body weight, Growth rate, Piglets 
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Introduction 
In pig production, there is crucial for producing big and uniform piglets at weaning. Milk is main 

energy and protein sources for the piglets at suckling period. The big and uniform piglets at weaning would be a 
result of sows having high and uniform milk yield. Parity of sows may affect the milk yield and then growth 
rate of piglets. Establishing suckling (teat) order is a most important behaviors in a piglet’s life. McBride (1963) 
reported that 75% of piglets achieving specificity in the nursing order at 12 hours after farrowing. Teat order is 
restively stable after the first week of piglet’s life (Ewbank, 1976). Cranial glands are the favorite in piglets, 
although the reasons for this preference are still unclear (Fernández-Llario and Mateos-Quesada, 2005). Several 
fields of study have been focused on to explain preference of cranial glands. From literature review, the causes 
of this preference would be classified as 1) larger glands as higher nutritive composition and more sensitive 
cranial glands to the piglet’s stimulation (Kim et al., 2000; Nielson et al., 2001), 2) the larger size of piglets 
leading to more power to compete for cranial glands (Hartsock and Graves, 1976; Fraser, 1984) and 3) heavier 
pigs having stronger stimulation at suckling, resulting in triggering milk injection (Fraser, 1973). Most of these 
researches were observed teat order after the first week of piglet’s life. This leads to miss information about teat 
order during the first week, which it may be an important competition of piglets to get milk as food and may be 
major start or connection points of teat order after the first week. Therefore, the current study was performed to 
investigate the effect of birth parity and teat order at the first week on piglet growth rate and also determine how 
big change of teat order at the first week. 
 
Materials and Methods 

The experiment was carried out on a private pig farm in Nakhon Ratchasima, Thailand. Data were 

randomly collected on 31 litters (Yorkshire × Landrace piglets) containing 322 piglets from both primiparous 
and multiparous sows. All experiment piglets were identified by fitting ear tags containing radio-frequency 
identification (RFID). Live body weights of individual piglets were measured at the birth, 6- and 21-day old. 
The piglet average daily gain (ADG) was calculated at day 6 and day 21 of lactation. Creep feed was offered for 
the suckling piglets at 7-day old onward until weaning at 21-day old. 

Teat order was observed at an average of two or more suckling on day 3 and day 5 of lactation 
(adaptation from Nielsen et al., 2001). Anatomical location was used to categorize individual mammary glands 
(first to seventh) and position of the mammary glands was grouped into 3 categories; Front = pair 1-2, Middle = 

pair 3-4 and Rear = pair 5-7. All data in the current study were expressed as mean ± standard error (SE), except 
for Table 2. Statistical analysis of the data was performed using the general linear model (GLM) procedure in 
SPSS software. Probabilities of difference, Duncan’s method, at each parity, anatomical location and gland 
position were obtained to evaluate differences among treatment means. 
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Results and Discussion 
Results from the current study have shown that at 6-day old, the piglets from the second to the seventh 

birth parity had numerical higher body weights when compared with the first and eighth birth parity (Table 1). 
At 21-day old, piglets born from the second to the seventh parity of sows had significantly heavier (P < 0.05) 
than those born from the first and eighth parity of sows. These results are almost similar to ADG of piglets born 
from sow at different parity observed on day 6 and 21 after birth (Table 1). Hence, the piglets born from sows at 
parity 1 and 8 had lower (P < 0.05) ADG than those born from sows at parity 2-7. After 7-day old, the body 
weight and ADG of piglets would be partly influenced by creep feed offered to piglets. However, Sørensen et 
at. (1998) found that piglets consumed creep feed approximately 2 – 3% of the milk energy during the third or 
fourth week of lactation. Therefore, the effect of creep feed would be very small on the body weight and ADG 
of piglets whereas milk consumed by piglets would have large influence on piglet body weight and growth. 
From the present study, the second to seventh parity given piglets had better growth rate than the piglets born 
from the first and eighth parity of sows. To improve production efficiency of the pig farm, these discoveries 
suggested that a lot of care and attention would be paid to piglets born from the primiparous and sow with more 
than seventh parity should be culled. 

 
Table 1. Birth weight and average daily gain of suckling piglets by parity of sows 

Body weight, kg ADG, g/day 
Parity n 

D6 D21 
 

D6 D21 

1 20 1.98 ± 0.08cd 5.01 ± 0.33b  103 ± 12bc 174 ± 15b 

2 10 2.64 ± 0.10a 7.40 ± 0.21a  172 ± 12a 275 ± 8a 

3 40 2.55 ± 0.08a 7.18 ± 0.18a  154 ± 10a 265 ± 7a 

4 51 2.35 ± 0.08ab 6.60 ± 0.23a  154 ± 9a 246 ± 10a 

5 57 2.39 ± 0.08ab 6.54 ± 0.20a  140 ± 10ab 237 ± 9a 

6 69 2.18 ± 0.05bc 6.72 ± 0.14a  145 ± 8ab 257 ± 7a 

7 67 2.36 ± 0.06ab 6.64 ± 0.23a  141 ± 9ab 245 ± 10a 

8 8 1.80 ± 0.15d 4.91 ± 0.98b  71 ± 20c 169 ± 49b 

abcd Within a column, mean lacking a common superscript letter differ (P < 0.05) 

 
The distribution of mammary gland use in the current study was showed in Figure 1. There was more 

than 65% of the first four pairs (front and middle glands) which were nursed by pigs during lactation, while the 
sixth, seventh and eighth pairs of posterior glands were nursed less than 35% of the time. These results are 
similar to earlier reports by Kim et al. (2000). 

The change of teat order between day 3 and day 5 of piglets was observed and showed in Table 2. 
There was approximately 55% of the studied piglets had no change of teat order, which disagree with report of 



    155 

จําลอง  มิตรชาวไทย   และ   สุวริน  ภาวสุทธิไพศิฐ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผลของลําดับทองและลําดับการจองเตานมในชวงสัปดาหแรก
ตอนํ้าหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร 

McBride (1963) who found 75% of piglets specifying their own nursing order at 12 hours after farrowing. This 
discrepancy might be the variation of individual piglets and sows. Approximately 15% of the nursing pigs 
moved teat order forward (posterior to anterior) to the consecutive gland and also 15% of the nursing pigs 
moved teat order backward (anterior to posterior) to the consecutive gland, while the rest of the pigs moved teat 
order forward and backward to more than one consecutive teats. These indicated that around 85% of nursing 
pigs specified their own teat order and changed to a consecutive teat and around 15% of nursing pigs had 
changed much in both forward and backward directions. 

 

 
Figure 1. Distribution of mammary gland use by the nursing pigs according to the anatomical location of the 

nursed mammary glands (1 = anterior) at day 3 and day 5. 
 

Table 2. Changes in the teat order between day 3 and day 5 

*Negative sign = moving from anterior to posterior; positive sign = moving from posterior to anterior; 0 = no change; number 

indicates teat order difference. 

 
 Body weight and ADG of nursing pigs at 6-day and 21-day old classified according to anatomical 
location of the glands or group of the glands (gland position) were showed in Table 3 for teat order at 5-day old. 
The numerical highest body weight and ADG were nursing pigs at the first pairs of the gland, whereas the 
numerical lowest body weight and ADG were found in nursing pigs at the last pairs of the glands. The pigs 
nursed by the second to seventh pairs of the glands had intermediate numerical body weight and ADG, 
comparing with the pigs nursed by the first and last pairs of the glands. These results are in accordance with 
report earlier (Kim et al., 2000). When positions of the glands were classified as front, middle and rear glands, 
the differences of body weight and ADG of the piglets are more obvious. At 6-day old, the pigs nursed by the 

Teat order change* 
Item 

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 
Total 

n 1 1 2 9 7 45 159 44 10 5 7 290 
Percentage 0.3 0.3 0.7 3.1 2.4 15.5 54.8 15.2 3.4 1.7 2.4 100 
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front glands had higher (P < 0.05) body weight and ADG than those with the rear glands, while the body weight 
and ADG of the pigs nursed by the middle glands were lower (P < 0.05) than those of the pigs nursed by the 
front glands (Table 3). At the weaning (21-day old), there was obvious that the pigs nursed by the front and 
middle glands had higher (P < 0.05) body weight and ADG when compared with the rear glands, which in 
agreement with previous studies (Orihuela and Solano, 1995; Nielson et al., 2001). This would imply that the 
teat order change after the first week was not much different from the 5-day old. The possible explanation of 
higher body weight and growth rate of pigs nursed by the front and middle glands would be partly the results of 
bigger glands and more useful nutritive composition of the glands when compared with the rear glands as 
reported by Kim et al. (2000) and Nielson et al. (2001). Under condition of the current study, there is hardly to 
explain how the bigger size of piglets nursed by the front and middle glands improve growth rate of piglets. 
From the results of the present study, the suggestions for managing in nursing pigs would be that cross fostering 
could alleviate competition of piglets for better glands and lower variation of growth rate of nursing pigs. In 
addition, the pigs nursed by the last pairs of the glands would be paid more attention for taking care. 
 
Table 3.  Birth weight and average daily gain of suckling pigs by anatomical location of the nursed mammary 

glands at 5-day old. 

abcWithin a column for each measurement, mean lacking a common superscript letter differ (P < 0.05) 
*1 = Anterior mammary gland 

 

Body weight, kg  ADG, g/day Anatomical location of 

the glands* 
n 

D6 D21  D6 D21 

1 52 2.47 ± 0.07a 7.13 ± 0.20a  166 ± 9a 267 ± 9a 

2 44 2.43 ± 0.08a 6.74 ± 0.23ab  160 ± 8a 251 ± 10ab 

3 49 2.27 ± 0.07ab 6.49 ± 0.22abc  138 ± 9ab 241 ± 10ab 

4 36 2.31 ± 0.06ab 6.77 ± 0.23ab  141 ± 10ab 252 ± 10abc 

5 40 2.29 ± 0.09ab 6.20 ± 0.28bc  129 ± 10bc 223 ± 13bc 

6 28 2.13 ± 0.07b 6.19 ± 0.21bc  116 ± 9bc 226 ± 10bc 

7 19 2.10 ± 0.14b 5.86 ± 0.29c  106 ± 13c 209 ± 12c 

Gland position       

Front 96 2.45 ± 0.05a 6.95 ± 0.15a  163 ± 6a 260 ± 7a 

Middle 85 2.29 ± 0.05b 6.61 ± 0.16a  139 ± 7b 245 ± 7a 

Rear 87 2.20 ± 0.05b 6.12 ± 0.16b  119 ± 6c 221 ± 7b 
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Conclusion 
 The birth parity of 1 and 8 lowers the body weight and average daily growth of piglets at 21-day old. 
The big change of teat order during the 3- and 5-day old is approximately 15% of nursing pigs. The piglets 
nursed by the front and middle glands are heavier and higher growth rate than those nursed by the rear glands. 
 
Acknowledgements 

The authors wish to thank the pig farm for animal and facility supports and Mahanakorn University of 
Technology for financial support. Many thanks also go to Dr. Nualprae Seanbungkhor, Tipasawee 
Siripiriyanukool, Kamonwan Wechwittayanukool, Nuttapol Sumsomboon and Doungkamol Pimsin for their 
excellent assistance. 
 
References 
Ewbank, R., 1976. Social hierarchy in suckling and fattening pigs: A review. Livest. Prod. Sci. 3: 363-372. 
Fraser, D., 1973. The nursing and suckling behaviour of pigs. I. The importance of stimulation of the anterior 

teats. Br. Vet. J., 129: 324-336. 
Fraser, D., 1984. The role of behavior in swine production: a review of research. Appl. Anim. Ethol., 11:  

317-339 
Fernández-Llario P. and Mateos-Quesada, P., 2005. Udder preference in wild boar piglets. Acta. Ethol. 8:  

51-55. 
Hartsock, T. G. and Graves, H. B., 1976. Neonatal behavior and nutrition related mortality in domestic swine.  

J. Anim. Sci. 42: 235−241. 
Kim, S.W., Hurley, W.L., Hant, I.K. and Easter, R.A., 2000. Growth of nursing pigs related to the 

characteristics of nursed mammary glands. J. Anim. Sci. 78: 1313–1318. 
McBride, G., 1963. The “teat order” and communication in young pigs. Anim. Behav., 11: 53-56. 
Nielsen, O.L., Pederson, A.R. and Sørensen, M.T., 2001. Relationships between growth rate and mammary 

gland size of the sow. Livest. Prod. Sci. 67: 273 - 279. 
Orihuela, A. and Solano, J.J., 1995. Managing “teat order” in suckling pigs (Sus scrofa domestica). Appl. Anim. 

Behav. Sci. 46: 125-130. 
Sørensen, M.T., Danielsen, V. and Busk, H., 1998. Different rearing intensities of gilts: I. Effects on subsequent 

milk yield andreproduction. Livest. Prod. Sci. 54: 159 - 165. 





    159 

ธีรพล  ชินกังสดาร และคณะ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การเปล่ียนแปลงเอนไซมกลามเนื้อ (CK และ AST) ในมาท่ีเขารวมการแขงขนัขี่มาทางไกล 
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ภายใตสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

การเปล่ียนแปลงเอนไซมกลามเนื้อ (CK และ AST) ในมาท่ีเขารวมการแขงขนัขี่มาทางไกล 
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ภายใตสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 

ธีรพล  ชินกังสดาร1#   จตุพร  กระจายศรี1   ประวิทย  บุตรอุดม2   วรกิจ  เชิดชูธรรม3 

 
บทคัดยอ 

 
 จากการศึกษาคาชีวเคมี creatine kinase (CK) และ aspatate aminotranferase (AST) ในมาจํานวน 6 ตัว ที่
เขารวมการแขงขันขี่มาทางไกลระยะทาง 80 กิโลเมตร ในชวงกอนเริ่มการแขงขัน และภายหลังจบการแขงขัน 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงของคาชีวเคมีของ AST อยางมีนัยสําคัญระหวางกอน และหลังการแขงขันเทาน้ัน  
อยางไรก็ตาม ทั้งคาชีวเคมีในชวงกอน และหลังการแขงขัน รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคาชีวเคมีภายหลังจากแขงขัน 
ไมมีความสัมพัทธกับ ภาวะกลามเน้ือลา หรือปญหาสุขภาพใดๆ ในมาที่เขารวมการแขงขัน ผลที่ไดจากการศึกษา
น้ีสามารถสนับสนุนขอมูลในเรื่อง การเพ่ิมขึ้นที่เปนปกติของคา CK และ AST ในมาแขงขันขี่มาทางไกล และไม
ควรนํามาแปลผลวา มาดังกลาวมีความผิดปกติจากการออกกําลังกาย จนกวาจะพบอาการทางคลินิกของการ
บาดเจ็บของกลามเน้ือ 
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Changes in serum muscle enzymes (CK and AST) in horses competing in the 
80 km endurance ride under the tropical climate of Thailand. 

Teerapol  Chinkangsadarn1#   Jatuporn  Krajaisri1   Prawit  Butudom2   Worakij  Cherdchutham3 

 
Abstract 

 
Serum activities of creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase (AST) were measured in 6 

horses before and after competitive 80 km endurance ride under tropical climate of Thailand. There was a 
significant difference between the pre-ride and post-ride levels for only the plasma CK levels. However, both 
pre-ride values and the increases during the competition of the plasma CK were not related to the fatigue or 
health problem after the ride. The results of this study support that elevated plasma CK and AST in endurance 
horses may be a common occurrence and should not be interpreted as a problem unless there is a clinical 
evidence of muscle damage. 
 
Keywords: Muscle enzyme, endurance ride, tropical climate of Thailand 
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Introduction 
 Endurance ride is the challenge of both rider and horse to terrain, and time limits. One of the systems 
that directly suffer with this long effort of ride is muscular apparatus (Teixeira-Neto.,2008). Lameness and 
stiffness usually occur after the horse exercise under the endurance ride especially during the intensive ride or 
difficult terrain (when we can see a case of exhausted horse syndrome). The damage to muscle fibers can be 
assessed by the physical examination and laboratory examination of the enzymes related to the muscle damage 
(Overgaard et al., 2004).   
 The muscle enzymes, including creatine kinase (CK) and aspartate aminotransferase (AST), are 
considered as useful parameters for the evaluation of muscle damage (Teixeira-Neto., 2008, Da Cás et al., 
2000). These enzymes activities are unremarkably low in serum or plasma because they are commonly located 
within healthy cells, and an increase of serum enzyme activities may also occur in association of increased cell 
permeability (Cardinet, 1997). In addition, their values can vary for many reasons such as, membrane 
permeability alteration, cell necrosis, impaired enzyme clearance and increased enzyme synthesis (Harris, 
1998). During exercise, plasma CK and AST activities may elevate without clinically observable sign or 
histology changes in muscle cell structure (Valberg et al., 1993; Câmara e Silva et al., 2007) whereas CK is the 
most muscle specific-enzyme and present in tissue as specific isoenzymes which is  clinically used for diagnosis 
of musculoskeletal disease (Teixeira-Neto., 2008). However, CK has a peak activity at 4-12 hours after muscle 
injury is removed from blood within 2 hours (T½). On the contrary, AST has peak activity at 24 hours after the 
injury with longer half life up to 7 days (Clarkson and Ebbeling, 1988; Harris, 1998). Moreover, the study 
between long distance exercise found that there was directly relative in increase of plasma enzymes with longer 
duration of the effort (Overgaard et al., 2004, Teixeira-Neto1., 2008).  
 The aim of this study was firstly, to compare the equine muscle enzymes activities (CK and AST) 
before and after competitive endurance ride in the distance of 80 kilometers under tropical climate of Thailand, 
secondly to correlate equine muscle enzymes (CK and AST) with average speed, average recovery time. 
 
Material and Methods 
Experimental animal 
 The experiment was carried out with a group of 6 endurance horses which had been completed at least 
2 rides of 40 to 60 km competitive endurance ride during FEI CEI* in the distance of 80 km under tropical 
climate of Thailand. The ride was held at the Thai Polo Club, Pattaya with an ambient temperature about 24.5ºC 
The horse’s age ranges from 6 to 15 years with wide variety of breeds and came from different stables.  
 
Ride protocols 
 The ride was the official ride of Fédération Equestre Internationale (FEI) which used their rule book 
for endurance (FEI endurance rule book, 2009). Technically, it can be summarized that the ride was divided 
into 3 phases 30, 30 and 20 kilometers, respectively. In all the FEI endurance rides there will have the vet gate 
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where the horse inspection was done in every horses before starting of the next ride, within 20 minutes after the 
end of each first two phases and within 30 minutes after the finish of the ride. At this point, it was expected to 
be critical point of endurance rides when veterinary commissions could eliminate any horses at any time, if the 
horse did not show enough physical condition for continuing the ride. The vet gate inspection started by 
monitoring heart rate which must be met the heart rate criteria of under 64 beats per minute (bpm). After being 
approved in heart rate criteria the horse will be examined with specially attention on metabolic parameters 
including, mucous membrane colorless, capillary refill time, hydration status, intestinal movement, muscle tone 
and general condition. After that the horse will be trotted 40 meters away and 40 meters backward for visual 
determining of lameness and cardiac recovery index (CRI) measurements. To measure the CRI, the heart rate is 
taken before trotting and at one minute later starting the trot and the alteration of heart rate should be within 
four beat different. If the horse passed all the parameters, a 50-minute compulsory holding time was halted 
before continue on the next phase. The eliminated horse will be sent out to treating veterinarians for more 
medical attention. Mean race time, average speed, average recovery time at first and second vet gate were 
recorded.  
 
Blood sampling and processing 
 The blood samples were collected from jugular vein within 48 hours before ride which is considered 
to be the basal values and 1 hour after the ride. Blood samples were collected into the plain tubes with clot 
activator (Vaccutainer®), then chilled in ice at 4°C and sent to Mahanakorn Veterinary Diagnostic Center within 
24 hours after the collection. Serum AST and CK activities were determined using a serum chemistry analyzer. 
(Konelab 20i, Thermo Scientific Waltham, USA) 
 
Data analysis 

The data consist of average riding speed of the ride which was obtained from the horse passed starting 
gate until it reached final finishing gate exclude compulsory holding times (50 minutes at both end of phase 1 
and 2)., average vet time at the end of each phase which start from the time that horse pass finishing gate at the 
end of each phase until it presents at vet gate, pre and post ride of AST and CK of horses that complete the ride. 
 The results acquired during the competitive endurance ride organized in table 1-4 (pre-ride and post-
ride). Then all data will be analyzed between riding speed, vet time interval, pre-ride values and post-ride 
values by pair-t test with P<0.05 including Pearson’s correlation coefficient 
 
Results 
 All of the experiment horses completed the ride within time limit and passed physical health check by 
veterinary officials at final vet gate. The official FEI results of riding speed and average vet time interval as 
shown in table 1 was 12.37 km/h and 382.17 seconds respectively. The average times spent in the vet time 
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didn’t have significant different between phase 1 and 2 with low correlation with average riding speed of the 
ride. Mean ride time were 6:11h (range 5:19h to 7:23h).  
 AST activity values are shown in table 3 with no significant different increase between pre and post 
ride. In contrast, there is a significant different increase in CK between pre and post ride as shown on table 4. 
Summarize the results in table 2, 3 and 4 together, it can be seen that there is a moderate correlation between the 
total increase of AST and average vet time, but low correlation in the total increase of CK and average vet time. 
 
Table 1  Demonstrate sex, age, average speed, average vet time at vet gate 1 and 2 of endurance horse (n=6) 

Horse No. Sex 
Age 

(year) 
Average speed 

(km/h) 
Average Vet time at 
vet gate 1 (second) 

Average Vet time at 
vet gate 2 (second) 

1 Stallion 6 10.53 223 259 
2 Gelding 15 9.76 330 565 
3 Gelding 8 13.1 581 317 
4 Mare 6 12.89 322 259 
5 Mare 7 13.97 548 443 
6 Stallion 6 13.96 449 430 

This results are official results from Thailand equestrian Federation. 
Average speed and average vet time are received from official result of the ride.  

 
Table 2  The average speed and vet time of horses in the 80km competitive endurance ride. (n = 6) 

Vet time (sec) 
Avg. riding speed (Km/h) 

Phase 1 Phase 2 Avg. 
r 

12.37 385 379 382.17 .350 

This results are official results from Thailand equestrian Federation. 
Average speed and average vet time are received from official result of the ride.  
r: Pearson’s correlation coefficient between riding speed and vet time interval. 

 
Table 3   Values of AST and CK activities of horses before and after the 80km competitive endurance ride. 

(n = 6) 

Enzyme Pre-ride (IU/L) Post-ride (IU/L) Total increase (IU/L) 

AST (IU/L) 336.40 457.00 118.25 
CK (IU/L) 383.46 1340.08 967.04 
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Table 4   Pearson’s correlation coefficient between riding speed, vet time interval and total increased AST and 
CK respectively. (n=6) 

 

 Pearson’s correlation coefficient 

 Total 
increase of AST. 

Total 
increase of AST. 

Total 
increase of CK. 

Total 
increase of CK. 

Riding speed .472    
Vet time interval  .600   
Riding speed   .427  

Vet time interval    .191 

 
Discussion 
 In this study serum activities of creatine kinase (CK) and aspartate aminotranferase (AST) were 
measured in 6 horses before and after competitive endurance ride, but the levels were not high and there was no 
clinical evidence of fatigue or health problem in all horses. When compared the result, there was no significant 
difference in the level of AST pre-and post ride, but the pre-ride levels was significant different than the post-
ride for levels the serum CK.This results are consistent with the study by Jahn, et al. (1996) and Lucke and Hall 
(1978)..  However, all 6 horses were completed the ride and had a good physical health with no health problem 
after the ride. The assumption of the elevated plasma CK and AST levels associate with the unfitness and 
excessive muscle damage came from the studies that have shown the extremely elevated plasma CK and AST 
levels seen in endurance horses which develop rhabdomyolysis (Hinton, 1976; Carlson, 1979; Fowler, 1979) 
and unqualified horse who did not complete the ride (Jahn et al., 1996). But, study by Kerr and Snow (1983) in 
plasma enzyme activities in endurance horses concluded that elevated plasma CK and AST in endurance horses 
may be a common occurrence and should not be interpreted as a problem unless there is a clinical evidence of 
muscle damage. In this study, although we did not have a subjective assessment of fatigue to measure and do a 
correlation with the CK and AST levels, we speculate that the high level of post-ride CK in our study is a 
common occurrence because there was no clinical evidence of muscle damage in all 6 horses. In this study, we 
found a positive correlation (0.427) between the work load (riding speed) and the increased in plasma CK 
during exercise (Table 4) which is consistent with the study by Murakami and Takagi (1974) who showed that 
the increased in CK during exercise was related to exercise load. 
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ในเขตจังหวัดขอนแกน โดยเก็บตัวอยางชนิดละ 43 ตัวอยาง ระหวางเดือนพฤษภาคม 2552 เพ่ือตรวจหาเช้ือ 
ซัลโมเนลลา ดวยวิธี ISO 6579: 2002 พบการปนเปอนในหมํ่าเน้ือวัว เน้ือหมู และเขียงรอยละ 51.16 (22/43), 
55.81 (24/43) และ 2.33 (1/43) ตามลําดับ การจําแนกซีโรวารของเช้ือซัลโมเนลลาในหมํ่าเน้ือวัวจากมากไปหา
นอย ดังน้ี Anatum (13), Rissen (8) สวน Derby, Brunei และ Panama พบซีโรวารละ 1 ตัวอยาง หม่ําเน้ือหมู 
มีดังน้ี Rissen (14), Anatum (4), Hvittingfoss (3) และ Albany (1) ซีโรวารที่พบจากเขียงคือ Weltevreden การผลิต
หม่ําควรคํานึงถึงคุณภาพวัตถุดิบ โดยเฉพาะเน้ือสัตว  และการสุขาภิบาลที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภค 
 
คําสําคัญ: การปนเปอน   ซัลโมเนลลา   หม่ํา 
 

                                                 
1  กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
2  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002 
3  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน 
#  ผูรับผิดชอบบทความ: sunpetch@kku.ac.th 
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เชิดชัย  อริยานุชิตกุล และคณะ การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาของหม่ําเน้ือวัวและเนื้อหมูในเขตจังหวัดขอนแกน 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Contamination of Salmonella in Beef and Pork E-san salami at Khon Kaen Province 
 

Cherdchai  Ariyanuchitkul1   Sunpetch  Angkititrakul2#   Arunee  Buttasri2   Onprapai  Techakumtornkit2 

Ajchareeya  Lekkratoke2   Kanlayanee  Suntong2   Noi  Thongsakulpanich3 

 
Abstract 

 
 The objective of this study was to detect contamination of Salmonella in Beef and Pork E-san salami 
and cutting board in Khon Kaen Province. During May 2009, Salmonella isolation was performed in 43 
samples per each sample type by ISO 6579: 2002 method. The results showed that Salmonella contamination in 
beef and pork E-san salami and cutting board were 51.16% (22/43), 55.81% (24/43) and 2.33% (1/43), 
respectively. Serovars of Salmonella isolated from beef E-san salami were Anatum (13), Rissen (8), Derby (1), 
Brunei (1) and Panama (1). Serovars of Salmonella isolated from pork E-san salami were Rissen (14), Anatum 
(4), Hvittingfoss (3) and Albany (1). S. Weltevreden was found in one cutting board swab. The study results 
indicated that E-san salami production should concern the quality of raw materials, especially meat, and 
consider hygienic manufacturing processes in order to ensure the safety of consumers. 
 
Keywords: contamination, Salmonella, E-san salami 
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สรรเพชญ  อังกิติตระกูล และคณะ ความชุกของเชื้ออี โคไลท่ีเก็บจากหมํ่าเน้ือวัว และหมํ่าเน้ือหมูในเขตจังหวัดขอนแกน 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ความชุกของเชื้ออี โคไลท่ีเก็บจากหมํ่าเนื้อวัว และหมํ่าเนื้อหมูในเขตจังหวัดขอนแกน 
 

สรรเพชญ  อังกิติตระกูล1   อรุณี  บุตรตาสี1#   ณัฎศรา  ธนาวิรัตนานิจ1   เมทวี  มอมพะเนาว1 

ไตรรัตน  เตชะพันธุ1   เชิดชัย  อริยานุชิตกุล2 

 
บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษาน้ี เพ่ือหาความชุกของเช้ืออี โคไลที่เก็บจากหม่ําเน้ือวัว เน้ือหมู และเขียง

จําหนายในจังหวัดขอนแกน ทําการเก็บตัวอยางชนิดละ 43 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 129 ตัวอยาง ระหวางเดือน
พฤษภาคม 2552 เพ่ือตรวจหาเช้ืออี โคไล ดวยวิธี Conventional พบการปนเปอนของเช้ืออี โคไลในหม่ําเน้ือวัว 
เน้ือหมู และเขียงจําหนายรอยละ 41.86 (18/43), 69.76 (30/43) และ 16.27 (7/43) ตามลําดับ การเลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดี เปนปจจัยใหหม่ําสะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 
คําสําคัญ: ความชุก   อี โคไล   หม่ํา 
 

                                                 
1
  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอนแกน 40002 

2
  กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
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สรรเพชญ  อังกิติตระกูล และคณะ ความชุกของเชื้ออี โคไลท่ีเก็บจากหมํ่าเน้ือวัว และหมํ่าเน้ือหมูในเขตจังหวัดขอนแกน 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Prevalence of E. coli collected from Beef and Pork E-san salami in Khon Kaen Province 
 

Sunpetch  Angkititrakul1   Arunee  Buttasri1#   Natsara  Thanaviratananich1   Metawee  Mompanao1 

Trirat  Techaphan1   Cherdchai  Ariyanuchitkul2 

 
Abstract 

 
 Objective of this study was to determinate prevalence of E. coli collected from beef, pork E-san 
salami and cutting plate in Khon Kaen Province. During May 2009, 129 samples were detected to E. coli by 
conventional method. Contamination of E. coli in beef, pork E-san salami and cutting plate were 41.86% 
(18/43), 69.76% (30/43) and 16.27% (7/43) respectively. Selection of good raw materials and hygienic 
processing of E-san salami were important factors to safety for consumer.  
 
Keywords: prevalence, E. coli, E-san salami 
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ธนสิทธิ์  สอนภู    และ   สุทธินีย  บุญให  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การศึกษาความสัมพันธทางกายวิภาคระหวางเสนประสาทสวนอกคูท่ี 13, สวนเอวคูท่ี 1 และ2 
และกระดูกสันหลังสวนเอวอันท่ี 1-3 เพื่อหาตําแหนงในการระงับความรูสึกเฉพาะท่ี 

ดวยวิธี paravertebral  nerve block ในแพะ 

การศึกษาความสัมพันธทางกายวิภาคระหวางเสนประสาทสวนอกคูท่ี 13, สวนเอวคูท่ี 1 และ2 
และกระดูกสันหลังสวนเอวอันท่ี 1-3 เพื่อหาตําแหนงในการระงับความรูสึกเฉพาะท่ี 

ดวยวิธี paravertebral  nerve block ในแพะ 
 

ธนสิทธ์ิ  สอนภู1#   และ   สุทธินีย  บุญให2 

 
บทคัดยอ 

 
ซากแพะพันธุพ้ืนเมืองจํานวน 8 ตัวถูกชําแหละ พบวา transverse process ของกระดูกสันหลังสวนเอวที่ 

1 (L1) ถึง อันที่ 3 (L3) ดานซายมีความยาวเฉล่ียเทากับ 2.40, 2.96 และ 3.31 ซม. ตามลําดับ  พบวา transverse 
process ของ L1 ถึง L3 ดานขวามีความยาวเฉล่ียเทากับ 2.58, 3.10 และ 3.40 ซม. ตามลําดับ  วัดระยะจากปลาย
ดานนอกของ transverse process ของกระดูกสันหลังสวนเอวอันที่ 1, 2 และ 3 ถึงจุดตัดที่เสนประสาทพาดบน 
transverse process ของกระดูกสันหลังสวนเอวอันที่ 1, 2 และ 3 ดานซาย มีความยาว 0.24, 1.46 และ1.81 ซม.  
ตามลําดับ ดานขวามีความยาว 0.00, 1.38 และ 1.83 ซม. ตามลําดับ  ระยะหางของจุดตัดของเสนประสาท T13-L1 
บน transverse process ดานซายเทากับ 3.17 ซม. ดานขวาเทากับ 3.25 ซม. ระยะหางระหวางจุดตัดของประสาท 
L1-L2 บน transverse process  ดานซายเทากับ 3.39 ซม. ดานขวาเทากับ 3.54 ซม.  

แพะจํานวน 4 ตัวถูกนํามาทําการระงับความรูสึกดวยการวิธี paravertebral nerve block โดยฉีด 2% 
Lidocaine Hydrochloride ตําแหนงละ 5 มล. บริเวณขอบหนาของ transverse process ในแนวที่ขนานกับ 
transverse process ใหลึกประมาณ 1 ใน 2 ของความยาวของ transverse process ของกระดูกสันหลังสวนเอวอันที่ 
2 และ 3 และฉีดยาบริเวณจุดก่ึงกลางระหวางซี่โครงซี่สุดทายกับ transverse process ของกระดูก lumbar ที่ 1 
พบวาสามารถระงับความรูสึกบริเวณสวาปไดเฉล่ีย 40.19 นาที 
 
คําสําคัญ: Paravertebral nerve block   แพะ 
 

                                                 
1
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

2
  คลินิกสําหรับโค กระบือ และสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร

 10530 
#
  ผูรับผิดชอบบทความ: tsornphu@hotmail.com 



174   

ธนสิทธิ์  สอนภู    และ   สุทธินีย  บุญให  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การศึกษาความสัมพันธทางกายวิภาคระหวางเสนประสาทสวนอกคูท่ี 13, สวนเอวคูท่ี 1 และ2 
และกระดูกสันหลังสวนเอวอันท่ี 1-3 เพื่อหาตําแหนงในการระงับความรูสึกเฉพาะท่ี 

ดวยวิธี paravertebral  nerve block ในแพะ 

The topographic anatomy of 13th thoracic nerve, 1st and 2nd lumbar nerve and 
1st -3rd lumbar vertebrae to located the injected site  of paravertebral nerve block in goat 

 

Tanasid  Sornphu1#   and   Suttinee  Boonhai2 

 
Abstract 

 
Eight formalinated goat specimens were dissected to reveal the relation of 13th thoracic (T13) nerve, 

1st and 2nd lumbar (L1 and L2) nerve to 1st, 2nd and 3rd (L3) lumbar vertebrae. The lengths of 1st to 3rd of left 
lumbar transverse process were 2.40, 2.96 and 3.31 cm, respectively. The lengths of 1st to 3rd of right lumbar 
transverse process were 2.58, 3.10 and 3.40 cm, respectively.  The lengths from lateral tip of 1st to 3rd of left 
lumbar transverse process to the intersection point of nerves were 0.24, 1.46 and 1.81 cm, respectively. The 
lengths from lateral tip of 1st to 3rd of right lumbar transverse process to intersection point of nerves were 0.00, 
1.38 and 1.83 cm, respectively. The distances of left and right T13 to L1 intersection point on lumbar transverse 
process were 3.17 and 3.25 cm, respectively. The distances of left and right L1 to L2 intersection point on 
lumbar transverse process were 3.39 and 3.54 cm, respectively. 

Four goats were used for paravertebral nerve block. Each position of paravertebral nerve block sites 
was injected with 5 ml of 2% Lidocaine Hydrochloride. The depth of L2 and L3 injection sites were ½ of length 
of cranial border in horizontal direction of transverse process. Another horizontal directional site was injected in 
the middle of last rib and 1st lumbar transverse process. Duration of anesthetized paralumbar fossa was 40.19 
minutes in average. 
 
Keywords: paravertebral nerve block, goat 
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สมยศ  อ่ิมอารมณ และคณะ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการแยกเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวจากกระแสเลือดของโคดวย
วิธีปนแยกของผสมท่ีมีความหนาแนนลอยตัวตางกัน 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการแยกเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวจากกระแสเลือดของโคดวยวิธีปน
แยกของผสมที่มีความหนาแนนลอยตัวตางกัน 

 

สมยศ  อ่ิมอารมณ1#   สุทธินีย  บุญให2   และ   มงคล  ชวณิช2 

 
บทคัดยอ 

 
 เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวที่แยกไดจากกระแสเลือดสามารถนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ 
มากมาย ไดแก การศึกษาดวยวิธี flow cytometry การจําแนกชนิดทางซีรั่มวิทยา (serologic typing) การทํา 
serologic cross-matching และการตรวจวิเคราะหอื่นๆ อีกหลายอยาง ในการแยกเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียว
ดวยวิธีปนแยกของผสมที่มีความหนาแนนลอยตัวตางกัน (Ficoll density gradient centrifugation) มักจะตอง
ควบคุมอุณหภูมิในชวงการปนใหคงที่ การทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแยกเม็ด
เลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวจากกระแสเลือดโค โดยทําการเก็บตัวอยางเลือดจากโค 2 ตัว แลวนําไปปนแยกเม็ด
เลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวดวยเครื่องปนชนิดควบคุมอุณหภูมิได โดยแบงการทดลองเปน 3 กลุม แตละกลุมต้ัง
อุณหภูมิในการปนแยกไวที่ 25, 15 และ 4°C นําเม็ดเลือดขาวในแตละกลุมที่ผานการปนแยกมาทําแผนฟลมบน
กระจกสไลดแลวยอมดวยสี Diff-Quick® จากน้ันประเมินคุณภาพของเซลลจากเปอรเซ็นตเซลลปกติ (เซลลปกติ
จะเห็นนิวเคลียส และซัยโตพลาสมชัดเจน) ผลการทดลองพบวาการปนแยกเม็ดเลือดขาวที่อุณหภูมิ 25, 15 และ 
4°C ไดเปอรเซ็นตเซลลปกติ 94%, 89% และ 79% ตามลําดับ  เปอรเซ็นตของเซลลปกติที่แยกไดจากการปนแยก
ในแตละอุณหภูมิไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p=0.055) ดังน้ันแสดงวาอุณหภูมิดังกลาวไมมีผลตอ
โครงสรางของผนังเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวที่ไดจากการทํา density gradient centrifugation 
 
คําสําคัญ: เม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียว   การแยก   อุณหภูมิ 
 

                                                 
1
  คลินิกสําหรับสุกร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 

2
  คลินิกสําหรับโค กระบือ และสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร

 10530 
#
  ผูรับผิดชอบบทความ: simarom@hotmail.com 



176   

สมยศ  อ่ิมอารมณ และคณะ  
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อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการแยกเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวจากกระแสเลือดของโคดวย
วิธีปนแยกของผสมท่ีมีความหนาแนนลอยตัวตางกัน 

The optimal temperature for bovine peripheral mononuclear leukocytes isolation by 
density gradient centrifugation 

 

Somyod  Imarom1#   Suthinee  Boonhai2   and   Mongkol  Chawanit2 

 
Abstract 

 
 Isolated peripheral mononuclear leukocytes can be used for many purposes, e.g., flow cytometry, 
serologic typing, serologic cross-matching. The temperature during isolation must be control. This study 
focused on the temperature for peripheral mononuclear leukocytes isolation by Ficoll density gradient 
centrifugation. Two bovine blood samples were taken and centrifuged at 25, 15 and 4°C to isolate mononuclear 
leukocytes. The leukocyte pellets were smeared and stained with Diff-Quick®. The percentage of intact 
mononuclear cells which revealed clear cytoplasm and nucleus were counted with high power field microscope. 
The results showed that the percentage of the intact cells which were isolated at 25, 15 and 4°C, were 94%, 89% 
and 79%, respectively. There were no significant differences in percentage of intact cells that isolated in various 
degrees (p=0.055), thus the experimental temperatures had no effect on mononuclear leukocytes cell membrane. 
 
Keywords: mononuclear leukocytes, isolation, temperature 
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การกอโรคของท็อกโซพลาสมา กอนไดในโคตัง้ทอง 
 

จิตรบรรจง  เวียงเจริญ1,2#   RC Andrew  Thompson3   เชาวลิต นาคทอง4 

ปานเทพ  รัตนากร4    และ   เยาวลักษณ  สุขธนะ1,5 

 
บทคัดยอ 

 
Toxoplasma gondii และ Neospora caninum เปนโปรโตซัวที่มีความคลายคลึงกันมาก ทั้งในแงของ

โครงสราง, รูปรางลักษณะ, พันธุกรรม และภูมิคุมกันวิทยา แตในปจจุบันเฉพาะ N. caninum เทาน้ันที่เปนที่รูกันดี
วากอโรค neosporosis ในโค และสามารถทําใหเกิดการแทง (abortion) และติดเช้ือต้ังแตแรกเกิด (congenital 
infection) ในโคได เน่ืองจากมีรายงานการเกิดโรคดังกลาวขึ้นทั่วโลก ในขณะที่แทบจะไมมีรายงานการกอโรคที่
เกิดจาก T. gondii  เกิดขึ้นในโคเลย  การทดลองน้ีจึงเกิดขึ้นเพ่ือทดสอบสมมติฐานวาเช้ือ N. caninum มี
ความสามารถในการถายทอดผานทางรกจากแมไปสูลูก (transplacental transmission) ไดดีกวา T.  gondii โดยการ
ทดลองทําขึ้นในโคท่ีต้ังทองทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งทั้ง 8 ตัว อยูในชวงกลางของการต้ังทอง (mid-gestation) โค 1 ตัว ถูก
เก็บไวเปนตัว control  สวนโคอีก 7 ตัว ถูกแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก (n=3) ถูกฉีดเช้ือ N. caninum K9WA 
strain จํานวน 3.0x 108 tachyzoites เขาใตผิวหนัง (subcutaneously injection) สวนโคอีกกลุมหน่ึง (n=4) ถูกฉีดเช้ือ 
T. gondii RH strain จํานวน 3.0x 108 tachyzoites เขาใตผิวหนัง  หลังจากน้ันผลลัพธที่ตามมาในโคท้ัง 2 กลุม ได
ถูกนํามาเปรียบเทียบกันพบวาโค 2 ตัว (50%) จากกลุมที่ถูกฉีดดวยเช้ือ T. gondii แทงลูกออกมาในวันที่ 6 และ
วันที่ 11 หลังจากฉีดเช้ือและเช้ือ T. gondii ระยะ tachyzoites ถูกตรวจพบในเน้ือเยื่อรก, ปอด, และตับของแมโคตัว
ที่แทง   สวนโคในกลุมที่ถูกฉีดดวยเช้ือ N. caninum ไมมีตัวไหนแทงลูกเลย แตแมโค 2 ตัว (66%) ใหกําเนิดลูกโค
ที่ไมแสดงอาการผิดปกติแตก็ติดโรค neosporosis ต้ังแตกําเนิด (subclinical congenitally neosporosis) ผลการ
ทดลองน้ีบงช้ีวาโรค toxoplasmosis สามารถที่จะถายทอดผานทางรกโคไดและสามารถทําใหเกิดการแทงได
เชนเดียวกันกับโรค neoporosis โดยเฉพาะเมื่อเปนเช้ือสายพันธุรุนแรง (virulent strains) 
 
คําสําคัญ: ท็อกโซพลาสมา กอนได (Toxoplasma gondii)   นีโอสปอรา แคนินุม (Neospora caninum)   การแทง 
 การถายทอดเช้ือผานทางรกจากแมไปสูลูก   โคต้ังทอง 
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Toxoplasma gondii can cause abortion in pregnant cattle 

 

Jitbanjong  Wiengcharoen1,2#   RC Andrew  Thompson3   Chaowalitr  Narkthong4 

 Parntep  Rattanakorn4   and   Yaowalark  Sukthana1,5 

 
Abstract 

 
Although Toxoplasma gondii and Neospora caninum are very similar in their structure, genetics and 

immunology, only N. caninum is recognized as the major cause of abortion and congenital infection in cattle 
worldwide. Transplacental transmission of bovine neosporosis is thought to be very common while 
transplacental transmission of toxoplasmosis in cattle is rare. We, therefore, performed the experiment to 
compare transplacental transmission ability between T. gondii RH strain and N. caninum K9WA strain. One 
uninfected pregnant heifer served as a control. Two groups of 8 pregnant heifers were each inoculated 
subcutaneously with 3.0x 108 tachyzoites of N.caninum K9WA strain or T. gondii RH strain at their mid-
gestation period. The consequences of infection were investigated and compared. Two out of four (50%) 
pregnant heifers from the T. gondii-infected group aborted on day 6 and day 11 post inoculation (pi). T. gondii 
tachyzoites were found in the placenta, lungs and livers of those dams that aborted. There was no abortion in the 
N. caninum-infected group, but 2 dams (66%) gave birth to subclinical congenitally infected calves. Our 
findings suggest that toxoplasmosis could be a possible cause of abortion in cattle especially when infected by 
virulent strains. 
 
Keywords: Toxoplasma gondii, Neospora caninum, abortion, transplacental transmission, pregnant cattle 
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รายงานสัตวปวย โรคของเลบ็ท่ีเกิดจากเชื้อรา Scopulariopsis sp. ในสุนัข 
 

จุฬาภา  สอนกล่ิน1#   ฐิตารีย  เลาหรัชตธานินทร2   วลัยพร  ตนพิทักษ1 

 
บทคัดยอ 

 
สุนัขพุดเ ด้ิลเพศผูอายุ  3 .6 ป  ถูกนํามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพ่ือการสอนดานสัตว เ ล็ก 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  สัตวแพทยตรวจพบอาการอุงเทาอักเสบ เล็บแตก เล็บ
ผิดรูป   เมื่อขูดขุยเล็บมาตรวจดูโดยตรงดวยกลองจุลทรรศนพบสายราใสมีผนังก้ัน  ผลการเพาะเล้ียงเช้ือราพบเช้ือ 
Scopulariopsis sp. ซึ่งเปนเช้ือราที่พบนอยวาเปนสาเหตุแรกในโรคของเล็บ สุนัขไดรับยา sulfamethoxazole-
trimethoprim ขนาด 420 มิลลิกรัมตอวันและ chlorpheniramine ขนาด 4 มิลลิกรัมตอวันเปนเวลา 6 วัน แตไมได
กลับมาติดตามผลการรักษา 
 
คําสําคัญ: onychomycosis   Scopulariopsis sp. 
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Case report canine onychomycosis caused by Scopulariopsis sp. 
 

Chulabha  Sonklein1#   Titaree  Laoharatchatathanin2   Walaiporn Tonpitak1 

 
Abstract 

 
A 3.6-year-old, poodle breed, male dog was presented to Small Animal Teaching Hospital, Faculty of 

Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology. The physical examination was found 
pododermatitis onychorrhexis and onyxis.  The microscopic examination of nail scraping revealed hyaline 
septate hypha. Fungal isolation was positive for Scopulariopsis sp. that is an uncommon primary cause of 
onychomycosis. The dog received sulfamethoxazole-trimethoprim (420 mg/day) and chlorpheniramine 
(4 mg/day), but it did not return for follow-up. 

 
Keywords: onychomycosis, Scopulariopsis sp. 
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Darsaniya  Punyadarsaniya et al.  
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การวิเคราะห Well-Differentiated Epithelial cells ในเซลลเย่ือบุผิวของ 
ระบบทางเดินหายใจสุกร ในการเปน Host Cells ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

การวิเคราะห Well-differentiated epithelial cells ในเซลลเยื่อบุผิวของ 
ระบบทางเดินหายใจสุกร ในการเปน Host cells ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

 

Darsaniya  Punyadarsaniya1#   Isabel  HENNIG-PAUKA2   Christine  WINTER1,3 

Christel  SCHWEGMANN-WESSELS1   Georg  HERRLER1 

 

บทคัดยอ 

 

สุกรมีบทบาทสําคัญในการระบาดของเช้ือไวรัสไขหวัดใหญ โดยทําหนาที่เปน Mixing vessels ที่จะ
เหน่ียวนําใหเกิดการกลายพันธุในสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสในคน สุกร และสัตวปก  เซลลเยื่อบุผิวของระบบ
ทางเดินหายใจ คือ เซลลเปาหมายชนิดแรกของเช้ือไวรัสไขหวัดใหญ โดยเช้ือจะใชโปรตีน Haemagglutinin (HA) 
จับกับนํ้าตาล Sialic acid ที่ผนังเซลลของ Host ในการติดเช้ือ ดังน้ันเพ่ือจะหาปฏิกิริยาระหวางเช้ือไวรัสไขหวัด
ใหญกับ Host cells ในระบบทางเดินหายใจ จึงไดคิดคนระบบเพ่ือเพาะเช้ือใน Well-differentiated respiratory 
epithelial cells ที่ช่ือวา Precision-cut lung slices (PCLS) โดย PCLS ประกอบดวย เซลลเยื่อบุผิวที่มี Differentiate 
cells เชน Ciliated cells และ Mucus-producing cells เหมือนในรางกายสัตว โดยวิธีน้ีสามารถนํามาวิเคราะหหา
การติดเช้ือจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญในคนและสัตวปกแตในปจจุบันน้ียังไมมีรายงานเก่ียวกับการทําในเซลลเยื่อบุ
ผิวทางเดินหายใจสุกรมากอน PCLS เตรียมโดยการฉีด Low-melting agarose ในเน้ือเยื่อปอดสวน Cranial lobe, 
Middle lobe และ Intermediate lobe ของสุกรอายุ 3 เดือน  จากน้ันทําใหแข็งตัวโดยการแชในนํ้าแข็งกอนใชเครื่อง 
Krumdieck tissue slicer ตัดช้ินเน้ือใหหนาประมาณ 250 μm ซึ่งสามารถตรวจสอบเซลลที่มีชีวิตไดจากการสังเกต 
Ciliary activity ดวยกลอง Light microscope แลวเลือกตัวอยางเพ่ือทดสอบ Bronchoconstrictionโดยการเติม 
Methacholine ความสมบูรณของเซลลสามารถตรวจสอบดวยวิธี Live/Dead viability/cytotoxicity assay ในการ
ตรวจหานํ้าตาล sialic acid ที่ผนังเซลลจะใช Cryosections ของ PCLS มายอมดวย Lectins จาก Maackia 

amurensis (MAA) ใชสําหรับตรวจหา α 2,3-linked sialic acids และ Sambucus nigra (SNA) ใชสําหรับตรวจหา 

α 2,6-linked sialic acids และในการตรวจหาการติดเช้ือจะใช Anti-nucleoprotein antibody ตรวจหาการติดเช้ือ
ไวรัสไขหวัดใหญ(สายพันธุ H1N1) จากตัวอยาง Cryosections ที่ถูกเหน่ียวนําการติดเช้ือเปนเวลานาน 8 ช่ัวโมง ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส โดยผลการทดลองพบวาสามารถพบ Ciliary activity ไดมากกวา 1 สัปดาหใน PCLS  
การเกิด Bronchoconstriction ขึ้นอยูกับปริมาณสารที่เหน่ียวนําและสามารถกลับมาในลักษณะเดิมไดเมื่อลางตัวยา
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การวิเคราะห Well-Differentiated Epithelial cells ในเซลลเย่ือบุผิวของ 
ระบบทางเดินหายใจสุกร ในการเปน Host Cells ของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

ออก ผลจาก Live/Dead staining พบวาเซลลบริเวณ Bronchi และ Bronchioli มีความสมบูรณดี ในบริเวณ Ciliated 

epithelial cells พบวามี α2,6-linked sialic acid มากกวา α2,3-linked sialic acid ซึ่งคลายกับในคนมากกวาใน
สัตวปก  อีกทั้ง PCLS สามารถตรวจพบการติดเช้ือไวรัสไขหวัดใหญในเซลล PCLS ของสุกรได ดังน้ันจึงสรุปได
วาระบบน้ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหหาขอมูลเก่ียวกับการติดเช้ือในเซลลเยื่อบุผิวของระบบทางเดิน
หายใจสุกรจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญ 

 

คําสําคัญ: เซลลเยื่อบุผิวของระบบทางเดินหายใจ   Precision-cut lung slices   เช้ือไวรัสไขหวัดใหญ 

 Sialic acid   Lectins 
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Characterization of Well-differentiated Porcine Airway  

Epithelial cells as Host cells for Influenza Viruses 

 

Darsaniya  Punyadarsaniya1#   Isabel  HENNIG-PAUKA
2   Christine  WINTER1,3 

Christel  SCHWEGMANN-WESSELS
1   Georg  HERRLER

1 

 

Abstract 

 

Swine play an important role in the epidemiology of influenza viruses. Pigs are considered to serve as “mixing 
vessels” which facilitate the reassortment of genetic material from human, porcine, and avian influenza viruses. 
Epithelial cells of the respiratory tract are primary target cells of influenza viruses. Influenza viruses use the 
surface protein haemagglutinin (HA) for binding to sialic acid residues presented by cell surface components to 
initiate infection. To get more information about the initial interaction of influenza viruses with host cells in the 
respiratory tract, we have established a culture system for well-differentiated respiratory epithelial cells: 
precision-cut lung slices (PCLS). PCLS contain the differentiated epithelial cells (ciliated cells and mucus-
producing cells) in the original setting. Culture systems for such cells have been described and used to analyze 
infection by human and avian influenza viruses. Comparable studies with porcine airway epithelial cells have 
not been reported. PCLS were prepared by filling the cranial lobe, middle lobe and intermediate lobe with warm 
low-melting agarose followed by solidification on ice. The Krumdieck tissue slicer was used to prepare slices 
about 250 μm thick from the lungs of 3 months old pigs. They are viable as indicated by the ciliary activity 
observed under the light microscope. In selected samples, the slices were analyzed for bronchoconstriction by 
addition of methacholine. The integrity of the cells was also determined by using a Live/Dead 
viability/cytotoxicity assay. Cryosection of PCLS were stained for the presence of sialic acids using lectins 

from Maackia amurensis (MAA) to determine α 2,3-linked sialic acids  and Sambucus nigra (SNA) to 

determine α2,6-linked sialic acids. Anti-nucleoprotein antibody was used for detection of influenza virus 
(H1N1) antigen in infected cryosection slices incubated for 8 hours at 37°C after infection. PCLS from the 
porcine lung contained viable cells for more than one week as determined by ciliary activity. 
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Bronchoconstriction obseved under the light microscope was reversible when the pharmacological agent was 
removed. The live/dead staining indicated that epithelial cells lining the bronchi and bronchioli retained their 

integrity. The ciliated epithelial cells were found to express α2,6-linked sialic acid more prominently than 

α2,3-linked sialic acid. In this respect porcine airway epithelial cells are more similar to human than to avian 
airway epithelial cells. Cells infected by influenza viruses were detected in porcine PCLS. Therefore, this 
system is suitable to characterized the infection of porcine airway epithelial cells by influenza viruses in more 
detail. 

 

Keywords: Airway epithelium, Precision-cut lung slices, Influenza viruses, Sialic acid, Lectins 
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สําราญ บรรณจิรกุล1   สุกัญญา ผลิตกุล1#   จิตรา สนิสุริวงษ1 

 
บทคัดยอ 

 
ในปจจุบัน การใชสีฟลูออเรสซีน (Sodium  fluorescein) ในทางคลินิก สวนใหญนํามาใชในการยอม

บาดแผลโดยเฉพาะแผลหลุมที่กระจกตา (Corneal ulcer) ในสัตวเล้ียง เน่ืองจากสีฟลูออเรสซีน เปนสียอมที่มีความ
เปนพิษตํ่า ราคาถูก และ สามารถตรวจไดงายเพียงแคอาศัยการเรืองแสงของฟลูออเรสซีน เมื่อสองดวย 
อุลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet lamp หรือ UV lamp)  ในปลาสวยงาม โดยเฉพาะปลาคารพ มักพบปญหาแผลที่
ผิวหนังคอนขางมาก เน่ืองจากการเล้ียงรวมกันจํานวนมากในบอขนาดใหญ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดแผล
ขึ้นที่ผิวหนัง ในทางปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยแผลหลุมในปลาน้ันทําไดยาก ดังน้ันการนําเอาสีฟลูออเรสซีนมาใช
เพ่ือตรวจหาแผลหลุมที่ ผิวหนังปลาจึงนาจะเปนวิธีที่ทําใหการตรวจวินิจฉัยแผลหลุมในปลาน้ันงายขึ้น 
จุดประสงคการวิจัยในครั้งน้ี จึงไดทําการดัดแปลงการตรวจวินิจฉัยบาดแผลที่ระดับผิว (superficial wound) ดวยสี
ฟลูออเรสซีนในปลาคารพทั้งแบบมีเกล็ดและไมมีเกล็ด เพ่ือหาการเกิดแผลหลุมที่ผิวหนัง   ในการทดลองคร้ังน้ีได
ทําการสรางแผลที่ผิวหนังดวยการขูดดวยใบมีดผาตัด (skin scraping) หลังจากน้ันยอมดวยสีฟลูออเรสซีนที่ความ
เขมขน  0.1% และ  0.01% นาน  3 นาที  แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด  หลังจากนั้นสองตรวจดวยที่สอง 
อุลตราไวโอเล็ต พบวาทั้งปลาคารพมีเกล็ด และไมมีเกล็ด มีการเรืองแสงของฟลูออเรสซีนทั้งสองความเขมขน 
นาน 45 นาที โดยความเขมขนของสีที่ 0.1% มีการติดสีที่เขมและนานกวา และเมื่อตรวจยืนยันบาดแผลทาง 
จุลพยาธิวิทยา พบการเสียหายของช้ัน cuticle จนถึงช้ัน epidermis  จากการทดลองในครั้งน้ีจึงสรุปไดวา วิธีการใช
ฟลูออเรสซีนสามารถนํามาใชในการตรวจวินิจฉัยแผลหลุมในปลาสวยงามได  
 
คําสําคัญ: แผลหลุม   สีฟลูออเรสซีน   ปลาคารพ 
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Skin Ulceration  Detecting  by  Fluorescein Technique in  Carp 
 

Sumrarn  Bunnajirakul1   Sukanya  Phalitakul1#   Jitra  Sanisuriwong1 

 
Abstract 

 
In current, fluorescein dye (Sodium fluorescein) is used in clinical diagnosis. This technique mostly 

applied for wound detection especially corneal ulcer. Hence fluorescence dye is low toxicity, cheap and easily 
visibled by luminescence with ultraviolet lamp or UV lamp. For ornamental fish, especially in fancy carp, skin 
problem is frequently concerned in larged pond rearing, which induced skin ulcer. In practice, skin ulcer in fish 
is difficultly detected. Fluorescein Technique is probable better method for fish skin ulcer diagnosis. The aim of 
this experiment is application of fluorescein dye for superficial wound detection in carp (scaly fish) and the 
leather carp (non scaly fish). Skin ulcer in both fish were induced by skin scraping. The wound was dyed with 
different concentration at 0.1% and 0.01 % fluorescein for 3 mins and flushed with cleaned water. The result 
revealed that the luminosity of the fluorescein on skin of both fish was clearly visible for 45 mins, especially in 
0.1% fluorescein concentration. Skin ulcer was confirmed by histopathological study, which showed 
deterioration of skin from cuticular layer to epidermal layer. The application of fluorescein dye is suitable for 
skin ulcer detection in ornamental fish. 
 
Keywords: Fluorescein dye, Skin ulceration, Carp  
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บทคัดยอ 

 
ลูกสุนัขพันธุปอมเมอรเรเนียน เพศผูอายุ 8 สัปดาห เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตวเพ่ือการเรียนการ

สอน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดวยความผิดปกติคือ สัตวแสดงอาการสํารอกอยาง
รุนแรงทุกครั้งหลังจากกินอาหารหรือนํ้า การตรวจรางกายเบื้องตนโดยการคลําบริเวณลําคอพบความผิดปกติของ
เน้ือเยื่อในสวนหนากอนที่จะเขาชองอก ทําการวินิจฉัยโดยการถายภาพรังสีชองอก พรอมทั้งใชเทคนิคใหสัตว
กลืนสารทึบรังสีพบวา หลอดอาหารสวนหนากอนที่จะเขาชองอกขยายขนาดใหญ ผลการวินิจฉัยเบื้องตน คือ 
ภาวะหลอดอาหารขยายใหญ สุนัขตาย 1 สัปดาหตอมาจึงไดทําการชันสูตรซาก ผลการชันสูตรซากพบ persistent 
right aortic arch (PRAA)  รวมกับ ภาวะหลอดอาหารขยายใหญ   PRAA เปน vascular ring anomaly ที่พบไดบอย
ในลูกสุนัขพันธุใหญ เกิดจากการพัฒนาการของตัวออนในระยะคัพภะที่ไมสมบูรณโดยภาวะหลอดอาหารขยาย
ใหญน้ันก็ถือเปนผลแทรกซอนตามมาที่สําคัญของการเกิด PRAA 
 
คําสําคัญ: สุนัข   สํารอก   ภาวะหลอดอาหารขยายใหญ   vascular ring anomaly   persistent right aortic arch 

(PRAA) 
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การพบภาวะหลอดอาหารขยายใหญท่ีเก่ียวของกับการเกิด  Persistent Right Aortic Arch 
ในสุนัขพันธุปอมเมอรเรเนียน : รายงานสัตวปวย 

Megaesophagus Associated with Persistent Right Aortic Arch 
 in a Pomeranian Dog : A Case Report 

 

Hassadin  Boonsriroj1#   Thanongsak  Mamom1   Jetsada  Rungpupradit2 

 
Abstract 

 
An 8-week-old intact male Pomeranian dog with history of recurrent regurgitation was brought to 

small animal teaching hospital of Mahanakorn University of Technology for investigation. Physical 
examination showed palpable flaccid, air-filled cavity of soft tissue at thoracic inlet area. Contrast radiography 
revealed contrast material accumulation in the esophagus at the thoracic inlet cranial to the heart. A presumptive 
diagnosis as megaesophagus was made. The dog died 1 week later and necropsy result showed megaesophagus 
with persistent right aortic arch (PRAA). PRAA is the most common vascular ring anomaly in dogs, especially 
in young and large-breed dogs and megaesophagus is the most common complication of PRAA. 

 
Keywords: dog, regurgitation, megaesophagus, vascular ring anomaly, persistent right aortic arch (PRAA) 
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แกวตา  สัตยาประเสริฐ1#   ธัชฎาพร  ไชยคุณ1   และ   จตุพร  กระจายศรี1 

 
บทคัดยอ 

 
จุดประสงคของรายงานสัตวปวยน้ี เพ่ือศึกษาแนวทางการรักษา ภาวะตอมลูกหมากอักเสบในสุนัข ที่เกิด

จากการถูกรีดเก็บนํ้าเช้ือบอยเกินไป จากสุนัขทดลองพอพันธุไทย อายุประมาณ 2 ป นํ้าหนัก 22 กก. จํานวน 1 ตัว 
ถูกรีดเก็บนํ้าเช้ือดวยวิธีกระตุนเก็บดวยมือ (digital manipulation) 3 ครั้ง/สัปดาห เปนเวลาติดตอกันถึง 4 สัปดาห 
เพ่ือทดสอบคุณภาพนํ้าเช้ือ กอนการทํานํ้าเช้ือแชแข็ง หลังจากการทดลอง 1 เดือน พบวาสุนัขมีอาการเจ็บปวด
ขณะขับถาย นํ้าเช้ือที่รีดเก็บไดในชวงทายๆ (prostatic fluid)มีสีแดงของเลือดปนอยูดวย ขณะปลอยนํ้าเช้ือสุนัข
แสดงอาการเจ็บปวด และไมยอมใหรีดนํ้าเช้ือ คุณภาพของน้ําเช้ือที่ไดแยลง กลาวคือ ตัวอสุจิ มีอัตราการรอดชีวิต
และเคล่ือนที่ไปขางหนาแค (motility rate) 10% จํานวนตัวตาย (mortality rate)  มากขึ้นเปน 40% และรอยละของ
ตัวอสุจิที่ผิดปกติมากขึ้น (abnormality rate)  ถึง 30% ดวย จึงทําการวินิจฉัยทางกายภาพ (physical examination) 
ระบบสืบพันธุภายนอก และการใชน้ิวมือคลําตรวจระบบสืบพันธุภายในผานทางทวารหนัก พบวาเกิดการขยาย
ขนาดของตอมลูกหมากเล็กนอย และสุนัขแสดงอาการเจ็บปวดเมื่อทําการคลําตรวจ   ทําการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม
โดยการทํา อัลตราซาวด และตรวจคาเลือด 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน  พบวา ผลการตรวจคาเม็ดเลือดทุกคาปกติดี
(Wbc=12,100  Hct=57%  Neu=76%  Eo=6%  Baso=ไมพบ  Lym=16%  Mono=2%  ไมพบพยาธิเม็ดเลือด) แตผล
การอัลตราซาวดพบการขยายใหญของตอมลูกหมากจนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ซม  ทําการรักษาโดยการหยุด
รีดนํ้าเช้ือเปนเวลา 2 สัปดาห และใหยาลดการอักเสบ Danzen®  ชนิดกินขนาด 10 มก วันละ 2 ครั้งเปนเวลา 7 วัน 
รวมกับใหยาปฏิชีวนะ ชนิด sulfa-trimethoprim  ขนาด 25 มก/นํ้าหนักตัว กก วันละ2ครั้ง ติดตอกันเปนเวลา 
14 วัน สัปดาหที่ 2 หลังทําการรักษา พบวาสุนัขมีอาการดีขึ้น โดยพบวาสุนัขไมมีอาการทองผูก ยอมใหรีดนํ้าเช้ือ
และน้ําเช้ือที่ถูกรีดเก็บไดกลับสูภาวะปกติ คือมีอัตราการเคล่ือนที่ไปขางหนา (motility rate) 80% ตัวตายนอยลง 
(mortality rate) <20% และความผิดปกติ (abnormality rate) 20% และไมพบเลือดปนใน prostatic fluid จาก
ผลการรักษาน้ีอาจสรุปไดวาการเกิดภาวะตอมลูกหมากอักเสบในสุนัขมีสาเหตุมาจากการที่สุนัขถูกรีดเก็บนํ้าเช้ือ
บอยเกินไป ซึ่งสงผลใหเกิดการทํางานของตอมลูกหมากเกินปกติ และทําการยืนยันผลโดยการตรวจคาเลือด และ 
คุณภาพนํ้าเช้ือ 
 
คําสําคัญ: ตอมลูกหมาก   ภาวะตอมลูกหมากอักเสบ   การรีดเก็บนํ้าเช้ือ   คุณภาพนํ้าเช้ือ   การทํางานของตอม
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Case report: Prostatitis in Thai mixed breed dog due to sexual overuse 
 

Kaewta  Sattayaprasert1#   Thuchadaporn  Chaikhun1   and   Jatuporn  Kajaysri1 

 
Abstract 

 
Objective of this study is to learn more about prostatitis in dog due to sexual overuse. A  2- year-old, 

male intact mixed breed dog named “Moem” has become a part of the frozen semen quality experiment and 
have been collected semen by digital manipulation 3 times/week for 4 weeks. After 4 weeks, we found that the 
dog had mild constipation, hemorrhagic prostatic fluid and refused to be collected semen. The semen quality 
got worse (motility rate drop to 10%, mortality rate increase to 40%). For the physical examination, we found 
mild enlargement of prostate gland through rectal palpation. Blood examination result was normal 
(Wbc=12,100  Hct=57%  Neu=76%  Eo=6%  Baso= not found  Lym=16%  Mono=2%  Blood parasite :not 
found) but ultrasound result showed slightly enlargement of prostate gland .So we stopped collecting his semen 
for 2 weeks and started giving him a treatment by prescribing him sulfa-trimethoprim 25 mg/kg twice a day for 
14 days and Danzen® 10mg twice a day for 14 days .After the treatment, his condition got better .His mild 
constipation has gone and he didn’t refuse to be collected semen. His semen quality also got better (%motility 
increase to 80%, mortality rate drop to <20%) and the color of prostatic fluid came back to normal .Conclusion 
of this case study is that collecting semen too often or sexual overuse can lead to prostatitis because of 
hyperfunction of prostatic gland. The diagnosis was based on complete blood count value and semen quality 
results 

 
Keywords: Prostate gland, Prostatitis, sexual overuse, semen collection, hyperfunction of prostate 
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พงษธร  สุวรรณธาดา1#   ดวงเดือน  แกนคางพูล1   ปรีณัน  จิตะสมบัติ1 

สุปราณี  จิตรเพียร1   สุวลักษณ  ศรีสุภา1   พิมชนก  สุวรรณธาดา2 

 
บทคัดยอ 

 
 จุดประสงคของการศึกษา เพ่ือประยุกตใชเทคนิคการวางยาสลบแบบฉีดเขาเสนเลือดดําที่มีระยะเวลา
ออกฤทธิ์สั้นถึงปานกลางรวมกับการดมยาสลบในสุกร โดยนําสุกรขุน ลูกผสม [Duroc x (Landrace x  
Large white)] เพศ เมีย อายุ 4 เดือน นํ้าหนักประมาณ  40 กิโลกรัม จํานวน 5 ตัว ถูกนํามาทําศัลยกรรมผานกลอง
เพ่ือฝกทําศัลยกรรมระบบสืบพันธุ สุกรทั้ง 5 ตัว ไดรับยานําสลบ อะซาเปอโรน (Azaperone, Stresnil®) ขนาด  
2 mg/kg เขากลามเนื้อ รอใหสุกรมีอาการสงบประมาณ 15 นาที จึงใหยาสลบเพนโทบารบิทอล (Pentobarbital, 
Nembutal®) ขนาด 15 mg/kg เขาเสนเลือดดําที่ใบหู สุกรทั้ง 5 ตัว ถูกนํามาสอดทอคาลม เบอร 6.5 เขาหลอดลม 
เพ่ือทําใหสุกรสลบตอเน่ืองโดยใชเครื่องดมยาสลบ และยาสลบชนิดสูดดมไอโซฟลูราน (Isoflurane, Aerrane®) ที่
ระดับความเขมขน 0.5-3% รวมกับออกซิเจน พบวาสุกรที่นํามาศึกษาทั้ง 5 ตัว มีการสลบเปนไปดวยดี ตลอด
ระยะเวลาในการฝกทําศัลยกรรมประมาณ 4 ช่ัวโมง  
สรุป: เทคนิคการวางยาสลบ ดวยการดมยาสลบไอโซฟลูราน รวมกับการฉีดยานําสลบ อะซาเปอโรน เขากลาม
และการฉีดยาสลบ เพนโทบารบิทอล เขาเสนเลือดดํา ใหผลการผลที่ดี และอาจนําไปประยุกต เพ่ือเตรียม
ปฏิบัติการศัลยกรรมเพื่อทดแทนการใชสุนัขในอนาคตได 
 
คําสําคัญ: สุกร   เพนโทบารบิทอล   ไอโซฟลูราน   ศัลยกรรมทองผานกลอง 
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The Study of Azaperone and Pentobarbital induction and 
Isoflurane inhalation anesthesia for laparoscopic surgery in pig. 

 

Pongthorn  Suwannathada1#   Doungdeon  Kaenkangpool1   Preenun  Jitasombut1 

Supranee  Jitpien1   Suwaluk  Srisupa1   Pimchanok  suwannathada2 

 
Abstract 

 
 The present study aimed to study the anesthesia technique of short-mid term barbiturate and inhalation 
anesthesia in pig.  A total of five crossbreed female growing pigs [Duroc x (Landrace x Large white)] with 
averaging 4 month age and 40 kilogram live weight were used for gynecology laparoscopic surgery. All of the 
pigs were induced anesthesia with Azaperone (Stresnil®) dose 2 mg/kg intramuscular waiting for sedated about 
15 minute the pigs received Pentobarbital sodium (Nembutal®) dose 15 mg/kg intravenous at ear vein. 
Endotracheal tube no. 6.5 was used for inhalation anesthesia with Isoflurane (Aerrane®) concentration 0.5-3% 
with oxygen/air. All of pigs were successful sedated for 4 hours laparoscopic surgery practice.  
Conclusion: The anesthesia technique with Isoflurane in oxygen/air, additional intramuscular Azaperone and 
intravenous Pentobarbital offered smooth anesthesia in pig. And could be use for surgery lab in the future. 
 
Keywords: Pig, Pentobarbital, Isoflurane, laparoscopy 
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โรคเบาหวานในสุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร 

ภาวะการทํางานของตับออนสวนสรางน้ํายอยลมเหลวรวมกับ 
โรคเบาหวานในสุนัขพนัธุโกลเดนรีทรีฟเวอร 

 

ทนงศักดิ์  มะมม1#
    และ   เจษฎา  รุงภูประดิษฐ2 

 
บทคัดยอ 

 
สุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร เพศเมีย อายุประมาณ 5 เดือน ไดเขารับการตรวจทางคลินิก ดวยประวัติ

ทองเสียเรื้อรัง นํ้าหนักตัวลดลงอยางตอเน่ือง และซูบผอมโดยที่สัตวกินอาหารไดมากขึ้น การตรวจทางโลหิต
วิทยาไมพบความผิดปกติที่เดนชัด ผลการตรวจปสสาวะพบ ระดับนํ้าตาล และสารคีโตน ในระดับสูง และพบ
โปรตีนปริมาณเล็กนอย โดยที่ความถวงจําเพาะของนํ้าปสสาวะใกลเคียงกับนํ้าเลือด การตรวจทางชีวเคมีคลินิก
พบ ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกวาคาปกติมาก ระดับเอ็นซัยมอมัยเลสปกติ ในขณะที่คา c-TLI (canine-Trypsin-
liked immunoreactivity) ตํ่ากวาระดับมาตรฐานในสุนัข การวินิจฉัยเบื้องตนทางคลินิก คือ เบาหวาน รวมกับ 
ภาวะการทํางานของตับออนสวนสรางนํ้ายอยลมเหลว ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาจากการเก็บตัวอยางเน้ือเยื่อ
ตับออนผานทางการเปดผาชองทองสามารถยืนยันคําวินิจฉัยเบื้องตนทางคลินิกได ตอมาสุนัขตายระหวางการ
รักษา ผลการชันสูตรซากและผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ณ ศูนยชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พบการเกิดภาวะการอักเสบของตับออนแบบเรื้อรังและตอเน่ืองรวมกับการลด
จํานวนลงของเซลลสรางนํ้ายอยและเซลลของระบบตอมไรทอในตับออน สรุปไดวาเกิดภาวะการทํางานของตับ
ออนสวนสรางนํ้ายอยลมเหลวรวมกับการเกิดโรคเบาหวาน โรคเบาหวานในสุนัขจะพบชนิดที่1 ไดบอยกวาชนิด
อื่น โดยมีลักษณะทางคลินิกคลายกับเบาหวานท่ีพบในเด็ก หรือ เบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลินในคน โดยมีกลไกการ
เกิดโรค คือ มีการทําลายเบตาเซลลโดยแอนติบอด้ีและเม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟซัยต  ในสุนัขมีรายงานการพบ
โรคเบาหวานรวมกับภาวะการทํางานของตับออนสวนสรางนํ้ายอยลมเหลวนอย ในการศึกษานี้ไดรายงานการเกิด
โรคเบาหวานรวมกับภาวะการทํางานของตับออนสวนสรางนํ้ายอยลมเหลวในลูกสุนัขพันธุโกลเดนรีทรฟีเวอร 
 
คําสําคัญ: ตับออน   นํ้ายอย   สุนัข   เบาหวาน   โรครวม 
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ภาวะการทํางานของตับออนสวนสรางนํ้ายอยลมเหลวรวมกับ
โรคเบาหวานในสุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร 

Exocrine Pancreatic Insufficiency Concurrent with  
Diabetes Mellitus in a Young Golden Retriever Dog  

 

Thanongsak  Mamom1#   and   Jetsada  Rungpupradit2 

 
Abstract 

 
 A 5-month-old female Golden Retriever dog with a history of chronic diarrhea, progressive weight 
loss and emaciation despite polyphagia was clinically investigated. Hematologic examination was performed 
without any remarkable results. Urine analysis revealed marked glucosuria, ketonuria with mild proteinuria and 
isosthenuria. Persistent hyperglycemia was observed. Serum amylase was in normal range whereas serum c-TLI 
(canine-Trypsin-liked immunoreactivity) was lower than reference value. Tentative clinical diagnosis of 
diabetes mellitus (DM) with exocrine pancreatic insufficiency (EPI) was considered. Laparotomy and 
pancreatic biopsy was done. Histopathological diagnosis confirmed the formerly tentative diagnosis of 
pancreatitis and EPI.  The dog died during the treatment processes. The carcass was submitted to Mahanakorn 
Veterinary Diagnostic Center (MVDC) for necropsy and histopathological examination. Chronic active 
pancreatitis with loss of pancreatic acinar cells and islet of Langerhans were detected. From these results, we 
concluded that this dog showed EPI concurrent with DM. In dogs, type-1 DM (T1DM) appears to be the 
predominant form of diabetes.  Immune mediated destruction of beta cells by antibody and T cells was reported 
as pathomechanism of T1DM.  Canine T1DM is similar to juvenile-onset DM or insulin-dependent DM 
(IDDM) in humans. Concurrent T1DM with EPI was rarely reported in dog. In this study, we report the 
occurrence of T1DM concurrent with EPI in a juvenile Golden retriever dog.  
 
Keywords: exocrine   pancreas   canine   diabetes   concurrent disease 
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โรคติดเชื้อฉวยโอกาส แคนดิเดียซีส และ โรคบิดในทางเดินอาหารของ 
ลูกกระบือแมน้ําอายุ 1 เดอืนท่ีอยูในภาวะกดภูมิคุมกัน 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส แคนดิเดียซีส และ โรคบิดในทางเดินอาหารของ 
ลูกกระบือแมน้ําอายุ 1 เดือนท่ีอยูในภาวะกดภูมิคุมกัน 

 

ทนงศักดิ์  มะมม1#   และ   มงคล  ชวณิช2 

 
บทคัดยอ 

 
ลูกกระบือแมนํ้าเพศผู อายุประมาณ 1 เดือน จากฟารมกระบือนมแหงหน่ึงใกลกรุงเทพฯ มีประวัติอาการ

ปวยระบบทางเดินหายใจ  ทองเสีย  และตาย  ซากสัตว ถูกสงมาตรวจวินิจฉัย  ณ  ศูนย ชันสูตรโรคสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผลการชันสูตรซากพบ ช้ันเยื่อเมือกของกระเพาะรูเมน 
เร็ตติคูลัม และ โอมาซัม มีสีเทาและหนาตัวขึ้น โดยพบล่ิมนมอยูภายในกระเพาะรูเมนดวย  ลําไสเล็กพบเน้ือตาย
และเลือดออกที่ช้ันเยื่อเมือก  ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบลักษณะคลายสายใยของเช้ือราจํานวนมากท่ีช้ัน
เยื่อเมือกของกระเพาะอาหารสวนหนา ซึ่งยืนยันดวยการยอมสีพิเศษ พีเอเอส และ โกรค็อตต  ที่ลําไสเล็กพบการ
อักเสบแบบมีเน้ือตายรวมกับมีเลือดออกโดยสามารถพบกอนธรอมบัสและเช้ือแบคทีเรียจํานวนมากไดที่ผิวของ
เยื่อเมือก  พบเช้ือบิดจํานวนมากอยูภายในเซลลบุผิวเยื่อเมือก และคริปทของลําไส ระยะท่ีพบมากที่สุด คือ 
แกมมอนตที่ยังโตไมเต็มที่ และ ชิซอนต นอกจากน้ียังพบวาเซลลของเน้ือเยื่อนํ้าเหลืองหลายแหงลดจํานวนลง ซึ่ง
อาจบงถึงภาวะภูมิคุมกันถูกกด  ในการศึกษานี้ ไดรายงานลักษณะทางพยาธิวิทยาของการติดเช้ือฉวยโอกาส
จําพวกยีสต และโปรตัวซัว พวกที่อาศัยอยูภายในเซลล ที่กระเพาะอาหาร และลําไสในลูกกระบือแมนํ้าที่เกิดภาวะ
กดภูมิคุมกัน 
 
คําสําคัญ: เช้ือบิด   แคนดิดา   กระบือแมนํ้า   ภาวะกดภูมิคุมกัน   เช้ือฉวยโอกาส 

 

                                                 
1  สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
2
  คลินิกสําหรับโค กระบือ และสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หนองจอก กรุงเทพมหานคร

 10530 
#
  ผูรับผิดชอบบทความ thanonsa@mut.ac.th 



196   

ทนงศักดิ์  มะมม   และ   มงคล  ชวณิช  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

โรคติดเชื้อฉวยโอกาส แคนดิเดียซีส และ โรคบิดในทางเดินอาหารของ 
ลูกกระบือแมน้ําอายุ 1 เดอืนท่ีอยูในภาวะกดภูมิคุมกัน 

Opportunistic Gastrointestinal Candidiasis and Coccidiosis in a One-Month-Old 

Immunosuppressive Water Buffalo Calf (Bubalus bubalis) 
 

Thanongsak  Mamom1#   and   Mongkol  Chawanit2 

 
Abstract 

 
A one-month-old male water buffalo calf (Bubalus bubalis) from a diary water buffalo farm near 

Bangkok with a history of respiratory sign and diarrhea was found dead. The carcass was submitted to 
Mahanakorn Veterinary Diagnostic Center for investigation. Necropsy result revealed grayish mucosal surface 
of rumen, reticulum and omasum with presence of milk curd in rumen. Small intestine showed hemorrhagic 
mucosal surface. Histopathological examination of stomach mucosa demonstrated tremendous pseudohyphae of 
yeast morphologic consistent with Candida spp. Periodic acid Schiff (PAS) and Grocott stains were applied to 
confirm the presence of pseudohypha within the tissue. Necrohemorrhagic enteritis was observed with presence 
of fibrinous thrombi and bacterial colonization at mucosa. A large number of coccidian parasites predominantly 
immature gamonts and schizonts stages were found in small intestinal mucosal and crypt epithelium. Severe 
lymphoid depletion was detected in many lymphoid tissues and might indicate immunosuppressive condition in 
this animal. In this study, we report pathological features of multiple opportunistic infections of yeasts and 
intracellular protozoa in gastrointestinal tract of an immunosuppressive water buffalo calf. 
 
Keywords: candida   coccidia   water buffalo   immunosuppressive   opportunistic 
 
 

                                                 
1  Division of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Nong Chok, Bangkok 10530 Thailand 
2
  Clinic for Cattle Buffaloes and Small Ruminants Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Nong Chok,

 Bangkok 10530 Thailand 
#
  Corresponding author: thanonsa@mut.ac.th 



    197 

จําลอง  มิตรชาวไทย   และ   สุวริน  ภาวสุทธิไพศิฐ  
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ผลของน้ําหนักสุกรแรกเกิดตอปจจัยทางสรีรวิทยาในชวงการคลอด 

ผลของน้ําหนกัสุกรแรกเกิดตอปจจัยทางสรีรวิทยาในชวงการคลอด 
 

จําลอง  มิตรชาวไทย1   และ   สุวริน  ภาวสุทธิไพศิฐ2# 

 
บทคัดยอ 

 
 การทดลองน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางสรีรวิทยาผลของนํ้าหนักสุกรแรกเกิดตอปจจัยทาง
สรีรวิทยาในลูกสุกรแรกเกิดดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ  ในการศึกษาน้ีไดทําการเก็บขอมูลลูกสุกรพันธุผสม 
(Large White x Landrace) ทั้งหมด 322 ตัว จากฟารมสุกรแหงหน่ึง ณ จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งน้ีมีปจจัยทาง
สรีรวิทยาที่ศึกษา ไดแก นํ้าหนักแรกเกิด (Birth weight) ระยะหางการเกิด (Birth interval), อัตราการหายใจแรก
เกิด (Respiratory rate at birth) อัตราการหายใจหลังคลอด 1 ช่ัวโมง (Respiratory rate at 1 hour after birth), 
อุณหภูมิแรกเกิด (Body temperature at birth) อุณหภูมิหลังคลอด 1 ช่ัวโมง (Body temperature at 1 hour after 
birth) ระยะเวลาต้ังแตคลอดถึงยืนครั้งแรก (Time to first upright standing) ระยะเวลาต้ังแตคลอดถึงแตะเตานม
ครั้งแรก (Time to reach the udder) และระยะเวลาต้ังแตคลอดถึงดูดนมครั้งแรก (Time to the first suckle) ทั้งน้ี
พบวานํ้าหนักแรกเกิดมีความสัมพันธกับอุณหภูมิแรกเกิด (P<0.01) และระยะหางการเกิด (P<0.05) แตไมพบ
ความสัมพันธระหวางนํ้าหนักแรกเกิด อัตราการหายใจแรกเกิด และอัตราการหายใจหลังคลอด 1 ช่ัวโมง อุณหภูมิ
หลังคลอด 1 ช่ัวโมง และระยะเวลาต้ังแตคลอดถึงยืนครั้งแรก  อยางไรก็ตามจากการศึกษาไมพบความสัมพันธ
ระหวางนํ้าหนักแรกเกิด และระยะเวลาต้ังแตคลอดถึงแตะเตานมครั้งแรก รวมท้ังระยะเวลาตั้งแตคลอดถึงดูดนม
ครั้งแรก  ดวยเหตุน้ีเองลูกสุกรที่มีนํ้าหนักแรกเกิดมากจะมีระยะหางการเกิดที่ยาวนาน มีอุณหภูมิแรกเกิดที่สูง 
สามารถใชเวลาต้ังแตคลอดถึงแตะเตานมไดเร็ว และใชเวลาต้ังแตคลอดถึงดูดนมไดเร็วกวาลูกสุกรที่มีนํ้าหนัก
นอย 
 
คําสําคัญ: นํ้าหนักแรกเกิด   ปจจัยทางสรีรวิทยา   ลูกสุกร 
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Effect of Piglet Birth Weight on Physiological Variables at Peri-parturition 
 

Jamlong  Mitchaothai1   and   Suvarin  Pavasutthipaisit2 # 

 
Abstract 

 
 The aim of the current study was to investigate the effect of birth weight on the physiological 
variables of newborn piglets by the use of correlation. Data was collected from a commercial pig farm in 
Nakhon Ratchasima province and totally 322 crossbred (Large White x Landrace) piglets were included in the 
present study. The investigated physiological variables are birth weight, birth interval, respiratory rate at birth, 
respiratory rate at 1 hour after birth, body temperature at birth, body temperature at 1 hour after birth, time to 
first upright standing, time to reach the udder and time to the first suckle. There were correlated between birth 
weight and body temperature at birth (P<0.01) and correlated between birth weight and birth interval (P<0.05). 
There was no association between birth weight, respiratory rate at birth and at 1 hour after birth, body 
temperature at 1 hour after birth and time to first upright standing. However, the time to reach the udder and the 
time to the first suckle were negatively correlated with birth weight. Therefore, these results have shown that 
the heavier birth weight had longer birth interval, higher body temperature at birth, shorter time to reach the 
udder and shorter time to the first suckle. 
 
Keywords: Birth weight, Physiological variables, Piglets 
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รายงานสัตวปวย การศัลยกรรมแกไขการเกิดขาทก (Upward Fixation of the Patellar) 
ในโคพันธุ American Brahman 

รายงานสัตวปวย การศัลยกรรมแกไขการเกิดขาทก (Upward Fixation of the Patellar) 
ในโคพันธุ American Brahman 

 

ชัยวัฒน  ชุมชวง1#   และ   มงคล  ชวณิช2 

 
บทคัดยอ 

 
 โคพันธุ American Brahman อายุ 3 ป เพศเมีย พบอาการขาหลังขวาเดินกระตุกเปนครั้งคราวเมื่อกาวเดิน 
โดยพบการเดินในลักษณะยืดขาหลังนานกวาปกติรวมกับการเกร็งอยูกับที่ ตามดวยลากปลายกีบไปกับพ้ืน 
จากน้ันมีการกระตุกขามาดานหนาเพ่ือใหงอขาเดินไปขางหนาได สังเกตพบวาสัตวไมสามารถงอขอ stifle joint 
ได แตสามารถงอขอ tarsal joint และ fetlock joint ไดปกติ จากการตรวจวินิจฉัยโดยการคลําตรวจพบวากระดูก
สะบา (patellar) ไมสามารถเคล่ือนกลับมายังตําแหนงปกติได โดยติดคางอยูเหนือ medial trochlear ridge ของ
กระดูก femur และเสนเอ็นดานในขอเขา (medial patellar ligament) เกิดการแข็งตึงอยางชัดเจนในขณะที่ยืนรับ
นํ้าหนัก จึงไดทําการรักษาโดยการทําศัลยกรรมตัด medial patellar ligament ในตําแหนงที่ตํ่าที่สุดซึ่งอยูติดกับดาน 
insertion ที่ tibial tuberosity หลังจากผาตัด 1 เดือน พบวาโคเดินไดเปนปกติ และไมพบปญหาแทรกซอนบริเวณที่
ผาตัด 
 
คําสําคัญ: ขาทก   โค  
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รายงานสัตวปวย การศัลยกรรมแกไขการเกิดขาทก (Upward Fixation of the Patellar) 
ในโคพันธุ American Brahman 

Case report: A Surgical Treatment of Upward Fixation of the Patellar in 
American Brahman Cow 

 

Chaiwat  Chumchoung1#   and   Mongkol  Chawanit2 

 
Abstract 

 
 A 3-year-old American Brahman cow with a history of abnormal gait and right stifle joint posture. 
While walking, she showed prolong extension of right hind limb with mild stiffness and dragged her toe on the 
floor. On inspection, stifle joint wasn’t able to flex but tarsus and fetlock joints was able to. After palpated stifle 
joint including patellar bone we found a patellar bone wasn’t able to move down to normal position (fixed on 
medial trochlear ridge of femur) and medial patellar ligament was rigid. A surgical treatment was decided to 
correct this case by horizontal incision of the medial patellar ligament near insertion site at tibial tuberosity. In 
one month after operated, she presented normal gait and the surgical site was no complication. 
 
Keywords: Upward Fixation of the Patellar, Cow 
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การประเมินคุณภาพฟางขาวทรีทดวยของเหลวจากกระเพาะรูเมน 
โดยเทคนิคการวัดปริมาณแกสในหองปฏิบัติการ 

การประเมินคุณภาพฟางขาวทรีทดวยของเหลวจากกระเพาะรูเมน 
โดยเทคนิคการวัดปริมาณแกสในหองปฏบัิติการ 

 

ชานุวัฒน  ตูไมปา1   จันทิรา  วงศเณร1   จิระวัลย  โคตรศักดี1   ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ1 

เสมอใจ  บุรีนอก1   ศศิพันธ  วงศสุทธาวาส1   และ   เฉลิมพล  เย้ืองกลาง1# 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาการประเมินคุณภาพของฟางขาวและฟางขาวทรีทของเหลวจากกระเพาะรูเมน โดยใชเทคนิค

การวัดปริมาณแกส (In vitro gas production) โดยทําการวัดปริมาณแกสที่เกิดขึ้น ณ ช่ัวโมงที่ 2, 4, 8, 12, 24, 48, 
72, และ 96 ตามลําดับ โดยฟางขาวทรีทดวยของเหลวจากกระเพาะรูเมนจะทําการหมักฟางขาวกับของเหลวจาก
กระเพาะรูเมนในสัดสวน (10:1, w/w) เปนเวลา 24 ช่ัวโมงกอนนํามาศึกษา เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา
องคประกอบทางเคมีคือ วัตถุแหง โปรตีน ไขมัน เยื่อใยที่ละลายในสารละลายท่ีเปนกรด (acid detergent fiber, 
ADF) และ เยื่อใยที่ละลายในสารละลายท่ีเปนกลาง (neutral detergent fiber, NDF) ในฟางขาวและฟางขาวทรีท
ของเหลวจากกระเพาะรูเมน มีคาเทากับ 95.7, 3.27, 1.27, 44.5, 86.2 และ 70.6, 4.22, 0.80, 32.8, 85.8 % ตามลําดับ 
สวนคาปริมาณแกสที่วัดไดในช่ัวโมงที่ 12, 24, 48, 72 และ 96 ในฟางขาวและฟางขาวทรีทของเหลวจากกระเพาะ
รูเมน มีคา 15.0, 20.7, 47.1, 55.0, 60.0 และ 6.6, 10.9, 14.3, 21.3, 27.1 มิลลิลิตร คา a, b, c, d ที่ไดจากการ 
fit curve ของฟางขาวและฟางขาวทรีทของเหลวจากกระเพาะรูเมนมีคา -4.34, 79.3, 0.02, 83.6% และ 0.70, 47.4, 
0.01, 48.1% และ คาพลังงานที่ใชประโยชนได (metabolizable energy, ME) ในฟางขาวและฟางขาวทรีท
ของเหลวจากกระเพาะรูเมนมีคาเทากับ 1.58 และ 0.89 Mcal ME/kg ตามลําดับ จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถ
สรุปไดวาการทรีทฟางขาวดวยของเหลวจากกระเพาะรูเมน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการยอยสลายของโภชนะใน
ฟางขาวใหเพ่ิมสูงขึ้น 

 
คําสําคัญ: แกสเทคนิค   ผลผลิตแกส   คาพลังงานท่ีใชประโยชนได 
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Assessment on Quality of Rumen Fluid Treated Rice Straw 
by In Vitro Gas Production Technique 

 

Chanuwat  Tumaipha1   Chantira  Wongnen1   Jirawan  Khotsakdee1   Kraisit  Vasupen1 

Smerjai  Bureenok1   Sasiphan  Wongsuthavas1   and   Chalermpon  Yuangklang1# 

 
Abstract 

 
A study the assessment of rice straw (RS) and rumen fluid treated rice straw (RF-RS) by in vitro gas 

production technique on quality characteristics which the measurement was measured at 2, 4, 8, 24, 48, 72 and 
96 hours, respectively. Rumen fluid treated rice straw was prepared between rice straw and rumen fluid at 10 to 
1 (w/w) for 24 hours before the study. At the end of experiment, dry matter (DM), crude protein (CP), 
ether extract (EE), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) compositions in RS and RF-RS 
were 95.7, 3.27, 1.27, 44.5, 86.2 and 70.6, 4.22, 0.80, 32.8, 85.8%, respectively. Cumulative gas production at 
12, 24, 48, 72 and 96 hours in RS and RF-RS were 15.0, 20.7, 47.1, 550, 60.0 and 6.6, 10.9, 14.3, 21.3, 27.1 ml, 
respectively. Values of a, b, c, d by the fit curve in RS and RF-RS were -4.34, 79.3, 0.02, 83.6% and 0.70, 47.4, 
0.01, 48.1%, respectively. Calculated metabolizable energy in RS and RF-RS was 1.58 and 0.89 Mcal ME/kg, 
respectively. From this study, it can be concluded that rumen fluid treatment improved nutrient digestion of 
rice straw. 
 
Keywords: Gas technique, gas production, metabolizable energy 
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ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ1#   เฉลิมพล  เยื้องกลาง1   จําลอง  มิตรชาวไทย2 

ศศิพันธ  วงศสุทธาวาส1   เสมอใจ  บุรีนอก1 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาการเสริมขมิ้นตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกรหลังหยานม ใชลูกสุกรลูกผสมสามสาย 

(ลารจไวท x แลนเรซ x ดูรอค) เพศผู จํานวน 16 ตัว นํ้าหนักเฉล่ีย 7.1 กิโลกรัม โดยแบงสุกรเปนสองกลุม เพ่ือ
เปรียบเทียบการเสริมขมิ้นที่ระดับ 0.2% กับการไมเสริมขมิ้นในอาหารลูกสุกรหลังหยานม ผลการทดลองพบวา
การเสริมขมิ้นที่ระดับ 0.2% มีผลตออัตราการเจริญเติบโต การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัว และตนทุนคาอาหาร
ตอนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
 
คําสําคัญ: สุกรหลังหยานม   ขมิ้น 
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The Effect of Curcumin Supplementation on growth performance of weaning pigs 
 

Kraisit  Vasupen1#   Chalermpon  Yuangklang1   Jamlong  Mitchoathai2 

Sasiphan  Wongsutthavas1   Smerjai  Bureenok1 

 
Abstract 

 
This experiment was conducted to determine the effect of curcumin supplementation in weaned diet 

on growth performance of weaning pigs. Sixteen male hybrid weaned pigs (Large white x Landrace x Duroc; 
7.1 kg average body weight) were divided to two groups and fed the experimental diets with 0.2% curcumin 
and without curcumin.  The result shown that weaning pigs fed diet with curcumin 0.2% were not significantly 
different effect on body weight gain, feed conversion ratio and feed cost for 1 kilogram of weight gain (P>0.05).  
 
Keyword: weaning pigs, curcumin  
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ผลของการเสริมกากมะเขือเทศแหงในอาหารไกไขตอสีไขแดง 
 

ศศิพันธ  วงศสุทธาวาส1#   ศศิธร  ยิ่งยืน1   เฉลิมพล  เยื้องกลาง1 

ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ1   จําลอง มิตรชาวไทย2   และ   กนกอร  นักบุญ1 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือศึกษาการใชกากมะเขือเทศแหงเสริมในอาหารไกไข เพ่ือเพ่ิมสีของไขแดง โดยใชไก
ไขพันธุซีพีบราวน อายุ 46 สัปดาห จํานวน 60 ตัว ใชแผนการทดลองแบบ Completely  Randomized  Design  
(CRD) แบงเปน 4 กลุม ๆ ละ 15 ตัว โดยแตละกลุมไดรับอาหารที่มีการเสริมกากมะเขือเทศที่แตกตางกันคือ T1= 
ไมมีการเสริมกากมะเขือเทศ (กลุมควบคุม) T2 = ไดรับอาหารที่มีการเสริมกากมะเขือเทศ รอยละ 0.5  T3 = ไดรับ
อาหารท่ีมีการเสริมกากมะเขือเทศ รอยละ 1.0 และT4 = ไดรับอาหารที่มีการเสริมกากมะเขือเทศ รอยละ 1.5  จาก
การศึกษาผลการทดลองครั้งน้ี พบวา การเสริมกากมะเขือเทศระดับรอยละ 0  0.5  1.0  และ  1.5 ทําใหสีไขแดง
เพ่ิมขึ้น (P>0.05) โดยมีคะแนน  9.37  10.45  11.15  และ11.45 ตามลําดับ  สวนคาฮอกฬยูนิต  ความหนาเปลือกไข  
ดัชนีไขขาว  ดัชนีไขแดง  และน้ําหนักไขเฉล่ีย  ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตการเสริมกากมะเขือเทศที่
สูงขึ้นมีแนวโนมทําใหอัตราการใหไขลดลง  83.80   82.85   81.42  และ 78.52  ตามลําดับ  แตไมพบความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  จากการทดลองสามารถสรุปไดวาการใชกากมะเขือเทศควรอยูในระดับรอยละ 1.0 
เน่ืองจากทําใหคะแนนสีไขแดงเพ่ิมขึ้น และไมสงผลตออัตราการใหไข 
 
คําสําคัญ: กากมะเขือเทศแหง   สีไขแดง   ไกไข 
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Effect of dried tomato pomace supplementation in layer diets on egg yolk color 
 

Sasiphan  Wongsuthavas1#   Sasitorn  Yingyuen1   Chalermpon  Yuangklang1 

Kraisit  Vasupen1   Jamlong  Mitchaothai2   and   Kanok-on Nugbon1 

 
Abstract 

 
This study was carried out to investigate increasing levels of dried tomato pomace in layer diets to 

enhance egg yolk color. 60 commercial CP brown layer (46 week of ages) were subjected to Completely 
Randomized Design (CRD) 15 birds each group (4 groups). The levels of dried tomato pomace are 0 % (T1= 
Control), 0.5% (T2), 1.0% (T3) and 1.5% (T4). The results was showed that egg yolk color were increased 
when enhancing levels of dried tomato pomace (P>0.05) (9.37, 10.45, 11.15, and 11.45, respectively). The 
values of Haugh units, egg shell thickness, egg albumin index, egg yolk index and average egg weight were no 
significant difference (P>0.05). However, when enhancing levels of dried tomato pomace were trended to 
reduce egg production but they were no significant difference (P>0.05) 83.80, 82.85, 81.42, and 78.52%, 
respectively. The results could be concluded that supplementations of dried tomato pomace 1.0% were no 
influenced on egg production more over egg yolk color was increased. 
 
Keywords: dried tomato pomace, egg yolk color, layers 
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คุณภาพน้ําเชือ้ของสุนัขพันธุไทยผสม 
 

ธัชฎาพร  ไชยคุณ1#   แกวตา  สัตยาประเสริฐ1   จตุพร  กระจายศรี1    เสมอจิตต  คิดอาน2 

มณีวรรณ  ขันติพิพัฒน2   สมฤทัย  นพกิจ2   ธตรฐ  คงถาวร2   และ   เมธาวี  เพชรโชติ2 

 
บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือตรวจสอบลักษณะคุณภาพนํ้าเช้ือสุนัขพันธุไทยผสม โดยคัดเลือกสุนัข

พันธุไทยผสมเพศผู อายุ 2-5 ป ที่ผานการตรวจสุขภาพและมีระบบสืบพันธุเปนปกติ จํานวน 5 ตัว เล้ียงภายใน
สภาพแวดลอมที่เหมือนกัน ทําการรีดเก็บนํ้าเช้ือดวยวิธี Digital manipulation ในสุนัขทุกตัว สัปดาหละ 1 ครั้ง 
เปนจํานวน 4 สัปดาห (ตัวอยางนํ้าเช้ือทั้งสิ้น 20 ตัวอยาง) นํานํ้าเช้ือที่ไดตรวจคุณภาพและนําขอมูลที่ไดมาคํานวณ

คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวานํ้าเช้ือที่รีดไดมีสีขาว ปริมาตร 2.06±0.96 มิลลิลิตร มี

ปริมาตรของสวนโพรสเตท 3.6±2.46 มิลลิลิตร คาความเปนกรดดาง 6.65±0.46 การเคล่ือนไหวรายตัวเทากับ 

71.25±22.93% ความเขมขนของอสุจิเทากับ 58.98±30.04 ลานตัวตอมิลลิลิตร อัตราการรอดของอสุจิ คือ 

81.1±6.41% ความผิดปกติของรูปรางอสุจิสวนหัว 14.08% และความผิดปกติของรูปรางอสุจิสวนกลางและสวน
หาง 10.63% ซึ่งพบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน แตพบวาคาความเขมขนของอสุจิที่ไดมีคาตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสุนัขพันธุอื่นๆ อยางไรก็ตามการใชสุนัขพันธุไทยผสมเพื่อการศึกษาคุณภาพน้ําเช้ือยังคงสามารถ
ทําไดโดยเฉพาะการเสริมสารอาหารเพ่ือเพ่ิมคุณภาพนํ้าเช้ือตอไป และสามารถนําขอมูลที่ไดเปนพ้ืนฐานสําหรับ
งานวิจัยดานนํ้าเช้ือสุนัขทดแทนการใชสุนัขพันธุแทได 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนการทําปญหาพิเศษและงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประจําปการศึกษา 2552 
 
คําสําคัญ: สุนัข   อสุจิ   คุณภาพนํ้าเช้ือ 
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Semen Quality of Thai Mixed Breed Dogs 
 

Thauchadaporn  chaikhun1#   Kaewta  Sattayaprasert1   Jatuporn  Krajaysri1   Samerjit  Kidarn2 

Maneewan  Khantipipat2   Somruthai  Noppakit2   Thatarod  Kongtaworn2   and   Metawee  Petchot2 

 
Abstract 

 
 The objective of this study was  characterized Thai mixed breed dog semen. Five Thai mixed breed 
male dogs were subject to a 2-5 years of age, healthy, breeding soundness examination and similar 
management. Semen collected once a week by digital manipulation technique for 4 weeks (20 ejaculated 
samples). Then evaluated semen quality and calculated the data for average and standard deviation. The results 
showed that the semen was white color, volume of presperm -spermrich fraction  and prostatic fluid fraction 

were 2.06±0.96 ml and 3.6±2.46 ml, respectively. The pH was 6.65±0.46. Sperm motility, sperm 

concentration, viability, head abnormality and midpiece-tail abnormality were 71.25±22.93%, 58.98±30.04 

million sperm/ml, 81.1±6.41%, 14.08% and 10.63%, respectively. All of sperm picture were in standard value 
but only sperm concentration was lower. However, further study maybe determine the efficiency of food 
supplement for increase semen quality in Thai mixed breed dog and can use this information in steed of  semen 
research  in pure breed dog. 
 This research was supported by Mahanakorn University of Technology Special Problem and Research 
Grants in year 2009. 
 
Keywords: dog, sperm, semen quality 
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ผลของออกซิโตซินตออัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทองในสุกรนางโดย
เปรียบเทียบวิธีการเติมในสารละลายน้ําเชื้อกับวิธีการฉีดเขาใตเย่ือบุปากชอง 

ผลของออกซิโตซินตออัตราการผสมตดิและอัตราการตัง้ทองในสุกรนางโดยเปรียบเทียบ 
วิธีการเติมในสารละลายน้ําเชื้อกับวิธีการฉดีเขาใตเยื่อบปุากชอง 

 

เอกวัตน  กุลสะ1   จักรี  ออนราษฏร1   ปยฉัตร  วัฒนวิไลกุล1 

ขนิษฐา  เรืองวิทยานุสรณ2   วรพล   เองวานิช2   สุกัญญา  ลีทองดี2# 

 
บทคัดยอ 

 
บทนํา 

การผลิตสุกรมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ แตในปจจุบันการผลิตสุกรในระดับฟารมมัก
ประสบปญหาในการผลิตหลายประการ โดยเฉพาะการจัดการพันธุสุกร และการจัดการพอแมพันธุ การจัดการให
แมสุกรมีอัตราการผสมติด และการต้ังทองเพ่ิมขึ้น เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดการดานระบบสืบพันธุ 
ในปจจุบันฟารมผลิตสุกรไดนําการผสมเทียมมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการระบบสืบพันธุในฟารมอยาง
แพรหลายแตการผสมเทียมในสุกรยังประสบปญหาอัตราการผสมติดตํ่าและการต้ังทองตํ่า จึงไดมีการพัฒนา
เทคนิคในการเพ่ิมอัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทองจากการผสมเทียมขึ้น เชน การพัฒนาเทคนิคการผสม
เทียม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพของสารละลายนํ้าเช้ือ และการเพ่ิมความสามารถของนํ้าเช้ือใหสามารถเดินทางไป
ยังบริเวณท่ีมีการปฏิสนธิไดมากขึ้นซึ่งสงผลใหอัตราการผสมติดเพ่ิมมาก เน่ืองจากฮอรโมนออกซิโตซินมี
คุณสมบัติทําใหเกิดการบีบตัวของกลามเน้ือเรียบในระบบทอของระบบสืบพันธุ เชน คอมดลูก ตัวมดลูก และทอ
นําไข ซึ่งอาจสงผลใหอสุจิสามารถเคล่ือนตัวเขาสูบริเวณท่ีมีการปฏิสนธิไดมากขึ้น สามารถทําใหประสิทธิภาพ
ในการผลิตไดมากขึ้น ดังน้ันการทดลองน้ีจึงไดดําเนินการเพื่อศึกษาผลของการใชออกซิโตซินในขั้นตอนการ
ผสมเทียมตออัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทอง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ทําการทดลองในสุกรนางลําดับทองที่ 3 – 5 จํานวน 75 ตัว ในฟารมสุกรเอกชน แมสุกรไดรับอาหาร
และน้ําตามความตองการของรางกาย การทดลองเปนแบบ Complete Block Design (CBD) โดยมีกลุมทดลอง 5 
กลุม กลุมละ 15 ตัวอยาง กลุมทดลองที่ 1  แมสุกรไดรับการผสมเทียมโดยใชสารละลายนํ้าเช้ือที่มีการเติม
ฮอรโมนออกซิโตซินที่ขนาด 5 IU กลุมที่ 2 แมสุกรไดรับฮอรโมนออกซิโตซินฉีดเขาใตเยื่อบุปากชองคลอดขนาด 
5 IU กอนไดรับการผสมเทียม 5 นาที กลุมที่ 3  แมสุกรไดรับการผสมเทียมโดยใชสารละลายนํ้าเช้ือที่มีการเติม
ฮอรโมนออกซิโตซินที่ขนาด 10 IU กลุมที่ 4 แมสุกรไดรับฮอรโมนออกซิโตซินฉีดเขาใตเยื่อบุปากชองคลอด
ขนาด 10 IU กอนไดรับการผสมเทียม 5 นาที กลุมที่ 5 แมสุกรไดรับการผสมเทียมโดยปกติ ทุกกลุมการทดลอง
ไดรับการผสมเทียมโดยใชอสุจิจํานวน 3x10 9 ตัวตอครั้ง โดยใชสารละลายนํ้าเช้ือปริมาตร 100 ml ตอการผสม  1 

                                                 
1
  นิสิตสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว คณะสัตวแพทศาสตรและสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

2  คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
#
  ผูรับผิดชอบบทความ: sleethongdee@hotmail.com 
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ผลของออกซิโตซินตออัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทองในสุกรนางโดย
เปรียบเทียบวิธีการเติมในสารละลายน้ําเชื้อกับวิธีการฉีดเขาใตเย่ือบุปากชอง 

ครั้ง สารละลายนํ้าเช้ือมีคุณสมบัติ ประกอบดวย การเคล่ือนที่ 70-85 %, คา pH  7.2-7.5, ความเขมขนของอสุจิ  
3x10 9 และ จํานวนอสุจิมีชีวิต  70-90% ทําการผสม 2 ครั้ง การผสมแตละครั้งหางกัน 12 ช่ัวโมง แมสุกรไดรับการ
ตรวจการกลับสัดในวันที่ 21 หลังการผสมเทียม แมสุกรที่ไมแสดงการกลับสัดถือวาผสมติด และไดรับการตรวจ
การต้ังทองดวยเครื่องอัลตราซาวน ในวันที่ 42 หลังการผสมเทียม 

 
ผลการศึกษา 

รอยละของอัตราการผสมติดในแมสุกรกลุมที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 คือ 100, 93.33, 100, 100 และ 86.67 
ตามลําดับ และรอยละของอัตราการต้ังทองในแมสุกรกลุมที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 คือ 93.33, 86.67, 100, 93.33 และ 
86.67 ตามลําดับ ความแตกตางทางสถิติของคาพารามิเตอรในแตละกลุมทดลองถูกวิเคราะห โดยใชวิธีไคสแควร 
พบวาอัตราการผสมติด และอัตราการต้ังทองระหวางกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05)   
 
วิจารณ 

จากผลการทดลองพบวาทั้งรูปแบบ และขนาดของออกซิโตซินไมทําใหอัตราการผสมติด และอัตราการ
ต้ังทอง  แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลองพบวาการเติมออกซิโตซินในสารละลายนํ้าเช้ือใหทั้งอัตราการผสมติด
และอัตราการต้ังทองสูงกวาอัตราการผสมติด และอัตราการต้ังทองในแมสุกรที่ไดรับออกซิโตซิน โดยการฉีดเขา
ใตเยื่อปากชองคลอด และยังพบวาการใชออกซิโตซินในขนาด 10 IU ใหผลของอัตราการผสมติด และอัตราการ
ต้ังทองสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ใชออกซิโตซินในขนาดที่นอยกวา คือ 5 IU  ดังน้ันจึงอาจสรุปในเบื้องตน
ไดวาวิธีในการใชออกซิโตซิน และขนาดของการไดรับออกซิโตซินมีแนวโนมสงผลตออัตราการผสมติด และ
อัตราการต้ังทองในแมสุกรนาง  นอกจากน้ีจากการสังเกตของผูวิจัยพบวามีการไหลยอนกลับของสารละลาย
นํ้าเช้ือประมาณ 30 ml ในแมสุกรบางตัวซึ่งอาจเปนสาเหตุใหแมสุกรตัวน้ันไดรับจํานวนอสุจินอยกวาแมสุกรตัว
อื่น ๆ ซึ่งการไดรับการผสมดวยจํานวนอสุจิที่ตางกันจะสงผลถึงอัตราการผสมติดและต้ังทองได และการไหล
ยอนกลับของสารละลายนํ้าเช้ือหลังจากการผสมน้ี อาจมีผลมาจากการทํางานของออกซิโตซินได  ดังน้ันการศึกษา
กลไกการทํางานของออกซิโตซินจึงควรไดรับการศึกษาวิจัยในเชิงลึก เพ่ือใหสามารถอธิบายการทํางานของ 
ออกซิโตซินที่มีผลตออัตราการอัตราการผสมติด และอัตราการต้ังทองไดละเอียดยิ่งขึ้น และจะเปนแนวทางใน
การใชออกซิโตซินในการพัฒนาการจัดการระบบสืบพันธุในแมสุกรนางตอไป 
 
คําสําคัญ: นํ้าเช้ือ   ออกซิโตซิน   สารละลายนํ้าเช้ือ   เยื่อบุปากมดลูก   สุกร 
 



    211 

เอกวัตน  กุลสะ และคณะ  

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 3 ประจําป 2552 เร่ือง “บทบาทของสัตวแพทยในภาวะโลกรอน”
วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผลของออกซิโตซินตออัตราการผสมติดและอัตราการต้ังทองในสุกรนางโดย
เปรียบเทียบวิธีการเติมในสารละลายน้ําเชื้อกับวิธีการฉีดเขาใตเย่ือบุปากชอง 

The effect of oxytocin on the conception rate and the pregnancy rate of sows by comparing 
the addition of oxytocin into the semen diluents with the vulva mucosa injection 

 

Ekkawat  Koolsa1   Jugree  Onrat1   Piyachat  Wattanavilaikul1 

Khanitta  Ruangwittayanisorn2   Worapol  Aengwanich2   Sukanya  Leethongdee2# 

 
Abstract 

 
Introduction 

Swine production industry is an economic importance. There are several production problems, 
especially breeding management. Infertility of sows limits the success of the reproduction management. To 
increase the fertility rate especially the conception and the pregnancy rate, the artificial insemination was 
extensively utilized in pig farms. However the use of artificial insemination results in low rate of conception 
and pregnancy. Therefore some artificial insemination techniques have been developed to improve the 
conception and the pregnancy rate. Improving the quality of the semen diluents would improve the conception 
and the pregnancy rate. Increasing the proportion of spermatozoa getting to the fertilization site would augment 
the conception rate of sows. Oxytocin can increase contraction of the smooth muscle in the reproductive tract 
such as cervix, uterus and oviduct which promotes higher number of spermatozoa at the fertilization site. 
Therefore, this experiment was aimed to investigate the effect of oxytocin using in the artificial insemination 
procedure on the fertilization rate and the pregnancy rate of sows. 
 
Materials and Methods 

The experiment was conducted in a pig commercial farm. Seventy five sows with the 3rd to 5th parity 
were randomly allotted to 5 groups of 15 replications according to the randomized complete block design. The 
treatments as the following: group 1; sows were artificially inseminated with the semen diluents containing 5 IU 
of oxytocin, group 2; sows were administrated by 5 IU of oxytocin injection at vulva mucosa for 5 min prior to 
giving the conventional artificial insemination, group 3; sows were artificially inseminated with the semen 
diluents containing 10 IU of oxytocin, group 4; sows were administrated by 10 IU of oxytocin injection at vulva 
mucosa for 5 min prior to giving the conventional artificial insemination, group 5;  sows were artificially 
inseminated by the conventional artificial insemination (control group). All groups were inseminated by 3x109 

spermatozoa per insemination in 100 ml semen diluents. The inseminations were performed twice at 12 h apart 
                                                 
1
  Student; Animal production technology program, Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Mahasarakham University, Muang District, 

 Mahasarakham, 44000 
2  Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Mahasarakham University, Muang District, Mahasarakham, 44000 
#
  Corresponding author: sleethongdee@hotmail.com 
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for each estrus. The semen quality was evaluated prior to the insemination which including 70-85% motility, 
pH 7.2-7.5, 3x10 9 spermatozoa concentration and 70-90% of live spermatozoa. The return to estrus was 
detected at 21 day after the insemination. The conceived sows were considered by no presence of the estrous 
behavior. The pregnancy detection was then performed at day 42 after the insemination by ultrasonography.  
 
Results 

The percentage of conception rate for group 1, 2, 3, 4 and 5 were 100, 93.33, 100, 100 and 86.67, 
respectively. The percentage of pregnancy rate for group 1, 2, 3, 4 and 5 were 93.33, 86.67, 100, 93.33 and 
86.67, respectively. The statistical analysis was performed by Chi- square using SAS program. The conception 
and the pregnancy rates among the treatments were not significantly different (P> 0.05).  

 
Discussion 

The results illustrate that the administration route of oxytocin does affect neither the conception rate 
nor the pregnancy rate. However, the results showed that the percentage of the conception rate and the 
pregnancy rate in the sows administrated by semen diluents containing oxytocin were numerically greater than 
those in sows administrated with oxytocin injection at vulva mucosa. Moreover, it was found that the 
percentage of conception rate and the pregnancy rate in the sows treated by 10 IU oxytocin were numerically 
greater than those sows treated by 5 IU oxytocin. It is worth nothing that there was the semen back flow about 
30 ml after an insemination in some sows which caused the difference of the number of spermatozoa in each 
insemination. The conception rate and the pregnancy rate were also affected by the number of spermatozoa. It is 
possible that oxytocin which cause the constriction of the reproductive tract and affected the semen back flow 
after the insemination. We concluded that the application method for the use of oxytocin and the dose of the 
oxytocin tended to influence the fertilization and the pregnancy rates. The information warrants the further 
investigation to clarify the role of oxytocin on the fertility in sows and may guide farmers to improve 
reproductive management in sows. 
 
Keywords: semen, oxytocin, semen diluents, vulva mucosa, swine 
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A 

Adenocarcinoma 111 
ADG 154 
Albumin 118 
Aloe Vera 123 
ALP 118 
ALT 118 
Anemia 118 
AST 118, 159, 160, 
  161, 162, 163, 164 
Athropathia deformans 55 
AUREO 92 
Azaperone 192 

B 

Beta-glucan 59, 60, 85 
Bile acid 119 
Bilirubin 119 
Bilirubinemia 119 
Bilirubinuria 119 
Biochemistry profiles 79 
Birth Parity 152 
Birth weight 156 
Bordetella bronchiseptica 63 

C 

Corynebacterium pseudotuberculosis   
biovar ovis 137, 139, 141 
Candidiasis 196 
Carp 186 
Caseous lymphadenitis 137, 138,  
  139, 140, 141, 142 
Chlamydophila felis 63 
Cholestasis 118 
Cholesterol 119 
CK  159, 160, 161, 162, 163, 164 
Coccidiosis 196 
 
Coronavirus 110 
Curcumin 204 

D 

Dandelion root 123 

 
Degenerative joint disorder 55 
Diabetes mellitus 119, 194 
Diazepam 64 
D-Penicillamine 122 

E 

E. coli 172 
Egg yolk 206 
Eicosanoids 56, 57, 58 
Endurance 161 
E-san salami 170 

F 

Feline Calicivirus (FCV) 63 
Feline Coronavirus 63 
Feline Herpesvirus (FHV-1) 63 
Feline Immunodeficiency Virus 64 
Feline Leukemia Virus 64 
Feline Parvovirus (FPV) 63 
Fish Oil 58 
Fluorescein dye 186 

G 

Gelatin Hydrolysate 58, 59 
GGT 118 
Giardia 108 
Gilt  144 
Globulin 118 
Glucosaminoglycans 56 
Glucosuria 194 
Goat 138, 174 

H 

H2 blockers 121 
Hematochezia 105 
Horse 160 
Hyperadrenocorticism 118 
Hypoalbuminemia 115, 118 
Hypoglobulinemia 115 
Hypothyroidism 119 

 

I 

Inflammatory bowel disease 
(IBD) 113 
Influenza viruses 184 
Isoflurane 192 
Isospora 108 
Isosthenuria 194 

J 

Jaundice 119 

K 

Ketonuria 194 

L 

Laparoscopy 192 
Lectins 184 
Lymphosarcoma 111 

M 

MacroGard® 59 
Magnesium Ammonium Phosphate 
  143146, 148 
Megaesophagus 188 
Melena 105 
Metalloproteinase-3 59 
Metalloproteinases (MMPs) 56 
Milk thistle 122 
Mononuclear leukocytes 176 
Morinda citrifolia 36 
Multiparous 152, 153 
Murrah Buffaloes 130 

N 

Neospora caninum 177 
Nutraceuticals 55, 57, 61 
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O 

Onychomycosis 179 
Osteoarthritis 55, 57, 58, 
  59, 60, 61, 62 
Oxytocin 211 

P 

Pancreatitis 194 
Paravertebral nerve block 174 
Parvovirus 110 
Pentobarbital 192 
Peri-parturition 198 
Persistent right aortic arch  
(PRAA) 188 
Phosphatidylcholine 122 
Piglet 152, 198 
Polyphagia 114, 194 
Portosystemic encephalopathy 118 
Primiparous 152, 153, 154 
Primucell® 64 
Prostatitis 190 
Proteinuria 194 

R 

Recombinant feline interferon 64 
Rhabdomyolysis 164 
Rousselot ® 58 

S 

Salmonella 170 
Scopulariopsis sp. 179 
Semen collection 190 
Semen quality 208 
Sialic acid 184 
Silymarin 122 
Sow  211 
Steatorrhea 105 
Struvite 146 

T 

Teat order 152, 155 
Tenesmus 105 
Toltrazuril 108 
Tomato pomace 206 
Toxocara canis 109 
Toxoplasma gondii 177 
Transplacental transmission 177 
Trichomonas 108 
Triple phosphate 146 
Turmeric 123 

U 

Ursodeoxycholic acid 122 

V 

Vascular ring anomaly 188 

W 

Water Buffalo 196 
Weaning pig 204 

ก 

กระบือ 129, 132, 134, 139, 195 
เกษตรอินทรีย 17 
ไกไขอินทรีย 21 

ข 

ขาทก 199 

น 

น้ําหมักชีวภาพ 35 

ส 

สุกร 
ลูกสุกร 151 
สุกรนาง 209 
สุกรสาว 143 
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