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สารจากอธิการบด ี
 

ในปพุทธศักราช 2553 นี้ จัดเปนปท่ียังคงตองระมัดระวังทางดานภาวะเศรษฐกิจท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศท่ีกอใหเกิดภัยจากธรรมชาติท่ีสงผล
กระทบตอความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
 เปนเร่ืองท่ีนายินดีอยางยิ่งท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดจัด
ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 ข้ึน ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ในหัวขอ 
“สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” ซ่ึงนับไดวาเปนสวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมสวนรวม เพื่อเผยแพรความรูความกาวหนาทางวิชาการสูสังคมและเปนการพัฒนาวิชาชีพทาง
สัตวแพทยในสาขาตาง ๆ ท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ไดเขารวมแลกเปล่ียน
ความรูความคิดเห็น ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มีนโยบายที่จะสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเสมอมา การจัดการประชุม
วิชาการตาง ๆ จึงถือเปนเวทีสําคัญในการรวบรวมหมูนักวิจัย กอใหเกิดการตอยอดของงานวิจัยและ
เปนจุดเร่ิมตนของการสรางสรรคงานวิจัยใหม ๆ ไดในอนาคต 
 กระผมเช่ือวาผลท่ีไดรับจากการประชุมวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร ในคร้ังนี้จะ
ชวยกระตุนใหมีการพัฒนาทางดานวิชาชีพสัตวแพทยมากข้ึน อันจะเปนประโยชนท้ังตอนักวิชาการ 
ตัวองคกร สังคม และประเทศชาติในท่ีสุด 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย ดร.สุเจตน   จันทรังษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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สารจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 ในปพุทธศักราช 2553 นี้ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได
มีการจัดประชุมวิชาการทางสัตวแพทย  คร้ังท่ี 4  ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  เร่ือง สัตวแพทยไทย
หวงใยชุมชน และกิจกรรมการประกวดแพะ ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน เนื่องจากปจจุบันสัตวแพทย
ไดเขาไปมีบทบาท และสวนรวมกับชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะชุมชนเกษตรกรรม  ในดานการให
คําแนะนํา  ความชวยเหลือ  ในวิกฤตการณ  การเกิดโรคระบาดของสัตวเล้ียง เชน โรคไขหวัดนก  
ไขหวัดสุกร  นอกจากนี้ยังมีการจัดทํากิจกรรมการรักษาปองกันโรคในปศุสัตวและสัตวเล้ียง  
ภายใตโครงการสัตวแพทยพระราชทาน  ในพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
ซ่ึงนับวาเปนความภาคภูมิใจแหงวิชาชีพสัตวแพทยท่ีไดมีโอกาสชวยเหลือชุมชน และสังคมได  
ดังกลาวมานี้จึงเปนท่ีมาของเร่ืองในการจัดการประชุมวิชาการทางสัตวแพทยคร้ังนี้  ซ่ึงทางคณะฯ 
ไดรับเกียรติจากทานนายกสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ปาฐกถา
พิเศษดวย เร่ือง โครงการสัตวแพทยพระราชทาน : ความภูมิใจแหงวิชาชีพ  ดังท่ีปรากฏใน
รายละเอียดของการประชุมวิชาการ  ขาพเจาจึงหวังเปนอยางยิ่งวา  หลังจากผูเขารวมวิชาการไดฟง
ปาฐกถาพิเศษนี้แลว  จะยิ่งมีความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้มากยิ่งข้ึน และพรอมท่ีจะแบงปน หรือ
ใชวิชาชีพชวยเหลือชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ใหมีความสุขความเจริญกาวหนา  และพัฒนา
ตอไป 
 สุดทายนี้ขอขอบพระคุณทานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ท่ีใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการ  ทานนายกสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ท่ีใหเกียรติปาฐกถาพิเศษ  บริษัทตางๆ ท่ีใหการสนับสนุนการจัดงาน และผูเขารวม
ประชุมวิชาการทุกทาน  ขอใหทานท้ังหลายจงมีแตความสุข  ความเจริญ  ตลอดไป 
 
 

(รศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี) 
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
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คํานํา 
 
 ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 
ประจําป 2553 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลทางวิชาการที่มีการนําเสนอในการประชุม
วิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 ท่ีจัดข้ึน ณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ในหัวขอ  
“สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” ขอมูลทางวิชาการในแตละหัวขอของวิทยากรผูบรรยาย หรือ
นําเสนอผลงานเปนผูจัดเตรียม และ อยูในความรับผิดชอบของผูแตงหัวขอนั้นโดยตรง   ทางผูจัดทํา
และกองบรรณาธิการเปนผูตรวจสอบรูปแบบ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และรวบรวมเพ่ือจัดทํา
เปนหนังสือข้ึน  เนื่องจากระยะเวลาในการจัดเตรียมมีนอย จึงอาจมีขอบกพรองซ่ึงตรวจพบภายหลัง
ได  ทางคณะผูจัดทําขอนอมรับ และขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  อยางไรก็ตาม ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา 
หนังสือ “ประมวลเร่ืองการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 
ประจําป 2553” ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูสนใจติดตามขอมูลทางวิชาการดานสัตวแพทยศาสตร
มากพอสมควร  

 
 
 

อ.สพญ.ดร.วลัยพร   ตนพิทักษ 
อ.นสพ.ดร.ทนงศักด์ิ   มะมม 

อ.สพญ.ดร.พงษศิวะ   โสตถิพันธุ 
สพ.ญ.สุวริน   ภาวสุทธิไพศิฐ 

  

คณะผูจัดทํา 
พฤศจิกายน 2553 
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โครงการสัตวแพทยพระราชทาน: ความภูมิใจแหงวิชาชีพ 
 

รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา  ไศละสูต∗ 
 
โครงการสัตวแพทยพระราชทาน ในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ความเปนมาของโครงการฯ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงหวงใยในความเปนอยู
ของราษฎรของพระองค  โดยมิไดทรงเหน็ดเหน่ือย และยังไดพระราชทานความชวยเหลือการประกอบอาชีพของ
ราษฎร  โดยเฉพาะอาชีพการเล้ียงสัตว ที่อยูในพ้ืนที่หางไกล  ซึ่งมักประสบปญหาดานขาดความรูในการเล้ียงสัตว
และการดูแลสุขภาพสัตว  ทําให เ กิดความสูญเสียและไมปลอดภัยตอสุขภาพ  สมเด็จพระนางเจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  จึงมีพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ เพ่ือใหความชวยเหลือแก
เกษตรกรผูเล้ียงสัตว เพ่ือความอยูดีกินดี และความเปนอยูที่ดีขึ้น 

  โครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ  จึงเริ่มออกหนวยใหบริการแกเกษตรกรมาตั้งแตป  2550  จนถึง
ปจจุบัน เพ่ือปฏิบัติงานถวายเพ่ือสนองพระราชดําริ  ใหบริการความชวยเหลือดานสุขภาพสัตวเพ่ือสรางความกินดี
อยู ดีแกเกษตรกร  โดยกําหนดแผนการออกใหบริการแกเกษตรกรปละ  4  ครั้ง  ครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ หรือตามที่ทรงมีพระราชประสงค   

 

การดําเนินงานของโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ 

 กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลัก และมีหนวยงาน  สมาคมวิชาชีพสัตวแพทย ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
ดําเนินงาน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาดานสัตวแพทย สัตวบาล ไดจัดหาบุคลากรรวมปฏิบัติงานและ
ผูทรงคุณวุฒิรวมเสวนาปญหาปศุสัตว เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพสัตว นอกจากน้ี สมาคม บริษัท หางรานดาน 
ปศุสัตว ก็ไดใหการสนับสนุนจัดหายารักษาโรคสัตว และอุปกรณเครื่องมืออีกดวย และภายหลังจากเสร็จสิ้นจาก
การดําเนินงานแตละครั้ง จะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน สํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีไดรับ
บริการ และติดตามสุขภาพสัตวเลี้ยงของเกษตรกรที่ไดรับบริการเปนระยะๆ และถวายรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือทรงทราบตอไป 

                                                 
∗ สัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 



20 

อัจฉริยา  ไศละสูต โครงการสัตวแพทยพระราชทาน: ความภูมิใจแหงวิชาชีพ 

Proceedings of the 4th MUT Veterinary Annual Conference 2010 “Thai veterinarians’ concern for communities” 
November 26th, 2010 Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand 

การใหบริการของโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ  

• การพัฒนาสุขภาพสัตวของเกษตรกร  
 บริการตรวจสุขภาพสัตวและรักษาพยาบาลสัตวปวย   
 บริการกําจัดพยาธิภายในและภายนอก   
 บริการชันสูตรโรคสัตวทางหองปฏิบัติการเคล่ือนที่ 
 บริการทําเครื่องหมายและบัตรประจําตัวสัตว เชน โค กระบือ ไกพ้ืนเมือง 

• การปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตวรวมทั้งโรคติดตอจากสัตวสูคน  
 บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตวใหโค กระบือ แพะ สุกร สัตวปก สุนัข และแมว  
 บริการคุมกําเนิดในสุนัขและแมว      

• การพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว  
 บริการปรับปรุงและผลิตโคเน้ือพันธุดี โดยการผสมเทียม  สนับสนุนพันธุสัตว เชน พันธุแพะ   สัตวปก  
 สนับสนุนปจจัยการผลิตปศุสัตว เชนเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว  เปนตน 

• การใหความรูดานปศุสัตวแกเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 
 การจัดแสดงนิทรรศการปศุสัตวอินทรีย  นิทรรศการความปลอดภัยดานอาหาร  นิทรรศการดาน 
 โรคสัตว นิทรรศการดานพืชอาหารสัตว นิทรรศการการปรับปรุงและขยายพันธุสัตว และการ 
 เสวนาปญหาปศุสัตว 
(กิจกรรมตาง ๆขึ้นกับความตองการของเกษตรกรผูเล้ียงสัตวแตละพ้ืนที่ที่ดําเนินงาน) 

 
ผลการดําเนินงานของโครงการท่ีผานมา เปนอยางไรบาง 
 ต้ังแตเริ่มดําเนินโครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ ในป 2550 จนถึงปจจุบัน (2553) โครงการ 
สัตวแพทยพระราชทานฯไดดําเนินงานมาแลว 15 จังหวัด ไดแก  สกลนคร  เชียงราย  เชียงใหม  แมฮองสอน 
พัทลุง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ  กระบี่  นครพนม  นาน  เพชรบุรี  อุบลราชธานี  พะเยา  ตราด  และ
ชุมพร มีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมารับบริการจํานวน 30,918 ราย และสัตวเล้ียงของเกษตรกรไดรับการดูแลสุขภาพ
จํานวน 267,722 ตัว  โดยใน พ.ศ. 2553 ประชาชน ปศุสัตวและสัตวเลี้ยงประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดของ
ประเทศ โครงการสัตวแพทยพระราชทานไดออกหนวยเคล่ือนที่เฉพาะกิจในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2553  ใน
จังหวัดลพบุรี ชัยนาท นครราชสีมา อยุธยา อางทอง และสุพรรณบุรี ดวย  
 
แผนการดําเนินโครงการสัตวแพทยพระราชทานในคร้ังตอไป 
ในป 2554 โครงการสัตวแพทยพระราชทานฯ จะไดออกใหบริการในพื้นที่ 4 จังหวัด  ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ดังน้ี 
 

จังหวัดมหาสารคาม ประมาณเดือนมกราคม  2554 
จังหวัดตาก ประมาณเดือนมีนาคม  2554 
จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤษภาคม  2554 
จังหวัดสงขลา ประมาณเดือนกรกฎาคม  2554 
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ชุมชนเกษตรพอเพียงสูความยั่งยนื 
 

สมชาย  สมานตระกูล∗ 
 

 

 

 

                                                 
∗ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานลําไทร  เขตหนองจอก  กทม. 
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รศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ สงเสริม∗ 
 
การเล้ียงเปดไลทุง (Free-grazing ducks) ในปจจุบันมักจะพบวาเปนเปดพันธุไข ซึ่งสวนใหญ คือ ลูกผสมพันธุกากี
แคมปเบลล กับพันธุพ้ืนเมือง   พันธุพ้ืนเมือง ไดแก พันธุปากนํ้า พันธุนครปฐม เปนตน เมื่อลูกเปดฟกออกจากไข
จะถูกแยกเพศโดยการคลําปุมที่ทวารหนัก ถามีปุมจะเปนตัวผู ถาไมมีจะเปนตัวเมีย (เปดที่เล้ียงในระบบไลทุงน้ี
มากกวา 90% เปนเปดพันธุไขเพศเมีย สวนนอยที่เปนเปดเน้ือหรือเปดไขเพศผู) เปดเหลาน้ีจะถูกเลี้ยงในโรงเรือน
เพ่ือการอนุบาลเปนเวลาประมาณ 3 สัปดาห นับแตออกจากโรงฟก  จากน้ันจะนําไปเลี้ยงในทุงหลังการเก็บเก่ียว
และเคล่ือนยายการเล้ียงไปเรื่อย ๆ ตราบเทาที่ยังมีอาหารใหเก็บกิน (รูปที่ 1) การเคล่ือนยายกระทําโดยการบรรทุก 
(รูปที่ 2)   ซึ่งมีทั้งระยะสั้นหรือทางไกล แลวแตความสมบูรณของอาหารในนาขาว เปดจะกินหอยทั้งตัว  และขาว
ที่ตกหลังการเก็บเก่ียว ซึ่งหอยเชอรรี่เปนศัตรูของตนขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยออนและตนกลา  สวนขาวที่ตก
ลงพ้ืนนาในระหวางการเก็บเก่ียว ถาปลอยใหงอกแลวเปนตนขาวใหเมล็ดขาวมักจะใหคุณภาพไมดี หรือที่เรียกกัน
ว า  “ข าว ดีด” ซึ่ ง เปนส วนห น่ึงที่ ทํ า ให ผลผลิ ตไม ดี  ก อนที่ จ ะ นํ า เป ด เข า ไป เ ล้ี ยงอาจจะ มีการ เผา 
ซังขาวกอนหรือไมก็ได แลวปลอยนํ้าเขานาขาวกอน แลวจึงนําเปดไปเล้ียง  ทั้งน้ีมีการตกลง หรือยินยอมของ
เจาของนากับเจาของเปดกอนเสมอ  เปดไขตัวเมียจะถูกเลี้ยงในระยะน้ีจนถึงอายุ 5-5.5 เดือน  จากน้ันจะถูกนําเขา
มาเล้ียงในโรงเรือนเพ่ือใหปรับตัวและเริ่มวางไขในไมชา (ประมาณ 6 เดือน) และจะปลดระวางเมื่อวางไขจาก
ฟองแรกไปฟองสุดทายประมาณ 12-13 เดือน แลวแตจาของจะพึงพอใจผลผลิตหรือไม [อาจกลาวไดวาเปดไขที่
เล้ียงอยูในโรงเรือนที่กําลังใหผลผลิตอยูน้ันเกือบ 100% เคยเปนเปดไลทุงมากอน (รูปที่ 3)] บางสวนอาจจะเลี้ยง
ในทุงนาขาวตอไป โดยเปดที่อยูในระยะวางไขที่ยังเล้ียงในระบบน้ี แตละวันตอนเชาจะปลอยในทุงนา และนําเขา
มาในวงลอมตาขายในชวงเย็น และวางไขในตอนเชามืด  และปลอยใหหากินในทุงตอไปในเชาวันถัดมา อาจจะมี
อาหารเสริมเปนบางชวงเวลาตามแตความสมบูรณของอาหารในทุงนา  การปลดระวางเปดไขจะมีการนําเขา 
โรงฆาตามที่เจาของเปดไดทําการตกลง หรือหาไดบริเวณที่ใกลเคียงมากที่สุด ซึ่งสวนใหญจะปลด เมื่ออายุ
ประมาณ 18-20 เดือน หรืออาจเร็วกวาน้ันถาหากผลผลิตไมเปนที่พอใจ การเลี้ยงอยางตอเน่ือง หรือตางอายุก็
กระทําในระบบน้ี (แตมักจะไมรวมเปนฝูงเดียวกันระหวางเปดใหญกับเปดเล็ก) ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการตอเน่ืองใน
สวนของรายไดที่เจาของเปดจะไดรับไขเปดที่ไดจากระบบน้ีจะปอนเขาสูตลาดที่เปนทองถ่ินน้ันหรือเจาของเปด
ไดตกลงไวกับพอคาแมคาไวกอนซึ่งเปนขาประจํากันที่หางออกไปไกลกวาพ้ืนที่เล้ียงอยูก็ได ชาวนาสวนใหญ
ตองการใหเปดเขาไปกินขาวที่ตกและหอยเชอรรี่ และผลพลอยไดอยางอื่น ไดแก ปุยที่ไดจากมูลของเปด ทําใหตอ
ซังขาวออนตัวลง งายตอการไถ  กอนที่จะมีการระบาดของโรคไขหวัดนก ไขเปดไลทุงเคยสงไปขายที่ชายแดน
ของประเทศ ทุกวันน้ีการผลิตขนมไทยบางชนิด จําเปนตองใชไขเปดสําหรับการทํา เชน ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง ฯลฯ ไขของเปดไลทุงจะมารองรับความตองการในสวนน้ีดวย สําหรับเปดไขตัวผู หรือเปดเน้ือจะเล้ียง
อยูในระบบน้ีประมาณ 2 เดือน  จากน้ันจะนําเขาขุนในโรงเรือน เพ่ือใหตัวสมบูรณ หรืออวนมากขื้นอีกประมาณ 
1-2 สัปดาหกอนจะเขาสูโรงฆา  การเลี้ยงเปดไลทุงมีโอกาสเกิดโรคระบาดคอนขางสูง  และการแพรโรคก็เปนไป
อยางรวดเร็ว  แมวาในปจจุบันการระบาดของเช้ือไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 นอยลงมากท้ังในสัตวปกทั่วไป 

                                                 
∗ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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และในเปดไลทุง แตเปดไลทุงยังคงมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดการระบาดของโรคน้ีอยู หากเมื่อใดก็ตามท่ีการ
ระบาดของเช้ือน้ียังเปนวงกวาง และไมหยุด  ดังน้ันการเฝาระวังโรคจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก
ระบบการเลี้ยงเปดน้ีเก่ียวของกับวิถีความเปนอยู และรายไดของเกษตรกร  ดังน้ันการแกปญหาโรคไขหวัดนกใน
ระบบการเล้ียงน้ี จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยอื่นที่เก่ียวของกับความวิถีเปนอยูของเกษตรกรรวมดวย 
 

 
 

รูปท่ี 1 เปดพันธุไขที่เลี้ยงอยูในทุงนาหลังเก็บเก่ียวขาว  ในภาพเปนเปดที่เล้ียงและวางไขในทุงนา 

 

 
 

รูปท่ี 2 รถสําหรับขนเปด เพื่อนําไปเล้ียงในทุงนา 

 

 
 

รูปท่ี3 เปดไขที่กําลังใหผลผลิตท้ังหมดท่ีเลี้ยงในโรงเรือนเกือบทั้งหมด 100% ลวนแลวแตเคยเปนเปดไลทุงมากอน 
 



    35 

  บดินทร  ติระพัฒน การประเมินระดับความรุนแรง และ การติดตามผลการตอบสนองของการรักษาภาวะอัมพาต

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การประเมินระดับความรุนแรง และการตดิตามผลการตอบสนองของการรักษาภาวะอัมพาต 
 

อ.น.สพ.บดินทร  ติระพัฒน∗ 
 

 

                                                 
∗ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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Emerging and re-emerging infectious diseases of native ponies in Thailand 
 

Siraya Chunekamrai DVM,PhD ∗ 
 
Introduction 
 Native ponies in Thailand are an interesting model to study for a variety of reasons. One of the most 
interesting reasons which is relatively unknown even to Thais at this stage is their unique genetic makeup. In a 
seroprevalence study of 13 important infectious diseases in equids conducted in 2003 and reported in 20061 an 
interesting observation was made; many diseases with high morbidity were simply not present whereas some 
with a high mortality rate were found in a high percentage in animals with no clinical signs. As these were 
samples from native ponies which were never exposed to vaccination nor exported from overseas the natural 
resistance of fatal diseases could have an important link to their genotype. 
 Experts from the Maxwell Gluck Equine Research Center in the University of Kentucky2 related the 
possible reason for resistance to such diseases eg., Japanese encephalitis and West Nile Virus can be due to this 
fact and hence studies to determine the origin of Thailand’s native breeds has been underway since 2003. Most 
recent findings suggest that Thai native ponies and possibly native ponies found in Cambodia have origins in 
Yunan, South China and can be linked to the Asiatic wild horse. A press release earlier this year3 states that  
“While they (native Thai ponies) share many characteristics of domestic horses, the mean number of alleles 
present per locus was found to be substantially different.  The diversity of their genotype exceeds that of all 
other breeds so far studied by the Veterinary Genetics Laboratory at the University of California, Davis.” 
 These results show that native pony breeds are not a modern horse breed but are naturally occurring 
breeds with ancient horse DNA. Cross breeding the ponies with domestic breeds thus dilutes the unique genetic 
makeup and possible natural resistance to important diseases.  
 
 
Emerging infectious diseases 

Equine Herpes Virus type 1: EHV-1 is ubiquitos in nature. Over 50% of the world’s horse population are 
estimated to have been exposed to the virus at some point in time in their lives. Some studies on prevalence of 
latent carriers reports numbers as great as 80%4. Therefore titers against the virus do not signify clinical disease 
and even detection of antigens does not necessarily relate to a clinical sign either. EHV-1 can remain silent and 
re-emerge when stress related events occur in the animal’s life. EHV-1 can produce a respiratory, abortive or 
neurologic form. The most debilitating form which is seen often in the thoroughbred population is the 
neurologic form. Recent studies have proven that EHV-1 that causes severe neurologic signs are a mutant form 
different from the non-neuropathogenic form5 and current vaccines cannot protect against this  

                                                 
∗

 The Horsepital,  Nakornratchasima 
 Lampang Pony Welfare Foundation, Lampang 
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strain variation. Native ponies have not been associated with high incidences or outbreak situations, however, 
recent increase in the cases found with neurological signs and positive PCR detection of EHV-1 has created 
cause for concern. The emergence of this disease in the native ponies can be related to 2 factors; more stress 
related events (transport, high density situations at stables or equestrian events) and heavy cross breeding. The 
latter in particular is due to the high demand for taller or mixed colored ponies. The natural resistance to disease 
suggested in earlier studies could therefore be decreased. 
 
West Nile Virus: WNV titers were amongst one of the most prevalent titers found alongside JE titers in the 
2003 survey. None of the ponies showed clinical signs of either disease. However, present clinical signs of fatal 
encephalitis that were negative to JE or occurance in JE vaccinated animals  could be an emergence of other 
encephalitides, of particular concern would be the zoonotic WNV. No study supports this observation at 
present. However studies in 2007 detecting presence of WNV titers in horses and vectors confirmed presence of 
IgM antibody in at lease 6% of surveyed horses making a continuous surveillance necessary to disrupt potential 
outbreaks6. 
 
 
Re-emerging infectious diseases 

Japanese encephalitis: Flavivirus such as JE, and the plethora of encephalitides still unknown can be the 
causative agent in many CNS related signs in horses. The presence of JE within Thailand has been confirmed 
since the 1980s and remains one of the recommended diseases to vaccinate against for horses in Thailand. 
However, horses are dead-end hosts for JE and therefore pose no threat as a potential outbreak source. Mistaken 
laboratory diagnosis using human labs create a false alarm when high numbers of sera were reported positive to 
JE. This is due to the cross reactivity of the tests to flaviviruses in general.  
 
Equine Infectious Anemia: There are no recent serological surveys of EIA though continuous reports of 
positive cases throughout the equine population have been made. Lately the seropositive cases appear to have 
increased due to an increase in demand for native ponies for sports (e.g., endurance, children’s riding mounts) 
and for tourism (e.g., pony treks, resort ponies) has prompted more routine blood tests for EIA. The outstanding 
problem with these cases is the fact that the majority of EIA cases are asymptomatic carriers. This makes 
positive cases go undetected or creates reluctance for owners to put down the animals. As no vaccination is 
available for EIA only testing and euthanasia are recommended. Strict quarantine measures of newly accepted 
animals with negative blood tests 30 days apart under movement control should be adhered to. Control of 
important vectors (mosquitoes, blood sucking vectors), repellents, housing with screens and effective distance 
apart from untested animals are all important risk management schemes. 
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Trypanosomiases: Trypanosomiasis (T. evansi) or Surra is still a main disease of horses in Thailand due to the 
widespread presence of large mouthed blood sucking insects such as the tabanid fly. Most communities suffer 
from the disease outbreak during the start of the rainy season which sees an increase in the vectors. Housing 
horses and ponies along with cattle, elephants and pigs creates increased risk as the aforementioned can harbor 
the parasite with mild, non-fatal clinical signs. Horses and ponies however, have more severe and acute fatal 
outcomes. Most often ponies are treated with cattle products such as Suramin, Naganol or Berenil to no or little 
effect. Recurrence of clinical signs or fatal side effects is associated with use of the mentioned products.  The 
only effective treatment the author has found is Antrycide prosalt (Quinapyramine sulfate)7. Endemic areas with 
seasonal occurrence such as northern districts of Lampang province have responded to the use of this product 
both therapeutically and prophylactically (unpublished data). Other effective measures for control of the disease 
are a decrease of neighboring reservoir hosts and vector control. 
 
 
Future 

Hendra and Nipah Virus:  
Hendra virus (initially classified as Morbillivirus) was first isolated in 1994 from specimens obtained during an 
outbreak of respiratory and neurological disease in horses and humans in Hendra, a suburb of Brisbane, 
Australia. Of 21 horses that suffered from severe respiratory disease in September 1994, 14 died. Two people 
looking after the index horse case developed the disease and one of them died. Subsequent sporadic cases in 
horse in Australia have been reported up to 20098.Horses have shown similar respiratory and neurological signs 
as humans infected with the virus. The incubation period is from 6 to 18 days, the horses may be asymptomatic 
during this period but are able to shed the virus. Humans are believed to be infected through contact with fluids, 
secretions, blood and urine from the horses. High risk therefore certainly occurs in humans tending to sick 
animals At present the disease pattern seems to have shifted in showing more prominent neurological signs than 
the respiratory form9. There is no reported transmission between human to human to date. 
 
Nipah virus outbreak was reported in Malaysia in 1998-1999. Over 105 human deaths were reported in 
association to handling pigs which is an amplifying host of the virus. Clinical signs of severe respiratory disease 
and acute encephalitis similar to Hendra virus were found in both human and equine subjects. Apparently there 
is no evidence of transmission from horse to human nor human to human contact. 
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Both Hendra and Nipah virus belong to the family Paramyxoviridae and are naturally harbored by Pteropid fruit 
bats (flying foxes) which are believed to be the major reservoir host for both viruses10. These bats and other 
species in the same family are found in Thailand and throughout the Southeast Asian region. Encroachment into 
natural habitats of bats can increase transmission of these viruses including many other viruses that poses a 
threat to humans and domestic animals. Currently climate change has also been implicated in a change in 
migration patterns of fruit bats which can create new areas of disease emergence8. 
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โรคท่ีพบบอยในสัตวเล้ียงขนาดเล็กชนิดพิเศษ 
 

อ.น.สพ.เชาวพันธ  ยินหาญมิ่งมงคล∗ 
 
Overview of common Rabbit Disease 

 ในหัวขอน้ีจะเปนการสรุป โรคท่ีพบไดบอยในคลินิก  โดยจะพูดถึง สาเหตของโรค อาการ การวินิจฉัย 
และ การักษา คราวๆ เพ่ือใหเปนแนวทาง เพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมตอไป ซึ่งอาการของโรคอาจจะเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพของสัตวและยะเวลาของการเกิดโรค และการรักษาที่กลาวไวก็เปนเพียงแนวทางอาจจะมีการรักษาอยางอื่น
นอกเหนือจากที่กลาวมาได 

 

โรคที่เก่ียวของกับการจัดการดานอาหาร 

 กระตายเปนสัตวที่คอนขางตองการเบอร มากกวา หนูตะเภา ชินชิลา โดยอาหารที่แนะนํา ทั่วไป ควรมี
ไฟเบอร มากกวา 18% ขึ้นไป และโรคสวนใหญที่เกิดกับกระตายมักจะมีสาเหตุโนมนํามาจากการจัดการดาน
อาหาร เชน โรคทางทันตกรรม และ โรคเกี่ยวกับการเคล่ือนตัวของลําไส โรคกอนขน  

การจัดการเรื่องอาหารท่ีเหมาะสมในกระตายเลี้ยงควรประกอบดวยลักษณะสําคัญดังตอไปน้ี 

1. ไฟเบอรหรือเยื่อใยสูง เพ่ือทําใหทางเดินอาหารของกระตาย มีการทํางานไดอยางปกติ  

2. มีนํ้าสะอาดใหอยางพอเพียง รวมไปถึง นํ้าในอาหารเชนผักสด หรือหญา  

3. ไมมีปริมาณ คารโบไฮเดรต ในอาหาร มากเกินไป เพราะการท่ีมีปริมาณ คารโบไฮเดรตมากเกินไปจะทํา
ใหกระตายอวน และโนมนําทําใหเกิดโรคทาง ทางเดินอาหารได  

4. จํากัดปริมาณโปรตีนในสัตวที่โตเต็มวัยแลว เน่ืองจากกานใหโปรตีนในปริมาณท่ีสูงเกินไปอาจจะมีผล
กับการทํางานของไต และ ระบบทางเดินอาหารได  

5. วิตามินที่ดีที่สุดสําหรับกระตายคือ Cecotropes หรือ อึแบบพวงองุน  

 ดังน้ันการเสริมวิตามินอาจจะไมจําเปนนักในกรณีกระตายปกติ  

 

                                                 
∗ คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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อาหารท่ีควรใหกระตายประกอบไปดวย  

1. หญาขนและหญาแหง โดยสามารถใหได ไมจํากัด  

2. ใหผักใบเขียวชนิดตางๆเสริมในแตละวัน  โดยปริมาณอยางนอย คือ 1 ถวย ตอนํ้าหนักกระตาย 
1 กิโลกรัม ถาเปนไปไดควรใหผักอยางนอย 3 ชนิด ผสมรวมกัน  

3. จํากัดผลไมและขนม 

4. อาหารเม็ดสามารถใหได แตควรเปนอาหารเม็ดที่มคีุณภาพ โดยทําจากหญาอัดเม็ด ซึ่งจะมี ไฟเบอร 
สูงกวา อาหารเม็ดทั่วไป และการใหอาหารเม็ด ควรมีหญา และผักใหเสริมดวย  

5. นํ้าสะอาดควรมีใหทานตลอดเวลา  

 

โรคอวน 

สาเหตุ 

1. การใหอาหารที่ไมเหมาะสม หรือ อาหารท่ีมีพลังงานมากเกินไป เชน  ขนมตางๆ  

2. ออกกําลังกายไมเพียงพอ  หรือ เล้ียงแตในกรงอยางเดียว  

อาการ 

1. มีไขมันในรางกายมากเกินไป  

2. ไมคอยเคลื่อนไหวเหมือนกระตายปกติ 

3. ไมคอยแตงตัวแตงขน โดยเฉพาะบริเวณ กน  

4. อาจจะมีปญหา Pododermatis หรือ เทาอักเสบได  

5. มีโอกาศเกิดโรคเกี่ยวกับตับไดงาย  

การวินิจฉัย 

1. การตรวจรางกายช่ังนํ้าหนักรวมถึงการซักประวัติการใหอาหาร  

2. การถายภาพรังสีเพ่ือดูไขมันที่สะสมในขอหรืออวัยวะภายใน  

3. การตรวจเลือดเพ่ือดูสภาพตับและโรคแทรกซอนอื่นๆ  



    53 

  เชาวพันธ  ยินหาญม่ิงมงคล โรคท่ีพบบอยในสัตวเล้ียงขนาดเล็กชนิดพิเศษ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การรักษา 

1. ใหกระตายไดออกกําลังกาย 

2. ปรับเรื่องการใหอาหาร 

 

โรคฟนในกระตาย 

สาเหตุ 

1. พันธุกรรม  

2. อาหารไมเหมาะสม  

3. การกระทบกระเทือน เชน อุบัติเหต ุ หรือ การกัดกรง 

4. การติดเช้ือแบคทีเรีย  

5. เน้ืองอก  

อาการ 

1. กินอาหารไมสะดวก กินอาหารแลวหลน  

2. หยุดทานอาหารแข็งๆเลือกทานแตอาหารออนๆ 

3. คางเปยก  

4. ฟนยาวเกินไป ทั้งฟนหนา (สามารถมองเห็นไดงาย) และฟนกราม  

5. มีปญหาตาแฉะ ซึ่งอาจจะเกิดจากรากฟนที่ยาวเกินไป ไปกดทับทอนนํ้าตา  

6. นํ้าหนักลด หรือ อุจจาระนอยลง  

การวินิจฉัย 

1. การตรวจชองปาก ซึ่งอาจจะตองใชเครื่องมือพิเศษ รวมกับ การวางยาซึม หรือยาสลบ  

2. การถายภาพรังสีบริเวณหัว  
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การรักษา 

1. ปรับปรุงเรื่องอาหาร  

2. ทําการตกแตงฟน  

3. ถอนฟนในกรณีที่จําเปน 

4. การรักษาทงยาในกรณีติดเช้ือ และการใหยาลดปวดรวมดวย  

 

การขับถายไมปกติ โดยมีอุจจาระน่ิมๆ เรื้อรัง  

สาเหตุ 

1. อาหารท่ีใหไมเหมาะสมโดยไฟเบอรในอาหารไมเพียงพอ หรือ แปงมากเกินไปในอาหาร 
ซึ่ ง จะไปรบกวนสมดุลจุ ล ชีพในทาง เดินอาหาร  ทํ า ให  อึพวงอ งุ น  ไม เปนพวงอ งุ น 
จะออกน่ิมและเหลว  

2. การอักเสบหรือติดเช้ือที่บริเวณ Caecum  

3. การอุดตันบางสวนของทางเดินอาหาร 

การวินิจฉัย 

1. ซักประวัติการใหอาหาร  

2. การตรวจรางกาย  

3. การตรวจอุจจาระ  

การรักษา 

 ปรับปรุงอาหารโดยใหแตอาหารเยื่อใยสูง ติดตอกันเปนระยะสามสัปดาห  

 

GI stasis/ Ileus  

สาเหตุ 

1. อาหารท่ีใหไมเหมาะสมโดยไฟเบอรในอาหารไมเพียงพอ หรือ แปงมากเกินไปในอาหาร 
ซึ่งจะมีผลตอ การทํางานปกติของลําไส  

2. โรคทาง systemic ตางๆ เชน โรคตับ  โรคไต  
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3. โรคฟนเรื้อรัง 

4. เครียด  

5. สารพิษ  

6. จากความผิดปกติหลังผาตัด เชน มีเน้ือเยื่อเก่ียวพันยึดระหวางอวัยวะตางๆ  

อาการ 

1. อาการแบบคอยเปนคอยไป และไมมีการอุดตันอยางสมบูรณ  

1) กระตายอาจจะยังราเริงและพอทานอาหารได จนกวา โรคจะพัฒนาไปถึงระดับอันตราย  
2) ทานอาหารนอยลง และอุจจาระนอยลง รวมึงขนาดเล็กลงดวย  
3) ลักษณะการขาดนํ้าจะแสดงออกก็ตอเมื่อมีอาการไดสักระยะ หรือพัฒนาไปอีกขั้น  
4) ในกรณีที่เปนมาก กระตายจะมีอาการปวดดวย โดยจะแสดงออกคือ น่ังทาโกงหลัง 

กัดฟน และมีแกส ในลําไส  ถาเปนมากก็จะไมพบอุจจาระเลย  
 

2. อาการแบบเฉียบพลัน และมีการอุดตันอยางสมบูรณ 

1) หยุดกินอาหารอยางเฉียบพลัน และไมมีอุจจาระเลย  
2) ซึมอยางเฉียบพลัน และแสดงอาการปวดทอง  
3) ขาดนํ้าอยางเฉียบพลัน  
4) ชองทองขยาย 

การวินิจฉัย 

1. ทําการตรวจรางกาย และซักประวัติ  

2. การถายภาพรังสี  

การรักษา 

1. ถาในกรณีเกิดอุดตันอยางสมบูรณ การผาตัด เปนทางเลือกหน่ึงที่ควรพิจารณา  

2. ถาไมมีการอุดตันอยางสมบูรณ การักษาทางยา และพยุงอาการก็อาจจะเพียงพอซึ่ง
 ประกอบไปดวย 

1) การปอนอาหาร โดยใชอาหารสําหรับกระตายปวย (critical care) 
2) การปรับปรุงอาหาร  
3) การใหยากระตุนการทํางานของลําไส  
4) การใหยาลดปวด  
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โรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ  

โรคทางเดินหายใจก็เปนอีกโรคหน่ึงที่มักพบไดในกระตาย ซึ่งการตรวจรางกายเปนสิ่งที่จําเปน 
รวมกับการ ถายภาพรังสี ชองอก เช้ือแบคทีเรียที่มักพบในกรณีมีการติดเช้ือ ในทางเดินหายใจของกระตาย คือ  
Pasteurella multocida  แตก็ไมใชทุกกรณี ดังน้ันการเลือกใชยาปฎิชีวนะ ควรใชเทาที่จําเปน เพราะยัง 
มีอีกหลายโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจที่ไมจําเปนตองใช ยาปฎิชีวนะในการรักษา  

 

Runny nose  

สาเหตุ 

1. อุณหภูมิสูงเกินไป หรือความช้ืนในอากาศมากเกินไป 

2. เครียด  

3. บรรยากาศและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม  เชน  ฝุน หรือ กลิ่นอันไมพึงประสงค  

4. โรคฟน  

5. การติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน 

6. การมีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ  

อาการ 

1. มีนํ้าใสๆหรือขนๆออกมาจากจมูก  

2. จาม 

3. ขนบริเวณขาหนาเปรอะจากการแตงตัวเองของกระตาย 

การวินิจฉัย 

1. การซักประวัติ เรื่องสถานที่เล้ียง และโรคตางๆ 

2. การตรวจรางกาย 

3. การถายภาพรังสี ชองอก และ หัว  

4. การเพาะเช้ือ  

5. การตอบสนองตอการักษา  
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การรักษา 

1. หาสาเหตและกําจัดตนเหต เชน สิ่งแวดลอมที่ไมดี  

2. รักษาเรื่องฟน  

3. กําจัดสิ่งแปลกปลอมท่ีทางเดินหายใจ 

4. การรักษาทางยา ในกรณีมีการติดเช้ือ  

 

Runny eye  

สาเหตุ 

1. โรคฟน เชนการงอกยาวเกินไปของรากฟนดานบนซึ่งจะไปอุดตันทอนํ้าตา  

2. สิ่งแวดลอมเปนพิษ จากมลภาวะทางอากาศ 

3. โรคจากกระจกตา  

4. Entropion  

5. Districhiasis 

6. โรคของหนังตาท่ี 3  

7. การอักเสบของเย่ือบุตาขาว  

8. โรคของทอนํ้าตาตางๆ เชนการอุดตัน และการอักเสบของทอนํ้าตา  

อาการ 

1. มีการเปยกแฉะของขนรอบๆหัวตา  

2. มีความผิดปกติของดวงตา เชนตาแดง มีการบวมรอบตา หรือ มีขี้ตา รอบดวงตา   

การวินิจฉัย 

1. การตรวจรางกาย รวมกับการซักประวัติ 

2. การตรวจตาเชานเดียวกับการตรวจตาในสุนัข 

3. การลางทอนํ้าตา รวมกับการเพาะเช้ือ  

4. การถายภาพรังสีบริเวณหัว รวมถึงการใช สารทึบแสงในการฉีดเขาทอนํ้าตา  
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การรักษา 

1. ขึ้นกับการวินิจฉัยวาเกิดจากสาเหตุอะไร และรักษาตามสาเหตุน้ัน  

2. ปรับปรุงสิ่งแวดลอม  

3. รักษาการติดเช้ือตางๆ โดยใชยาหยดตารวมกับยากิน  

4. รักษาเรื่องฟน  

 

โรคทางระบบปสสาวะ  

 กระตายเปนสัตวที่ระบบดูดซึมแคลเซียมดีมาก โดยสามารถดูดซึมแคลเซียมจากอาหารไดเกือบทั้งหมด 
และขับทิ้งทางปสสาวะ ดังน้ันปสสาวะของกระตายอาจจะมีตะกอนของ สารประกอบแคลเซียมได และปสสาวะ
ของกระตายสามารถมีสีไดหลายสีขึ้นกับอาหารการกิน และโรคทางระบบทางเดินปสสาวะที่พบบอยไดแก น่ิว 
และตะกอนแคลเซี่ยมที่มากเกินไป  

 

Bladder stone and Sludge  

สาเหตุ 

1. อาหารที่มีแคลเซียมสูงเกินไป  

2. การขาดนํ้าเปนระยะเวลาตอเน่ือง 

3. ไมทราบสาเหตุ 

อาการ 

1. ปสสาวะลําบาก และกระปริบกระปรอย 

2. มีเลือดปนในปสสาวะ  

3. ปสสาวะมีกล่ินแรงกวาปกติ 

4. ปสสาวะขนมีตะกอนแคลเซียมปริมาณมาก  

5. ถามีการอุดตันของทางเดินปสสาวะจะทําใหกระตายซึมมาก และมีอาการปวดเบง และมีการ 

ขาดนํ้าตามมาได  
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การวินิจฉัย 

1. การตรวจรางกาย  

2. การถายภาพรังสี  หรืออัลตราซาวด ชองทอง  

3. การตรวจปสสาวะ และเพาะเช้ือ  

การรักษา 

1. ผาตัดในกรณีมีการอุดตันของทางเดินปสสาวะ  

2. ในกรณี sludge แตไมอุดตันอาจจะรักษาทางยา และใหสารนํ้ารวมดวย 

3. การใหยาปฎิชีวนะ และยาลดปวด  

4. การปรับอาหาร และเพ่ิมการกินนํ้า โดยใชวิธีอื่นรวม  

 

โรคทางระบบสืบพันธุ  

 ไมวาจะเปนกระตายเพศผูหรือเพศเมียสามารถเกิดโรคทางระบบสืบพันธุได แตโดยสวนมากมักเกิดกับ
กระตายเพศเมียที่ไมไดทําหมัน โดยมักจะเปนโรคเก่ียวกับมดลูก ซึ่งมักจะพบเปนเน้ืองอกเปนหลัก และอาจจะพบ
เรื่องการมีเลือดออกจากอวัยวะเพศ 

 

Uterine disease  

สาเหตุ 

1. จากพันธุกรรม  

2. โรคจากมดลูกในเพศเมียมีสาเหตหลายอยางที่ยังไมขอมูลยืนยัน แตอาจจะเกิดจากการกระแทก 
การติดเช้ือ หรือโรคทางรางกายอื่นๆ  

อาการ 

1. มักไมคอยพบอาการเมื่อเริ่มเปน แรกๆ 

2. มีเลือดปนกับปสสาวะ แตมักจะแยกกันชัดเจน  

3. มีเลือดเปรอะรอบๆอวัยวะเพศ  

4. เมื่ออาการเปนมากขึ้น สัตวมักจะโทรม และมีอาการอื่นๆรวมดวย  
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การวินิจฉัย 

5. ตรวจรางกาย  

6. ถายภาพรังสี ชองทอง ชองอก ในกรณีสงสัยมะเร็ง รวมกับการ อัลตราซาวด   

7. การตรวจปสสาวะ  

8. การตรวจเลือด  

การรักษา 

การผาตัด ทําหมัน 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
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โรคแพะท่ีพบบอยในฟารมเกษตรกรรายยอย 
 

อ.น.สพ.ดร.มงคล  ชวณิช∗ 
 
 การบรรยายครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรุปภาวะความเจ็บปวยตางๆ ที่พบไดในการเล้ียงแพะของ
เกษตรกรรายยอยโดยปญหาสุขภาพท่ีนําเสนอน้ีเปนการรวบรวมจากการพบโรคและความผิดปกติตางๆ ใน
ระหวางเวลาที่ไดทํางานเก่ียวกับแพะมาระยะหนึ่ง ผูเขียนเห็นวาการรวบรวบภาวะความเจ็บปวยเหลาน้ีนาจะเปน
ประโยชนกับผูที่ทํางานในสายงานน้ีพอสมควรอีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสในการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณระหวางสัตวแพทยดวยกันในเรื่องของสุขภาพแพะ เน่ืองดวยยังมีโรคหรือความเจ็บปวยอีกเปน
จํานวนมากที่ยังไมไดรับการวินิจฉัยหรือแมกระทั่งรูจัก เน้ือหาของการบรรยายในคร้ังน้ีจะเนนไปในเรื่องของการ
จัดกลุมของปญหา หรือที่พบไดบอย ในระบบตางๆ และในบางโรคที่มีความสําคัญจะกลาวถึงแนวทางในการ
วินิจฉัย หรือประเด็นที่สําคัญของโรคน้ันๆเปนกรณีๆ ไป 
 
 
กลุมอาการระบบทางเดินอาหาร 
ความผิดปกติในชองปาก / ริมฝปาก / ฟน 

1. Contagious ecthyma ช่ือพอง Orf, Ecthyma Contagiosum, Contagious Pustular Dermatitis, 
Contagious Pustular Stomatitis, Infectious Labial Dermatitis, Sore mouth, Scabby mouth  

 เปนโรคของชองปากที่พบบอยๆในแพะที่พบเห็นไดทั่วไปในฟารมเกษตรกรรายยอยแตมักไมมี
ความรุนแรงหรือสงผลกระทบกับสุขภาพของแพะในฟารมมากนักสาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส Orf 
virus เปนสมาชิกของ Genus Parapoxvirus, Family Poxviridae 

 ลักษณะเดนคือเปนสะเก็ดแผลที่บริเวณริมฝปาก ที่พบบอยที่มุมปากขนาดของรอยโรคผันแปรตาม
ความรุนแรงในรายท่ีเปนมากอาจพบรอยโรคเปนแผลหลุมในชองปากและล้ินได รอยโรคอาจเกิดที่
บริเวณหัวนมของแมแพะไดโดยการติดจากลูกแพะที่ดูดนมอยู 

 ความชุกของการเกิดโรคในฝูงที่มีการติดเช้ือครั้งแรกจะสูงถึง 90 เปอรเซ็นต และจะลดลงในครั้ง
ตอๆไป ความสําคัญของโรคอยูที่เช้ือคงอยูในสะเก็ดแผลที่รวงหลุดอยูในคอกไดเปนเวลานาน 

2. Tooth abscess การเกิดฝที่โพรงฟน / ฟนผุ หรือการอักเสบของฟน 
 สาเหตุมักเกิดจากการขึ้นของฟนที่ผิดปกติ หรือ การหักหรือบิ่นของฟน มีสิ่งแปลกปลอมท่ิมแทง
เหงือกและโพรงฟน เชนเศษก่ิงไมหรือหรือหนามหรือก่ิงไมที่แพะกินเขาไปเปนตน 

 มักพบการบวมบริเวณรากฟนที่จบการบวมที่กระดูก Maxilla และ Mandible ลักษณะเดนคือเปน
กอนนูนมีลักษณะแข็งเหมือนกระดูก มีความเจ็บปวดในระยะแรกเทาน้ันหลังจากน้ันมักไมแสดง
อาการเจ็บแพะจะกินอาหารลดลงชวงที่เจ็บปวดและกลับมาปกติในระยะตอมา 

 

                                                 
∗ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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กลุมอาการทองอืด อาหารไมยอย ชองทองขยายใหญ ในแพะโต 
 อาการท่ีพบจะเปนอาการของภาวะทองอืดแบบมีแกสสะสมในกระเพาะรูเมน (Free gas bloat) กระเพาะ
ไมมีเสียงการเคล่ือนไหว แพะมักซึมอยางมาก มีอาการปวดทองโดยแพะจะแสดงอาการผุดลุกผุดน่ัง กัดฟน บาง
รายพบมีอาการรองคราง แพะจะหยุดกินอาหารและไมมีการเคี้ยวเอื้อง อาจพบวามีปากเปยกเน่ืองจากนํ้าลาย เมื่อ
เวลาผานไปนานขึ้นแพะมักจะนอนคอยืดราบไปกับพ้ืน หรือนอนตะแคง เมื่อแพะเริ่มนอนตะแคงแพะจะมีแกส
สะสมอยางรวดเร็วและมักทําใหตายจากการกดการหายใจหรือภาวะช็อค โรคที่พบบอยของกลุมอาการน้ีคือ 

1. Rumen acidosis  
 สาเหตุของการเปนกรดมักเกิดโดย ความรูเทาไมถึงการณของผูเล้ียงที่ใหอาหารท่ีทําใหกระเพาะรู
เมนเปนกรด หรือเปนอุบัติเหตุก็เปนได อาหารที่เจาของมักใหกับแพะและทําใหแพะปวยคือผลไม
ชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลไมที่มีนํ้าตาลมากเชน กลวย เปลือกสับปะรด เปลือกผลไมสุก
ตางๆ (เปลือกแตงโม เปลือกกลวย ซังขนุน) สวนกรณีอุบัติเหตุมักเกิดจากการท่ีแพะหลุดเขาไปใน
บริเวณเก็บอาหารขน หรือปลอยแพะแทะเล็มในสวนผลไมชวงที่มีผลไมสุกหลนอยูโคนตน 

 นอกจากอาการทองอืดแลวแพะที่มีกระเพาะเปนกรดที่ไมตายมักมีการแทรกซอนของภาวะการขาด
วิตามินบี 1 (Goat polio: Polioencephalomalacia) 

2. Frothy ruminal bloat  
 เปนโรคที่พบไมบอยนัก แพะปวยที่ผูเขียนเคยพบไมสามารถวิเคราะหหาสาเหตุได เน่ืองจาก
ประวัติการใหอาหารไมชัดเจน แพะปวยตอบสนองตอการรักษาดวยการกรอกน้ํามันพืช หลังการ
กรอกสัตวเริ่มเรอไดและมีการเคล่ือนไหวของกระเพาะรูเมน 

3. Intestinal strangulation /Vulvulus 
 สาเหตุการเกิดไมทราบแนชัด แพะที่ปวยจะแสดงอาการซึม ไมกินอาหาร ถายมูลนอยลง หรืออาจมี
เมือกหุมออกมากับอุจจาระ ชองทองขยายใหญ การตรวจระบบทางเดินหารดวยการ Percussion-
auscultation จะพบ Ping sound และพบเสียงกระฉอกของนํ้า (Splashing sound) เมื่อทําการเขยา
ชองทอง แพะที่ปวยจะขาดน้ําอยางรวดเร็วเน่ืองจากนํ้าจะถูกดึงไปในสวนของลําไสที่มีการบิดพัน
กัน 

 
 
กลุมอาการทองอืด อาหารไมยอย ชองทองขยายใหญ ในลูกแพะ 
 อาการทองอืดมักพบในลูกแพะนมที่มีการเล้ียงดวยการปอนนมจากขวด มากกวาในแพะเน้ือ หรือการ
เล้ียงโดยปลอยใหแมเล้ียงลูก โรคที่พบบอย คือ 

1. Abomasal bloat  
 อาการท่ีลูกแพะแสดงออกคืออาการปวดทอง บางตัวสงเสียงรองเจ็บปวด กระวนกระวาย นอนกัด
ฟน ซึม  กินนมนอยลง มักไมมีไข  ปลายหูปลายเทาเย็น ชองทองทางดานขวามักขยายขนาดจาก
ทางดานทองขึ้นมาเนื่องจากแกสที่สะสมในกระเพาะแท ถาไมไดรับการแกไขลูกแพะมักจะซึมลง
เรื่อยๆและตายภายในระยะเวลาไมนานหลังจากแสดงอาการ (สวนใหญตายหลังจากแสดงอาการ  
6-12 ช่ัวโมง) 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 สาเหตุ มักเกิดจากการท่ีลูกแพะกินนมมากเกินไปเปนสาเหตุการเกิดล่ิมนมในกระเพาะเกิดขึ้นได
ไมสมบูรณเน่ืองจากนํ้ายอยมีไมเพียงพอกับปริมาณน้ํานม และเกิดการบูดเนาของนํ้านม จุลินทรียที่
ทําใหนมบูดน้ีมักสรางแกสขึ้นมาอยางรวดเร็วทําใหกระแทขยายขนาดขึ้น  และสูญเสีย
ความสามารถในการเคล่ือนไหว 

2. Rumen drinking 
 อาการคลายกับ Abomasal bloat แตมักมีความรุนแรงนอยกวาลูกแพะจะมีชองทองทางดานซาย
ขยายขนาดขึ้น ในกรณีที่มีแกสไมมากนัก ลูกแพะอาจไมแสดงอาการปวยเลย หรือมีการซึม
เล็กนอยกินนมลดลง และนอนมากกวาปกติ อาจพบอาการทองเสียรวมดวยในบางราย 

 สาเหตุเกิดจากหลายสาเหตุที่พบบอยมักเกิดจากการปอนนมลูกแพะมากเกินไปจนนมลนจาก
กระเพาะแทไปตกอยูในกระเพาะรูเมน หรือเกิดจากการทํางานไมสมบูรณของ Esophageal groove 
ทําใหมีนํ้านมร่ัวลงไปในกระเพาะรูเมนและนมที่สะสมอยูมักเกิดการบูดเน่ืองจากการหมักยอยของ
กระเพาะรูเมนยังพัฒนานอย 

3. Intestinal strangulation /Volvulus 
 อาการทองเสีย หรือทองอืดจากสาเหตุตางๆกันอาจเปนปจจัยโนมนําที่ทําใหเกิดการบิด หรือพันกัน
ของลําไส เน่ืองจากการเคล่ือนไหวผิดปกติ หรือการไมเคล่ือนไหวของลําไสบางสวนอาจทําใหเกิด
การบิดหมุนของลําไสไดในลูกแพะที่เคยพบโรคน้ีพบวามีการบิดหมุนของลําไสสวนลําไสเล็ก 

 อาการท่ีเดนชัดของโรค คือ อาการยืดตัวเหมือนําการบิดขี้เกียจเน่ืองจากการเสียดทอง และจะมี
ภาวะแหงนํ้าอยางรุนแรง และรวดเร็ว 

 
 
กลุมอาการถายเหลว หรือทองเสียในแพะโต 
พยาธิในทางเดินอาหาร 
 อาการถายเหลว หรือทองเสียในแพะโดยเฉพาะอยางย่ิงในแพะที่เล้ียงปลอยทุง มักมีสาเหตุเกิดจาก 
พยาธิในทางเดินอาหารเปนสวนใหญ โดยพยาธิที่พบในแพะที่ปวยจะเปนพยาธิที่มีไขในกลุม Strongyled type 
ชนิดของพยาธิที่ไดรับการวินิจฉัยยืนยันจากการเพาะเลี้ยงไขพยาธิจากตัวอยางจะพบเฉพาะ Hemonchus contortus 
แพะที่ปวยดวย H. contortus  มักมีอาการโลหิตจางรวมดวย นอกจากน้ันจะพบพยาธิ Strongyliodes papilosus บาง
โดยเฉพาะรายท่ีมีอาการทองเสียแบบมีมูกปนเลือด มูลมักมีกลิ่นคาวจัด 
 พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารอื่นๆที่เปนสาเหตุของการทองเสียได คือ Oesophagostomum spp., 
Ostertagia spp. และTricho strongylus spp. (ยังไมเคยไดรับการวินิจฉัยยืนยัน) 
 
อาการทองเสียท่ีเก่ียวเน่ืองกับอาหาร 
 อาหารท่ีแพะกินพบเปนสาเหตุที่สําคัญสาเหตุหน่ึงของอาการถายเหลวในแพะปจจัยโนมนําที่ทําใหเกิด
เปนทั้งเรื่องของการจัดการอาหาร (Nutritional management) และปจจัยจากพฤติกรรมของแพะ 
 สัดสวนอาหารขนอาหารหยาบ ปญหานี้มักพบในแพะนมมากกวาแพะเน้ือเน่ืองจากการใหผลผลิตเปน
นํ้านมน้ัน จําเปนตองไดรับอาหารขนเพื่อเสริมโภชนะใหกับอาหารหยาบที่ใหแพะกิน แพะที่มีสัดสวนของอาหาร
ขนตออาหารหยาบสูงขึ้น (กินอาหารขนมากขึ้น) การถายมูลของแพะจะเริ่มน่ิม เกาะกันเปนพวงองุน หรือจับตัว 
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เปนกอนเหมือนมูลสุกร หรือถาแสดงอาการมากจะถายมาเปนนํ้า (Watery diarrhea) อาการมักเริ่มแสดงออกเมื่อ
สัดสวนของอาหารขนสูงขึ้นกวาอาหารหยาบ เพ่ิมความรุนแรงสัดสวนของอาหารขนและอาหารหยาบท่ีคิดเปน
วัตถุแหง 
 ขนาดของเย่ือใยในอาหาร เยื่อใยในอาหารที่ขนาดสั้นมากๆเปนปจจัยที่ทําใหการเคี้ยวเอื้องลดลง
นอกจากจะทําใหมีความเสี่ยงตอโรคกระเพาะเปนกรดแลวมักทําใหอาหารไหลผานจากกระเพาะรูเมนเร็วขึ้น ทํา
ใหมูลแพะมีลักษณะนิ่มลงไดเชนกัน 
 พฤติกรรมการเลือกกิน แพะมีความสามารถในการเลือกอาหารเมื่อชอบหรือไมชอบอาหารบางชนิด การ
เลือกกินอาหารยาบมักไมสงผลมากเทากับการเลือกกินอาหารขน ซึ่งมีความเขมขั้นของแปง หรือโปรตีนสูง มักทํา
ใหเกิดอาการทองเสียจากการเสียสมดุลของจุลินทรียในทางเดินอาหารรวมไปถึงเรื่องของกระเพาะเปนกรดดวย 
 
กลุมอาการถายเหลว หรือทองเสีย ในลูกแพะ 
 อาการถายเหลวหรือทองเสียในลูกแพะน้ันถือวาเปนพยาธิสภาพที่ตองเฝาระวังเน่ืองจากการทองเสียทํา
ใหเกิดภาวะแหงนํ้าไดอยางรวดเร็วในลูกแพะ ซึ่งอาจทําใหเปนสาเหตุการตายได ผลกระทบอีกอยางหน่ึงของการ
ทองเสียในลูกแพะคือการชะลอหรือชะงักการเจริญเติบโต และเกิดการแคระแกร็นได สาเหตุของอาการทองเสีย
ในลูกแพะตอไปน้ีจัดเรียงตามความถ่ีของการพบปญหา 
 
กินอาหาร(นม) มากเกินไป  
 พบบอยในลูกแพะที่แยกจากแมมาเล้ียงดวยการปอนนมสวนใหญพบในการเล้ียงดวยนํ้านมทดแทน
สําหรับลูกสัตว อาหารหรือนมปริมาณมากตอมื้อเปนปจจัยโนมนําหลักเน่ืองจากน้ํายอยของลูกแพะมีปริมาณไม
สมดุลกับอาหารที่กินเขาไปทําใหอาหารบางสวนบูดเนาหรือถูกยอยโดยจุลินทรียกอโรคตางๆ  
ความเครียด  
 การเปลี่ยนแปลงอากาศอยางฉับพลัน การหยานม เปนสาเหตุความเครียดหลักในลูกแพะมักพบอาการ
ถายเหลวในลูกแพะที่เกิดความเครียดสูง ถาไมมีการติดเช้ือแทรกซอนอาการทองเสียจะดีขึ้นหลังจากความเครียด
ตางๆลดลง 
 
พยาธิในทางเดินอาหารสาเหตุการเกิดเปนเชนเดียวกับแพะโต  
เชื้อบิด มักพบ Oocyst ในมูลของสัตวทองเสียทั้งแพะโตและลูกแพะ แตมักหายไปเมื่อทําการรักษาโรคที่เปน
สาเหตุ อาการทองเสียที่เกิดจากเช้ือบิดเองยังไมสามารถยืนยันได  
 
กลุมอาการทางระบบหายใจ 
 อาการท่ีพบของโรคในกลุมน้ีคือ อาการนํ้ามูกไหล จาม ไอ หายใจลําบาก ในกรณีของปอดอักเสบจะมี
อาการไขสูง หรือภาวะโลหิตเปนพิษรวมดวยอาการระบบทางเดินหายใจพบมาในฤดูฝนที่มีความช้ืนในอาศสูง
รวมกับอากาศเย็น ปจจัยโนมนําที่สําคัญคือ การระบายอากาศในโรงเรือน ถาการระบายอากาศนอยเกินไปมักพบ
ปญหาการระคายเคืองจากแอมโมเนีย ถาระบายอากาศมากเกินไป แพะถูกลมโกรกเปนเวลานานก็ทําใหเกิดโรค
ระบบทางเดินหายใจได ปจจัยโนมนําตอมาคือลักษณะของอาหารที่ใหสัตวกินถามีความเปนฝุนมากเกินไปมัก
ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจที่พบบอยคือ 
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 Rhinitis และTracheitis มักเกิดขึ้นรวมกันอาการที่แสดงออกคือมีนํ้ามูกไหลมีอาการจามบอยๆ และมี
อาการไอในขณะพัก อาจมีไขหรือไมมีก็ได มักไมกระทบกับความอยากอาหารของแพะถาไมมีอาการไข 
 Pneumonia พบไดบอยทั้งในแพะโตและลูกแพะ ลูกแพะที่มักพบจะเปนลูกแพะที่ใกลหยานมหรือหลัง
อยานมใหมๆ แพะมักมีอาการไข มีนํ้ามูก มีอาการไอ แบบมีเสมหะ ซึม ไมกินอาหาร ไมเคี้ยวเอ้ือง โรคปอดบวมที่
พบสวนใหญเปน Bronchopneumonia 
 
โรคปอดบวมที่พบในแพะแบงได 2กลุมใหญๆ ตามระดับความรุนแรงคือ  
 Peracute/acute pneumonia 
  เปนโรคที่เปนสาเหตุการตายที่สําคัญโรคหน่ึง จาการชันสูตรซากมักพบลักษณะของ fibrino- 
purulent pneumonia, เช้ือที่พบจาการชันสูตรซากที่พบบอยที่สุดคือ Manheimia hemolyticaและ E.coli  
 Subacute/chronic pneumonia 
  เช้ือสาเหตุยังไมเคยทําการแยกเช้ือ แตรายท่ีปวยมีการตอบสนองตอยากลุมพ้ืนฐานที่ฟารมใช 
เชน Penicillin-Streptomycin, amoxycillin, oxytetracycline, sulfa-trimethoprim 
  ภาวะแทรกซอนที่มักพบรวมกับปอดบวมคือภาวะขออักเสบ พบบอยในลูกแพะอายุนอยๆที่
เปนโรคปอดบวม ไขสูง พบอาการหลังจากที่ลูกแพะฟนตัวจากอาการปอดบวม หรือเปนรวมกับอาการปอดบวม
ซึ่งอาการเหลาน้ีอาจเปนอาการของการติดเช้ือในกลุมของ Mycoplasma spp. ที่ทําใหเกิด ปอดและเยื่อหุมปอด
อักเสบรวมกับอาการขออักเสบ แตการวินิจฉัยยังไมสามารถยืนยันเช้ือสาเหตุได 
 
กลุมอาการทางประสาท 
 อาการทางประสาทของแพะท่ีพบบอยในทางคลินิกแบงออกไดเปนสามกลุมอาการคือ 
Cerebral syndrome อาการทางคลินิกที่พบอาทิ การชัก ตาบอดช่ัวคราว ตาเข อาการคอตก ซึม เอาหัวพิงคอก 
เคี้ยวฟน เสียงคราง หรือ กรน จาก Vocal cord paralysis ชัก 
Cerebellum syndrome อาการทางคลินิกที่พบบอย Opisthotonus, Incoordination  
Vestibular syndrome อาการทางคลินิกที่พบคือ อาการตากระตุก (Nystagmus) อาการคอบิด คอเอียง (Head tilt) 
เดินวน (Circling) และ Hemiparesis  
 
โรคท่ีแสดงอาการทางประสาทในแพะท่ีพบบอย คือ  
Polioencephalomalacia หรือ goat polio หรือ  corticocerebral necrosis สาเหตุเกิดจากการขาด thiamine อาการท่ี
แพะปวยแสดงออกจะเปนอาการของสามกลุมอาการขางตนรวมกัน อาการที่มักพบในทุกรายที่เกิดโรคจะพบ
อาการตาบอดแตยังมีการตอบสนองของรูมานตาตามปกติ สวนอาการอ่ืนๆ อาจแตกตางกันไปตามความรุนแรงที่
เกิดขึ้น มักพบในแพะสองกลุมคือลูกแพะหลังหยานม และแมแพะทองแกหรือแพะคลอดใหม แพะกลุมอื่นๆพบ
ไดบาง ปจจัยโนมนําที่ทําใหเกิดโรคน้ีเทาที่สามารถยืนยันไดคือ การกินอาหารหยาบนอยลง ทั้งจากสาเหตุการ
ปวยหรือ การกินอาหารขนมากขึ้นทั้งที่ต้ังใจหรือเปนอุบัติเหตุ การขาดอาหารหรือไมกินอาหารเปนเวลานาน 
กระเพาะรูเมนเปนกรด ในลูกแพะหยานมพบวาเกิดจากการหยานมท่ีกะทันหันเกินไป การทํางานของกระเพาะรู
เมนยังทํางานไดไมดี การรักษาโรคน้ีทําโดยการให thiamineในระดับสูง (10mg/kg BW) 
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โรคท่ีแสดงอาการเฉพาะ Vestibular syndrome  
 แพะปวยจะแสดงอาการเฉพาะอาการ Vestibular syndrome อาการท่ีมักพบคือ Nystagmus, loss of 
vestibular eye drop, hemiparesis, head tilt แพะที่มีอาการ Hemiparesis จะนอนไดเพียงดานเดียว หากพลิกตัวไป
อีกดานหน่ึงจะแสดงอาการพยายามพลิกตัวกลับ ซึ่งอาจทําใหสับสนวาเปนอาการชักได  
 สาเหตุ ไมสามารถระบุได กลุมโรคที่อาจเปนสาเหตุไดคือ Otitis media หรือ Otitis interna แตยังไม
สามารถวินิจฉัยยืนยันได 
กลุมอาการขาหลังออนแรง 
 กลุมอาการน้ีเปนกลุมอาการที่พบบอยในแพะเน้ือเชน ลูกผสมแองโกลนูเบียน  พันธุบอร  มักพบในแพะ
ที่โตแลว หรือแพะรุนที่กําลังเจริญเติบโตมากกวาลูกแพะ แพะแสดงอาการของขาหลังออนแรงรับนํ้าหนักตัวไม
ไหว หรือไมพยายามใชขาหลัง เดินขาหลังปด หรือยอขาขณะกาวเทา เมื่อทําการตรวจรีเฟลกซ เชน Patella reflex, 
flexor-extensor reflex, pain reflex จะพบวาการตอบสนองลดลง และอาจพบอาการกลามเน้ือลีบไดในบางราย 
 การวินิจฉัยสาเหตุของกลุมอาการน้ีเทาที่ผานมาสามารถสรุปไดเพียงวา ภาวะการขาดแรธาตุ บางชนิด 
โดยเฉพาะแรธาตุรอง (Trace minerals) อาจเปนสาเหตุได แตไมสามารถระบุถึงชนิดของแรธาตุได เน่ืองจากแพะ
ที่ปวยจากสาเหตุน้ีจะตอบสนองโดยอาการออนแรงดีขึ้นตามลําดับจนกระทั่งหายหลังจากการไดรับแรธาตุเสริม
ในรูปของแรธาตุกอน ระยะเวลาในการฟนตัวจะอยูประมาณ 1 เดือน 
 สาเหตุอื่นที่มีการกลาวถึงในตําราตางประเทศอาทิ กลุมของพยาธิฟลาเรีย เชน Parelaphostrongylus 
tenuis (white tailed deer worm) และ Setaria digitata  ที่กอโรคโดยการไชของตัวออนไปในชองไขสันหลัง 
(Smith and Sherman, 2009) 
 
 
กลุมอาการท่ีเก่ียวของกับระบบสืบพันธุ 
โรคในกลุมน้ีในแพะเปนโรคที่ไดรับการแจงปญหามาในปริมาณนอยจากเกษตรกรนอกจากในรายที่เปนปญหาท่ี
เห็นอาการทางคลินิกไดชัดเจนทั้งน้ีเปนเพราะในฟารมแพะสวนใหญมักไมมีการจดบันทึกขอมูลฟารม ทําใหไม
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุที่แทจริง โรคที่กลาวถึงน้ีเปนโรคที่เกษตรกรมักพบบอยๆ 
 
การต้ังทองเทียม 
 จะพบในแพะทั้งที่เคยไดรับการผสมพันธุและไมเคยไดรับการผสมพันธุ อาการที่แพะแสดงออกมาจะ
เหมือนกับแพะทองคือชองทองขยายใหญขึ้น กินเกงขึ้น เตานมขยายใหญขึ้น (แตมักมีการขยายไมมากเทากับแพะ
ที่ต้ังทองจริง) ถาไมไดรับการวินิจฉัยกอนแพะมักจะอยูจนถึงกําหนดคลอดและทําการคลอดออกมาโดยไมมีตัว
ลูก ลักษณะของการคลอดจะคลายกับแพะคลอดตามปกติ แตขั้นตอนจะเสร็จสิ้นเร็วกวาคือเมื่อเริ่มขบวนการ
คลอดและปากมดลูกเปดแลวก็จะมีการขับเอาของเหลวคลายนํ้าคร่ําออกมา เมื่อนํ้าออกจนหมดก็จะกลับไป
เหมือนกับแพะปกติมีวงรอบการเปนสัดตามปกติ และสามารถผสมติดต้ังทองไดและอาจกลับมาต้ังทองเทียมอีกก็
ไดเชนกัน 



    67 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การคลอดยาก 
 ความชุกของการคลอดยากยังไมสามารถระบุไดแนนอนเน่ืองจากปญหาการจดบันทึกขอมูลฟารม
เชนเดียวกับปญหาระบบสืบพันธุอื่นๆ แตจากการสอบถามจากผูเล้ียงพบวามีการคลอดยากเปนจํานวนไมมากนัก 
สาเหตุการคลอดยากที่พบบอยที่สุด คือ แมไมมีแรงเบง ลูกตัวโต และการคลอดผิดทาของลูก ตามลําดับ  
 แมไมมีแรงเบงจะเกิดรวมกับภาวะการขาดพลังงานกอนคลอดในแมแพะมากที่สุด ในกรณีน้ีลูกแพะมัก
มีขนาดปกติ อยูในทาปกติ แตแมใชเวลาในการเบงลูกแตละตัวนานกวาปกติ ถาไมไดรับการชวยเหลือลูกแพะมัก
ตายเน่ืองจากขาดอากาศหายในเม่ือรกเริ่มลอกหลุดแลว สวนนอยของภาวะนี้เกิดจากการคลอดยากแบบอ่ืนๆเปน
เวลานาน 
 ลูกแพะตัวโตมักพบบอยในสองกรณีคือ การผสมขามสายพันธุที่สายพันธุของแมมีขนาดเล็กกวาสาย
พันธุของพอมากๆ ทําใหลูกแพะมีนํ้าหนักแรกคลอดสูง ตัวโตกวาชองเชิงกรานของแม อีกกรณีหน่ึงจะพบใน
ฟารมที่มีการจัดการอาหารไมเหมาะสมใหอาหารในชวงทายมากเกินไปทําใหลูกที่อยูในทองมีขนาดตัวโตกวา
ปกติ แตกรณีหลังน้ีเกิดขึ้นนอยกวากรณีแรกและมักพบวามีการต้ังทองลูกตัวเดียว 
 การคลอดยากจากการคลอดผิดทาของลูกแพะพบนอยที่สุด การผิดทาเพียงเล็กนอยมักไมกอปญหา เชน
ทาผิดปกติที่พบบอยเชน Shoulder และ Elbow flexion ของขา 1หรือ2ขาง มักออกเองไดหรอืการชวยเพียงเล็กนอย 
ทาที่มักมีปญหาคือการเอาขาออกพรอมกัน มากกวา 2ขา (3หรือ4ขา) และทาที่เอาหลังหรือกนออก 
 
 
กลุมโรคเมตาโบลิก 
 โรคกลุมน้ีเปนโรคที่ไมคอยไดรับการวินิจฉัยมากนักเน่ืองจากความเขาใจหรือรูจักโรคเหลาน้ีใน
เกษตรกรยังมีนอยมากเมื่อเทียบกับเกษตรกรที่เล้ียงโคนมโรคที่พบบอยที่สุดในฟารมแพะรายยอยคือ ภาวะ 
คีโตซีสในแพะทองระยะทาย 
 Pregnancy toxemia เปนช่ือที่ใชเรียกภาวะคีโตซีสในแพะและแกะ เน่ืองจากการเกิดโรคมักเกิดใน
ชวงเวลา 4-6 สัปดาหกอนคลอด อาการของแมแพะจะแสดงอาการซึมอยางมาก ไมกินอาการ นอนมากกวาปกติ 
จนไมสามารถลุกยืนได อาจมีอาการทางประสาทของ cerebral และ cerebellar syndrome ในชวงระยะสุดทายของ
การเกิดโรคซึ่งเมื่อแพะเริ่มแสดงอาการทางประสาทแลวหากยังไมไดรับการรักษาแพะมักจะตายในเวลาไมนาน
หลังจากเริ่มแสดงอาการทางประสาท (1-2 วัน) ปจจัยโนมนําที่สําคัญของโรคน้ีคือ จํานวนลูกที่อยูในทอง คะแนน
รางกายแมแพะในชวงกอนคลอด (อวนหรือผอมเกินไป) การจัดการดานอาหารในแพะใกลคลอดไมเหมาะสม 
 แพะที่มีลูกในทองต้ังแต 3 ตัวขึ้นไปเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงของโรคน้ี เน่ืองจากปริมาณพ้ืนที่ในชอง
ทองจะลดลงเน่ืองจากตัวลูกที่โตขึ้นผลกระทบหลักจะเกิดกับกระเพาะรูเมนที่จะมีขนาดเล็กลงเน่ืองจากการถูก
เบียด แตในแพะที่ต้ังทองลูกแฝดสองตัวก็พบภาวะน้ีไดเชนกัน 
 คะแนนรางกายกอนคลอด คะแนนที่มากเกินไป หรือนอยเกินไป ในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักพบ
กรณีของคะแนนรางกายนอยเกินไปในชวงทองแกเปนสวนมาก หรือมีการสูญเสียคะแนนรางกายในระยะกอน
คลอดอยางรวดเร็ว เมื่อลูกแพะในทองโตขึ้น แมแพะมีความจําเปนตองไดพลังงานจากอาหารสูง ขึ้น แตขนาดตัว
ลูกทําใหไมสามารถกินไดในปริมาณที่ตองการ รางกายปรับตัวโดยการเพ่ิมการเผาผลาญไขมันในรางกายเพ่ือเปน
แหลงพลังงาน การเผาผลาญไขมันที่เร็วหรือมากเกินไปมักจะทําใหเกิดการสะสมของคีโตนบอด้ีในกระแสเลือด 
และกอใหเกิดอาการของโรคได 
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 การจัดการดานอาหารท่ีอาจทําใหเกิดโรคน้ีคือการใหอาหารที่มีความเขมขนของพลังงานตํ่าเกินไปหรือ
การไดรับอาหารไมเพียงพอเน่ืองจากแมแพะจะกินอาหารไดนอย ยิ่งอาหารมีความเขมขนพลังงานตํ่าเทาใดก็จะ
เกิดความเสี่ยงของภาวะขาดพลังงานมากขึ้นมากขึ้นเทาน้ัน 
 ภาวะแทรกซอนในแพะที่เกิดโรคน้ี มักพบภาวะคลอดยากเน่ืองจากแมไมมีแรงเบง (Uterine inertia) 
และรกคางตามมาได 
 
โรคเตานมอักเสบ 
โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ พบในแพะนมหลังคลอดใหมหรือระยะเวลากอนการคลอด มักเปนเตานม
อักเสบแบบเฉียบพลันมักมีอาการอักเสบของเตานมที่รุนแรงและมีอาการทางระบบของภาวะโลหิตเปนพิษรวม
ดวยโรคเตานมอักเสบที่แสดงอาการรุนแรงมากที่สามารถยืนยันไดคือ 

1. Gangrenous mastitis คือโรคเตานมอักเสบแบบมีเน้ือตาย เกษตรกรมักเรียกโรคน้ีวาโรคเตานมดํา 
เน่ืองจากลักษณะอาการท่ีนอกจากจะแสดงอาการของเตานมอักเสบทั่วไปแลวจะพบการเปลี่ยนสีของ
ผิวหนังบริเวณเตานมไปเปนสีคลํ้าขึ้นอยางชัดเจน สาเหตุเกิดจาการติดเช้ือ Staphylococcus aureus 
2. Coli form mastitis มักเกิดขึ้นในชวงเวลาคลอดหรือหลังคลอดใหมเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในโคนม
ปจจัยโนมนําที่สําคัญคือความสะอาดของคอกคลอดและการนอนนานข้ึนของแมแพะทองแก 
3. Bacillus cereus mastitisเปนกรณีศึกษาท่ีเพ่ิงเคยพบเพียงรายเดียวอาการที่แพะแสดงออกคืออาการ
ไขสูง ปสสาวะมีสีแดง เยื่อเมือกแดง หายใจถ่ี หัวใจเตนเร็ว เตานมอักเสบมีนํ้านมสีชมพูจากการมีเลือด
ปน  และมีอาการปสสาวะไหลตลอดเวลา  พยาธิสภาพหลักของการปวยคือเตานมอักเสบและ 
hemoglobinuria สามารถแยกเช้ือ B. cereus ไดจากนํ้านม 

 โรคเตานมอักเสบแบบแสดงอาการที่เกิดขึ้นในชวงของระยะใหนมอื่นๆ มักเปนโรคที่มีความรุนแรงไม
มากนักมักแสดงอาการเฉพาะการอักเสบของเตานมหรืออาจมีอาการทางระบบเชนมีไข ซึม รวมดวยแตอาการทาง
คลินิกมักไมรุนแรง เช้ือที่แยกไดจากเตานมอักเสบจะเปน Coagulase negative staphylococcus (CNS), S. aureus,  
Arkanobacterium pyogenes ตามลําดับ 
 เช้ือที่เปนสาเหตุเตานมอักเสบเหลาน้ีสวนมากยังไมพบปญหาการด้ือตอยาพื้นฐาน เชน แอมพิซิลิน 
คลอกซาซิลลิน ซึ่งเปนยาสอดเตานมท่ีใชกันมากในโคนม 
 
โรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ ที่พบในฟารมแพะนมยังเปนโรคที่แอบซอนอยูในฟารมเน่ืองความรูความ
เขาใจของเกษตรกรในเรื่องดังกลาวยังมีอยูนอย จากการทํางานที่ผานมาพบวาการใชนํ้ายา ซีเอ็มที ที่ใชในโคนมมี
แนวโนมวาสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในแพะไดเชนกันเน่ืองจากเม่ือนํานํ้านมท่ีใหผลบวกกับนํ้ายา ซีเอ็มทีที่
ใหผลบวกติดตอกันหลายๆวัน มาทําการเพาะแยกเช้ือก็จะพบเช้ืออยูในนํ้านม โดยเช้ือที่พบจะเปน Coagulase 
negative Staphylococcus  
 



    69 

  มงคล  ชวณิช โรคแพะท่ีพบบอยในฟารมเกษตรกรรายยอย 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

กลุมอาการโลหิตจาง 
 ภาวะโลหิตจางเปนสาเหตุการตายที่พบไดบอยมากในแพะที่เล้ียงแบบปลอยทุงสาเหตุมักเกิดจากการเสีย
เลือดเรื้อรัง (Chronic blood loss) และถูกแยงอาหารหรือการสูญเสียโปรตีนในทางเดินอาหาร (Protein losing 
enteropathy) อาการของแพะที่ปวยดวยภาวะโลหิตจางคือ เหน่ือยงาย เคล่ือนไหวรางกายชาลง กินชาลง กินอาหาร
นอยลง เยื่อเมือกซีด มักเดินตามฝูงไมทัน มีอาการบวมนํ้าใตคาง (Submandibular edema) บริเวณใตลําคอและ
บริเวณหนาอก (Brisket edema) อาจมีอาการถายเหลว อาการถายเหลวน้ีพบไดบอยแตไมใชในทุกกรณีของภาวะ
โลหิตจางสาเหตุของโลหิตจางเรียงลําดับตามความชุกในการพบปญหาสามรถลําดับไดดังน้ี 
 การติดพยาธิ H. contortus เปนสาเหตุหลักของโลหิตจางในแพะและแกะทั่วโลก ในฟารมเกษตรกรราย
ยอยก็มีความรุนแรงในลักษณะเดียวกันอาการของโลหิตจางจาก H. contortus จะมีอาการดังที่กลาวมาขางตนและ 
อาการถายเหลวก็มักจะพบรวมกับการติดพยาธิน้ี ความสําคัญของการติดพยาธิน้ีอยูที่ความสามารถในการปรับตัว
และความทนทานกับสภาพแวดลอมของตัวออนระยะติดตอทําใหมีการปนเปอนของตัวออนพยาธิอยูไดเปน
เวลานาน นอกจากน้ียังพบความสามรถในการปรับตัวตอยาถายพยาธิชนิดตางๆไดดี จึงมักพบปญหาการด้ือยามาก 
แตจากการพบโรคน้ีในฟารมเกษตรกรรายยอยมักพบวาปญหาการด้ือยายังไมใชปญหาหลักเน่ืองจากวาหลังจาก
การถายพยาธิพบวาจํานวนไขพยาธิจะลดลงจนตรวจไมพบ แตหลังจากน้ันไมนานก็จะมีการกลับมาใหมของ
พยาธิหากวาไมมีการจัดการใดๆเพ่ิมเติม มาตรการท่ีควรทําหลังจากการถายพยาธิ H. contortus แลวตองขังแพะไว
ในคอกหรือบริเวณที่สามารถเก็บมูลไปทําลายไดงายและไมลงไปปนเปอนในแปลงหญา อยางนอยประมาณ 1
สัปดาห จากน้ันทําการตรวจเยื่อเมือกทุกเดือนเพ่ือหาตัวปวยที่มีภาวะโลหิตจางแลวแยกจากฝูงมาทําการบํารุงและ
รักษา  แพะที่ปวยเรื้อรังหรือออนแอตอพยาธิน้ีควรคัดทิ้งออกจากฝูงเพ่ือเปนการกําจัดแหลงแพรกระจายพยาธิ 
 การติดพยาธิแสมา (Trichuris spp.) การติดพยาธิน้ีมักทําใหแพะมีอาการโลหิตจางเปนอาการเดนมี
ลักษณะทางคลินิกเหมือนกับการติดพยาธิ H. contortus แตไมคอยพบวามีอาการถายเหลว การติดพยาธิแสมาพบ
ไดไมมากเหมือนกับ H. contortus ยาถายพยาธิที่ไดผลดีกับพยาธิแสมาพบวายากลุม Ivermectin ใหผลการรักษาที่
นาพึงพอใจกวา อัลเบนดาโซล 
 ภาวะการขาดแรธาตุ มักพบเปนสาเหตุการเปนโลหิตจางแบบไมรุนแรงในแพะ แตมักสงผลตอความ
ทนทานตอการเจ็บปวยไดนอยลงแรธาตุที่คาดวานาจะเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง จากการเลี้ยงแพะ
ในประเทศไทยของฟารมเกษตรกรรายยอยมักเล้ียงรวมในพ้ืนที่เดียวกับแกะ อาหารท่ีใหกินก็มักจะเหมือนกัน 
อาหารขนที่มีขายทางการคาก็ระบุในฉลากไววาสําหรับแพะและแกะเสมอ เมื่อมาพิจารณาเรื่องของความตองการ
แรธาตุจะพบวาความตองการแรธาตุทองแดงในแพะสูงกวาในแกะถึง 10 เทา โดยแพะตองการ 10 ppm แตในแกะ
ความตองการทองแดงเพียง 1 ppm ในอาหาร จาการเล้ียงรวมกันของสัตวสองชนิดน้ี จึงทําใหแพะนาจะมีโอกาส
ขาดแรธาตุทองแดงไดมากกวาแกะ 
 การติดเหาดูด (Sucking lice) เปนตนเหตุของภาวะโลหิตจางไดเชนกันเน่ืองจกการดูดกินเลือด แตการ
ติดเหาที่จะมีอาการรุนแรงมักมีปจจัยโนมนําอยางอื่นรวมดวยเชนความแข็งแรงของตัวแพะเองหรือสภาพแวดลอม
ที่แพะอยูเชนการอยูรวมกันเปนฝูงใหญทําใหเหามีโอกาที่จะติดขาใปสูกันมากกขึ้นเหาดูดที่พบจะอยูในกลุมของ  
Linognathus spp. 
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การติดพยาธิเม็ดเลือด กับการเกิดภาวะโลหิตจางน้ันตองการการศึกษาเพื่อตอบคําถามน้ีเน่ืองจากวาเรา
สามารถพบเชื้อ Anaplasma spp. ในเลือดแพะท่ีเกิดโลหิตจางไดบอยๆ ในขณะที่การศึกษาในตางประเทศพบวา
Anaplasma spp. น้ันมักไมกอโรคในแพะ สัตวปวยที่ผูเขียนเคยพบที่มีการยืนยันวาพบเช้ือน้ีเปนแพะที่มีอาการ
โลหิตจาง และพบวามีการติดเหาดูดอยางรุนแรง  
 
 
โรคติดเชื้อท่ีสําคัญอ่ืนๆของแพะ  
 โรคติดเช้ือที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงแพะของเกษตรกรรายยอย โรคบางโรคเม่ือติดเขา
ไปในฟารมแลวมักจําเปนตองกําจัดแพะปวยออกจากฝูง เชน Brucellosis Melioidosis เปนตน โรคอื่นอาจไมมี
ผลกระทบอยางรุนแรงนักในทางคลินิก แตในทางเศรษฐกิจจะมีความเสียหายมากเชนโรค Foot and mouth 
disease, Blue tongue และโรค Caprine arthritis encephalitis รายละเอียดเก่ียวกับโรคตางๆเหลาน้ีแนะนําใหอาน
จากเอกสารอานประกอบท่ีแจงไวที่ตอนทายของบทความ 

Brucellosis เช้ือสาเหตุ Brucella melitensis อาการเดนของโรค คือ การแทงลูกในระยะ
ทาย (ระยะทองประมาณ 3 เดือนขึ้นไป) 

CAE เช้ือสาเหตุ CAE virus อาการหลักของโรค คือ อาการขออักเสบของขอตอ
ตางๆ เตานมอักเสบ อาการทางประสาทของลูกแพะ (เปนอาการที่ยังไมเคย
พบในลูกแพะที่สามารถยืนยันได) 

Caseous lymphadenitis เช้ือสาเหตุ Corynebacterium pseudotuberculosis 
Meliodosis เช้ือสาเหตุ คือ Burkholderia pseudomalei 
FMD เช้ือสาเหตุ คือ FMD virus 
Bluetongue เช้ือสาเหตุ คือ Bluetongue virus 

 
 
เอกสารอานเพ่ิมเติม 
 Diseases of the goat second edition by John G. Matthews © 1999 Blackwell. Science Ltd. 
ISBN: 0-632-05167-1  
 Goat Medicine, Second Edition by Mary C. Smith and David M. Sherman © 2009 Wiley-Blackwell.  
ISBN: 978-0-781-79643-9  
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  ทองสุข เจตนา และคณะ การใชกระถินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเล้ียงสัตว: ชุดสําเร็จสําหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย (Synergistes jonesii)  เปรียบเทียบวิธีการ 
ตรวจแบคทีเรียท่ีกําจัดสารพิษจากกระถินในสัตวดวยวิธีการวัดปริมาณสารพิษจากกระถินในปสสาวะกับการตรวจแบคทีเรียในกระเพาะหมัก 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การใชกระถินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงสัตว: ชุดสําเร็จสําหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย 

(Synergistes jonesii) เปรียบเทียบวิธีการตรวจแบคทีเรียท่ีกําจัดสารพษิจากกระถินในสัตวดวย 
วิธีการวัดปริมาณสารพิษจากกระถินในปสสาวะกับการตรวจแบคทีเรียในกระเพาะหมัก 

ดวยน้ํายาเล้ียงแบคทีเรีย 
 

ทองสุข เจตนา1#   สังวร อยูสวาง1   และ   สรรเพชญ โสภณ2 

 
บทคัดยอ 

 
กระถินเปนพืชพุมตระกูลถ่ัวที่มีความนากินสูง อุดมดวยโปรตีน ทนแหงตอความแหงแลง แตมีสาร 

ไมโมซินและแทนนินซึ่งมีความเปนพิษตอสัตว ดังน้ันจึงทําใหการใชกระถินเปนอาหารสัตวยังไมแพรหลาย 
อยางไรก็ตามมีแบคทีเรียบางชนิด เชน Synergistes jonesii ซึ่งสามารถกําจัดพิษกระถินได แตแบคทีเรียเหลาน้ี
อาศัยในกระเพาะหมักของสัตวเคี้ยวเฉพาะบางพ้ืนที่ของประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบ
วิธีการตรวจแบคทีเรียที่สามารถกําจัดสารพิษจากกระถินในกระเพาะหมักแพะและแกะ ระหวางชุดตรวจสีแบบวัด
ปริมาณสารพิษจากกระถินในปสสาวะท่ีเก็บแบบครั้งคราว และชุดนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรียสําเร็จ ผลการศึกษาช้ีวา ชุด
นํ้ายาเล้ียงแบคทีเรียสําเร็จใหผลตรวจหา  Synergistes jonesii  ถูกตองแนนอนมากกวา  

 
คําสําคัญ: แพะ   แกะ   กระถิน   Synergistes jonesii 
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Using leucaena (Leucaena leucocephala) for livestock production improvement: 

the comparable reliability of test kit for the detection of bacteria (Synergistes jonesii) 
between the determination of leucaena toxic in the urine and the detection of bacteria 

in the rumen  
 

Thongsuk Jetana1#    Sungworn Usawang1  Sunpetch Sophon2 
 

Abstract 
 

Leucaena (Leucaena leucocephala) is a tropical leguminous shrub, highly palatable,  highly protein 
and tolerantly drought, but contain mimosine and tannins which can be toxic to the animals.  The use of  
leucaena as feed therefore is limited, however there are bacteria such as  Synergistes  jonesii that are able to 
degrade leucaena toxic substances.  But, those bacteria colonize in the rumen of animals only some parts of 
Thailand. This study aims to compare the methods for detection bacteria that degraded leucaena toxic in the 
rumen of goats and sheep between the determination leucaena toxic substances in the urine spot sampling 
colourimetric test and the cultural media test kit.  The results indicated that the cultural media test is reliable for 
detecting Synergistes jonesii. 
 

Key words: goat, sheep, leucaena, Synergistes jonesii 
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  ทองสุข เจตนา และคณะ การใชกระถินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเล้ียงสัตว: ชุดสําเร็จสําหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย (Synergistes jonesii)  เปรียบเทียบวิธีการ 
ตรวจแบคทีเรียท่ีกําจัดสารพิษจากกระถินในสัตวดวยวิธีการวัดปริมาณสารพิษจากกระถินในปสสาวะกับการตรวจแบคทีเรียในกระเพาะหมัก 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

บทนํา 
 กระถินเปนพืชพุมตระกูลถั่วซึ่งเปนพ้ืนเมืองแถบอเมริกาใตไดแพรกระจายไปทั่วโลกในเขตประเทศ
รอน มีศักยภาพหลายอยาง ทนตอความแหงแลง มีความนากินสูง ใหผลผลิตสูง อุดมดวยโปรตีน แรธาตุตางๆ 
ยกเวนโซเดียม และสามารถเจริญเติบโตไดเกือบทุกสภาพดิน (Jones, 1979) อยางไรก็ดีคุณลักษณะที่ดีเหลาน้ีก็ถูก
จํากัดในการนํามาใชเปนอาหารสัตวโดยตรง ดวยมีปจจัยหลักสองอยางเปนเหตุใหตองพิจารณาอยางรอบกอน
นํามาใชเปนอาหารสัตว คือ ไมโมซีน (Mimosine)  กับสารแทนนิน  (Tannins) โดยไมโมซีน เปนกรดอะมิโนที่มี
พิษซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งการแบงเซลล และเปนสารที่ทําใหผมและขนรวงไดงาย สารไมโมซีนน้ีมีอยูทุก 
ๆ สวนของกระถินไมวา ยอด ดอก ใบ ฝก ลําตนแตจะมีสัดสวนความเขมขนที่แตกตางกันไป เชน สวนยอดมี
ความเขมขนสารพิษกวาสวนอื่นๆ อยางไรก็ดีไมโมซีนยังถูกยอยดวยเอนไซมจากกระถินเองหรือจากแบคทีเรียใน
กระเพาะใหสารพิษอีกสองชนิด คือ 3-hydroxy-4(1H) pyridone (3,4-DHP) และ  2-hydroxy-3(1H) pyridone 
(2,3-DHP)  โดยพบวา 3,4-DHP  เปนสารพิษที่ผลตอตอมไทรอยด (a potent goitrogen) และอันตรายมากกวา 
ไมโมซีนและ 2,3-DHP สวนสารแทนนินมีความสามารถจับตัวกับโปรตีนในอาหาร เอนไซมในนํ้ายอย และ
นํ้าลาย เปนผลใหลดปริมาณการกินได และการยอยไดตํ่าลงกวา 5 ปอรเซนต เน่ืองจากประสิทธิภาพการทํางาน
ของจุลินทรียในกระเพาะหมักลดลง (Lowry, 1989) 
 สารพิษในกระถินทําใหเกรงวามีผลกระทบตอการเลี้ยงสัตว ซึ่งสังเกตไดจากการนํามาใชเล้ียงสัตวไม
กวางขวาง จึงมีเพียงเกษตรกรบางกลุมที่เขาใจสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดีมีขอแนะนําการใช
กระถินเล้ียงสัตว ดังน้ี  1. จํากัดปริมาณการใชในระดับ 30-40% ของอาหารทั้งหมดจะไมกออันตรายตอตัวสัตว 
(Jones, 1994)  2. การยายแบคทีเรียที่สามารถกําจัดสารพิษมาใสในกระเพาะหมักสัตวที่ใชกระถินเปนอาหาร  
(Allison et al., 1991) (Hammond et al., 1989)  (Jones and  Lowry, 1984) 3. การนําสารเคมีมาปรุงแตงกระถินเพ่ือ
ลดปริมาณสารแทนนิน (Wang et al., 1996 and D’Mello, 1992). 

  การศึกษานี้มีจุดประสงค รายงานวิธีการตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย (Synergistes jonesii) กําจัดพิษกระถินที่
เหมาะสมเปรียบเทียบวิธีการตรวจแบคทีเรียที่กําจัดสารพิษจากกระถินในสัตวดวยวิธีการวัดปริมาณสารพิษจาก
กระถินในปสสาวะกับการตรวจแบคทีเรียในกระเพาะหมักดวยนํ้ายาเลี้ยงแบคทีเรีย   

 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

สัตวทดลองและอาหาร 
 แพะเพศผู 3 ตัว แกะเพศผู 1 ตัวของเกษตรกรฟารมแพะแกะแหงหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา ถูก
คัดเลือกมาใชศึกษาเพ่ือหาจุลินทรียกลุมที่สามารถกําจัดสารพิษของกระถิน สัตวถูกเลี้ยงอยูในโรงเรือนและแตละ
ตัวถูกขังในกรงเด่ียวมี รางอาหาร อุปกรณรองรับเก็บปสสาวะและอุจจาระแยกเฉพาะแตละตัว  สัตวทุกตัวไดรับ
ตนกระถินสดที่ตัดมาทั้งก่ิงจากตามขางทางบริเวณใกลเคียงฟารมที่ทําการศึกษายาวประมาณ 1.5-2.0 เมตร เปน
อาหารชนิดเดียวใหกินแบบเต็มที่ (Ad libitum) ตลอดทั้งวัน กระถินถูกตัดสดในตอนเชาใชวันตอวันตลอดการ
ทดลองเปนเวลา 7 วัน และสัตวทุกตัวไดรับนํ้าสะอาดบริโภคตลอดเวลาของการทดลอง 
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วิธีการทดลอง 
 วิธีการตรวจหาจุลินทรียกลุมที่สามารถกําจัดสารพิษ ไมโมซีน, 3-hydroxy-4(1H) pyridone (3,4-DHP) 
และ  2-hydroxy-3(1H) pyridone (2,3-DHP) จากแพะแกะในการศึกษาน้ีใช คือ 

1. วิธีการตรวจวัดปริมาณสารพิษไมโมซีน 3,4-DHP และ 2,3-DHP ที่ขับออกมาในปสสาวะ (The urine 
spot sampling colorimetric  test) วิธีการน้ีวัดปริมาณสารพิษดังกลาวในปสสาวะโดยใชตัวช้ีวัดที่เปลี่ยน
สีในปสสาวะดวยสารละลาย FeCl3.6H2O  สําหรับการตรวจน้ีทําตามวิธีการของ Jones (1997)  ซึ่ง
ประยุกตโดย S. Graham and G. Karen, The University of Queensland 

2. วิธีการเพาะเล้ียงในนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรีย (The cultural media test) วิธีการน้ีอาศัยการวัดปริมาณไมโมซีน 
3,4-DHP และ 2,3-DHP ของนํ้ายาในหลอดเลี้ยงแบคทีเรียที่ลดลง หรือตัวช้ีวัดจากการเปล่ียนสีในนํ้ายา
เล้ียงแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงไป (สารละลาย FeCl3.6H2O) การตรวจน้ีทําตามวิธีการของ Allison et al. 
(1990) 

3. การตรวจสอบยืนยันแบคทีเรียจาก  กลอง Transmission Electron Microscopes (TEM) 
 
1. วิธีการตรวจวัดปริมาณสารพิษไมโมซีน 3,4-DHP และ 2,3-DHP ท่ีขับออกมาในปสสาวะ (The urine 

spot sampling colorimetric test) 
 กระถินสดใหเชาเวลา 08.00 น. และเก็บปสสาวะทุกครั้งที่ออกมาทันทีต้ังแตเริ่มทําการทดลองจนกระทั่ง
สิ้นสุดการทดลองเปนเวลารวม 7 วัน แตชวงเวลาหลังจาก 19.00 น. ถึงเชาวันรุงขึ้น 07.30 น. ของทุกวันทําการเก็บ
รวมเปนครั้งเดียว  ปสสาวะท่ีเก็บทุกครั้งน้ัน เก็บรักษาโดยการใสกรดไฮโดรคลอริก (อัตราสวน 10 มิลลิลิตร กรด
ไฮโดรคลอริกความเขมขน 16.5% : ปริมาณปสสาวะที่ออกมาตอครั้งที่เก็บ) แลวเก็บตัวอยางใสในหลอด 
พลาสติก 2 หลอดๆ ละ 10 มิลลิลิตรกอนแชถังนํ้าแข็งแลวนําไปแชตูเย็น 4 องศาเซลเซียส เพ่ือตรวจวัดปริมาณ
สารพิษไมโมซีน 3,4-DHP และ 2,3-DHP ที่ขับออกมาในปสสาวะ (The urine spot sampling colorimetric test) 
วิธีการน้ีวัดปริมาณสารพิษดังกลาวในปสสาวะโดยใชการเปล่ียนแปลงสีในปสสาวะดวยสารละลาย  FeCl3.6H2O  
เปนตัวช้ีวัด 

1.1 วิธีการตรวจสีของตัวอยางปสสาวะ (The colour test method) 
1.1.1 เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.5 มิลลิลิตรลงในปสสาวะ 
1.1.2 ทําการ Hydrolysis โดยการจุมหลอดตัวอยางลงใน water bath ที่มีอุณหภูมิ 90-95 องศาเซลเซียส  

เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
1.1.3 ทําตัวอยางปสสาวะใหสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นโดยการกรองผาน 0.45 μM cellulose acetate กับ Maxi-

Clean  
 cartridge 300 mg C18  กอนการใช Maxi-Clean cartridge 300 mg C18  ตองกรอง Maxi-Clean  
 cartridge 300 mg C18  กอน โดยผาน 3 มิลลิลิตร Methanol และ 3 มิลลิลิตร นํ้ากล่ัน แลวอัดลม
 ผานใหแหง 
1.1.4 นําตัวอยางปสสาวะที่ hydrolysis และทําบริสุทธิ์แลวปริมาณ  1 มิลลิลิตร ใสในหลอดที่มี  

2  มลิลิลิตร ของสารละลาย FeCl3.6H2O (10 มิลลิกรัม FeCl3.6H2O /มิลลิลิตรใน 0.35 N ไฮคลอริก) 
1.1.5 เขยาหลอดและสังเกตการเปล่ียนแปลงสีหลังจากเขยาแลว  10 นาที 
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  ทองสุข เจตนา และคณะ การใชกระถินเพื่อเพิ่มผลผลิตการเล้ียงสัตว: ชุดสําเร็จสําหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย (Synergistes jonesii)  เปรียบเทียบวิธีการ 
ตรวจแบคทีเรียท่ีกําจัดสารพิษจากกระถินในสัตวดวยวิธีการวัดปริมาณสารพิษจากกระถินในปสสาวะกับการตรวจแบคทีเรียในกระเพาะหมัก 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

1.2 วิธีแปลผลสีของตัวอยางปสสาวะ  (Interpreting the results) 
1.2.1 ตัวอยางปสสาวะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงของสี จะมีสีเหลืองหรือสีนํ้าตาลออนเหมือนสีฟางขาว 

 แสดงวา ตัวอยางปสสาวะของสัตวมีกลุมแบคทีเรียที่ปองกันพิษกระถินได 
1.2.2 ตัวอยางปสสาวะเปล่ียนเปนสีแดง แสดงวา มีสารพิษ 3,4-DHP ในตัวอยางปสสาวะ เน่ืองจากไมมี

 แบคทีเรียที่ปองกันพิษกระถินได 
1.2.3 ตัวอยางปสสาวะเปล่ียนเปนสีนํ้าเงิน แสดงวา มีสารพิษ 2,3-DHP ในปสสาวะ ซึ่งอาจเกิดจาก

 ขบวนการปองกันพิษกระถินที่แบคทีเรียพัฒนาขึ้นเอง 
1.2.4 ตัวอยางปสสาวะเปลี่ยนเปนสีมวง แสดงวามีสารพิษ 3,4-DHP และ 2,3-DHP ในปสสาวะ ซึ่งอาจ

เกิดจากขบวนการปองกันพิษกระถินทีแบคทีเรียพัฒนาขึ้นเอง แตแบคทีเรียไมสามารถกําจัดพิษได
ทั้งหมด 

 
2. วิธีการเพาะเล้ียงในอาหารเล้ียงแบคทีเรีย (The cultural media test) 

 ทําการสุมตัวอยางตรวจหาจุลินทรียกลุมที่กําจัดสารพิษ ไมโมซีน 3,4-DHP และ 2,3-DHP จากแพะแกะ
กลุมเดียวกับที่ศึกษาขางตน ดวยการเก็บตัวอยางนํ้าในกระเพาะหมักในวันแรกกอนการใหกระถิน และเก็บในวันที่ 3 
5 และ 7 หลังจากใหกระถิน เพ่ือนํามาเล้ียงหาเช้ือจุลินทรีย ตามชนิดของสารพิษตางๆ ในตารางที่ 1  

การเก็บตัวอยางนํ้าในกระเพาะหมักใช Stomach tube ซึ่งปริมาณที่เก็บมาแลวบรรจุปริมาณ 0.1 

มิลลิลิตร/culture medium tube และในแตละชนิด culture media ใชเพียง 3 tubes สรุปในสัตวหน่ึงตัวจะใช 12 

tubes แลวนํา inoculated tubes เหลาน้ันมาเก็บตูอบรอน โดยมีอุณหภูมิของตูอบรอนที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส 

(อุณหภูมิหอง) และสังเกตการเปล่ียนแปลงนาน 1 เดือน เพ่ือประเมินวามีแบคทีเรียที่สามารถกําจัดพิษกระถิน  

การเตรียม culture media ตามวิธีการของ Hungate (1970) โดยบรรจุใน Hungate tube ปริมาณ  
5 มิลลิลิตร/tube โดยมี culture media 4 ชนิดตามตารางที่ 1   

 
วิธีการเตรียมอาหารเล้ียงแบคทีเรีย  (The preparation of cultural media) 
 อุปกรณที่จําเปนไดแก Hugate tubes, flasks, disposable syringes, needles, 1-metre stomach tube, 
cheesecloth  การเตรียม he cultural medium ควรเตรียมใหมตามคําแนะนําของ Allison et al. (1991)  นํ้ายาเล้ียง
แบคทีเรียเตรียมจากนํ้าในกระเพาะหมักจากโรงฆาสัตวใหมๆ เก็บมากรองผานผากอต (cheesecloth) 4 ช้ันลงใน
ขวด 1 ลิตร Duran® Bottle แลวนํามาอบไอนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที แลวปนดวย
ความเร็วสูง  10,000 g  เปนเวลา 30 นาทีเพ่ือแยกตะกอนออกทําซ้ํากัน 3 ครั้ง กอนเก็บไวที่ตูเย็นอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียสและพรอมที่นําไปใช 

การเตรียมนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรีย Medium 1,  37.5 มิลลิลิตร Mineral 1, 37.5 มิลลิลิตร Mineral 2,  
1 มิลลิลิตร  Resazurin solution, 0.25 g mimosine, 300 มิลลิลิตร Ruminal fluid,  30 มิลลิลิตร  Phytone peptone, 
0.25 กรัม Mimosine และ 20 มิลลิลิตร ของ B-vitamin solution ผสมรวมกันใน Pyrex Flask (1000 มิลลิลิตร) แลว
เติม นํ้ากล่ันใหไดปริมาตรรวมท้ังหมด 1 ลิตร  แลวปรับ pH ใหได 6.5  แลวเติม 4 กรัมของ Na2CO3  ตมบน hot 
plate ขณะที่มี magnetic stirrer หมุนตลอดเวลา ใน Flask มีสภาพที่กาซคารบอนไดซพนใสนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรีย
ตลอดเวลาผานทาง glass measuring pipette จนกระทั่งเดือดแลวยกลง เติม 0.5 กรัม L-Cyteine-HCl.H2O  และ  
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0.5 กรัม Na2S.9 H2O นํ้ายาจะถูกพนดวยกาซคารบอนไดซพนใสนํ้ายาเลี้ยงแบคทีเรียตลอดเวลา (เพ่ือสภาพ
ปราศจาก O2) จนกระทั่งสีแดงของนํ้ายาจะหายหมดไป  หลังจากน้ันแบง 5 มิลลิลิตรลงใน  Hungate tube  ใน
สภาพปราศจาก O2 แลวปดจุก Hungate tube  นําไปผานการฆาเช้ือดวยไอนํ้ารอนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 30 นาทีแลวเก็บไวใชงานตอไป 

สําหรับนํ้ายาเลี้ยงแบคทีเรีย Media 2, 3 และ 4 เตรียมในทํานองเดียวกันกับวิธีการขางตน ตางกันที่ 
mimosine, mimosine+ FeCl3.6H2O,  3,4-DHP และ 2,3 DHP   

 

ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาโดยการสุมตรวจจากแพะแกะท่ีทําการศึกษาตรวจวัดปริมาณสารพิษไมโมซีนและ  
3,4-DHP และ 2,3-DHP  ที่ขับออกมาในปสสาวะ (The urine spot sampling colorimetric test)  จํานวนแพะ 3 ตัว
แกะ 1 ตัวโดยตัดกระถินสดใหกินทุกวันและสัตวทดลองอยูในกรงสัตวทดลองเก็บปสสาวะทุกครั้งและทุกวันเปน
เวลา 7 วันนับต้ังแตเริ่มตัดกระถินสดให ผลจากการนําปสสาวะมาทําปฏิกิริยากับกับสารละลาย FeCl3.6H2O และ
วัดคา Absorbance  600 nm ตามวิธีการของ Allison et al. (1990)  คาของ Absorbance ของแพะแกะแสดงใน รูปที่ 
1 พบวาคา  Absorbance  600 nm จะสูงขึ้นหลังสัตวบริโภคกระถินในตอนเชาทุกวัน และลดลงตํ่าลงในตอนเชา
กอนบริโภคกระถินสดทุกวัน  เปนการแสดงใหเห็นวา หลังบริโภคกระถินสด 3-24 ช่ัวโมงการขับสารบางอยาง
ออกมาทางปสสาวะที่สามารถทําปฏิกิริยากับสารละลาย FeCl3.6H2O  
 
ตารางที่ 1 Culture media are used to screen for finding DHP-degrading ruminal bacteria (Allison et al., 1990) 

(Masafu, 2006) 
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1 37.5 37.5 1 300 30 0.25 - - - 20 4 0.5 0.5 
2 37.5 37.5 1 300 30 0.25 - - 0.06 20 4 0.5 0.5 
3 37.5 37.5 1 300 30 - 0.5 - - 20 4 0.5 0.5 
4 37.5 37.5 1 300 30 - - 0.5 - 20 4 0.5 0.5 
 Mineral solution 1 : K2HPO4, 6 g/liter 

Mineral solution 2 : KH2PO4 , 6 g; (NH4)2SO4, 12 g; NaCl, 12 g; MgSO4.7H2O, 1.2 g; CaCl2.6H2O, 1.2 g/litter. 

Resazurin solution:  Resazurin 1 g/litre 

 

 วิธีการเพาะเล้ียงในนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรีย (The cultural media test) วิธีการน้ีอาศัยการวัดปริมาณไมโมซีน
และ 3,4-DHP และ 2,3-DHP ของนํ้ายาในหลอดเลี้ยงแบคทีเรียที่ลดลง หรือตัวช้ีวัดจากการเปล่ียนสีในนํ้ายาเล้ียง
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แบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงไป (สารละลาย FeCl3.6H2O) การตรวจน้ีทําตามวิธีการของ Allison et al. (1990)  ผลการ
ทดลองพบวา ภายใน 7 วันหลังจากการเก็บไวในตูอบเลี้ยงที่อุณหภูมิหองประมาณ 30 ºC ปรากฏวา Medium 2 สี
ของน้ํายาเปล่ียนเปนสีดํา (รูปที่ 2) และจากน้ัน 1 เดือน Media 1, 3 and 4 สีของไมโมซีน, 3,4-DHP และ 2,3-DHP 
จางลง (รูปที่ 3) เมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย FeCl3.6H2O แสดงวาปริมาณของไมโมซีน, 3,4-DHP และ 2,3-DHP 
ถูกแบคทีเรียในหลอดใชเปนอาหาร บงช้ีวากลุมสัตวทดลองนี้มีแบคที่เรียที่สามารถกําจัดสารพิษจากกระถินได 
 การตรวจแบคทีเรียที่เก็บไดจากตัวอยางนํ้าในกระเพาะหมักของแพะและแกะโดยใชกลอง Transmission 
Electron Microscope (TEM)  ยืนยันวาเปนแบคทีเรีย Synergistes Jonesii ที่ตองการน้ันเลือกมาตรวจแบคทีเรียจาก
นํ้ายาเล้ียงแบคทีเรียที่มี 3,4-DHP เปนอาหาร ซึ่งสามารถใชไดเฉพาะ Synergistes Jonesii เทาน้ัน  มีลักษณะรูปราง
เปน oral rods มีขนาด 0.6-0.8 × 1.2-1.8 μm ตามรายงานของ Allison et al. (1990, 1991) (รูปที่ 4) 

 

วิจารณและสรุปผลการทดลอง 

การตรวจหาการเก็บตัวอยางแบคทีเรียจากกการใช Stomach tubes ในภาคสนามของแพะแกะน้ันก็เปน
วิธีการท่ีสะดวกวิธีการหน่ึง แมวาขั้นตอนการเตรียมนํ้ายาเล้ียงแบคทีเรียยุงยากและมีอุปกรณและสารเคมีที่ตอง
เตรียมมาก  แตผลที่ไดรับมีความถูกตองกวาการวัดปริมาณสารพิษในปสสาวะ  จากการศึกษาทดสอบหาแบคทีเรีย
ที่กําจัดสารพิษโดยวิธีการทางออมโดยวัดปริมาณสารพิษของกระถินที่ขับออกมาในปสสาวะของแพะและแกะท่ี
บริโภคกระถิน ปรากฏวาปสสาวะเมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย FeCl3.6H2O สวนใหญใหสีที่สามารถสังเกตได
ดวยตาเปลาและวัดคา Absorbance ได  แมวาสัตวในคอกน้ีที่มีแบคทีเรียแบคทีเรียที่สามารถกําจัดพิษ ทําใหการวัด
สารพิษในปสสาวะโดยการทําปฏิกิริยากับ FeCl3.6H2O น้ันอาจใหผลที่คลาดเคล่ือนได เน่ืองมาจากสาร Phenolic 
compounds หรือสาร Tannins ที่ถูกขับออกมากับปสสาวะสามารถทําปฏิกิริยากับ FeCl3.6H2O ทําใหเกิดสีตาง ๆ   
ไดเชนกัน สรุปวา การเก็บตัวอยางนํ้าในกระเพาะหมักมาตรวจหาแบคทีเรียโดยโดยการเพาะเช้ือในชุดนํ้ายาเล้ียง
เช้ือสําเร็จใหผลที่ถูกตองแนนอนกวาการวัดสารพิษในปสสาวะ 
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงคา Absorbance ที ่wave length 600 nm ของปสสาวะหลังทําปฏิกิริยากับสารละลาย  Fe2Cl3.6H2O  
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1 Before inoculated with rumen fluid 2 After inoculated with rumen fluid 

รูปท่ี 2   สี Medium 2 สีของน้ํายาเปล่ียนเปนสีดํา 

 

  

รูปท่ี 3  สีของ Media ตางๆ นํ้ายาเลี้ยงแบคทีเรียจางลง

เปรียบเทียบกับหลอดที่ไมมีการ inoculated 

with rumen fluids 

รูปท่ี 4  ภาพแบคทีเรีย  Synergistes Jonesii  จากแพะ

 ที่ฟารมแหงหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา 
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การแยกเพศไก (Gallus gallus) ดวยไพรเมอรตางชนิดในปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส 
 

ชนาธิป  ธรรมการ1# 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบความเหมาะสมของไพรเมอร 3 ชุด สําหรับปฏิกิริยาลูกโซโพ
ลีเมอรเรสท่ีมีการใชในการแยกเพศของนกบางชนิด ไดแก ไพรเมอร P2/P8, 2550F/2718R และ NP/MP/P2  
สําหรับขยายช้ินสวนของยีน Chromosome Helicase DNA binding protein (CHD) รวมถึงอุณหภูมิตางๆใน

กระบวนการพีซีอารในการตรวจแยกเพศในสัตวปกโดยใชไก (Gallus gallus) เพศผูจํานวน 3 ตัว และเพศเมีย

จํานวน 3 ตัวเปนสัตวทดสอบ ผลการทดลองโดยการใชไพรเมอร P2/P8 พบวาไมมีความแตกตางกันระหวาง
ผลผลิตพีซีอารของเพศผูกับเพศเมีย โดยแบนที่ปรากฏ มี 1 แบนเหมือนกัน ซึ่งการที่ไดผลเชนน้ีทําใหไมสามารถ
แยกเพศไกไดดวยไพรเมอรชุดน้ีได  ผลการทดลองโดยการใชไพรเมอร 2550F/2718R พบวาในเพศผูปรากฏแถบ
ของผลผลิตพีซีอาร 1 แบน สวนในเพศเมียปรากฏแถบผลผลิตพีซีอาร 2 แบน ซึ่งทําใหสามารถแยกระหวางเพศผู
และเพศเมียไดเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งสองเพศ ผลการทดลองโดยการใชไพรเมอร NP/MP/P2 พบวาในเพศผู
ปรากฏแถบของผลผลิตพีซีอาร 1 แบน สวนในเพศเมียปรากฏแถบของผลผลิตพีซีอาร 2 แบน ซึ่งทําใหสามารถ
แยกระหวางเพศผูและเพศเมียไดเมื่อเปรียบเทียบกันทั้งสองเพศ จากผลดังกลาวสรุปไดวาการแยกเพศดวยปฏิกิริยา
ลูกโซโพลีเมอเรสโดยใชไกเปนสัตวทดสอบน้ัน  การใชไพรเมอร 2550F/2718R และ NP/MP/P2  ใหผลความ
แตกตางระหวางไกเพศผูและเพศเมียได  สวนไพรเมอร P2/P8 น้ัน ไมสามารถใชแยกความแตกตางระหวางไกเพศ
ผูและเพศเมียได จากผลการทดลองที่ไดน้ีจึงเปนแนวทางในการประยุกตใชไพรเมอรและอุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรสในการระบุเพศสัตวปกชนิดอื่นๆ อันจะเปนประโยชนในการเพาะขยายพันธุ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวปกชนิดที่หายากหรือใกลสูญพันธุ 

 
คําสําคัญ: การแยกเพศ   ไก   ไพรเมอร   Chromosome Helicase DNA binding protein (CHD)   
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Sex Identification of Chickens (Gallus gallus) by Different Primers   
of Polymerase Chain Reaction 

 
Chanathip Thammakarn1# 

 
Abstract 

 
 This study was aimed to investigate the suitability of 3 sets of favorite primer for sex identification in 
avian species by polymerase chain reaction, including P2/P8 primers, 2550F/2718R primers and NP/MP/P2 
primers, for amplifying the partial part of Chromosome Helicase DNA binding protein (CHD) gene and their 
temperatures in the reaction. Six chickens (Gallus gallus), 3 males and 3 females were used in this experiment. 
The results of using P2/P8 primers have revealed no difference of PCR product of males and females, 1 band 
was shown in both sexes and there are impossibility to identify sex of chickens by these primers. The results of 
utilizing 2550F/2718R primers have shown 1 band of PCR product in males and 2 bands of PCR product in 
females. Consequently, these primes can be used to identify the sex of chickens. The results of using NP/MP/P2 
primers have illustrated 1 band of PCR product in males and 2 bands of PCR product in females. Therefore, 
these primes can be also used to identify the sex of chickens. The overall results could be concluded that the 
2550F/2718R primers and NP/MP/P2 primer is suitable to apply for sex identification in chickens. Conversely, 
the P2/P8 is not preferable to use for sex identification due to the no difference in PCR band between males and 
females. The results of the current experiment may be used to be a basic model to apply the primers and suitable 
temperature for performing polymerase chain reaction in the other species which is beneficial for breeding and 
cultivation, especially in endanger species. 

 
Key words: sex identification, chickens, primers, Chromosome Helicase DNA binding protein (CHD)   
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การใชวัคซีนชนิดเชื้อตายแบบเชื้อรวม (Mastivac®) ตอการปองกันโรคเตานมอักเสบของโค 
ในประเทศไทย: การศึกษาเบ้ืองตน 

 

ชนาธิป  ธรรมการ1#   พัฒนพงศ  พงศวิทยเวคิน2   และ จําลอง  มิตรชาวไทย3 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใชวัคซีนชนิดเช้ือตายแบบเช้ือรวม 

(Mastivac®) ในการปองกันโรคเตานมอักเสบของโคในประเทศไทย โดยทําการคัดเลือกโคนมในชวงแหงนม 
(dry period) จํานวน 8 ตัว เพ่ือใชในการทดลองน้ี ทําการประเมินนํ้านมในชวงกอนระยะแหงนมดวย California 
Mastitis Test (CMT) เดือนละครั้ง จํานวน 2 เดือน โดยประเมินเปนชวงคะแนน 0 – 3 (จากปกติ ถึง เตานมอักเสบ

รุนแรง ตามลําดับ) จากน้ันโคทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนเช้ือตายแบบเช้ือรวม (Mastivac®) จํานวน 5 มิลลิลิตร เขา
ช้ันใตผิวหนัง ในชวงกอนกําหนดคลอด 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 15 วัน เพ่ือตอตานการเกิดโรคเตานมอักเสบ ทําการ
วัดอุณหภูมิรางกายของโคทดลองทุกตัวแบบรายตัววันละครั้ง เปนเวลาติดตอกัน 10 วันหลังจากไดรับวัคซีน 
สังเกตอาการของโรคเตานมอักเสบ และทําการตรวจประเมินนํ้านมดวย CMT ที่ 1 เดือนหลังจากคลอด เพ่ือ
เปรียบเทียบคะแนน CMT ในชวงกอนการไดรับวัคซีน ผลการทดลองพบวาหลังจากการทําวัคซีน อุณหภูมิ
รางกายของโคทุกตัวปกติ (ไมอยูในชวงอุณหภูมิสูง หรือ hyperthermia) และไมพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของโค

จนกระทั่งคลอด และภายหลังการคลอดโคมีคะแนน CMT ตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญย่ิง (P ≤ 0.01) ดังน้ันการทํา

วัคซีน Mastivac® สามารถชวยปองกันการเกิดโรคเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการและแบบแสดงอาการ 
(subclinical and clinical mastitis) ในชวงเดือนแรกหลังจากการคลอดไดเมื่อเทียบกับชวงระยะแหงนม การศึกษา

ครั้งน้ีจึงสรุปไดวาการใชวัคซีนเช้ือตายแบบเช้ือรวม (Mastivac®) มีประสิทธิภาพในการตอตานการเกิดโรคเตา
นมอักเสบในชวงเดือนแรกหลังจากคลอด 
 
คําสําคัญ:  วัคซีนเช้ือตายแบบเช้ือรวม   โรคเตานมอักเสบ   โค 
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Using of Inactivated Polyvalent Vaccine (Mastivac®) Against Bovine Mastitis in Thailand: 
Preliminary Study 

 
Chanathip Thammakarn1#   Patpong Pongwittayawaykin2   and   Jamlong  Mitchaothai3 

 
Abstract 

 
 The current study was conducted to investigate the efficiency of using inactivated polyvalent vaccine 

(Mastivac®) against bovine mastitis in Thailand. Eight dairy cows at dry period were randomly selected for the 
present study. California Mastitis Test (CMT) score was determined once a month for two months before the 
dry period, with the score range 0 – 3, from normal to severe mastitis, respectively. All cows were vaccinated 

with 5 ml of inactivated polyvalent vaccine (Mastivac®) against bovine mastitis subcutaneously, twice before 
calving with fifteen-day interval. Body temperature of individual cows was measured once a day for 
consecutively ten days after vaccination. Clinical signs of mastitis were observed. The CMT score was 
evaluated at the first month after calving and compared to the CMT score before vaccination. The results 
revealed that the body temperature of each cow after vaccination had no hyperthermia signs. The cows showed 
normal behavior until calving. There was a highly significant decrease (P ≤ 0.01) in CMT score after calving. 

The vaccination with Mastivac® could prevent clinical and subclinical mastitis in the first month after calving 
when compared to those in the dry period. In conclusion, there is satisfied efficacy of the inactivated polyvalent 

vaccine (Mastivac®) against bovine mastitis during the first month after calving.  
 
Key words: Inactivated Polyvalent Vaccine, Mastitis, Cows 
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Introduction 
 Bovine mastitis is the most important problem in milk production industry of Thailand. The mastitis 
lowered milk quality and yield of dairy cow farms. There are many etiologies of the mastitis, for instance 
management, milking procedure, individual immunity, caused introduction of the udder infected with bacteria 
and mastitis will be taken place in consequence. Three main sources of these bacteria caused the mastitis are 
from infected udders, environment bacteria, and facultative bacteria. Vaccine against mastitis was developed in 
many countries, aiming to reduce economic loss due to low milk quality. Giraudo et al. (1997) had used 
Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis and Streptococcus agalactiae as vaccine preventing mastitis. It 
was found the reduction of mastitis incidence and the decrease of Staphylococcus aureus in the udders. Hogan 
et al. (1992) tested efficiency of the use of an Escherichia coli (0111:B4) J5 bacterin for reducing 
intramammary gland infection and severity of clinical coliform mastitis in an experimental challenge trial. 
Vaccinated cows had lower bacterial counts in milk and rectal temperatures than unvaccinated controls, 
following intramammary challenge. Mean serum IgG titer to whole cell E. coli J5 was significantly greater in 
vaccinated cows than those in unvaccinated cows. Milk IgG titer to E. coli J5 was higher at challenge in 
vaccinated cows than those in control cows. Thus, vaccination with the E. coli J5 bacterin did not prevent 
mammary gland infection but reduce severity of clinical signs following intramammary experimental challenge 
with a heterologous E. coli strain. Moreover, Hogan et al. (1999) reported that E. coli J5 bacterin could reduce 
severity and duration of local signs of clinical mastitis in vaccinated heifers. Bacteria counts in milk from 
challenged quarters were lowered in vaccinated heifers than those in control heifers after challenging. Serum 
immunoglobulin G titers against whole-cell E. coli J5 antigen at calving were higher in vaccinated heifers than 
they were in controls. Vaccinated heifers had higher immunoglobulin G titers than control group in mammary 
secretions at calving. Immunization of primigravid heifers with an E. coli J5 bacterin during the last trimester of 
gestation and at calving reduced the severity and duration of clinical signs following intramammary challenge 
with a heterologous strain of E. coli. 
 For efficacy of the inactivated polyvalent vaccine, Mastivac® was tested in Turkey. There was 
statistically significant decrease in the somatic cell count of cows in the vaccination group in the family type 
management (Kucuk and Alacam, 2003). In recent study, the efficacy of the inactivated polyvalent vaccine 
against mastitis was evaluated as the first time in Thailand, located in a tropical region. The results could be 
expected to help the farmers to establish the vaccine in the vaccination program for dairy cows in Thailand. 
 
Material and Method  
 This experiment is approved by Animal Care and Use Committee, Faculty of Agricultural 
Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (Project: KMITL 002/2552). 
 Eight dairy cows at the dry period were randomly selected from three family type management farms. 
California Mastitis Test (CMT) score were recorded once a month for two months before the dry period, with 
the score range 0 – 3, from normal to severe mastitis, respectively. All cows were vaccinated with 5 ml of 
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inactivated polyvalent vaccine (Mastivac®; Laboratorios Ovejero S.A., Spain) against bovine mastitis, 
subcutaneously at cervical area, twice before calving with fifteen days interval. Each dose (5 ml) of vaccine 
contains Streptococcus agalactiae 2.25×109 microorganisms, Streptococcus dysgalactiae 7.5×108 
microorganisms, Streptococcus uberis 7.5×108 microorganisms, Streptococcus pyogenes 7.5×108 
microorganisms, Staphylococcus aureus 4×109 microorganisms, Arcanobacterium pyogenes 3×109 
microorganisms, Escherichia coli strain Bov–10 1.125×109 microorganisms, Escherichia coli strain Bov-14 
1.125×109 microorganisms,  Escherichia coli strain Bov-15 1.125×109 microorganisms, Escherichia coli strain 
Suis-21 1.125×109 microorganisms, Escherichia coli strain J5 1.125×109 microorganisms. Body temperature of 
every cow was measured once a day for consecutively ten days after vaccination. Clinical signs of mastitis were 
observed. The CMT score was evaluated at the first month after calving. Statistical analysis was carried out to 
compare between the CMT results before and after vaccination with Wilcoxon's Signed Rank, by SPSS version 
11.0 for Windows.  
 
Results and Discussion 
 After vaccination, the means and standard deviations (SD) of body temperature of individual cow are 
in the range of 102.40 ± 0.21 – 102.75 ± 0.42 oF (Table 1). It is illustrated that all cows had no hyperthermia 

sign (Al-Tamimi et al., 2003). Thus, the vaccination with Mastivac® had no influence on the body temperature 
of dairy cows. In addition, the cows showed normal behavior until calving. Therefore, the vaccination with 

Mastivac® is safe and can be applied to dairy cows in pregnancy period. 
 
Table 1 Body temperature (means ± SD) of consecutively ten days after vaccination. 

Cows 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Aver 

 
 
Means 

of 
BT (oF) 

102.60 
±  0.32 

102.50 
±  0.00 

102.40 
±  0.21 

102.70 
± 0.26 

102.60 
±  0.21 

102.75 
±  0.42 

102.75 
±  0.26 

102.70 
±  0.26 

102.63 
±  0.13 

Abbreviations : BT = body temperature; Aver = average of means of body temperature 
 
 The means of average CMT score of two months before the dry period is 2.19± 0.75, indicating that 
the cows have subclinical mastitis. While the means of average CMT score in the first month after calving is 
zero (Table 2). There is a highly significant decrease in CMT score after calving. Thus, vaccination with 

Mastivac® could prevent clinical and subclinical mastitis in the first month after calving when compared to 
those in the dry period (P ≤ 0.01). Although the CMT score is the rough scale to determine the degree of the 
mastitis, it is an important tool to indicate the severity of mastitis (including the subclinical mastitis) under field 
practice. 
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Table 2 Average CMT score of two months before calving and the first month after calving (means ± SD). 

Mean of average CMT score 

Before calving After Calving 
P - Value 

2.19 ± 0.75 0.00 ± 0.00 0.009 

 
 The recent study illustrates satisfied efficacy of the inactivated polyvalent vaccine against bovine 
mastitis in first month after calving. It could be an alternative strategy to protect the dairy cows from mastitis 
and maybe the better procedure when compared with treating the mastitis cows by antibiotics. The vaccination 
would also decrease the economic loss due to the withdrawal period after treatment with antibiotics. However, 
this study was just the preliminary, aimed to investigate the possibility of vaccine application for protecting and 
reducing the losses from mastitis after calving and milking period under field condition. There might be 
environment factors, partly affecting the reduction of CMT score after calving. Therefore, in further study, a 
more meticulous test, such as Somatic Cell Count (SCC) and controlling other factors affecting the occurrence 
of mastitis would be considered for designing experiment. 
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ผลของการเสริมโอเมกา 3 ในรูปแบบการกินตอคุณภาพน้ําเชื้อสุนัข 
 

ธัชฎาพร ไชยคุณ1#    แกวตา สัตยาประเสริฐ1   จําลอง มิตรชาวไทย2  
เสมอจิตต คิดอาน3   มณีวรรณ ขันติพิพัฒน3   สมฤทัย นพกิจ3    ธตรฐ คงถาวร3   และ   เมธาวี เพชรโชติ3 

 
บทคัดยอ 

 
ปจจุบันมีการศึกษาแนวทางการเพ่ิมคุณภาพของนํ้าเช้ือสุนัขกันมากขึ้น โดยเฉพาะการใชสารตานอนุมูล

อิสระตางๆ มีรายงานการนําโอเมกา 3 มาใชเสริมอาหารในสัตวพอพันธุหลายชนิด เชน มา สุกร และไก เปนตน 
อยางไรก็ตามยังไมพบวามีรายงานการเสริมโอเมกา 3 ในสุนัข จุดประสงคของงานวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาผลของโอเมกา 
3 จากนํ้ามันปลาตอคุณภาพน้ําเช้ือของสุนัข โดยทําการศึกษาในสุนัขพันธุไทยผสมเพศผู อายุ 2-5 ป ที่มีสุขภาพ
แข็งแรงและระบบสืบพันธุปกติจํานวน 5 ตัว และทําการรีดเก็บนํ้าเช้ือดวยวิธีรีดดวยมือทุกๆ 7 วัน เพ่ือตรวจ
ประเมินคุณภาพนํ้าเช้ือกอนการเสริมโอเมกา 3 (สัปดาหที่ 1-4) และระหวางการเสริมโอเมกา 3 (สัปดาหที่ 5-7;S1, 
8-10;S2 และ 11-13;S3) โดยใหเปนรูปแบบการกิน ชนิดแคปซูล ขนาด 100 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 
เปนประจําทุกวัน  จากผลการทดลองพบวาการเสริมโอเมกา 3 สงผลตอคุณภาพนํ้าเช้ือในระยะการเสริม S1,  
S2 และ S3 ที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ไดแก ความเขมขนของอสุจิเทากับ 125.73±16.09, 
229.80±25.99 และ 268.10±28.04 ลานตัวตอมิลลิลิตร, ความแข็งแรงของเยื่อหุมอสุจิเทากับ 88.57±1.63, 
89.20±1.89 และ 94.33±0.51% และปริมาตรของของเหลวจากตอมลูกหมากเทากับ 5.18±0.84, 6.71±1.27 และ 
9±1.13 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับระยะกอนการเสริม (NS) นอกจากน้ันคาความเปนกรด-ดางของน้ําเช้ือเทากับ 
6.21±0.11, 6.20±0.07 และ 6.30±0.10, คาความเปนกรด-ดางของของเหลวจากตอมลูกหมากเทากับ 6.86±6.57, 
6.50±6.24 และ 6.50±6.27 และความผิดปกติสวนหัวของอสุจิเทากับ 1.19±.02, 0.94±0.62 และ  0.60±0.32% ใน
ระยะการเสริม S1, S2 และ S3 มีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับNS จากผลของ
งานวิจัยน้ี การเสริมโอเมกา 3 ในรูปแบบการกินสามารถเพ่ิมคุณภาพนํ้าเช้ือในสุนัขได  อยางไรก็ตามควรมี
การศึกษาถึงความสามารถในการแชเย็นหรือแชแข็งของนํ้าเช้ือสุนัขเพ่ิมเติมตอไป 

 
คําสําคัญ: สุนัข   โอเมกา 3   คุณภาพนํ้าเช้ือ 
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Effect of Omega 3 as Oral Supplement on Semen Quality in Dogs 
 

Thuchadaporn Chaikhun1#, Kaewta Sattayaprasert1, Jamlong Mitchaothai2 
Samerjit Kidarn3, Maneewan Khantipipat3, Somruthai Noppakit3, Thatarod Kongtaworn3 and Metawee Petchot3 

 
Abstract 

 
Recently, the studies about improving the semen quality in dog has been more interested, especially  

the use of antioxidants. There are many studies that use Omega 3 in feed supplement in several animal species 
such as horses, pigs and chickens, however there is no report about this in dogs. The objective of this study was 
to investigate the effect of oral supplementation with omega 3 from fish oil on semen quality in dogs. Five 
healthy male Thai crossbred dogs with normal reproductive tract, aged between 2 to 5 years old were included 
in the present study. Semen was collected by digital manipulation every 7 days for semen quality evaluation 
before feeding omega-3 (week 1-4; NS) and feeding period of omega 3 (weeks 5-7; S1, 8-10; S2 and 11-13; 
S3). The experimental dogs were fed with capsules of omega 3 daily (100 mg per kg of body weight). The 
results showed in feeding period of omega-3 (S1, S2 and S3) had effects on semen quality by significantly 
increased (P <0.05) with time, i.e. sperm concentration 125.73 ± 16.09, 229.80 ± 25.99 and 268.10 ± 28.04 
x106/ml, respectively, membrane integrity 88.57 ± 1.63, 89.20 ± 1.89 and 94.33 ± 0.51%, respectively and 
volume of prostatic fluid 5.18 ± 0.84, 6.71 ± 1.27 and 9 ± 1.13 ml, respectively, when compared with non- 
omega 3 supplementation period. In addition, in this study also found a significantly decreased (P <0.05) pH 
and semen abnormality, i.e.; pH of semen 6.21 ± 0.11, 6.20 ± 0.07 and 6.30 ± 0.10, respectively, the pH of 
prostatic fluid 6.86 ± 6.57, 6.50 ± 6.24 and 6.50 ± 6.27, respectively and head abnormality 1.19 ± .02, 0.94 ± 
0.62 and 0.60 ± 0.32%, respectively, when compared with non-omega 3 supplement period. Base on this 
research, the omega-3 supplement can improve quality of dog semen. Moreover, the effect of omega 3 
supplement on chilled and frozen semen in dogs should be studied in the future. 
 
Keywords: dog, omega 3, semen quality 
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บทนํา 
ปจจุบันน้ีการใชเทคนิคผสมเทียมในสุนัขเปนที่นิยมในกลุมผูเพาะพันธุสุนัขอยางแพรหลายมากข้ึน ไม

วาจะเปนการผสมเทียมโดยใชนํ้าเช้ือสดหรือนํ้าเช้ือแชแข็ง คุณภาพของน้ําเช้ือยอมมีผลตอการประสบความสําเร็จ
ในการทําการผสมเทียมเปนอยางมากหากนํ้าเช้ือมีคุณภาพตํ่ายอมสงผลใหโอกาสในการผสมติดลดลง รวมถึง
กรณีการใชนํ้าเช้ือแชแข็งที่มีการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตํ่า (-196˚C) กอใหเกิดความเสียหายของเย่ือหุมอสุจิทําให
อัตราการผสมติดตํ่าลงไดเชนกัน อยางไรก็ตามไดมีการศึกษาคิดคนแนวทางการเพ่ิมคุณภาพของน้ําเช้ือสุนัขขึ้น
มากโดยเฉพาะการใชสารตานอนุมูลอิสระตางๆ ทั้งในรูปแบบผสมลงในอาหาร การปอนใหกินโดยตรง และการ
ผสมลงในสารละลายเจือจางน้ําเช้ือ (extender)  สารเสริมที่นิยมใช ไดแก วิตามินอี วิตามินซี และ ซิลิเนียม เปนตน 
เน่ืองจากสารตานอนุมูลอิสระเหลาน้ีจะไปชวยทําลาย Reactive Oxygen Species (ROS) ซึ่งเปนอนุมูลอิสระที่
เกิดขึ้นในกระบวนการสรางอสุจิภายในตัวสัตวเอง รวมถึงอาจเกิดจากกระบวนการแชเย็นหรือแชแข็งนํ้าเช้ือซึ่งจะ
สงผลใหเกิดความเสียหายตออสุจิสงผลทําใหความสมบูรณของตัวอสุจิลดลง (Wathes et al., 2007) 

โอเมกา 3 ( omega 3) เปนหน่ึงในกรดไขมันจําเปน (essential fatty acid) ชนิดกรดไขมันไมอิ่มตัว
เชิงซอนที่รางกายขาดไมได ประกอบดวย alpha-linolenic acid (ALA), docosahexaenoic acid (DHA), 
eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosapentaenoic acid (DPA) ซึ่งพบในผลิตภัณฑนํ้ามันปลา (fish oil) จัดวา
เปนอาหารเสริมอีกชนิดหน่ึงที่นิยมใชกันอยางแพรหลายทั้งในของมนุษยและสัตว มีใหเลือกใชในหลายๆ 
รูปแบบ ทั้งชนิดเม็ดแคปซูล และชนิดผสมลงไปในอาหารสําเร็จรูปซึ่งสะดวกตอการใช และมีประโยชนตอ
รางกายหลายดาน เชน บํารุงสมอง หัวใจ และหลอดเลือด ลดการอักเสบของผิวหนัง บํารุงขน และการเพ่ิมคุณภาพ
ของอสุจิโดยมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการสังเคราะหพรอสตาแกรนดินและการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนกลุม 
สเตอรอยด (steroid) กรดไขมันจําเปนจะอยูในเย่ือหุมเซลลอสุจิมนุษยและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Poulos et al., 
1986) รวมทั้งในพวกสัตวปก เชน ไก, เปด, ไกงวง (Surai et al., 1998)  อัตราสวนของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน
ที่สะสมอยูในบริเวณระบบสืบพันธุขึ้นอยูกับการบริโภคอาหารโดยรางกายจะสังเคราะหใหอยูในรูปของ linolenic 
acid 15% ของที่มีอยูในอาหาร อสุจิมีความตองการกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนมากซึ่งเปนกรดไขมันที่จําเปนที่มี
ผลตอการปฏิสนธิ สายของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนทั้ง โอเมกา 6 และโอเมกา 3 สามารถพบในตัวอสุจิ โดยจะ
มีเปอรเซ็นตความเขมขนตํ่าในตัวอสุจิเพียง 2-3% (Blesbois et al., 1997)  มีรายงานการนําโอเมกา 3 มาใชเสริม
อาหารในพอพันธุสัตวหลายชนิด เชน มา สุกร และไก เปนตน อยางไรก็ตามยังไมพบวามีรายงานการเสริม 
โอเมกา 3 ในสุนัขในประเทศไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการเสริมโอเมกา 3 ดวยการกินตอคุณภาพ
นํ้าเช้ือของสุนัข 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
สัตวทดลอง  

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลอง (experimental study) โดยทําการคัดเลือกสุนัขพันธุผสม อายุ
ระหวาง 2-4 ป จํานวน 5 ตัว ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ระบบสืบพันธุเปนปกติ มีการจัดใหอยูในกรงแยกแตละ
ตัว ใหอาหารสุนัขวันละ 2 ครั้ง (เชา/เย็น) ครั้งละ 0.4 กิโลกรัม/ตัว พาจูงเดินออกกําลังกายวันละ 2 ครั้ง (เชา/เย็น) 
และอาบนํ้าเปนประจําทุกสัปดาห  
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การเสริมโอเมกา3 
ใหอาหารเสริมโอเมกา 3 ขนาด 100 มิลลิกรัม/นํ้าหนักตัวสัตว 1 กิโลกรัม (Mega We Care®, 1,000 

มิลลิกรัมตอแคปซูล) ในสัปดาหที่ 5 จนถึงสัปดาหที่ 13 โดยใหทุกวันหลังอาหารมื้อเชา  
 
การเก็บตัวอยางนํ้าเช้ือ และการตรวจคุณภาพนํ้าเช้ือ 
 ทําการเก็บนํ้าเช้ือโดยวิธีรีดดวยมือ (digital manipulation) (Linde-Forsberg, 1991) สัปดาหละ 1 ครั้ง 
ตรวจวัดคุณภาพเปนเวลา 12 สัปดาห โดยสัปดาหที่ 1–4 เปนการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเช้ือของสุนัขชวงไมไดรับ
อาหารเสริม และสัปดาหที่  5–12 เปนการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเช้ือของสุนัขชวงไดรับอาหารเสริม ประเมินคุณภาพ
นํ้าเช้ือจาก ปริมาตร สี ความหนืด ความเปนกรด-ดาง การเคล่ือนที่ของอสุจิ (Platz and Seager, 1977) ความเขมขน
ของตัวอสุจิ (เกวลี, 2535) อัตราการรอดชีวิต ความผิดปกติสวนหัว ความผิดปกติสวนกลางและสวนหาง (พรชลิต, 
2539) และความสมบูรณของเย่ือหุมอสุจิดวยวิธี Hypoosmotic Swelling Test (Diaka, 1993) 
 
การวิเคราะหผล 

เปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าเช้ือ  โดยหาคาเฉล่ียของสุนัขทั้ง 5 ตัว ดวยวิธีวิเคราะหทดสอบแบบ 
One way ANOVA ดวยโปรแกรม SPSS® เปรียบเทียบกันระหวาง Non-supplement (NS) เปนระยะกอนทําการ
เสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 1-4, Supplement1 (S1) เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 5-7, Supplement 2 
(S2)  เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 3  สัปดาหที่ 8-10 และ Supplement3 (S3)  เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 
สัปดาหที่ 11-13 
 
ผลและวิจารณ 

จากการวิเคราะหทางสถิติคุณภาพของนํ้าเช้ือในสุนัขหลังจากเสริมโอเมกา 3 พบวาความเขมขนของตัว
อสุจิ  ความแข็งแรงของเย่ือหุมตัวอสุจิและปริมาตรของของเหลวจากตอมลูกหมากเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) คาความเปนกรด-ดางของนํ้าเช้ือและของเหลวจากตอมลูกหมากลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ปริมาตรของนํ้าเช้ือ อัตราการเคล่ือนที่ของอสุจิและอัตราการรอดชีวิต ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P> 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอนเสริมโอเมกา 3 ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 1  
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจำป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดลองคุณภาพนํ้าเช้ือสุนัข (Mean±SE) 

a,b,c ที่แตกตางกันในแถวบงช้ีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ของแตละชวงการเสริมโอเมกา 3  
Non-supplement เปนระยะกอนทําการเสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 1-4; (NS) 
Supplement1 เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 5-7; (S1) 
Supplement2 เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 8-10; (S2) 
Supplement3 เปนระยะที่ทําการเสริมโอเมกา 3 สัปดาหที่ 11-13; (S3) 

 
จากการศึกษาการเสริมโอเมกา 3 ดวยวิธีการกิน เพ่ือศึกษาคุณภาพของนํ้าเช้ือสุนัขครั้งน้ีพบวา สามารถ

เพ่ิมคุณภาพน้ําเช้ือของสุนัขพันธุไทยผสม โดยเฉพาะความเขมขนของตัวอสุจิ (sperm concentration) ในระยะสี่
สัปดาหแรกกอนทําการเสริม (NS) เทากับ 58.98±6.72 ตัวตอมิลลิลิตร และเมื่อเสริมโอเมกา 3 ความเขมขนของตัว
อสุจิเพ่ิมขึ้นเปน 125.73±16.09, 229.80±25.99 และ 268.10±28.04 ตัวตอมิลลิลิตร ในระยะ S1, S2 และ S3 
ตามลําดับ สอดคลองกับรายงานของ Rocha et al. (2009) ที่มีการศึกษาเสริมโอเมกา 3, 6, 9 และวิตามินอีในสุนัข
หลากหลายสายพันธุ  ความเขมขนของตัวอสุจิในกลุมที่มีการเสริมนาน 1 เดือน มีคาเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 

ความแข็งแรงของเยื่อหุมอสุจิ (membrane integrity) มีคาเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจากระยะ NS ซึ่งมีคา
เทากับ 75.26±7.12%  สวนระยะ S1, S2 และ S3 มีคาเทากับ 88.57±1.63, 89.20±1.89 และ 94.33±0.51%  
ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของ Strzezek et al. (2004) ที่ศึกษาการเสริมกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนใหกับ
สุกรเพื่อวิเคราะหคุณภาพนํ้าเช้ือ พบวาเยื่อหุมอสุจิแข็งแรงมากขึ้น โดยท่ีสามารถทนตอการเปล่ียนแปลงของ
แรงดันออสโมติกไดมากขึ้น ทั้งน้ีเยื่อหุมอสุจิมีกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวเปนสวนประกอบ โดยอัตราสวนของ
ปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนที่สะสมอยูในระบบสืบพันธุขึ้นอยูกับการบริโภคอาหาร (Claire et al., 2007)  

ปริมาตรของของเหลวจากตอมลูกหมาก (volume of prostatic fluid) ในระยะ NS มีคาเทากับ 
3.57±0.62% เมื่อทําการเสริมโอเมกา 3 ทําใหปริมาตรของของเหลวจากตอมลูกหมากเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

Semen evaluation Non-supplement Supplement1 Supplement2 Supplement3 

Volume of semen (ml) 2.06±0.22 2.41±0.32 2.06±0.21 2.30±0.27 

pH of semen  6.65b±0.10 6.21a±0.11 6.20a±0.07 6.30a±0.10 

Sperm motility (%) 71.25ab±5.13 69.64a±3.80 75.00ab±5.67 86.00b±2.30 

Sperm concentration  
( x106 spz/ml) 

58.98a±6.72 125.73b±16.09 229.80c±25.99 268.10c±28.04 

Sperm viability (%) 89.53±2.49 87.79±3.43 88.80±1.97 92.47±1.72 

Membrane integrity (%) 75.26a±7.12 88.57b±1.63 89.20b±1.89 94.33b±0.51 

Volume of prostatic fluid (ml) 3.57a±0.62 5.18ab±0.84 6.71bc±1.27 9.00c±1.13 

pH of prostatic fluid 7.23b±6.94 6.86a±6.57 6.50a±6.24 6.50a±6.27 

Head abnormality (%) 2.34b±1.50 1.19a±.02 0.94a±0.62 0.60a±0.32 

Midpiece and tail abnormality (%) 2.13±1.32 1.04±073 2.56±0.12 1.31±1.08 
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สถิติ (P<0.05) โดยที่มีคาเทากับ 5.18±0.84, 6.71±1.27 และ 9±1.13 มิลลิลิตร ในระยะ S1, S2 และ S3 ตามลําดับ 
ซึ่งโดยปกติปริมาตรของของเหลวจากตอมลูกหมากเทากับ  1.0-30.0 มิลลิลิตร (Eilts, 2007) ซึ่งคาที่ไดจากการ
ทดลองอยูในคาปกติ สวนกลไกยังไมทราบแนชัด อยางไรก็ตามมีรายงานการศึกษาในมนุษยโดย Sikka (2001) 
พบวานํ้ามันปลาชวยเพ่ิมการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงยังอวัยวะเพศ โดยเฉพาะตอมลูกหมาก ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุที่
ทําใหปริมาตรของเหลวจากตอมลูกหมากเพ่ิมขึ้นได 

คาความเปนกรด-ดางของของเหลวจากตอมลูกหมาก (pH of prostatic fluid) ในระยะ NS มีคาเทากับ 
7.23±6.94 ซึ่งสูงกวาในระยะ S1, S2 และ S3 มีคาเทากับ 6.86±6.57, 6.50±6.24 และ 6.50±6.27  ตามลําดับ โดยคา
ปกติของคาความเปนกรด-ดางของของเหลวจากตอมลูกหมากในสุนัขอยูที่ 6.5-8.7 (Eilts, 2007) และคาความเปน
กรด-ดางของน้ําเช้ือ (pH of semen) ระยะ NS มีคาเทากับ 6.65±0.10 แตในระยะ S1, S2  และ S3 มีคาลดลงเปน 
6.21±0.11, 6.20±0.07 และ 6.30±0.10 ตามลําดับ โดยที่คาปกติของคาความเปนกรด-ดางในสวนของน้ําเช้ือสุนัข
อยูที่ 6.1-8.3 (Eilts, 2007) ซึ่งคาความเปนกรด-ดางของน้ําเช้ือทั้งสองสวนที่เปลี่ยนแปลงน้ี พบวายังอยูในเกณฑ
ปกติ อยางไรก็ตาม Carr et al., (1985) ไดรายงานวาการเปล่ียนแปลงของคาความเปนกรด-ดางของทั้งนํ้าเช้ือ และ
ของเหลวจากตอมลูกหมากที่มีคาเปนกรดมากขึ้นน้ีอาจสงผลกระทบตอการเคล่ือนที่ของตัวอสุจิ ตัวอสุจิของสุนัข
และโคจะเคล่ือนที่ไดดีที่สุดที่คา pH เทากับ 7 และการเคล่ือนที่ของตัวอสุจิจะลดลงตามคาความเปนกรดที่เพ่ิมขึ้น 
โดยจะเริ่มสงผลกระทบที่ pH ที่ตํ่ากวา 6 แตเน่ืองจากโดยปกติแลวคาความเปนกรด-ดางในสวนของ epididymis 
จะพบวามีคาเปนกรด และตัวอสุจิของสุนัขมีความทนความเปนกรดในนํ้าเช้ือไดคอนขางสูงกวาสัตวชนิดอื่นๆ ซึ่ง
เหตุผลอาจเก่ียวเน่ืองกับกลไกที่เยื่อหุมอสุจิมีกลไกควบคุมคาความเปนกรด-ดางภายในเซลลอีกช้ันหน่ึง 

ปริมาตรของนํ้าเช้ือ (volume of semen) ในระยะ NS เทากับ 2.06±0.22 มิลลิลิตร และในระยะ S1, S2 
และ S3 มีคาเทากับ 2.41±0.32, 2.06±0.21 และ 2.30±0.27 มิลลิลิตร ตามลําดับ โดยท่ีคาปกติของปริมาตรนํ้าเช้ือ
สุนัขอยูที่ 0.25-3.0 มิลลิลิตร (Eilts, 2007) ซึ่งคาที่ไดจากการทดลองครั้งน้ีอยูในคาปกติ และไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 

อัตราการเคล่ือนไหวรายตัว (Sperm motility) ระยะ NS มีคาเทากับ 71.25±5.13% เมื่อเสริมโอเมกา 3  
มีคาเปน  69.64±3.80, 75.00±5.67 และ 86.00±2.30% ในระยะ S1, S2 และ S3 ตามลําดับ ซึ่งพบวาไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สอดคลองกับในหลายๆ การศึกษากอนหนาน้ี อาทิ เชน ในการศึกษา
ของ Rocha et al. (2009) พบวาอัตราการเคล่ือนไหวรายตัวในชวงเสริมและไมเสริมโอเมกา 3, 6, 9 และวิตามินอี 
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และการศึกษาของ Strzezek et al. (2004) ที่ศึกษาการเสริม
สารตานอนุมูลอิสระกลุมกรดไขมันไมอิ่มตัวใหพอสุกรแลวดูการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้าเช้ือ ซึ่งพบวาการ
เคล่ือนที่รายตัวของอสุจิหลังเสริมกับกอนทําการเสริมนํ้ามันปลาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05)  แตพบวาในการศึกษาอีกหลายๆ การศึกษาพบวาอัตราการเคลื่อนไหวรายตัวเพ่ิมขึ้น อาทิ เชน  
Brinsko et al. (2005)  ไดทําการทดลองเพ่ิม DHA (docosahexaenoic acid) ใหพอมากินแลวพบวาอัตราการ
เคล่ือนไหวรายตัวไมเปล่ียนแปลงในนํ้าเช้ือสด แตเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดในนํ้าเช้ือแชเย็น ซึ่งผลที่ไดแตกตางกัน
ในแตละการศึกษาน้ีอาจจะเก่ียวของกับชนิดสัตว หรือความแตกตางในวิธีการทดลอง 

อัตราการรอดชีวิตของอสุจิ (sperm viability) ระยะ NS มีคาเทากับ 89.53±2.49% และในระยะ S1, S2 
และ S3 มีคาเปน 87.79±3.43, 88.80±1.97 และ 92.47±1.72% ตามลําดับ ซึ่งในแตละระยะไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตามมีการศึกษาการเสริมโอเมกา 3 แลวพบวาอัตราการรอดชีวิต
เพ่ิมขึ้นในสัตวหลายชนิด อาทิเชน มา (Brinsko et al., 2005) และไกงวง (Blesbois et al., 2004) 
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วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ความผิดปกติสวนหัวอสุจิ (Head abnormality) ระยะ NS มีคาเทากับ 2.34±1.50% เมื่อเสริมโอเมกา 3 
พบวาเปอรเซ็นตความผิดปกติมีคาลดลงเปน 1.19±.02, 0.94±0.62 และ 0.60±0.32% ในระยะ S1, S2 และ S3 
ตามลําดับ ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคลองกับการศึกษาของ Sikka (2001)  
ที่ศึกษาพบวาการใชโอเมกา 3  ชวยลดปญหาตัวอสุจิที่ยังไมสมบูรณและผิดปกติ ซึ่งลดปญหาที่เกิดจาก
กระบวนการออกซิเดช่ันทําลายอสุจิที่มีคุณภาพปกติ จากตัวอสุจิที่ผิดปกติสรางขึ้น  

ความผิดปกติสวนกลางและสวนหางอสุจิ (Midpiece and tail abnormality) ระยะ NS มีคาเทากับ 
2.13±1.32% และในระยะ S1, S2 และ S3 มีคาเทากับ 1.04±073, 2.56±0.12 และ 1.31±1.08% ตามลําดับ ซึ่งคาที่
ไดไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตามคาที่ไดดังกลาวยังอยูในชวงคาปกติ 

การเสริมโอเมกา 3 มีผลทําใหคุณภาพนํ้าเช้ือสุนัขดีขึ้น โดยจะเห็นไดชัดเจนจากหลังมีการเสริมโอเมกา 
3 คาความเขมขนของตัวอสุจิ และความแข็งแรงของเยื่อหุมอสุจิที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ความผิดปกติ
ของอสุจิลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ซึ่งเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพนํ้าเช้ือที่ดีขึ้นจากการเสริมดวยโอเมกา 3 
โดยการศึกษาครั้งน้ีสามารถทําใหเราทราบวิธีปรับปรุงคุณภาพนํ้าเช้ือสุนัขจากโอเมกา 3 ซึ่งปจจุบันหาไดงาย และ
ยังสามารถนําผลจากการทดลองน้ีไปประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเช้ือในพอพันธุสุนัข ตลอดจนนําไปใช
ในการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของน้ําเช้ือแชเย็นและแชแข็งตอไป  
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ความสัมพันธของลักษณะกลุมกอนเซลลท่ีเยื่อบุผนังชองคลอด กับระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 
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มงคล  โปรงเจริญ1#   อดิศักด์ิ  สังขแกว1   จิราวรรณ  รุงเรืองกลกิจ2 

ชุติมา  ทองรักขาว2   และ   นันทพงษ  พิชญาสาธิต2 
 

บทคัดยอ 
 

 การใชลักษณะกลุมกอนเซลลเย่ือบุผนังชองคลอดกับระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เพ่ือหาเวลาที่
เหมาะสมในการผสมพันธุสุนัข โดยใชสุนัขจํานวน 13 ตัว ในชวงที่เปนสัด เก็บกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด 
และเจาะเก็บเลือดตรวจหาระดับโปรเจสเตอโรนในซีรั่มทุกวัน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางกลุมกอนเซลลเยื่อบุ
ผนังชองคลอด (ระดับคะแนน 0 ถึง +3) กับปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน และทําการผสมพันธุสุนัขที่มีกลุม
กอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดระดับคะแนน +2 และ +3 จากการศึกษาพบวาที่กลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด
ระดับคะแนน +2 และ +3 มีความสัมพันธกับปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเฉล่ีย 14.45 และ 16.69 ng/ml 
ตามลําดับ โดยมีคาสหสัมพันธ (R2 = 0.9449) และพบวาอัตราการต้ังทองอยูที่ 84.62 %  
 การใชลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด สามารถนํามาใชในการหาเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมพันธุสุนัขได โดยที่กลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดอยูในระดับคะแนน +2 และ +3 
 
คําสําคัญ:  ลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด   ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน   ระยะเปนสัด   เวลาที่
 เหมาะสมในการผสมพันธุสุนัข 
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The relation of the vaginal epithelium cells clump together characteristic with 
progesterone level for the optimal mating time in bitches 

 
Mongkol Prongcharoen1#   Adisak Sangkaew1   Jirawan Rungreungkit2 

Chuttima Thongrugkaw2   and   Nantapong Pityasathit2 
 

Abstract 
 
 Use vaginal epithelium cells clump together characteristic with hormone progesterone level in order to 
find optimum mating time in bitches. Thirteen estrous bitches were used to collect vaginal epithelium cells 
clump together and serum blood progesterone every day in order to find vaginal epithelium cells clump together 
(vaginal score ,VG +0 to +3) relationship with serum blood progesterone and mating bitch when VG score +2 
and +3. The result showed that VG score +2 and +3 has relationship with serum progesterone hormone average 
14.45 and 16.69 ng/ml respectively. The correlation (R2) was 0.9449 and pregnancy rate was 84.62%. 
 The vaginal epithelium cells clump together characteristic or VG score +2 and +3 can use determine 
the optimal time mating in bitch. 
 
Keywords: vaginal epithelium cells clump together, hormone progesterone levels, estrus stage, optimal 
 mating time in bitch 
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บทนํา 
รอบการเปนสัดในสุนัขในปหน่ึงมีเพียง 2 ครั้ง และไมขึ้นอยูกับฤดูกาล (non seasonal monoestrus) 

(Hoffmann et al., 1996)  ชวงเวลาที่เปนสัดของสุนัขยาวนานหลายวัน (9-12 วัน) และเวลาที่เหมาะสมในการผสม
พันธุมีระยะเวลาสั้นๆ เพียง 4-6 วัน (หลังจากที่มีการตกไข) หากพลาดเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุไปแลว 
จะตองรอการเปนสัดในรอบถัดไป โดยปกติแลวสุนัขจะตกไขประมาณ 2 วันหลังจากระดับ ลูทิไนซิง ฮอรโมน 
(Luteinizing hormone, LH) สูงขึ้น ซึ่งไขจะอยูในระยะที่ไมสมบูรณ (immature primary oocyte) มีระดับฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนเฉล่ีย 2.78 ng/ml (Hase et al., 2000) และใชระยะเวลาอีก 2 – 3 วันในการเจริญเติบโตสมบูรณ
พรอมปฏิสนธิได (metaphase of the second meiotic division) (England et al., 2006) หรือมีระดับฮอรโมน 
โปรเจสเตอโรน 4 – 12 ng/ml (England and Concannon, 2002) ซึ่งเปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุของ
สุนัข (Fertile period) แตเน่ืองจากไขมีอายุไดยาวนานและยังคงมีความสามารถในการปฏิสนธิได 9-10 วัน 
หลังจากที่ฮอรโมน LH สูงขึ้น (Fertilization period) (England et al., 2006, Tsutsui et al., 2009) ซึ่งพบวาเปนชวง
ทายๆ ของการเปนสัด และปากมดลูกปดแลว (ปกติปากมดลูกปด 5 วัน หลังจากเกิดการตกไข) ดังน้ันโอกาสที่จะ
ผสมพันธุใหเกิดการต้ังทองตํ่าลงดวย เน่ืองจากตัวอสุจิไมสามารถเดินทางผานคอมดลูกไปได  ปจจุบันมีวิธีการ
ตรวจหาเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุสุนัขหลายวิธี ไดแก การใชลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดย
นับวันที่มีเลือดออกวันแรกเปนวันที่ 1 แลวนับไปอีก 11-13 วัน หรือ 12 –14 วัน  เปนวันที่ผสมพันธุ (Seager and 
Platz, 1977)  การสังเกตเลือดที่ไหลออกจากชองคลอดมีสีจางลง เหมือนนํ้าฟางขาว (Feldman and Nelson, 1996)  
การเปลี่ยนแปลงขนาดของอวัยวะเพศ ที่มีลักษณะบวมตึงลดลง และตอบสนองตอการสัมผัส โดยสุนัขจะแสดง
อาการเบี่ยงหางออกไปดานใดดานหน่ึง และยกอวัยวะเพศกระดกต้ังขึ้น (flagging) (Tsutsui,1989) การตรวจเซลล
เยื่อบุผนังชองคลอด (vaginal cytology) ซึ่งมีอัตราการผสมติดถึง 60% - 85% (Feldman and Nelson, 1996; Post, 
1985; Linde and Karlsson, 1984) การเปล่ียนแปลงของลักษณะผนังชองคลอด (vaginal mucosal fold) (Jeffcoate 
and Lindsay, 1989)  การใชอัลตราซาวดตรวจรังไข (England and Concannon, 2002) การตรวจหาระดับฮอรโมน 
โดยฮอรโมนที่บงบอกถึงการตกไข คือฮอรโมน ลูทิไนซิง (luteinizing hormone,LH) (Phemister et al., 1973; 
Kustritz, 2001; Moxon et al., 2010) การตรวจวัดหาปริมาณฮอรโมนโปเจสเตอโรน (Hase et al., 2000) การตรวจ
ความตางศักยของเมือกที่ชองคลอด (Fougner, 1989)  ลักษณะใบเฟรนของเมือกที่ชองคลอดสวนหนา (fern 
pattern) (พบไดในสุนัขปา) (Hewitt and England, 2000; England and Allen, 1989) การเปล่ียนแปลงระดับของ
นํ้าตาลกลูโคสที่ชองคลอด (Feldman and Nelson, 1996) และการใชลักษณะการเกิดผลึกในนํ้าลายของสุนัขที่เปน
สัดเมื่อแหง (Pardo-Carmona et al., 2010) 

วิธีการตรวจเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด มีการใชมาเปนระยะเวลานาน  เพื่อประกอบการตัดสินใจ
พฤติกรรมการเปนสัดในสุนัขและจัดการการผสมพันธุ เน่ืองจาก สะดวก รวดเร็ว และราคาถูก แตใหผลอัตราการ
ผสมติดแตกตางกันไป เพราะชวงระยะเวลาเปนสัดของสุนัขยาวนาน และไมไดบงบอกถึงเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมพันธุ ดังน้ันในการศึกษานี้  จะใชการตรวจลักษณะของกลุมกอนเซลลเยื่อบุทางผนังชองคลอดที่มี
ความสัมพันธกับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน เพ่ือนําไปใชเปนตัวบงบอกถึงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุสุนัข 
ซึ่งเปนวิธีการทําที่งาย สะดวก รวดเร็ว และราคาถูก 
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อุปกรณและวิธีการ 
สัตวทดลอง  
 ใชสุนัขเพศเมียหลากหลายสายพันธุ อายุ 18 - 36 เดือน จํานวน 13 ตัว (ลาบราดอร รีทรีฟเวอร 8 ตัว ชิวา
วา 2 ตัว ยอรคเชีย ทอรเรีย 1 ตัว เฟรน บลูดอก 1 ตัว) ที่มีรอบการเปนสัดปกติ เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปโปรตีน 
20% ใหกินตามปริมาณที่กําหนดวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น เมื่อสุนัขมีการเปล่ียนแปลงทางระบบสืบพันธุ คือ อวัยวะ
เพศบวมแดง เลือดไหลออกทางชองคลอด จะแยกออกจากฝูง นํามาเล้ียงไวกรงเด่ียว และมีสุนัขเพศผูตรวจสอบ
อาการเปนสัด อยูนอกกรงวันละ 2-3 ครั้ง เมื่อสุนัขมีพฤติกรรมยอมรับการผสมพันธุ (โดยทดสอบกับสุนัขเพศผูที่
อยูนอกกรง) คือหางเบี่ยงไปดานใดดานหน่ึง อวัยวะเพศกระดกต้ัง ใหนับเปนวันที่ 1 (day 1 of estrus, E1) พรอม
กับตรวจเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด  
 
วิธีการเก็บตัวอยางเซลลเย่ือบุผนังชองคลอด  
 เก็บตัวอยางเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดสุนัขแมพันธุทุกวันในชวงที่เปนสัด โดยใชแทงกานสําลีแหงยาว 
6 น้ิว  ทํามุมทแยงขึ้น 45 องศา  สอดผานชองคลอดลึกจนสุด แลวหมุนแทงกานสําลี 2-3 รอบ  พรอมกับรูดและขูด
ผนังชองคลอดในขณะท่ีดึงแทงกานสําลีออกมา (เปล่ียนตําแหนงในการเก็บเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดของแตละ
วัน) นําแทงกานสําลีที่ได มาปายลงบนแผนกระจกสไลด โดยใชวิธีกดกอนสําลีแลวกลิ้งกอนสําลี ไปบน
กระจกสไลด ยาวประมาณ 1  น้ิว หรือครบรอบหัวกอนสําลี แลวทําซ้ําอีก 2-3 ครั้ง จนพบลักษณะเซลลที่ปายลง
บนแผนกระจกสไลดไมมีการเปลี่ยนแปลง นํากระจกสไลดที่ปายดวยเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดมาถายรูปดวย
กลองดิจิตอล (Canon รุน IXUS 75) ใชกําลังขยายแม็คโคร เปดไฟแฟล็ช เอียงกระจกสไลดกับหนากลองใหไดมุม
ประมาณ 45 – 50 องศา เพ่ือลดแสงแฟลชสะทอนตรง และตอกลอง Dino Eye Piece  Model AM 423x เขากับ
กลองจุลทรรศน แลวนํากระจกสไลดไปสอง เพ่ือใชวัดขนาดกลุมกอนของเซลลเย่ือบุผนังชองคลอด (วัดชวงที่ยาว
ที่สุดของกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด) ทําการจดบันทึกลักษณะของกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดที่ได 
(vaginal epithelium cells score, VG) ใหคะแนน 0 - 3 (ดัดแปลงจาก Linde-Forsberg and Forsberg, 1989) 
คะแนน 0 คือ ไมพบลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด   คะแนน 1 คือ พบลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุ
ผนังชองคลอดมีขนาดนอยกวา 1 มิลลิเมตร   คะแนน 2 คือ พบลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดมีขนาด 
1-2 มิลลิเมตร   คะแนน 3 คือ พบลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดมีขนาดมากกวา 2 มิลลิเมตร  ดังใน
รูปที่ 1 

 
รูปท่ี 1 ลักษณะกลุมกอนเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด ระดับคะแนน +0 (VG+0) +1 (VG+1) +2 (VG+2) +3 (VG+3) 
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ตรวจหาปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 
 ทําการเจาะเก็บเลือดสุนัขแมพันธุทุกวันในชวงที่เปนสัด แยกปนเก็บซีรั่มโดยใชเครื่องปนเหว่ียง
ความเร็วสูง  และสงตรวจหาปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน (วันเดียวกับที่เก็บเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด) ดวย
เครื่อง Cobas® 6000 ซึ่งใชหลักการ Chemiluminescence assay และมีชวงการวัดอยูที่ 0.03-60.0 ng/ml. 
 
ผสมเทียมใหกับแมพันธุสุนัข 
 ทําการผสมพันธุใหกับแมพันธุสุนัข เมื่อตรวจพบลักษณะของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดระดับ +2 ถึง +3 
โดยใช foley catheter สอดเขาชองคลอด และใชนํ้าเช้ือสดในการผสมเทียม (sperm motility > 90%) 
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแมนยํา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุของลักษณะ
เซลลเยื่อบุผนังชองคลอดที่พบ เมื่อเทียบกับปริมาณฮอรโมนโปรเจสเตอโรน โดยใชคาสหสัมพันธ (R2) 
 
ผลการทดลอง 

จากการทดลอง พบวาระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด  0 +1 +2 และ +3 (รูปที่ 2) และมี
คาเฉล่ียระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนเทากับ 1.14, 4.48, 14.45 และ 16.69 ng/ml ตามลําดับ และทําการผสมพันธุ
ใหกับสุนัขที่ระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด +2 และ +3 ตรงกับวันที่ 5-6 ของชวงเปนสัด หรือตรงกับ
คาเฉล่ียฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 14.45 และ 16.69 ng/ml (รูปที่ 3) และพบวาสุนัขมีอัตราการต้ังทอง 84.62% 
(รูปที่ 4) 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงคาเฉล่ียระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดในชวงที่สุนัขเปนสัด 
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รูปท่ี 3 แสดงคาเฉล่ียระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนและระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดในชวงที่สุนัขเปนสัด 
 

 
รูปท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดกับระดับฮอรโมน 
 โปรเจสเตอโรน โดยมีคาความสัมพันธ (R2 = 0.9449) 

 
วิจารณ 
 ในการทดลองคร้ังน้ีไดทําการผสมพันธุสุนัขที่มีระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด +2 และ+3 
ซึ่งหลังจากทําการตรวจระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนของวันที่ทําการผสม  พบวาคาเฉล่ียของระดับฮอรโมนโป
รเจสเตอโรนอยูที่ 14.45-16.69 ng/ml   ซึ่งปกติระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนท่ีเหมาะในการผสมพันธุอยูที่  
3.5 – 12  ng/ml  กรณีใชนํ้าเช้ือสด หรือ ผสมจริง (England and Concannon, 2002) หรือ 10.99 – 18.84 ng/ml 
กรณีใชนํ้าเช้ือแชแข็ง (Thomassen et al., 2006) แมวาคาเฉล่ียของระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในการทดลอง
ครั้งน้ีจะสูงกวาระดับโปรเจสเตอโรนอางอิง  แตยังคงอยูในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุที่มีระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนอยูที่ 4 – 20 ng/ml (Goodman, 2002 )และเม่ือนําขอมูลมาคํานวณไดคาสหสัมพันธ
เทากับ 0.9449 (R2 = 0.9449) และพบวาอัตราการต้ังทองอยูที่ 84.62 % 
 การใชการเปล่ียนแปลงของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดในชวงที่เปนสัดมาทํานายหาเวลาที่เหมาะสมใน
การผสมพันธุของสุนัข สามารถใชได งาย แตใหผลความแมนยําตํ่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเซลลเยื่อบุผนัง
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ชองคลอดเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงฮอรโมนเอสโตรเจน ไมใชฮอรโปรเจสเตอโรน (Linde-Forsberg and 
Forsberg, 1989) และยังพบอีกวา เซลลเยื่อบุผนังชองคลอดจะพบมากที่สุดหลังจากที่ฮอรโมนเอสโตรเจนสูงสุด
ไปแลวประมาณ 3 – 6 วัน หรืออาจพบไดมากที่สุดประมาณ 4 วันกอนตกไข  หรือหลังจากตกไขไปแลว 3 วัน 
(Linde and Karlsson, 1984) และในการศึกษาของ Linde-Forsberg and Forsberg, (1989) พบวาระดับคะแนนของ
เซลลเยื่อบุผนังชองคลอดที่ระดับ +2 และ +3 หรือระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 1.57 – 9.5 ng/ml มีอัตราการต้ัง
ทอง 61.64 % กรณีใชนํ้าเช้ือสด และ 41.93 % กรณีใชนํ้าเช้ือแชแข็ง ซึ่งอธิบายวา เปนการผสมพันธุในชวงทาย
ของการเปนสัด ซึ่งสงผลตอคุณภาพของไขที่มีอายุนานเกินไป หรือเกิดจากคุณภาพนํ้าเช้ือของพอพันธุ ทําให
อัตราการผสมติดตํ่าได แตจากการศึกษาการทดลองน้ี ใชระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดระดับ +2 
และ +3 ในการผสมพันธุ พบวาอัตราการผสมติดทองสูงถึง 84.62 % และสอดคลองกับปริมาณฮอรโมนโปรเจส
เตอโรน 14.45-16.69 ng/ml ซึ่งอยูในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุอยู 
 ในการทดลองไดใชสุนัขหลากหลายสายพันธุ (ลาบราดอร รีทรีฟเวอร ชิวาวา ยอรคเชีย ทอรเรีย และ เฟ
รนบลูดอก)  ซึ่งสุนัขพันธุเล็กจะมีอวัยวะสืบพันธุที่เล็กทําใหการเก็บเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดอาจทําไดยากและ
เก็บไดนอย ระดับคะแนนของเซลลเย่ือบุผนังชองคลอดมีคาตํ่า และสุนัขสาวที่มีระบบสืบพันธุยังพัฒนาไม
สมบูรณเต็มที่จะสงผลใหมีระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอดตํ่าลงเชนกันจากการศึกษา เน่ืองจากการ
หลั่งฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่ไมเพ่ิมขึ้นเปนระดับสม่ําเสมอ  รวมถึงสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุสุนัขแตละตัว
แตกตางกัน  สุนัขบางตัวมีชวงเวลาเปนสัดยาวนานกวาปกติ  ทําใหระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด
สูงขึ้นในชวงทายของระยะเวลาเปนสัด  ซึ่งแตกตางจากสุนัขที่วงรอบการเปนสัดปกติ ที่จากผลการทดลองครั้งน้ี
พบวาสวนใหญระดับคะแนนเฉล่ียของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด +2 และ+3 อยูในชวงวันที่ 5-6 ของวงรอบการ
เปนสัด  แตในกรณีที่ชวงเวลาเปนสัดยาวนานกวาปกติจะทําใหวันที่เหมาะสมในการผสมพันธุอยูในชวงทายของ
การเปนสัด ดังรูปที่ 3 ซึ่งถาใชวิธีการนับวันในการผสมพันธุจะทําใหอัตราการผสมติดตํ่า เน่ืองจากระยะเวลานั้น
ไมใชวันที่เหมาะสมในการผสมพันธุ 
 ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบวาลักษณะ และขนาดกลุมกอนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด กับระดับ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนในซีรั่ม มีความสัมพันธกัน และพบวาที่ระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด +2 
และ +3 เปนชวงที่เหมาะสมในการผสมพันธุได แตยังพบอีกวาความแตกตางของระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุ
ผนังชองคลอด กับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่พบในสุนัขพันธุเล็ก และสุนัขสาว ไมสอดคลองกัน หากจะนําวิธีใช
ระดับคะแนนของเซลลเยื่อบุผนังชองคลอด เพ่ือหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุสุนัขน้ัน ควรตรวจ
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ควบคูไปดวย  
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การตรวจหายีน β-tubulin ของพยาธิ Wuchereria Bancrofti และยีน ftsZ  
ของเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia โดยวิธี duplex nested PCR 

การตรวจหายีน β-tubulin ของพยาธิ Wuchereria Bancrofti และยีน ftsZ  
ของเชื้อแบคทีเรีย Wolbachia โดยวิธี duplex nested PCR 

 
อภิรดี  อินทรพักตร1#   ดานัย  พินอยูวงษ1   และ   อดิศักด์ิ  ภูมิรัตน2 

 
บทคัดยอ 

 
 โดยท่ัวไปแบคทีเรียในกลุม Wolbachia spp. ซึ่งอาศัยอยูภายในพยาธิตัวกลม จะมีบทบาทตอ
ขบวนการกระตุนใหเกิดการอักเสบในรางกายของโฮสตที่มีการติดเช้ือพยาธิตัวกลมนั้นๆ ดังน้ันจึงมีแนวคิดใน
การควบคุมการแพรกระจายพยาธิตัวกลมในรางกายโฮสตโดยการกําจัดแบคทีเรีย Wolbachia เพ่ือลดการ
เจริญเติบโตของพยาธิในตัวโฮสตลง  Wuchereria bancrofti เปนพยาธิตัวกลมชนิดหน่ึงที่มีแบคทีเรีย Wolbachia 
อาศัยอยูในตัวพยาธิ โดยที่วิธี Duplex nested polymerase chain reaction (PCR) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการ
ตรวจหาพยาธิ     W. bancrofti และแบคทีเรีย Wolbachia จากตัวอยางเลือดที่มี microfilaria (mf) ไดในเวลา
เดียวกัน โดยเลือกใชไพรเมอรที่มีความจําเพาะตอยีน β-tubulin ซึ่งเปนยีนที่ความคุมคุณสมบัติของพยาธิใหมี
ความไวตอยาในกลุม Benzimidazole เพ่ือใชในการตรวจหาพยาธิ W. bancrofti และใชยีน ftsZ เพ่ือใชในการ
ตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย Wolbachia ซึ่งการเพ่ิมปริมาณ DNA ในรอบแรกของปฏิกิริยา PCR จะไดผลผลิต DNA มี
ขนาด 607 bp และ 730 bp. ตามลําดับ และในรอบที่ 2 ของปฏิกิริยา PCR โดยใชผลผลิต DNA จากปฏิกิริยา PCR 
รอบแรกเปนตนแบบ จะไดผลผลิต DNA มีขนาด 174 bp และ 314 bp ตามลําดับ  เมื่อศึกษาปริมาณ DNA ที่
ปริมาณนอยที่สุดที่สามารถตรวจพบยีนของแบคทีเรีย Wolbachia พบวาปฏิกิริยา PCR ใหผลบวกที่ gDNA 
ปริมาณ 10 ng โดย gDNA สกัดจากตัวอยางเลือดที่มี mf ที่ถูกกรองดวยกระดาษกรองซึ่งมีความหนาแนนของ mf 
มากกวา 1,000 ตัว/มิลลิลิตร จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาวิธีการ Duplex nested PCR เปนวิธีตรวจหาไดทั้งพยาธิและ
เช้ือแบคทีเรียที่อาศัยอยูในตัวพยาธิ ซึ่งการตรวจดวยกลองจุลทรรศไมสามารถทําได นอกจากน้ียังสามารถนําเทค
นิกน้ีไปใชในการศึกษาเก่ียวกับการวิวัฒนาการรวมกันระหวางพยาธิ W. bancrofti และแบคทีเรีย Wolbachia spp. 
ไดอีกดวย 
 
คําสําคัญ: Wuchereria Bancroft   β-tubulin   Wolbachia, ftsZ   duplex nested PCR   endosymbiont 

                                                 
1  สาขาวิชาคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร 10530 
2  ภาควิชาปรสิติวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400 
# ผูรับผิดชอบบทความ: apiradee@mut.ac.th 



112 

Intarapuk A, et al. 

Proceedings of the 4th MUT Veterinary Annual Conference 2010 “Thai veterinarians’ concern for communities” 
November 26th, 2010 Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand 

Detection of Wuchereria bancrofti β-tubulin and Wolbachia ftsZ genes by duplex nested PCR 

Detection of Wuchereria bancrofti β-tubulin and Wolbachia ftsZ genes by  
duplex nested PCR 

 

Apiradee Intarapuk1#   Danai Pinyoowong1   and   Adisak Bhumiratana2 

 
Abstract 

 
 The Wolbachia endosymbionts of filarial nematodes have been involved in the inflammatory 
response of host to filarial infection.  They are essential in the biology of the worm, which makes them ideal 
targets for filarial disease control.  By a duplex nested polymerase chain reaction (PCR), Wuchereria bancrofti 
and its endosymbiont were simultaneously detected from microfilaria (mf) in blood samples.  W. bancrofti      
β-tubulin, responsible to benzimidazole susceptibility, and Wolbachia ftsZ genes were designed to be gene 
targets of PCR primers that have expected size of 607 bp and 730 bp.  In addition the nested primers were 
designed internally from their products and yielded the products of 174 bp and 314 bp, respectively.  Detection 
limit of Wolbachia ftsZ was 10 ng of membrane filter-archived microfilarimia gDNA (derived from > 1,000 
mf/ml sample).  Depending on mf numbers, this locus-specific duplex nested PCR can increase the value of 
microscopic detection and apply to study co-evolution of W. bancrofti and its Wolbachia endosymbiont. 
 
Keywords: Wuchereria bancrofti, β-tubulin, Wolbachia, ftsZ, duplex nested PCR, endosymbiont 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
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การศึกษาเบ้ืองตนของการติดหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของแพะ ในเขตพื้นท่ีภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ:  
กรณีศึกษาแพะท่ีเล้ียงในฟารมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

การศึกษาเบ้ืองตนของการตดิหนอนพยาธิในทางเดนิอาหารของแพะ ในเขตพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาแพะท่ีเล้ียงในฟารมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

 

พัชรี ใจบุญ1   ฉัตรสุมาลย พลแสง1   ธงชัย บุญสอน1   วรพล เองวานิช1   เอกพล วังคะฮาต1 
สุรางคนางค ไชยศักด์ิ1  และ   สุกัญญา ลีทองดี1# 

 

บทคัดยอ 
 

บทนํา สภาวะการติดพยาธิภายในรางกายของแพะมีผลตอการเจริญเติบโตและสุขภาพที่อาจสงผลทําใหอัตรา
ผลผลิตลดลง และรบกวนระบบการทํางานของระบบทางเดินอาหาร การจัดโปรแกรมการถายพยาธิจึงเปนอีก
แนวทางหน่ึงที่ถูกนํามาใชเพ่ือวางแผนการในการลดจํานวนพยาธิอยางประสิทธิภาพ โดยชนิดของพยาธิภายในท่ี
พบไดเปนประจําในแพะ เชน พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร พยาธิเสนดาย และพยาธิใบไมในกระเพาะ เปนตน 
ซึ่งพยาธิใบไมในกระเพาะจัดเปนพยาธิชนิดหลักที่พบไดในแกะ แพะ โคและกระบือ การศึกษาในครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงสภาวะการติดและชนิดของพยาธิภายในของแพะซึ่งถูกเลี้ยงในฟารมของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วิธีดําเนินการวิจัย หาชนิดของพยาธิภายในทางเดินอาหารในแพะจํานวน 65 ตัว ที่ถูกเล้ียงภายในฟารม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พันธุพ้ืนเมือง 22 ตัว และพันธุลูกผสม 43 ตัว) โดยเก็บตัวอยางอุจจาระจากทวารหนัก 
เพ่ือตรวจหาชนิดของพยาธิภายในดวยเทคนิคการลอยตัวและการตกตะกอนของไขพยาธิ และสองตรวจภายใต
กลองจุลทรรศนชนิดกําลังขยายสูง  
ผลการศึกษา แพะจํานวน 65 ตัว มีการติดพยาธิชนิด GI nematode, Coccidia, Paramphistomum spp. และติดพยาธิ 
GI nematode รวมกับ Coccidia คิดเปนรอยละ 30.76, 32.30, 3.07 และ 9.23 และมีแพะรอยละ 47.69 ตรวจไมพบ
พยาธิ สวนการติดพยาธิในแพะแตละสายพันธุ พบวาพันธุพ้ืนเมืองติดพยาธิชนิด GI nematode, Coccidia, 
Paramphistomum spp. และติดพยาธิ GI nematode รวมกับ Coccidia คิดเปนรอยละ 50, 27.27, 4.54, 18.18 และ
รอยละ 40.90 ตรวจไมพบพยาธิ สวนในแพะพันธุลูกผสมพบวาติดพยาธิชนิด GI nematode, Coccidia, 
Paramphistomum spp. และติดพยาธิ GI nematode รวมกับ Coccidia คิดเปนรอยละ 20.93, 34.88, 2.32, 4.65 และ
แพะรอยละ 51.16 ตรวจไมพบพยาธิ 
สรุปและวิจารณผล ชนิดพยาธิที่พบมากที่สุด คือ Coccidia รองลงมา คือ GI nematode และ Paramphistommum 
spp. และยังตรวจพบการติด GI nematode รวมกับ Coccidia อีกดวย โดยแพะพันธุพ้ืนเมืองมีการติดพยาธิ GI 
nematode มากที่สุด ในขณะท่ีติดพยาธิชนิด Paramphistommum spp. นอยที่สุด สวนในแพะพันธุลูกผสมน้ันมี
แนวโนมในการติดพยาธิคลายกันกับแพะพันธุพ้ืนเมือง แสดงใหเห็นวาสายพันธุของแพะไมมีผลตอการติดชนิด
หนอนพยาธิ 
คําสําคัญ หนอนพยาธิ   แพะ   ระบบทางเดินอาหาร   มหาสารคาม 
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Abstract 
 

Introduction: Intestinal parasite infection has affected the growth rate and health of goats. It reduces goats’ 
production such as meat and milk production. Therefore the farm deworming program is regularly required. The 
properly selected anti-helminthes is able to reduce the drug resistant in goats. The normal findings of the 
intestinal parasite in goats rearing in Thailand are including GI-nematode, Strogyloides spp., Paramphistomum 
spp. and Coccidia. The objective of this study is to investigate the intestinal infection in goats reared in the 
Mahasarakham University’s farm. 
Materials and methods: The experiment animal in the total of 65 goats was including 22 Thai native and 43 
cross bred goats. The fecal samples were collected directly from the goat rectum. The fecal floatation method 
and the fecal sedimentation method technique were performed and their result was examined by light 
microscope.  
 
Results:  The percentage of 65 goats infected by the GI nematode, Coccidia, Paramphistomum and the 
combined between GI nematode and Coccidia or none finding were 30.76%, 32.30%, 3.07%, 9.23%, and 
47.69% respectively. For Thai native breed, the percentage of goat infected by GI nematode, Coccidia, 
Paramphistomum and the combined between GI nematode and  Coccidia or none finding were 50%, 27.27%, 
4.54%, 18.18%, and 40.90% respectively. Considering the cross bred goats, the percentage of goat infected by 
GI nematode, Coccidia, Paramphistomum and the combined between GI nematode and  Coccidia or none 
finding were 20.93%, 34.88%, 2.32 %, 4.65 %, and 51.16% respectively. 
 
Discussion: Both Thai Native and cross bred goats were dominantly infected by Coccidia and then GI 
nematode and less by Paramphistommum spp.. We found that normally goats were infected by several intestinal 
parasite in the same time which including GI nematode and Coccidia infection. The internal parasite infection in 
the cross bred goats were similar to those in Thai native goats. This is concluded that there is no effect of breed 
on the rate of the intestinal parasite infection.  
 
Keywords: Internal parasite, Goat, Mahasarakam 
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บทคัดยอ 
 

บทนํา การติดพยาธิภายในเปนปญหาที่มักพบเสมอในฟารมเลี้ยงแพะ เกษตรกรจึงหันมาใชยาถายพยาธิมากขึ้น 
แตการถายพยาธิดวยยาตัวเดิมซ้ํา ๆ ไปมา อาจเปนสาเหตุใหเกิดการด้ือยาและมีผลทําใหเกิดการตกคางของยาได 
ดังน้ัน ทางเลือกใหมในการทดแทนยาถายพยาธิจึงควรมีการศึกษาและวิจัย การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการใชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดปริมาณการติดพยาธิในลําไสของแพะที่เลี้ยงใน
ฟารม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
วิธีดําเนินการวิจัย ทําการศึกษาในแพะจํานวน 40 ตัว โดยแบงเปนพันธุพ้ืนเมือง 14 ตัว และพันธุลูกผสม 26 ตัว 
ใหนํ้า สมุนไพรที่ประกอบดวย ผลมะเกลือ ลําตนบอระเพ็ด ใบขี้เหล็ก และเปลือกและใบของสะเดาหมักดวย
กากนํ้าตาล นํ้า และสารเรง พด.7 จากกรมพัฒนาท่ีดิน นาน 20 วัน แบงสัตวทดลองออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่
ไดรับนํ้าหมักสุมนไพรปริมาตร 5 มล. และอีกกลุมไดรับในปริมาตร 10 มล. เก็บตัวอยางอุจจาระจากแพะทุกตัว 2 
ครั้ง คือ 1 วันกอนไดรับนํ้าหมักสมุนไพรและหลังจากไดรับนํ้าหมักสมุนไพรไปแลว 11 วัน ตรวจนับจํานวนไข
พยาธิตออุจจาระ 1 กรัม โดยวิธีดัดแปลงภายใตกลองจุลทรรศน  
ผลการศึกษา จํานวนไขพยาธิของแพะกอนไดรับนํ้าหมักสมุนไพรในปริมาตร 5 และ 10 มล. มีจํานวนไขพยาธิ
จํานวน 353,569 และ 329,606 ฟองตออุจจาระ 1 กรัม ตามลําดับ และเมื่อเก็บตัวอยางอุจจาระหลังจากแพะไดรับ
นํ้าหมักสมุนไพรไปแลว 11 วัน พบวาแพะท่ีไดรับนํ้าหมักสมุนไพรปริมาตร 5 และ 10 มล. มีจํานวนไขพยาธิ
จํานวน53,572 และ 67,106 ฟองตออุจจาระ 1 กรัม เมื่อทดสอบทางสถิติพบวาจํานวนไขพยาธิหลังจากไดรับนํ้า
หมักสมุนไพรมีจํานวนลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในขณะที่การใชสมุนไพรขนาด 5 มล. และ 10 มล. ใหผล
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
วิจารณ การใชสมุนไพรหลายชนิดหมักรวมกันกับสารเรง พด 1 สามารถลดจํานวนของไขพยาธิจากอุจจาระของ
แพะได โดยการใชนํ้าหมักสมุนไพรปริมาตร 5 มล. หรือ 10 มล. ใหผลในการลดจํานวนไขพยาธิไมแตกตางกัน 
เกษตรกรสามารถเลือกใชนํ้าหมักสมุนไพรปริมาณที่ตํ่าลงได  ดังน้ัน การใชสมุนไพรจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงใน
การทดแทนการใชยาถายพยาธิชนิดอื่น ที่มีแนวโนนจะกอใหเกิดการด้ือยา 
 
คําสําคัญ:  พืชสมุนไพรหมัก   พยาธิภายในลําไส   แพะ 
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Abstract 
 

Introduction: Intestinal parasite infection in the goat farms is one problem to date. Therefore, the farm 
deworming program is regularly required. The resistance of parasite caused by the repeated deworming 
program using the same anthelmintic which also causes the remaining of those medicines. The alternative 
deworming program which is able to avoid the drug resistant. The aim of this study was to investigate the 
effective of herbs to reduce the intestinal parasite infection on goats reared in the Mahasarakham University’s 
farm. 
Materials and Methods: The experiment animals in the total of 40 goats were including 14 Thai native and 26 
crossbred goats. The fruit of Ebony tree, stem of Heart leave moonseed and the stem and leave of Nim tree were 
used in this study and then fermented with molasses, water and effective microbial from department of soil 
development for 20 days. The experimental design divided in to 2 groups. In the 1st group was administered of 
5 ml fermented herbs and the 2nd group was also administered of 10 ml fermented herbs. The fecal samples 
were collected from all goats twice (1 day before administration and at 11 days after treated with soluble herbs). 
The egg of parasite counting was measured by amount of egg per 1 g of feces with modified hemocytometer 
chamber and light microscope. 
Results: A number of egg parasite at 1 day before administration of 5 ml and 10 ml fermented herbs were 
353,569 and 329,606 egg/1 g of feces, respectively. After measuring the egg parasite at 11 days, the egg 
parasites were 67,106 and 53,572 egg/1 g of feces, respectively. The results indicated that the amount of egg 
parasite was significantly decreased (p<0.05). However, there was no significant difference in the amount of 
egg parasite between goat which was treated with 5 ml and 10 ml of soluble herbs. 
Discussion: The using of many kinds of herbs fermented with effective microbial (5 ml and 10 ml of soluble 
herbs) were studied. It can be decreased the number of egg parasite in the fecal of goats, but did not significant 
difference. This result concluded that using the soluble herbs can be decreased the parasites following 
replacement the other anti-helminthes and used for control the parasite in goats. 
Keywords:  Fermented Herbal, Internal Parasite, Goat 
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การตรวจพบแอนติบอดตีอ Neospora caninum ในกระบือนม (Bubalus Bubalis) 
จากฟารมในจังหวัดฉะเชงิเทราในอัตราความชุกสูง 

 
จิตรบรรจง  เวียงเจริญ1#   ธัชฎาพร ไชยคุณ2   สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ3   และ   นาตยา  จันทึก3 

 
บทคัดยอ 

 
วัตถุประสงค – การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกของแอนติบอดีในกระบือแมนํ้า (Bubalus bubalis) 
ตอ Neospora caninum ซึ่งเช้ือดังกลาวเปนสาเหตุหลักสาเหตุหน่ึงในการกอใหเกิดการแทงในโคและกระบือทั่ว
โลก โดยทําการศึกษาในกระบือนมจากฟารมแหงหน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วิธีการทดลอง – กระบือนม 30 ตัว จากฟารมในจังหวัดฉะเชิงเทราจะถูกเจาะเลือดเพื่อแยกเก็บซีรั่ม แลวซีรั่มจะถูก
นํามาทดสอบหาแอนติบอดีที่เฉพาะตอ N. caninum  โดยใชชุดตรวจสําเร็จรูป competitive Enzyme Link 
Immunosorbent Assay (cELISA) เพ่ือหาความชุกของการติดเช้ือ N. caninum ในกระบือนมในฟารมดังกลาว 
ผลการทดลอง – มีการตรวจพบแอนติบอดีที่เฉพาะตอ N. caninum  ในกระบือนม 22 ตัว จากที่ทําการทดสอบ
ทั้งหมด 30 ตัว หรือคิดเปน 73.33 % ซึ่งความชุกของโรคที่สูงน้ีบงช้ีวามีการแพรกระจายของโรค Neosporosis อยู
ในฟารมกระบือแมนํ้าแหงน้ี รายงานฉบับน้ีเปนรายงานแรกที่ทําการศึกษาความชุกของการติดเช้ือ N. caninum ใน
กระบือในประเทศไทย 
 
คําสําคัญ: Neospora caninum   กระบือแมนํ้า   ประเทศไทย   ความชุก   cELISA 
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Abstract 

 
Objective – To investigate the prevalence of antibodies to Neospora caninum, one of the major causes of 
abortion in cattles and buffaloes worldwide, in water buffaloes (Bubalus bubalis) from a local farm in 
Chachoengsao Province, Thailand. 
Methods - Seroprevalence of N. caninum infection in water buffaloes (Bubalus bubalis) in a local farm in 
Chachoengsao Province, Thailand was investigated by collected blood from 30 water buffaloes from a local 
farm in Chachoengsao Province.  Sera were tested for antibodies to N. caninum by the commercial competitive 
Enzyme Link Immunosorbent Assay (cELISA) (VMRD, Pullman, USA). 
Results - Antibodies to N. caninum were found in 22 of 30 (73.33%) serum samples.  The high prevalence of 
neosporosis here indicated that N.caninum infection is spread in this water buffalo farm.  This is the first report 
on the seroprevalence of N. caninum in water buffaloes in Thailand. 
 
Keywords: Neospora caninum, water buffalo, Thailand, prevalence, cELISA 
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Use altrenogest and hCG at time mating in mares: in field study 

การใชฮอรโมน Altrenogest รวมกับ hCG ในการกําหนดระยะเวลาผสมพันธุมาในภาคสนาม 
 

มงคล โปรงเจริญ1#   และ   อดิศักด์ิ สังขแกว1 
 

บทคัดยอ 

 

 ไดทําการศึกษาทดลองเหน่ียวนําการเปนสัดของแมมาจํานวน 22 ตัว กลุมที่1 ใหกินฮอรโมน altrenogest 

ในปริมาณ 0.044 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของนํ้าหนักตัว เปนเวลานาน 15 วัน รวมกับใหฮอรโมน hCG  

3,000 i.u./ตัว ในวันที่ผสมพันธุ (จํานวน 12 ตัว) กลุมที่ 2 ใหกินฮอรโมน altrenogest ในปริมาณ 0.044 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมของนํ้าหนักตัว เปนเวลานาน 15 วัน (จํานวน 10 ตัว)  ผลการเหน่ียวนําเปนสัดและวันแสดงอาการเปนสัด
หลังจากหยุดใหฮอรโมน ไมแตกตางกันทางสถิติ (P = 0.1553) ระหวางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 คือ 66.67 % , 
70 % และ 6 ± 1.51 วัน, 5.25 ± 1.17 วัน ตามลําดับ สวนอัตราการผสมติดของแมมาที่แสดงอาการเปนสัดของ 
กลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 ไมแตกตางกันทางสถิติ (75% และ 100%) (P = 0.1553)  จากผลการทดลองนี้สรุปไดวาการใช
ฮอรโมน altrenogest ใหแมมากินในปริมาณ 0.044 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของนํ้าหนักตัว นาน 15 วัน อาจสามารถ
เหน่ียวนําใหแมมาแสดงอาการเปนสัดได และรวมกับการใหฮอรโมน hCG หรือไมใหฮอรโมน hCG ในชวงเวลาที่
ผสมพันธุไมมีผลแตกตางกันของอัตราการผสมติด 

 

คําสําคัญ:  altrenogest   hCG   เวลาในการผสมพันธุ   แมมา 
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Use altrenogest and hCG at time mating in mares: in field study 

Use altrenogest and hCG at time mating in mares: in field study 
 

Mongkol Prongcharoen1#  Adisak Sangkaew1 
 

Abstract 
 

 Twenty two brood mares were estrous synchronized by altrenogest orally. Group 1 (n = 12) used 
0.044 mg/kg BW altrenogest for 15 days orally and injected hCG 3,000 i.u./head intravenous at mating time. 
Group 2 (n = 10) used 0.044 mg/kg BW altrenogest for 15 days orally. The synchronize rate and time after 
withdrawal altrenogest were not statistical different between group 1 and 2 (66.67 % , 70 % and 6 ± 1.51, 
 5.25 ± 1.17 days). Conception rate was not statistical different between group 1 and 2 (75% and 100%,  
P = 0.5080) The conclusion of this study is altrenogest 0.044 mg/kg BW for 15 days may be synchronize 
estrous in mare and conception rate not statistical different between in both groups. 
 
Keywords: altrenogest, hCG, mating time, mare 
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วิธีระงับความรูสึกของเสนประสาท Pudendal ท่ีมาเล้ียงกลามเนื้อ retractor penis 
เพื่อทําให penis แพะหยอนตัวสําหรับการสอดทอสวนปสสาวะ 

วิธีระงับความรูสึกของเสนประสาท Pudendal ท่ีมาเล้ียงกลามเนื้อ retractor penis  
เพื่อทําให penis แพะหยอนตัวสําหรับการสอดทอสวนปสสาวะ 

 
ธนสิทธ์ิ สอนภู1#,  สุทธินีย บุญให2, สมยศ อิ่มอารมณ3 

 
บทคัดยอ 

 
ชําแหละซากแพะเพศผูดองฟอรมาลินจํานวน 4 ตัวเพ่ือหาตําแหนงของ pudendal nerve ที่เขามาเล้ียง

กลามเน้ือ retractor penis พบวา เสนประสาทน้ีเขามาเล้ียงกลามเน้ือทางดาน cranial ของ sigmoid flexor  
ทําระงับความรูสึกที่เสนประสาท pudendal โดยใช Lidocaine hydrochloride 2% ฉีดเขาแพะเพศผู

จํานวน 4 ตัว ตรงตําแหนงดาน lateral ของ distal curve of sigmoid flexor ทั้งสองขาง ขางละ 0.5 ml  พบวาเกิด
การหยอนตัวของลํา penis เปนเวลาเฉล่ีย 35 นาที หลังจากพบหยอนตัวแลวจึงทําการทดสอบโดยการสวนทอเขา
ทอทางเดินปสสาวะ (penile urethra) พบวาสามารถสอดเขาไดโดยงาย  
 
คําสําคัญ:  Pudendal nerve block   แพะ   penis 
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2  คลินิกสําหรับสัตวโคและสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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Local Anesthesia of Innervated Retractor Penis Branch of Pudendal Nerve 
for Catheterization of Relaxed Penile Urethral in Buck 

 
Tanasid Sornphu1#   Suttinee Boonhai2   and   Somyod  Imarom3 

 
Abstract 

 
Four formalined bucks were dissected to approach the position of pudendal nerve which innervated 

retractor penis muscles. The innervated position of pudendal nerve was found cranial to sigmoid flexor.  
Four bucks were injected with 0.5 ml of 2% Lidocaine hydrochloride at 2 lateral sides of distal curve 

of sigmoid flexor for anesthetization the pudendal nerve. The result showed that penis was relaxed for 35 
minutes average. After penis relaxed completely, urethral catheter was easily inserted into penile urethra. 
 
Keywords:  Pudendal nerve block, buck , penis 
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การศึกษาเบ้ืองตน: คุณคาทางโภชนะและผลผลิตของหญาจักรพรรดิ

การศึกษาเบ้ืองตน: คุณคาทางโภชนะและผลผลิตของหญาจักรพรรดิ 
 

ทัศนีย ตรัยรัตนอภิวัน1#   รัชกฤช เลิศภัทรโกมล1   สรรเพชญ โสภณ1   และ  จําลอง มิตรชาวไทย2 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาน้ีทําขึ้นเพ่ือประเมินคุณคาทางโภชนะและผลผลิตของหญาจักรพรรดิ (King Giant Napier) ที่
อายุการตัด 45, 60, 75 และ 90 วันหลังการปลูก โดยการประเมินคุณคาทางโภชนะประกอบดวย การวิเคราะห
องคประกอบทางเคมีโดยวิธีการวิเคราะหประมาณ (proximate analysis) ไดแก วัตถุแหง (dry matter, DM) 
โปรตีนหยาบ (crude protein, CP) ไขมันรวม (ether extract, EE) เย่ือใยหยาบ (crude fiber, CF) เถา (ash) และ
คารโบไฮเดรตที่ละลายไดงาย (nitrogen free extract, NFE) การวิเคราะหเยื่อใยโดยวิธีการของ Van Soest ไดแก 
neutral detergent fiber (NDF) และ acid detergent fiber (ADF) รวมท้ังวิเคราะหปริมาณของแคลเซียม (Ca) และ
ฟอสฟอรัส (P) ในการประเมินผลผลิต ใชวิธีการสุมตัวอยางจากแปลงหญาและนําไปคํานวณน้ําหนักผลผลิตตอ
หนวยพ้ืนที่ ผลการศึกษาพบวา คุณคาทางโภชนะของหญาจักรพรรดิที่อายุการตัด 45 วันหลังปลูกมีคา DM, CP, 
EE, CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca และ P เทากับรอยละ 16.93, 10.99, 3.72, 34.91, 14.00, 36.39, 70.53, 39.04, 
0.47 และ 0.30 ตามลําดับ ที่อายุการตัด 60 วันหลังปลูกมีคา DM, CP, EE, CF,  Ash,  NFE, NDF, ADF, Ca และ P 
เทากับรอยละ 15.93, 7.66, 3.14, 35.91, 14.00, 39.61, 74.45, 43.31, 0.44 และ 0.31 ตามลําดับ ที่อายุการตัด 75 วัน
หลังปลูกมีคา DM, CP, EE, CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca และ P เทากับรอยละ 19.07, 5.40, 2.62, 37.65, 11.43, 
42.95, 74.46, 46.20, 0.42 และ 0.21 ตามลําดับ และที่อายุการตัด 90 วันหลังปลูกมีคา DM, CP, EE, CF, Ash, 
NFE, NDF, ADF, Ca และ P เทากับรอยละ 21.92, 4.93, 3.01, 39.46, 10.17, 42.43, 73.36, 46.58, 0.46 และ 0.18 
ตามลําดับ สําหรับผลผลิตของหญาจักรพรรดิที่อายุการตัด 45, 60, 75 และ 90 วันหลังการปลูก คิดเปนนํ้าหนัก
แหงเฉล่ียเทากับ 432.05, 809.24, 1,348.63 และ 2,711.07 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ จากผลการศึกษาสรุปวาอายุ
การตัดของหญาจักรพรรดิที่ใหระดับโปรตีนและผลผลิตที่เหมาะสมอยูที่ชวงอายุระหวาง 60-75 วัน 
 
คําสําคัญ:  คุณคาทางโภชนะ   ผลผลิต   หญาจักรพรรดิ   
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Preliminary study: Nutritive value and yield of King Giant Napier 
 

Tassanee Trairat-apiwan1#   Rachakris Lertpatarakomol1 
Sunpetch Sophon1   and   Jamlong Mitchaothai2 

 
Abstract 

 
This study was conducted to evaluate the nutritive value and yield of King Giant Napier (KGN) 

cutting at 45, 60, 75 and 90 days after planting. The nutritive value was evaluated by quantifying the chemical 
compositions (proximate analysis) including dry matter (DM), crude protein (CP), ether extract (EE), crude 
fiber (CF), ash and nitrogen free extract (NFE). The fiber was determined for neutral detergent fiber (NDF) and 
acid detergent fiber (ADF) by Van Soest scheme. The level of calcium (Ca) and phosphorus (P) were also 
measured. The evaluation of yield, KGN samples were randomly sampled from the field and weighted. Then 
the average yield of KGN (kg DM/rai) was calculated. The results showed that the percentage of DM, CP, EE, 
CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca and P of KGN cut at 45 days after planting was 16.93, 10.99, 3.72, 34.91, 14.00, 
36.39, 70.53, 39.04, 0.47 and 0.30, respectively. The percentage of DM, CP, EE, CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca 
and P of KGN cut at 60 days after planting was 15.93, 7.66, 3.14, 35.91, 14.00, 39.61, 74.45, 43.31, 0.44 and 
0.31, respectively. The percentage of DM, CP, EE, CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca and P of KGN cut at 75 days 
after planting was 19.07, 5.40, 2.62, 37.65, 11.43, 42.95, 74.46, 46.20, 0.42 and 0.21, respectively. Lastly, the 
percentage of DM, CP, EE, CF, Ash, NFE, NDF, ADF, Ca and P of KGN cut at 90 days after planting was 
21.92, 4.93, 3.01, 39.46, 10.17, 42.43, 73.36, 46.58, 0.46 and 0.18, respectively. The average yield of KGN cut 
at 45, 60, 75 and 90 days after planting was 432.05, 809.24, 1,348.63 and 2,711.07 kg DM/rai, respectively. It 
could be concluded that optimal age of cutting for KGN is 60-75 days, when level of protein contents and 
production yield were took into account, simultaneously. 
 
Keywords:  Nutritive value, Yield, King Giant Napier 
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การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
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ความชุกของปรสิตในน้าํท้ิงจากโรงฆาสุกรเทศบาลในเขตภาคกลาง 
 

จิตรา สนิสุริวงษ1   อภิรดี อินทรพักตร2#   และ   ณภาพร ทองพูนเพ่ิม3 
 

บทคัดยอ 

การจัดการระบบนํ้าเสียของโรงฆาสุกรสวนใหญมีระบบที่กําจัดเช้ือแบคทีเรีย แตยังขาดการปองกันและ
ทําลายปรสิตที่ปนเปอนอยูในนํ้าทิ้ง ปรสิตในทางเดินอาหารสุกรปนเปอนอยูในนํ้าทิ้งจากขบวนการฆาและ
ชําแหละสุกร ซึ่งหากปลอยนํ้าทิ้งเหลาน้ีสูสิ่งแวดลอมนอกจากเปนการทําลายสภาพแวดลอมแลวยังเปนแหลง
สําคัญในการแพรเช้ือปรสิตอีกดวย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาอัตราการพบการปนเปอนเช้ือปรสิตใน
ทางเดินอาหารสุกรจากนํ้าทิ้งในโรงฆาสุกรเทศบาลในเขตภาคกลางรวมทั้งศึกษาชนิดปรสิตที่ตรวจพบ โดยการ
ตรวจหาปรสิตจากนํ้าทิ้งของโรงฆาสุกรเทศบาลจํานวน 46 แหง ในชวงป พ.ศ. 2550-2552 โดยใชวิธีตกตะกอน
ดวยสารละลายฟอรมาลินและอีเธอร (Formalin-ether sedimentation technique) ผลการตรวจพบปรสิตในทางเดิน
อาหารสุกรชนิด Unsporulated Eimeria and/or Isospora oocyst, Ascaris spp., Balantidiun coli, Trichuris spp, 
Strongyloides spp., Rhabditiform larva, Adult Ascaris spp. และ Adult Trichuris spp. ในนํ้าทิ้งจากโรงฆาสุกร 
คิดเปนรอยละ 32.6, 34.8, 21.7, 13.0, 6.5, 4.4, 4.4 และ 2.2 ของจํานวนตัวอยางนํ้าทิ้งจากโรงฆาสัตวทั้งหมด
ตามลําดับ จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียเพื่อใหสามารถ
ปองกันและทําลายเชื้อปรสิต รวมถึงการบํารุงรักษาพ้ืนและผนังของโรงฆาสุกรใหมีสภาพดีอยูเสมอ  เพ่ือมิให
ปรสิตจากนํ้าทิ้งของโรงฆาสุกรแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมได 

 
คําสําคัญ:  นํ้าทิ้ง   โรงฆาสุกร   เช้ือปรสิต 
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Prevalence of parasites in wastewater from the municipal swine  
slaughterhouses in central region 

 
Jitra Sunisuriwong1   Apiradee Intarapuk2#   Napaporn  Tongpoonperm3 

 
ABSTRACT 

 
Although wastewater management system of most swine slaughterhouses has been designed to 

eliminate bacteria, the system lacks of parasitic elimination and prevention.  Wastewater containing many types 
of swine intestinal parasites from swine slaughtering and catering processes can spread pathogen to the 
environment and swine farms.  The objective of this study was to detect prevalence of swine intestinal parasite 
contaminated wastewater from the municipal swine slaughterhouse and to identify types of those parasites.  
During 2007-2009, detection of 46 wastewater of the municipal swine slaughterhouses in central region by the 
formalin-ether sedimentation technique found that the prevalence rates of parasitic infections as unsporulated 
Eimeria and/or Isospora oocyst, Ascaris spp., Balantidiun coli, Trichuris spp, Strongyloides spp., Rhabditiform 
larva, Adult Ascaris spp., Adult Trichuris spp. were 32.6%, 34.8%, 21.7%, 13.0%, 6.5%, 4.4%, 4.4% and 2.2%, 
respectively.  This study indicates that improvement the wastewater management in order to eliminate parasite 
before releasing wastewater is very important. Maintenance of the cement ground and walls of swine 
slaughterhouse can protect the wastewater remainder, so the parasite was limited to distribute to environment. 
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การทดลองการไชผิวหนังของตัวออนระยะติดตอพยาธิ Strongyloides papillosus 
โดยใชเพิรลแชมเบอรนอกตัวสัตวทดลอง 

 
Grisada  Khumpool1,2,#   Claudia Welz1   and   Thomas Schnieder1 

 
บทคัดยอ 

 
สาเหตุการคันผิวหนังอยางรุนแรงและการตายของสัตวเคี้ยวเอ้ืองในฟารม สวนหน่ึงเกิดมาจากการ

ปน เป อ นขอ งสิ่ ง ปู น อนในคอกสั ต ว กั บ ตั ว อ อนพย าธิ ร ะ ย ะที่  3 ซึ่ ง เ ป น ร ะ ย ะ ติ ดต อ ขอ งพย าธิ  
Strongyloides papillosus ตัวออนระยะน้ีสามารถติดตอไปสูสัตว โดยการไชผานผิวหนังไดอีกทางหน่ึงดวย ใน
การศึกษาวิจัยความสามารถในการไชผิวหนังของตัวออนระยะที่ 3 ครั้งน้ี ไดใชอุปกรณในการทดสอบการไช
ผิวหนังที่มีช่ือวา PERL chamber (Percutaneous larval migration chamber) และตัวออนระยะที่ 3 ที่ใชในการ
ทดลองนี้ ไดเพาะเล้ียงขึ้นมาจากอุจจาระของแกะท่ีทําใหติดโรค โดยระยะเวลาที่ใชในการเพาะเลี้ยงเปนเวลา 7 วัน 
ตัวออนที่ไดจะถูกแบงและทําใหเปน 3 แบบอายุไข คือ ตัวออนสด(ทดลองทันทีหลังเพาะเล้ียง), ตัวออนอายุ 7 วัน 
และ ตัวออนอายุ 14 วัน  ซึ่งตัวออนดังกลาวไดถูกทดลองปลอยใหไชผิวหนัง ในสภาพอุณหภูมิที่ไดกําหนดให คือ 
25°C และ 37°C และชวงระยะเวลาในการปลอยใหตัวออนไชผิวหนัง ไดถูกกําหนดไวเชนกัน คือ 24h, 48h และ 
72h ของทุกอุณหภูมิดังกลาวขางตน จากการทดลองพบวาที่อุณหภูมิ 37°C  อัตราความสามารถการไชผิวหนังของ
ตัวออนสด สูงกวาที่ 25°C ของทุกชวงเวลาการทดสอบ นอกจากน้ันยังพบวา ตัวออนสดและตัวออนอายุ 7 วัน มี
ความสามารถไชผานผิวหนังไดดีกวาตัวออนอายุ 14 วัน ที่ทั้งสองอุณหภูมิอีกดวย  นอกจากน้ีตัวออนที่ไดผานการ
ไชผิวหนังไปแลวและตัวออนที่ยังไมไดไชผิวหนังทั้งสามแบบอายุไข ไดถูกรวบรวมและจัดเก็บไวที่อุณหภูมิ  
-80°C เพ่ือทําการตรวจหาลําดับเบส (Subsequent analysis) ของระดับขบวนการถอดรหัส (Transcription levels) 
เพ่ือคัดแยกยีน โดยใชวิธี real-time PCR. 
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The PERL chamber - an in vitro model for  the percutaneous migration of 

infective larvae of Strongyloides papillosus 
 

Grisada  Khumpool1,2#, Claudia Welz1 and Thomas Schnieder1 
 

Abstract 
 

Contaminated sawdust containing third-stage Strongyloides papillosus larvae can be problematic in 
ruminant farms because the larvae can infect the animals through the skin and cause severe itching and even 
mortality. We studied the skin migration ability of third-stage larvae (L3) of this species by using the (PERL) 
chamber in vitro assay for percutaneous larval migration.  This investigation was performed using larvae 
collected from a coproculture with faeces of infected sheep after 7 days incubation time.  Fresh, 7, and 14 days 
old larvae were incubated on pieces of sheep skin at two different temperatures, 25°C and 37°C, and three 
different time periods of 24, 48 and 72 hours. The results show that the migration ability of fresh larvae at 37°C 
was greater compared to larvae incubated at 25°C for all incubation periods tested. At both temperatures, fresh 
and 7 days old larvae migrated better than 14 days old larvae. Furthermore, all migrated larvae as well as 
infective larvae of the respective age groups were collected and stored at -80°C for subsequent analysis of 
transcription levels of selected genes by real-time PCR. 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาผลของยาฆาเช้ือแบบทาชนิดตางๆ ตอการหายของแผลท่ีผิวหนัง

จากการตอนของลูกสุกรเพศผู โดยสุมเลือกลูกสุกรเพศผูจํานวน 15 ตัว จาก 5 ครอก (ครอกละ 3 ตัว) แลวทําการ
ตอนสุกรแบบไมเย็บปดที่ผิวหนังบริเวณถุงหุมอัณฑะ แบงลูกสุกรทดลองจากแมสุกรออกเปน 3 กลุม โดยกลุมที่ 
1 ทาแผลดวยโพวิโดน ไอโอดีน (Povidone iodine) กลุมที่ 2 ทาแผลดวยทิงคเจอร ไอโอดีน (Tincture iodine) และ

กลุมที่ 3 ทาแผลดวย Alamycin® (เปนสวนผสมของ oxytetracycline และ gentian violet) ซึ่งทาแผลลูกสุกรทุกตัว
วันละ 2 ครั้ง (เชา-เย็น) ดวยยาฆาเช้ือตามกลุมทดลอง ทําการวัดความยาวและความกวางของแผลทุกวันจนครบ  
7 วันหลังจากการตอน คํานวณขนาดพื้นที่ของแผล จากนั้นคํานวณคารอยละของความตางระหวางขนาดแผล
เริ่มตนและสุดทาย ผลการทดลองพบวารอยละความตางของความยาวแผลและความตางของพ้ืนที่แผลในกลุมที่ 1 

มีคาสูงกวา (P ≤ 0.05) กลุมที่ 2 และ 3 โดยเริ่มมีความแตกตางทางสถิติในวันที่ 6 หลังจากการตอน และในชวง  
7 วันที่ศึกษา ขนาดของแผลที่ผิวหนังจากการตอนมีขนาดลดลงเรื่อยๆ โพวิโดน ไอโอดีน จึงมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุดตอการหายของแผลจากการตอนในลูกสุกรเม่ือเปรียบเทียบกับการใชทิงคเจอร ไอโอดีน และ Alamycin® 
ดังน้ันภายใตสภาพในการศึกษาน้ีโพวิโดน ไอโอดีน เปนยาฆาเช้ือที่แนะนําสําหรับการทาลงบนแผลที่ผิวหนังจาก
การตอนในลูกสุกร 
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Effect of different topical disinfectants on castrated wound healing at skin of male piglets 
 

Jamlong Mitchaothai1#   Netnapa Vitithumakhun2   Nareerat Chanfong2   Kamonpurn Pluppon2 
and   Panupat Ratchakom2 

 
Abstract 

 
The current study was aimed to investigate the effect of topical disinfectant type on wound healing at 

skin of male piglets. Fifteen male piglets from five littermates (3 piglets of each) were randomly selected and 
castrated at skin of scrotum. Three male piglets from each littermate were allotted into 3 groups. The piglets 
were applied with 3 topical disinfectants on castrated wounds for twice a day (morning-evening); Group 1 

Povidone iodine, Group 2 Tincture iodine and Group 3 Alamycin® (a mixture of oxytetracycline and gentian 
violet). Each castrated wound was daily measured as wound length and width until 7 days after castration. 
Then, wound area of each wound was calculated. The percentage of the difference for wound size at the start 
and the end of study was calculated and compared among 3 groups. The results have shown that the percentage 

of the difference for length and area of wound in Group 1 were significantly higher (P ≤ 0.05) than those in the 
Group 2 and Group 3, with the differences of wound sizes were detected at day 6 after castration and with the 
direction of lowering wound size with time. The povidone iodine is most effective disinfectant for castrated 

wound healing, when compared with tincture iodine and Alamycin®. Thus, under the condition of the current 
study, povidone iodine is recommended to use as topical disinfectant for castrated wound of piglets. 
 

Keywords:  disinfectants, castrated wound, piglets 
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Characterization of well-differentiated porcine airway 
epithelial cells as host cells for influenza viruses 

การวิเคราะห Well-differentiated epithelial cells ในเซลลเยื่อบุผิวระบบทางเดินหายใจสุกร  

ในการเปน Host cells ของเชือ้ไวรัสไขหวัดใหญ 

Darsaniya Punyadarsaniya1#   Isabel Hennig-Pauka2   Christine Winter1,2 

Christel Schwegmann-Wessels1   and   Georg Herrler1 

บทคัดยอ 
 

สุกรทําหนาที่เปน mixing vessels ที่สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุ (reassortment) ในสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสในคน สุกร และ สัตวปกของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ  (influenza viruses) โดยเชื้อจะใชโปรตีน 
haemagglutinin (HA) จับกับน้ําตาล sialic acid ที่ผนังเซลลเย่ือบุผิวของระบบทางเดินหายใจของ Host ในการติดเชื้อ 
Continuous cell lines ขาดคุณสมบัติบางอยางของเซลลเย่ือบุผิวของระบบทางเดินหายใจ ไดแก ความสามารถในการพัด
โบกของซีเลียและการสรางเมือก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดคนระบบเพื่อเพาะเชื้อใน well-differentiated respiratory epithelial 
cells ที่เรียกวา precision-cut lung slices (PCLS) ซ่ึงประกอบดวย เซลลเย่ือบุผิวที่มี differentiate cells เหมือนในรางกาย
สัตว โดยวิธีนี้สามารถนํามาวิเคราะหหาการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในคนและสัตวปก แตในปจจุบันยังไมมี
รายงานการทําในเซลลเย่ือบุผิวทางเดินหายใจของสุกร PCLS เตรียมโดยการฉีด low-melting agarose ในเนื้อเย่ือปอดของ
สุกรอายุ 3 เดือน จากน้ันทําใหแข็งตัวโดยการแชในน้ําแข็งกอนใชเคร่ือง Krumdieck tissue slicer ตัดชิ้นเนื้อใหหนา
ประมาณ 250 ไมครอน นําPCLS ที่ไดมาใชในการแยกการติดเชื้อระหวางไวรัสไขหวัดใหญในสุกร กับไวรัสไขหวัดใหญ
ในสัตวปก โดยใช anti-nucleoprotein antibody ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสุกร (สายพันธุ H3N2) และ สัตว
ปก (สายพันธุ H9N2) จากตัวอยาง cryosections ที่ไดถูกเหนี่ยวนําการติดเชื้อ เปนเวลา 1 วัน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
สําหรับการทดลองเพื่อสังเกต ciliostatic effect และหาระดับไวรัสจากสารละลายสวนใสดานบน (Supernatant) จะใช 
PCLS หกตัวอยางตอกลุมเปนเวลาหนึ่งสัปดาห สวนการตรวจหา α 2,3-linked sialic acids ใน PCLS กอนและหลังการติด
เชื้อ จะใช Maackia amurensis agglutinin (MAA)  และใช Sambucus nigra agglutinin (SNA) สําหรับตรวจหา α 2,6-
linked sialic acids ซ่ึงผลการทดลองพบวา ไวรัสทั้งสองสายพันธุสามารถตรวจพบการติดเชื้อใน ciliated epithelial cells 
จาก PCLS ของสุกรได ใน PCLS ที่ติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสุกร (สายพันธุ H3N2) จะทําใหลดปริมาณ α 2,3-linked 
sialic acids และ α 2,6-linked sialic acids และการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสุกร (สายพันธุ H3N2) ทําใหเกิด ciliostasis 
เร็วกวาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสัตวปก (สายพันธุ H9N2) โดยปริมาณไวรัสใน Supernatant จากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญใน
สุกร (สายพันธุ H3N2) จะสูงกวาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสัตวปก (สายพันธุ H9N2) ดังนั้นจึงสรุปไดวาระบบน้ีเหมาะสมที่
จะนํามาใชในการวิเคราะหหาขอมูลเก่ียวกับการติดเชื้อในเซลลเย่ือบุผิวของระบบทางเดินหายใจสุกรจากเชื้อไวรัสไขหวัด
ใหญตางชนิดกัน และในอนาคตจะมีการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงหลังจาก ทํา serial passages ของเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญในสัตวปก ใน PCLS ของสุกร 

 

คําสําคัญ:  เซลลเย่ือบุผิวของระบบทางเดินหายใจ   เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ   precision-cut lung slices   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-Pauka2   Christine Winter1,2 

Christel Schwegmann-Wessels1   and   Georg Herrler1 

Abstract 

Swine are considered to serve as “mixing vessels” for the reassortment of genetic material from human, 
porcine, and avian influenza viruses. The are primary target cells of influenza viruses. Influenza viruses use the surface 
protein haemagglutinin (HA) for binding to sialic acid residues presented by epithelial cells of the respiratory tract 
surface components to initiate infection. Continuous cell lines lack several characteristics of the respiratory epithelium 
(ciliary activity, mucus production) so we have established porcine precision-cut lung slices (PCLS) as a culture system 
for well-differentiated respiratory epithelial cells. Within PCLS, the well-differentiated epithelial cells are present in 
their 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 lung tissue 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. Swine PCLS were use to 
analyze infection of differentiated respiratory epithelial cells by porcine and avian influenza viruses. Infection was 
characterized by immunostaining. Anti-nucleoprotein antibody was used for detection of swine influenza virus (H3N2) 
and avian influenza virus (H9N2) antigen in infected cryosection slices incubated for 1 day at 37°C after infection. The 6 
slices per group were used for monitoring the ciliostatic effect and titration of the supernatant for a week. The expression 
of sialic acid was detected by lectin staining from Maackia amurensis (MAA) to determine α 2,3-linked sialic acids  
and Sambucus nigra (SNA) to determine α2,6-linked sialic acids of swine PCLS before and after virus infection. Both 
swine influenza virus (H3N2 strain) and avian influenza virus (H9N2 strain) can infect ciliated epithelial cells in swine 
PCLS. Swine influenza virus infected PCLS show a reduction of α-2,6-linked sialic acids and α-2,3-linked sialic acids. 
Infection of swine PCLS by swine influenza virus H3N2 leads to ciliostasis at an earlier time point than infection by 
avian influenza virus H9N2. When compared to avian influenza virus, higher titers of swine influenza virus were released 
into the supernatant of swine PCLS. Therefore, this system is suitable to characterize the infection of porcine airway 
epithelial cells by influenza viruses in different species. In future studies we will compare the efficiency of infection and 
analyze the adaptation process by performing serial passages of avian influenza virus in porcine PCLS. 

Keywords:  airway epithelium, precision-cut lung slices, influenza viruses, sialic acid, lectins 
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  ปริยา จิตรชุม และคณะ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผลของน้ําตาลโมเลกุลเด่ียว 3 ชนิด ในสารละลายเจือจางนํ้าเชื้อแชเย็น 
ตอคุณภาพอสุจิพอมาท่ีเก็บจากทอพักอสุจิ: รายงานเบ้ืองตน 

ผลของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 ชนิด ในสารละลายเจือจางน้ําเชื้อแชเย็น 
ตอคุณภาพอสุจิพอมาที่เก็บจากทอพักอสุจิ: รายงานเบื้องตน   

 

ปริยา จิตรชุม1    นันทพร พักธรรมนัก1   มนตรา เขียวสม1   จุฑามาศ เฟองฟู1   และ   ธนากร พจนประสาท2#    
 

บทคัดยอ 
 

การเก็บรักษาอสุจิที่ไดจากทอพักอสุจิโดยใชความเย็นเปนเทคนิคที่เปนประโยชนในการเก็บรักษา
พันธุกรรมของพอมาที่ดีไวได ในกรณีที่พอมาดังกลาวตองถูกเมตตาฆาตเน่ืองจากไดรับอุบัติเหตุ หรือบาดเจ็บรุนแรง
จากการแขงขัน วิธีการเก็บรักษาพันธุกรรมอยางหน่ึงที่สามารถกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพคือการทํานํ้าเช้ือแชเย็น 
หรือแชแข็งนํ้าตาลเปนหน่ึงในสวนประกอบสําคัญในสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือ ทําหนาที่ปกปองอสุจิจากความเย็น 
ควบคุมการเปล่ียนแปลงความดันออสโมติคในระหวางการลดอุณหภูมิลง โดยนํ้าตาลกลูโคส ฟรุคโตสและซอรบิ
ทอล สามารถพบไดปกติในนํ้าเช้ือพอมาที่ไดจากการรีดเก็บ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของนํ้าตาลโมเลกุล
เด่ียว 3 ชนิด (กลูโคส, ฟรุคโตส และซอบิทอล) ในสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือแชเย็นตอคุณภาพอสุจิพอมาที่เก็บไดจาก
ทอพักอสุจิในนาทีที่ 10 ช่ัวโมงที่ 12 และช่ัวโมงที่ 24 

พอมาที่เขามารับการทําหมัน จํานวน 6 ตัว อายุระหวาง 5-10 ป  ทําการลางเก็บอสุจิจากทอพักอสุจิสวน
ปลายโดยอสุจิที่ไดจะตองมีรอยละการเคล่ือนที่  อสุจิที่มีชีวิตและอสุจิที่มีรูปรางปกติ ที่ มากกวา รอยละ50  เทาน้ันจึง
เลือกนํามาใชในการทดลอง โดยทั่วไปความยาวนานของการมีชีวิตรอดของอสุจิที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียสจะ
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในแงของคุณภาพทางกายภาพและหนาที่ของอสุจิ จากผลการทดลองพบวาหลังจากแชเย็น
นํ้าเช้ือไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ช่ัวโมง นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวทั้ง 3 ชนิด (กลูโคส, ฟรุคโตส และซอร
บิทอล) มีรอยละการเคล่ือนที่ และอสุจิที่มีชีวิตที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ(p<0.05)โดยสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือที่
ประกอบดวยนํ้าตาลซอรบิทอลใหรอยละการเคล่ือนที่ (47.5) และอสุจิที่มีชีวิต (69.1) สูงกวาสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือ
ที่ประกอบดวยนํ้าตาลกลูโคส (36.7 และ 59.5) และนํ้าตาลฟรุคโตส (31.7 และ 48.4) อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
นอกจากน้ีสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือที่ประกอบดวยนํ้าตาลซอรบิทอล และสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือที่ประกอบดวย
นํ้าตาลกลูโคสใหคาความสมบูรณของเย่ือหุมเซลลอสุจิสูงกวาสารละลายเจือจางนํ้าเช้ือที่ประกอบดวยนํ้าตาลฟรุคโต
สอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 

การศึกษาในครั้งน้ีสรุปไดวานํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวทั้ง 3 ชนิดมีอิทธิพลตอการปองกันความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับอสุจิในขณะทําการแชเย็น แมวาคุณลักษณะอสุจิจากพอมาในแตละตัวจะมีความแตกตางกันก็ตาม สารละลาย
เจือจางนํ้าเช้ือที่ประกอบดวยนํ้าตาลซอรบิทอลสามารถใหผลที่ดีตอรอยละการเคล่ือนที่ อสุจิที่มีชีวิต และความ
สมบูรณของ เยื่อหุม เซลลอสุจิอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในแงของความสามารถในการเก็บรักษาอสุจิพอมาแชเย็น 
 

คําสําคัญ :  พอมา   อสุจิจากทอพักอสุจิ   กลูโคส   ฟรุคโตส   ซอรบิทอล   สารละลายเจือจางน้ําเช้ือ 
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on quality of stallion epididymal sperm: The Preliminary 

The effects of different monosaccharide sugars in chilled semen extender on quality of stallion 
epididymal sperm: The Preliminary 

 

Pariya Jitchoom1   Nantaporn Pakthomnak 1   Montra Kheawsom1 

Jutamas Foungfou1   and   Thanakorn Pojprasath2# 
 

Abstract 
 

Cryopreservation of epididymal sperm is a useful technique for preserving genetic potentials of desired 
stallions. This is of importance because many top-performance stallions may need to be euthanized after accidental 
or sever injury during the competition, and one would therefore require storing his reproductive potentials by 
means of cooling or freezing the epididymal spermatozoa for subsequent use. Sugar is one of the main important in 
semen extender and acts as cryoprotectants to minimize osmotic damage; glucose, fructose and sorbitol are also 
presented in ejaculated stallion semen. The aim of this study was to investigate the effect of monosaccharide sugars 
(fructose, glucose and sorbitol) in chilled extender on post-equilibrate stallion epididymal sperm quality at 10 min 
12 hr. and 24 hr. 

Epididymal spermatozoa were collected from the tail epidiymis of six normal stallions (aged 5-10 years 
old) following castration. Only epididymal spermatozoa that have more than 50% of motility, viability and normal 
morphology were used in the entire experiment. In general, the longevity of the spermatozoa at 25  ํC was reduced 
significantly in term of the quality of physical and functional characteristics of stallion epididymal sperm. All of 
sugars (glucose, fructose and sorbitol) had a strong influence on motility and viability of stallion sperm post-
equilibrated (24hr., 4  ํC). Sorbitol extender has significantly resulted (P < 0.05) in higher percentages of longevity 
in term of motile (47.5%) and viable sperm (69.1%) than glucose extender (36.7% and 59.5%) or fructose extender 
(31.7% and 48.4%), moreover sorbitol and glucose resulted in higher percentage of plasma membrane integrity of 
sperm than fructose (P<0.05).  

Recently study concluded that chilled semen extender contained with glucose, fructose or sorbitol can be 
successfully used to cryopreserve stallion epididymal spermatozoa in term of protected stallion epididymal 
spermatozoa from cryodamage. Although sperm from individual stallion demonstrated significantly different 
freezability, sorbitol extender appears to improve sperm motility, viability, and plasma membrane integrity 
significantly post-equilibrate (P<0.05), in terms of their cryopreservability. 
 

Keywords:  Stallion; Epididymal sperm, Glucose, Fructose, Sorbitol, Extender  
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  ณัฐกาญจน นายมอญ  และคณะ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ
มะเขือพวงตอเชื้อแบคทีเรีย In vitro 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะเขือพวงตอเชื้อแบคทีเรีย In vitro 
 

ณัฐกาญจน นายมอญ1  อุไร พงศชัยฤกษ2   และ  อารยา  สืบขําเพชร3# 
 

บทคัดยอ 
 

มะเขือพวงเปนพืชสมุนไพรที่พบขึ้นอยูทั่วไปในเขตรอน ผลออนนิยมนํามาใชประกอบอาหาร ตน ใบ 
และผล มีสรรพคุณโดยรวม ไดแก ทําใหโลหิตหมุนเวียนดี แกปวด ฟกชํ้า  ฝบวมมีหนอง ลดการอักเสบ และขับ
เสมหะ งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบมะเขือพวงตอเช้ือแบคทีเรีย 5 
ชนิด ไดแก Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Staphylococcus intermedius Staphylococcus 
epidermidis และ Bacillus cereus โดยนําใบมะเขือพวงมาสกัดดวย 95% เอทานอล แลวระเหยตัวทําละลายออกไป
โดยใชเครื่องระเหยสุญญากาศ  นําสารสกัดหยาบไปทดสอบหาปริมาณความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียแตละสายพันธุดวยวิธี Broth Microdilution test ซึ่งทําใน 96-well microtiter plate และ
วัดความหนาแนนของเซลลที่ความยาวคล่ืนแสง 600 nm หลังจากการบมเช้ือ 18-24 ช่ัวโมง  และยังไดทดสอบหา
คาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดหยาบท่ีสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียได ผลการทดสอบพบวาสารสกัดหยาบจากใบ
มะเขือพวงสามารถยับยั้งการเจริญและฆาเช้ือแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิดในระดับความเขมขนที่ตางกัน โดยสามารถ
ยับยั้งการเจริญและฆาเช้ือ Pseudomonas aeruginosa ไดดีที่ระดับความเขมขนตํ่าสุดที่ 0.08 mg/ml และ 0.23 
mg/ml ตามลําดับ ผลจากการศึกษาอาจนําไปสูการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสารสกัดจากใบมะเขือพวง
มาใชประโยชนในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียตอไป 
 
คําสําคัญ:  ใบมะเขือพวง   สารสกัดหยาบ   สมุนไพร   ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย 

 

                                                 
1  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

กรุงเทพฯ 10530 
2  ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรุงเทพฯ 10900 
3  ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ 10530 
# ผูรับผิดชอบบทความ: anupriwan@yahoo.com 



136 

Naimon N, et al. Study the antibacterial activity of crude extract from 
Solanum torvum Sw. leaves in vitro 

Proceedings of the 4th MUT Veterinary Annual Conference 2010 “Thai veterinarians’ concern for communities” 
November 26th, 2010 Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Bangkok, Thailand 

Study the antibacterial activity of crude extract from Solanum torvum Sw. leaves in vitro 
 

Nattakarn Naimon1   Urai Pongchairerk2   and   Araya  Suebkhumpet3# 
 

Abstract 
 

 Solanum torvum Sw. is a medical plant which growing in the tropical area. Their young fruits are 
common used for cooking. Overall physiological actions of their stem, leaves and fruits in traditional medicine 
are increase blood circulation, relief pain, anti-bruise, abscess healing, decrease inflammation and expectorate. 
This research was to study the antimicrobial activity of crude extract from Solanum torvum Sw. leaves against 5 
bacterial species: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, 
Staphylococcus epidermidis and Bacillus cereus. Solanum torvum Sw. leaves were extracted in 95% ethanol 
and the solvent was evaporated by using the rotary evaporator. The crude extract was tested for minimal 
inhibition concentration (MIC) by Broth Microdilution assay in 96-well microtiter plate and determined cell 
density at OD 600 nm after 18-24 hrs incubation. The minimal bactericidal concentration (MBC) of crude 
extract was also tested. The results revealed that the crude extract inhibited and killed all the tested bacterial 
species in the different concentrations. The crude extract was found to exhibit highest inhibitory and 
bactericidal effect against Pseudomonas aeruginosa with the MIC and MBC values at 0.08 mg/ml and 0.23 
mg/ml, respectively.  The results from this study may be used as basic information to develop the crude extract 
from Solanum torvum Sw. leaves for treatment the bacterial infections   

 
Keywords:  Solanum torvum Sw. leaves, crude extract, herb, antibacterial activity 
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รายงานเบ้ืองตน: การเพิ่มความกําหนัดและการพัฒนา
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รายงานเบื้องตน: การเพิ่มความกําหนัดและการพัฒนาคุณภาพน้าํเชื้อแพะดวยผักหนาม 

 

วรารัตน อาภาจิรสกุล1   และ   สรรเพชญ โสภณ2# 
 

บทคัดยอ 

 

ศึกษาผลของการใชผักหนามเพ่ิมความกําหนัดในแพะที่ไมแสดงอาการทางเพศ และการเปล่ียนแปลง
ของคุณภาพนํ้าเช้ือ จากแพะลูกผสมซาแนน 2 ตัว อายุ 1.5 - 2 ป ที่รับเขามาเลี้ยงใหม ทําการลองรีดนํ้าเช้ือดวย
วิธีใชชองคลอดประดิษฐ โดยมีแพะเพศเมียทั้งที่เปนสัดและไมเปนสัดเปนตัวลอ สัปดาหละ 1 ครั้ง ติดตอกันเปน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ในชวงเวลา 6.30 - 8.00 น. พอแพะไมมีความสนใจตอสิ่งเราภายนอกและไมมีการแสดงออก
ถึงความกําหนัด ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห  ในสัปดาหที่ 5และที่ 6 ทําการปอนลําตนผักหนามแหงบดละเอียด
ขนาด 500 มิลลิกรัม/แคปซูล ตัวละ 1 แคปซูล กอนรีด 1 วัน ในสัปดาหแรกที่ปอนผักหนาม พอแพะทั้งสองแสดง
อาการทางเพศอยางชัดเจนกับแพะเพศเมียที่ไมไดเปนสัด และสามารถรีดเก็บนํ้าเช้ือได ทําการรีดนํ้าเช้ือตอสัปดาห
ละ 1 ครั้ง จนถึงสัปดาหที่ 8  คุณภาพนํ้าเช้ือเฉล่ีย ของสัปดาหที่ 5, 6, 7, 8 เปนดังน้ี  ปริมาตร  1.6, 1.2, 1.05 และ 
0.85 มล.  คะแนนการเคล่ือนไหวหมู  2, 3, 4 และ 4  เปอรเซ็นตการเคล่ือนที่รายตัว 50, 65, 77.5 และ 87.5% ความ
เขมขนอสุจิ 8,270, 6,120, 5,660 และ 5,490 ลานตัว/มล. เปอรเซ็นตอสุจิมีชีวิต 64, 67, 83.5 และ 95%  และ HOS 
test  63, 67.5, 84 และ 95.5 %   นํ้าเช้ือที่รีดไดครั้งแรกถึงแมจะมีปริมาตรมากที่สุดแตก็มีตัวอสุจิตายมากเกือบครึ่ง
ของจํานวนตัวอสุจิทั้งหมด มีคะแนนการเคล่ือนไหวหมูตํ่าและเปอรเซ็นตการเคล่ือนที่รายตัวตํ่าที่สุด แตอสุจิที่รีด
ไดจะมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ จากสัปดาหที่ 6 ถึงสัปดาหที่ 8 กลาวไดวา การปอนลําตนผักหนามแหงบดละเอียด
ขนาด 500 มิลลิกรัม/แคปซูล เพียง 2 ครั้ง ใหกับพอแพะที่ไมแสดงอาการทางเพศ อาจจะชวยทําใหพอแพะแสดง
อาการทางเพศที่เดนชัดมากขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพนํ้าเช้ือใหดีขึ้นไดภายในสองสัปดาห 
 
คําสําคัญ :  ผักหนาม   แพะ   รีดเก็บนํ้าเช้ือ   คุณภาพนํ้าเช้ือ   ความกําหนัด 
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Preliminary Report: Using Lasia spinosa to Increasing Libido and Semen Quality 
Development in Goat 

 
Wararat Arparjirasakul1   and   Sunpetch Sophon2# 

 
Abstract 

 
The study was conducted on using Lasia spinosa to increase libido and semen quality of Saanen 

crossbred bucks. Two bucks aged 1.5-2 years old were practiced to collecting semen, once week with artificial 
vagina using both estrus and non-estrus does as dummies. The practicing were done for 4 weeks without 
success of semen collection. In the fifth week and sixth, a day before semen collection, each bucks were orally 
fed with a capsule of dried powder of Lasia spinosa (stem part) at dose 500 mg/capsule,. In the first week of 
feeding Lasia spinosa the bucks were ejaculated, semen collection was done, once a week until the eight week. 
The quality in average of  semen in the fifth, sixth, seventh and eighth week were as follow: volume 1.6, 1.2, 
1.05 and 0.85 ml.; mass movement 2, 3, 4, 4; individual movement 50, 65, 77.5 and 87.5%; semen 
concentration 8,270, 6,120, 5,660 and 5,490  million sperm/ml; live sperm 64, 67, 83.5 and 95%; and HOS test 
63, 67.5, 84 and 95.5 %, respectively.  The first time that we could collect the semen was the maximum volume 
but half of them were dead sperm and minimum mass movement.  The quality of sperm were gradually better 
from the sixth week to the eighth week. These may concluded that orally fed twice with 500 mg/capsule of 
dried powder of Lasia spinosa one week apart could help the bucks increase libido and semen quality with in 
two weeks. 
 
Key words:    Lasia spinosa, goat, semen collection, semen quality, libido 
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บทคัดยอ 

 
 เน้ืองอกที่ผิวหนังในสุนัขจัดเปนเน้ืองอกที่พบไดบอยท่ีสุด ในการศึกษาน้ีไดทําการศึกษาอุบัติการณของ
เน้ืองอกชนิดที่มีตนกําเนิดจากเซลลบุผิวจากตัวอยางเน้ืองอกจากสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สงมาตรวจ ณ 
หนวยจุลพยาธิวิทยาศูนยบริการชันสูตรโรคสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2553 จํานวน 144 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบเนื้องอกที่ผิวหนังชนิดที่มีตนกําเนิด
จากเซลลบุผิว จํานวน 32 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 22 จากตัวอยางทั้งหมดที่ศึกษา โดยชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
perianal gland tumor พบ รอยละ 25 (8/32) รองลงไปคือ basal cell tumor และ sebaceous gland tumor พบรอยละ 
12.5 เทากัน (4/32) อันดับที่สาม คือ squamous cell carcinoma และ trichoblastoma พบรอยละ 9.4 เทากัน (3/32) 
เน้ืองอกชนิดอื่นที่พบ ไดแก squamous papilloma, apocrine carcinoma, apocrine cystadenoma พบรอยละ 6.25 
เทากัน (2/32) และ ceruminous adenoma, tricholemmoma, pilomatricoma และ matrical carcinoma พบรอยละ 
3.1 เทากัน (1/32) สุนัขที่พบมีอายุระหวาง 3 ถึง 15 ป (เฉลี่ย 9.4 ป) และ เสนผาศูนยกลางของกอนเน้ืองอกที่พบ 
อยูระหวาง 0.2 ถึง 15 ซ.ม. (เฉล่ีย 3.8 ซ.ม.) ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
และอังกฤษที่พบวา perianal gland tumor เปนเน้ืองอกที่ผิวหนังชนิดที่มีตนกําเนิดจากเซลลบุผิวซึ่งพบไดบอย
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาในประเทศไทยกอนหนาน้ี พบวา perianal gland tumor เปนเน้ืองอกที่
ผิวหนังชนิดที่มีตนกําเนิดจากเซลลบุผิวซึ่งพบไดต้ังแตลําดับ ที่ 2 ถึง 4 
 
คําสําคัญ:  เน้ืองอก   สุนัข   ผิวหนัง   เซลลบุผิว   อุบัติการณ 
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Incidence of Skin Tumor of Epithelial Type in Dogs in Bangkok  
during June to October 2010 

 
Thanongsak  Mamom1,2# 

 
Abstract 

 
 Skin tumor is the most common type of tumor in dogs. In the present study, the incidence of skin 
tumor of epithelial type was investigated in dogs in Bangkok during June to October 2010. A total number of 
144 tumor samples were submitted to Histopathology unit, Veterinary Diagnostic Center, Faculty of Veterinary 
Medicine, Mahanakorn University of Technology. Thirty two skin tumors (22% or 32/144) were diagnosed as 
epithelial tumor. Perianal gland tumor was the most common epithelial tumor (25% or 8/32), whereas basal cell 
tumor and sebaceous gland tumor ranked the second place with equal percentage of 12.5 (4/32). Squamous cell 
carcinoma and trichoblastoma were both observed about 9.4% (3/32). Other tumor types observed were 
squamous papilloma, apocrine carcinoma and apocrine cystadenoma with the same percentage of 6.25 (2/32). 
Ceruminous adenoma, tricholemmoma, pilomatricoma and matrical carcinoma were each observed about 3.1 % 
(1/32). The age of dogs with epithelial tumor ranged from 3 to 15 years (average 9.4 years) and the tumor size 
(diameter) ranged from 0.2 to 15 cm (average 3.8 cm). The results of this study are correlated well with the 
results from the previous studies in Australia, the United States and the United Kingdom in which perianal 
gland tumor was observed in the highest percentage among other epithelial tumors. In comparison to previous 
studies in Thailand, perianal gland tumor ranked from the second to the forth most common skin tumors of 
epithelial type in dogs. 
 
Keywords:  tumor, dogs, skin, epithelial cell, incidence 
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รายงานสัตวปวย: มะเร็งทอน้ําดีในแมวพนัธุเปอรเซีย 
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บทคัดยอ 
 

แมวพันธุเปอรเซีย เพศเมีย อายุประมาณ 12 ป เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตวดวยอาการดีซานอยางรุนแรง 
ผลการตรวจทางคลินิกพบกอนในชองทองดานขวา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีบงช้ี
ภาวะการอักเสบอยางรุนแรง และเซลลตับถูกทําลายอยางมาก การตรวจอัลอัตราซาวดชองทองพบถุงนํ้าบริเวณตับรวมกับ
การขยายใหญของทอนํ้าดี ผลการวินิจฉัยเบื้องตนคือเกิดมะเร็งทอนํ้าดี เน้ือเย่ือของทอนํ้าดีและตับถูกสงตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยาระหวางการผาตัดเอาถุงนํ้าดีออก สัตวเสียชีวิตระหวางการฟนจากภาวะสลบเนื่องจากระบบหมุนเวียนโลหิต และ
ระบบหายใจลมเหลว ผลทางจุลพยาธิวิทยายืนยันวาเปนผลมะเร็งในทอนํ้าดีชนิด cholangiocarcinoma 
 
คําสําคัญ:  มะเร็งทอนํ้าดี   การอัลตราซาวดชองทอง   แมว 
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Case report: Cholangiocarcinoma  in a female Persian cat 
Supparat Wannasilp1#   Jetsada Rungpupradit1    Poonsiri Saree2   and   Supaporn Seusadpanit2  

 

Abstract 
 

A 12 years old female Persian cat with marked jaundice clinical examination revealed abnormal mass at right 
side of abdomen. The results from hematologic and clinical chemistry laboratories indicated overwhelming inflammation 
and marked hepatobiliary damage. Abdominal ultrasound found hypoechoic mass and dilated bile duct. A tentative 
diagnosis of bile duct carcinoma was made. Histological examination of tissue samples obtained during cholangiectomy 
was performed. Unfortunately, the cat died during post anaesrhesia recovery phase due to cardiac and respiratory failure. 
The result from histological confirmed a tentative diagnosis of bile duct carcinoma (cholangiocarcinoma) in this animal 

 
Keywords: cholangiocarcinoma, abdominal ultrasound, cat 
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  เจษฎา รุงภูประดิษฐ และคณะ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รายงานสัตวปวย: การใชน้ําไขสันเพื่อใชในการตรวจโรคไขหัดสุนัข
โดยใชชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเรงดวน 

รายงานสัตวปวย: การใชน้ําไขสันเพื่อใชในการตรวจโรคไขหัดสุนัข 
โดยใชชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเรงดวน 

 
เจษฎา รุงภูประดิษฐ1#   พรศิริ รูปปจจัย2   เพ็ญประภา ปุสันเทียะ2   และ   อัยริน บุญดวยลาน2 

 
บทคัดยอ 

 
โรคไขหัดสุนัขถือเปนโรคติดตอที่ยังคงเปนปญหาสําคัญของสุนัขในประเทศไทย ในปจจุบันการตรวจ

วินิจฉัยโรคสามารถทําไดโดยการใชชุดตรวจหาแอนติเจนจากสิ่งคัดหล่ังจากจมูก ตา และอุจจาระ  รายงานสัตว
ปวยน้ีแสดงถึงความแตกตางของผลการตรวจจากชุดตรวจหาแอนติเจนในสุนัขที่สงสัยวาจะติดเช้ือโรคไขหัดสุนัข
และสัตวแสดงอาการทางระบบประสาท  เมื่อตรวจดวยตัวอยางสงตรวจท่ีแตกตางกันโดยชุดตรวจใหผลเปนลบ
เมื่อใชตัวอยางจากสิ่งคัดหล่ังจากตา และอุจาระ ในทางตรงกันขามชุดตรวจใหผลเปนบวกเมื่อทําการตรวจโดยใช
นํ้าไขสันหลัง 
 
คําสําคัญ: ชุดตรวจหาแอนติเจนไขหัดสุนัขแบบเรงดวน   ไขหัดสุนัข   นํ้าไขสันหลัง   สุนัข 
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Case report: Using cerebrospinal fluid (CSF) for diagnosis of canine distemper by 
 Rapid Canine Distemper Antigen test kit 

Jetsada Rungpupradit1#   Pornsiri Runppatjai2    Aiyarin Boondauylarn2    and   Phenprapha Phusuntia2 
 

Abstract 
 

Canine distemper virus is still a major contagious disease among the dogs in Thailand. Recently, the 
use of rapid test kit by to detect canine distemper viral antigen in ocular discharge and feces become a common 
diagnostic tool in many veterinary clinics. In this case report shows the different results in the dog that show 
neurological and clinical signs compatible with canine distemper virus infection. The negative result was 
observed in ocular discharge and fecal samples. In contrast, positive result was detected in cerebrospinal fluid. 
 
Keywords: rapid canine distemper antigen test kit, canine distemper virus, cerebrospinal fluid (CSF), dog 
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ธนิกานต สุวรรณโชติ  และคณะ 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รายงานสัตวปวย: นิ่วในไต และกระเพาะปสสาวะในสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียนเพศเมีย

รายงานสัตวปวย: นิ่วในไต และกระเพาะปสสาวะในสุนัขพันธุปอมเมอเรเนียนเพศเมีย 
 

ธนิกานต สุวรรณโชติ1#  เจษฎา รุงภูประดิษฐ1   กรรัตน พิมพสิน2   บดิธิษณ ประพันธวิทยาศิษ2 
ปทมา เพชรี2   และ   เกริกเกียรติ เจริญแดนสรวง2 

 
บทคัดยอ 

 
อุบัติการณการเกิดน่ิวในไตพบไดคอนขางนอยในสุนัข และการเกิดจะพบในเพศเมียมากกวาเพศผู น่ิว

ในไตชนิดที่ตรวจพบมากที่สุด คือ แคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) และสตูรไวท (struvite) กลไกลการเกิด
ยังไมทราบแนชัด โดยมีปจจัยหลายอยางรวมกัน เชน การติดเช้ือในทางเดินปสสาวะ อาหาร และพันธุกรรม  
รายงานสัตวปวยกรณีศึกษาน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการวินิจฉัยน่ิวในไตและกระเพาะปสสาวะในสุนัขพันธุ 
ปอมเมอเรเนียน เพศเมีย อายุประมาณ 3 ป สัตวมีการอาเจียน  ปสสาวะกะปริบกะปรอย และมีเลือดปน ผลการ
ตรวจรางกายพบวา มีภาวะขาดนํ้า และมีอาการปวดเกร็งชองทอง ทําการเก็บตัวอยางเลือดและปสสาวะสงตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจบงช้ีถึงคาการทํางานของไตที่ผิดปกติ การถายภาพทางรังสีวิทยาพบกอนน่ิวทึบ
แสงในไตขางซาย และกระเพาะปสสาวะ เมื่อทําการอัลตราซาวดชองทองพบจุดการสะทอนกลับสีขาวเขมรวมกับ
พบแถบเสนสีดําดานลาง (acoustic shadow) บริเวณกรวยไตขางซาย และในกระเพาะปสสาวะ การเกิดน่ิวในไต 
(renal calculi) สามารถทําการวินิจฉัยไดหลายวิธี การฉายรังสีเพ่ือวินิจฉัย และการอัลตราซาวนดชองทองจะ
เหมาะสําหรับกอนน่ิวที่มีขนาดใหญและทึบแสง สวนการตรวจไตและทางเดินปสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสีจะ
ชวยวินิจฉัยไดในกรณีที่เปนน่ิวที่ไมทึบแสง และมขีนาดเล็ก 
 
คําสําคัญ:  น่ิวในไตและกระเพาะปสสาวะ   เอกซเรย   การอัลตราซาวนดชองทอง   สุนัข 
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Case report: Kidney stones in a female Pomeranian dog

Case report: Kidney stones in a female Pomeranian dog 
 

Thanikran Suwannachote1#   Jetsada Rungpupradit1   Kornrat Pimsin2   Bordithit Prapanvitayasit2 
Pattama Petchree2   and   Kreakkeart Chalearndansourn2 

 

Abstract 
 

The prevalence of  kidney stones in dogs is low and commonly seen in female than males.  The most 
common type of kidney stones are calcium oxalate and struvite. The mechanism of stone formation is still 
unclear.  Several factors contribute to the formation of the stones, such as urinary tract infections, diet and 
genetic. In this case report shows the diagnosis for kidney and bladder stones in a 3 years old female 
Pomeranian. The dog presented signs of vomiting, pollakiuria and haematuria. Physical examination found 
dehydration and abdominal pain, laboratory results from blood and urine sample indicated renal function 
impalements. Kidney and bladder stones were detected by plain-film radiograph. Abdominal ultrasound found 
hyperechoic and acoustic shadow in the left renal pelvis and urinary bladder. Kidney stone can be diagnosed by 
several methods. Radiography and abdominal ultrasonography suitable for diagnosis of large and radiopaque 
calculi. However, intravenous pyelography should be considered for diagnosis if calculi are small and less 
radiopaque. 
Keywords:  kidney stones, plain-film radiograph, abdominal ultrasound, dog 
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 วลัยพร ตนพิทักษ และคณะ การตรวจหาการด้ือยา methicillin ของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus sp. 
ดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอรเรสอยางงาย 

การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คร้ังท่ี 4 ประจําป 2553 เร่ือง “สัตวแพทยไทยหวงใยชุมชน” 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

การตรวจหาการดื้อยา methicillin ของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus sp. 
ดวยวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอรเรสอยางงาย 

 
วลัยพร ตนพิทักษ1#   จุฬาภา สอนกล่ิน1   และ   สามารถ สุวรรณเคน2 

 

บทคัดยอ 

 
การติดเช้ือ Staphylococcus มีความสําคัญทั้งในคนและสัตวและพบมีความชุกสูง ซึ่งการด้ือตอยา 

methicillin ของเช้ือ Staphylococci พบมีอุบัติการณเพ่ิมมากขึ้นและมีการรายงานการติดเช้ือขามกันระหวางคน
และสัตว วิธีการตรวจหาการด้ือตอยา methicillin ที่ใชในหองปฏิบัติการท่ัวไปโดยการทดสอบตอแผนยาปฏิชีวนะ 
oxacillin ขนาด 1 ไมโครกรัม บนอาหารเล้ียงเช้ือแบบแข็งน้ัน ใหผลไมแมนยําเน่ืองจากการแสดงออกของการด้ือ
ยา methicillin น้ันอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่น เชน อุณหภูมิ ความเปนกรดดาง เวลาการบมเช้ือ และความ
เขมขนของเกลือในอาหารเลี้ยงเช้ือ เปนตน ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงไดพัฒนาการตรวจหา mecA ยีนที่สราง
โปรตีน penicillin binding protein 2a (PBP2a) ซึ่งทําใหแบคทีเรียด้ือตอยา methicillin โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลิ
เมอรเรส (polymerase chain reaction) อยางงายขึ้น ผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซขนาด 280 bp ของ mecA ยีน ตรวจ
พบใน Staphylococcus sp. ที่แยกไดจากตัวอยางที่สงเขามายังศูนยบริการชันสูตรโรคสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร ป ค.ศ. 2008-2009 ทั้งสิ้นจํานวน 17 ตัวอยางจาก 49 ตัวอยาง โดยตรวจพบใน Staphylococcus สายพันธุ
ที่ด้ือตอยา oxacillin ทั้งหมด 16 สายพันธุ และ สายพันธุที่ไวตอยา oxacillin จํานวน 1 สายพันธุ จากการศึกษาครั้ง
น้ีแสดงใหเห็นวา ปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอรเรสท่ีพัฒนาเพ่ือตรวจหาการด้ือยา methicillin โดยตรวจหา mecA ยีนน้ี
มีความไวและความจําเพาะสูงแตคาใชจายในการตรวจยังคงสูงเมื่อเทียบกับการตรวจโดยวิธีที่ใชใน
หองปฏิบัติการท่ัวไป  
 
คําสําคัญ:  Staphylococcus   การด้ือยา methicillin   ปฏิกิริยาลูกโซ mecA gene 
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Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus sp. by simple Polymerase chain reaction 
 

Walaiporn Tonpitak1#   Chulabha Sornklein1   and   Samart Suwannakhen2 
 

Abstract 
 

Staphylococcus infections are common and high prevalence but great important in human and animal 
health. Methicillin resistant Staphylococci are found increasing frequency and cross-transmission of methicillin 
resistant Staphylococcus strain between animals and humans are also reported. The methicillin resistant 
identification by conventional method using 1 μg oxacillin disc diffusion test is not accurate because the 
expression of methicillin resistance is affected by environmental conditions as temperature, pH, incubation time 
and salt concentration in the media. A simple polymerase chain reaction (PCR) based on mecA gene encoding 
penicillin binding protein 2a (PBP2a) responsible for methicillin resistance was developed in this study. The 
expected 280 bp PCR product was detected in 17 of 49 Staphylococcus sp. isolated from samples sent to 
Mahanakorn Veterinary Diagnostic center in 2008 - 2009. All sixteen oxacillin resistant Staphylococcus strains 
and one oxacillin sensitive Staphylococcus strain were found by mecA gene detection. The result revealed that 
the polymerase chain reaction developed in this study is highly sensitive and specific but the cost may be higher 
when comparing with conventional method. 
 
Keywords:  Staphylococcus, methicillin resistant, PCR, mecA 
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รายงานสัตวปวย: การเกิดภาวะ  Lipoid Pneumonia 
ในนกคาริเบียน ฟลามิงโก (Phoenicopterus ruber) 

รายงานสัตวปวย: การเกิดภาวะ  Lipoid Pneumonia 

ในนกคาริเบียน ฟลามิงโก (Phoenicopterus ruber) 
 

สุวริน  ภาวสุทธิไพศิฐ1#   และ   ทนงศักด์ิ  มะมม2 
 

บทคัดยอ 
 
 ตัวอยางเน้ือเยื่อจากซากนกคาริเบียน ฟลามิงโก (Phoenicopterus ruber) โตเต็มวัย เพศผู  ซึ่งตรวจพบนํ้า
ผสมฟองอากาศสีชมพูสมปริมาณมากในทางเดินหายใจ ถูกสงมายังหนวยจุลพยาธิวิทยา ศูนยบริการชันสูตรโรค
สัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ลักษณะภายนอกของปอดพบกอนสีขาวเน้ือแนนตามตําแหนงตางๆ ของ
ปอด  เมื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยาแลวพบวาเน้ือเยื่อปอดประกอบดวย Lipid-laden macrophages จํานวนมาก
ภายใน Parabronchi และ Secondary bronchi โดยปราศจาก Multinucleated giant cells ทั้งน้ีหยดไขมันภายใน 
Foamy macrophages ในถุงลมยอมติดสี Oil Red O ปรากฏเปนหยดสีสม  จากผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา
นําไปสูการวินิจฉัยวาเปนภาวะ  Lipoid pneumonia ซึ่งเปนภาวะที่พบไดไมบอยนัก  การเกิดภาวะ Lipoid 
pneumonia สามารถจําแนกไดเปน 2 ชนิด คือ (1) Exogenous lipoid pneumonia อันเน่ืองมาจากการหายใจเอา
สารประกอบคลายไขมันเขาไป หรือ (2) Endogenous lipoid pneumonia ซึ่งพบในหลายกรณีดวยกัน อาทิ ความ
ผิดปกติของ Lipid metabolism หรือ ภาวะอุดตันของทอทางเดินหายใจ เน่ืองจากการเกิดเน้ืองอก ทั้งน้ี 
Multinucleated giant cells สามารถพบไดทั่วไปในภาวะ Exogenous lipoid pneumonia แตมักจะไมปรากฏใหเห็น
ในภาวะ Endogenous lipoid pneumonia  แมวาสาเหตุของการเกิดภาวะ Lipoid pneumonia ในสัตวชนิดน้ียังไม
เปนที่ทราบแนชัด แตการที่ Multinucleated giant cells ไมปรากฏในการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาน้ันอาจนําไปสู
การวินิจฉัยวาเปน Idiopathic endogenous lipoid pneumonia 
 
คําสําคัญ: Lipoid pneumonia   Foamy macrophages   ฟลามิงโก 
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Case report : Lipoid pneumonia in a Caribbean Flamingo (Phoenicopterus ruber) 
 

Suvarin  Pavasutthipaisit1,#   and   Thanongsak  Mamom 2 

 
Abstract 

 
  Tissue samples from carcass of an adult male Caribbean Flamingo (Phoenicopterus ruber) showing 
massive orange-pink frothy fluid running out of airways were submitted to histopathology section of 
Mahanakorn Veterinary Diagnostic Center (MVDC). The gross lesions of the lung are multifocal white firm 
nodules which histopathological examination revealed severe diffuse accumulation of lipid-laden macrophages 
within parabronchi and secondary bronchi without evidence of multinucleated giant cells. The lipid droplets 
within foamy macrophages in some alveoli were stained positively to Oil Red O as bright orange droplets. 
These features can lead to a diagnosis as lipoid pneumonia which is an uncommon condition. The lipoid 
pneumonia is usually classified as (1) Exogenous lipoid pneumonia due to aspiration of fat-like compound 
materials or (2) Endogenous lipoid pneumonia which appears in multiple causes such as disorder of lipid 
metabolism or bronchial obstruction by tumor. The multinucleated giant cells are commonly observed in cases 
of exogenous lipoid pneumonia but not in endogenous lipoid pneumonia. Although the causes of lipoid 
pneumonia are not clearly defined in this animal, the absence of multinucleated giant cells observed 
histologically may lead to a suggestive diagnosis of idiopathic endogenous lipoid pneumonia. 
 
Keywords: Lipoid pneumonia, Foamy macrophages, Flamingo 
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รายงานสัตวปวย: การอักเสบของขอตอหลายขอในสุนัขพันธุชิหส ุ

รายงานสัตวปวย: การอักเสบของขอตอหลายขอในสุนัขพันธุชิหสุ 
 

นัฐชัย สุรรุจิ1#   เจษฎา  รุงภูประดิษฐ1   และ   ชาริณี  โสภารัตน1 
 

บทคัดยอ 
 

สุนัขพันธุชิหสุ  อายุ 2 ป  เพศเมีย  เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตวเพ่ือการเรียนการสอนดานสัตวเล็ก  
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครดวยอาการนอนไมลุก  ขาทั้ง  4 ขางไมสามารถรับ
นํ้าหนักตัวได  ตรวจพบอาการเจ็บขาและมีการบวมตามขอตอตาง ๆ ทั้งขอตอปลายขาหนาและขอเขา  การตรวจ
ทางรังสีวินิจฉัยพบนํ้าในขอตอปลายขาหนารวมกับการทําลายของกระดูกตามขอตาง ๆ  ผลการตรวจเลือดพบ
ภาวะโลหิตจางและพยาธิในเม็ดเลือดชนิด Ehrlichia canis  การพบการอักเสบของขอตอหลายขอในขณะเดียวกัน
รวมกับการทําลายของกระดูกอาจเก่ียวของกับขอตออักเสบจากภูมิคุมกัน  ขอตออักเสบจากริกเกตเซีย ขอตอ
อักเสบแบบไมติดเช้ือ หรือขออักเสบชนิด rheumatoid  เมื่อทําการเจาะน้ําไขขอเพ่ือตรวจทางเซลลวินิจฉัยพบ 
hypersegmented neutrophils, macrophage และ synoviocytes แตไมพบแบคทีเรีย  จากผลการตรวจทางเซลล
วินิจฉัยจึงสรุปวาเปนการอักเสบของขอตอหลายขอแบบไมติดเช้ือและสงสัยวาเปนขอตออักเสบชนิด rheumatoid  
ดังน้ันควรทําการวินิจฉัยเพ่ิมเติมโดยการตรวจระดับ rheumatoid factor  (IgG หรือ IgM) ในซีรัม อยางไรก็ตามวิธี
น้ีนอกจากจะเปนวิธีที่มีคาใชจายสูง แลวยังสามารถพบผลบวกลวงไดบอยดวย 
 
คําสําคัญ: การอักเสบของขอตอหลายขอ   พยาธิในเม็ดเลือด   สุนัข  
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Case report: Polyarthritis in Shih-Tzu dog 
 

Nattachai  Suraruji1#   Jetsada  Rungpupradit1   and   Charinee  Soparat1 
 

Abstract 
 

A 2-years-old female Shih-Tzu was brought to Small Animal Teaching Hospital of Mahanakorn 
University of Technology with signs sternum recumbency and non weight bearing.  Pain and both carpal and 
stifle joints swelling were also detected by palpation.  Radiographic examination found joint effusion of both 
carpal joints and found bone destruction within several joints.  Hematological examination revealed anemia and 
Ehrlichia canis who demonstrated in blood film. Erosive polyarthritis is observed in many etiologic type of 
polyarthritis  such as  immune mediated polyarthritis, rickettsial polyarthritis, non-infectious polyarthritis, and 
rheumatoid arthritis. Arthrocentesis was performed for cytological analysis. The results found many 
polymorphonuclear cells mainly hypersegmented neutrophils, macrophages and synoviocytes without any 
pyogenic bacteria. Base on cytological results, non-infectious polyarthritis was diagnosed, and suspected for 
rheumatoid arthritis.  Rheumatoid factors (IgG or IgM) should be performed, however, the rheumatoid factors 
detection is relatively expensive, and often give false-positive results. 
 
Keywords:  polyarthritis, Ehrlichia canis, dog 
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ความชุกของไวรัสไขหวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลที่แยกไดจากนกเปดนํ้า Northern pintail 
(Anas acuta) ที่อพยพมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุนระหวางป 2549-2553 

ความชุกของไวรัสไขหวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิลท่ีแยกไดจากนกเปดน้ํา Northern pintail  

(Anas acuta) ท่ีอพยพมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญ่ีปุนระหวางป 2549-2553 
 

Sakchai Ruenphet1,2,3#   Alam Jahangir4   and   Kazuaki Takehara 
 

บทคัดยอ 
 

นกน้ําปาไมเพียงแตเปนตัวกักเก็บไวรัสไขหวัดนก ที่สําคัญตามธรรมชาติเทานั้นแตยังรวมถึงเปนตัวกักเก็บ 
ไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus) และไวรัสในกลุม paramyxoviruses โดยเฉพาะอยางย่ิงนกเปดน้ําชนิด 
Northern pintail (Anus acuta) ซ่ึงมีรายงานวามีการตรวจพบเช้ือไวรัสหลายชนิดในนกกลุมนี้ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือและ
ยุโ รปอย า ง ไรก็ ต ามข อ มูล เ กี่ ย วกั บก ารคว ามชุ กของไว รัสที่ พบในนก เป ดน้ํ า ในช ว งที่ มี ก า รอพยพมา 
ในเอเซียนั้นมีขอมูลนอยมากตัวอยางอุจจาระนกเปดน้ําจํานวน 7,856 ตัวอยาง ที่เก็บรวบรวมไดในชวงฤดูหนาว 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุน ระหวางป 2549-2553 ไดถูกเพาะแยกเชื้อไวรัส (virus isolation) ในคัพภะของไก 
(chicken embryo) และไดถูกบงชี้ชนิดของไวรัส (virus identification) โดยวิธีทางซีร่ัมวิทยา และอณูชีวโมเลกุล 
(serological and molecular techniques) รวมทั้งการหาคุณลักษณะของไวรัส (virus characterization) 
โดยวิธีการหาลําดับของยีน  (gene sequenceing) ไวรัสที่ เพาะเลี้ยงไดจํานวน  154 ตัวอยาง  (1.96%) 
สามารถแยกเปนเชื้อไวรัสไขหวัดนกจํานวน 77 ตัวอยาง (50%) ไวรัสนิวคาสเซิลจํานวน 44 ตัวอยาง (28.6%) 
และที่ยังไมไดบงชี้ชนิดของไวรัสจํานวน 33 ตัวอยาง (21.4%) ไวรัสไขหวัดนกบงชี้เปนชนิดของ haemagglutinin จํานวน 
8 haemaglutinin และ neuraminidase จํานวน 8 neuraminidase ซ่ึงมีจํานวนสายพันธุ (subtype) ทั้งส้ิน 18 สายพันธุ ไดแก 
H1N1, H1N2, H1N3, H3N2, H4N6, H5N2, H5N3, H5N9, H6N1, H6N2, H6N5, H6N8, H7N7, H10N1, H10N6, H10N9, 
H11N1 และ H11N9 โดยสายพันธุที่พบมากที่สุดคือ H5N2 (14.29%) รองลงมาคือ H4N6 (12.99%) และ H7N7 (11.69%) 
สวนไวรัสสายพันธุ H5 และ H7 ทั้งหมดบงชี้วาเปนชนิดที่มีความรุนแรงต่ํา โดยมีลําดับกรดอะมิโนเปน PQRETR*GLF 
และ ETPKGR*GLF ตามลําดับ โดยไวรัสอยูในกลุมยูเรเซีย (Eurasia) และมีความสัมพันธใกลชิด 
กับไวรัสที่เพาะเลี้ยงไดจากเปดในประเทศจีนจํานวน 9 ตัวอยางจาก 44 ตัวอยางของไวรัสนิวคาสเซิล 
ไดถูกแสดงลําดับของกรดอะมิโนในสวน cleavage site พบวา 4 ตัวอยางมีลําดับกรดอะมิโนเปน 111GRQGRL117, 
111GKQGRL117 จํานวน 3 ตัวอยาง 111EKQGRL117 และ 111ERQERL117 อยางละหน่ึงตัวอยาง ซ่ึงสายพันธุไวรัสทั้งหมด 
บงชี้วาเปนไวรัสนิวคาสเซิลที่มีความรุนแรงตํ่า จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวานกเปดน้ําที่อพยพมาในประเทศญ่ีปุน 
สามารถนำพาไวรัสทั้งไวรัสไขหวัดนก นิวคาสเซิล และไวรัสในกลุมที่ตกตะกอนเม็ดเลือดแดงอื่นๆ ไดผลการศึกษานี้ 
ชวยทําใหเขาใจระบาดวิทยาของไวรัสดังกลาว ที่ผานมาจากนกอพยพเหลานี้ได 
 
คําสําคัญ: ไวรัสไขหวัดนก, ไวรัสนิวคาสเซิล, นกเปดน้ํา (Northern pintail), ความชุก 
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Abstract 
 

Aquatic wild birds are not only the natural reservoir of avian influenza viruses (AIV) but also carry 
Newcastle disease virus (NDV) and other avian paramyxoviruses (APMV). Among the wild birds, northern 
pintail (Anas acuta) ducks are reported to host different types of viruses in North America and Europe. 
However, little is known about the viruses carried by pintails those migrate in Asia especially in Japan. A total 
of 7856 fecal samples were collected from pintail ducks winter in Japan during 2006-2010. Viruses were 
isolated in chicken embryo and identified by serological and molecular techniques. Molecular characterization 
of viruses was done by gene sequencing. A total of 154 (1.96%) haemagglutinating viruses were isolated. Of 
these 50.0 and 28.6% were identified as AIV and NDV, respectively and 21.4% viruses remained to be 
identified (Table 1). AIVs comprised 8 haemagglutinin (H) subtypes and 8 neuraminidase (N) subtypes with 18 
different combinations. The combinations were H1N1, H1N2, H1N3, H3N2, H4N6, H5N2, H5N3, H5N9, 
H6N1, H6N2, H6N5, H6N8, H7N7, H10N1, H10N6, H10N9, H11N1 and H11N9. The most frequently 
detected subtype combination was H5N2 (14.29%) followed by H4N6 (12.99%) and H7N7 (11.69%). The 
amino acid motif at the HA0 cleavage site of H5 and H7 subtypes were PQRETR*GLF and ETPKGR*GLF, 
respectively, indicate that all those isolates were low pathogenic. Our viruses (AIV) were clustered under 
Eurasian lineage and most of the viruses have homology to viruses isolated from duck in China. All 9 NDVs 
had an avirulent motif of monobasic amino acids at their F gene cleavage sites. Of the 9 isolates, 4 exhibited 
sequence motif of 111GRQGRL117, 3 exhibited the sequence motif of 111GKQGRL117, 1 exhibited the sequence 
motif of 111EKQGRL117, and one isolate exhibited the sequence motif of 111ERQERL117at the cleavage site of the 
F gene. The phylogenic tree constructed on the basis of partial sequence (nt 1 to 404) of the F protein gene 
together with those from GenBank. Eight isolated NDVs were classified as genotype II by phylogenetic 
analysis, and one isolated belong to genotype I. Viruses in other haemagglutinating group were tested by 
antisera to APMV-IV but none was found positive and remained to be identified. Above results clearly indicate 
that pintail carry different types of viruses including NDV and a wide variety of AIV. None of the viruses were 
found virulent. Present findings will help to get better insight about the epidemiology of AIV, NDV and other 
haemagglutinating viruses.  
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ธีระกุล นิลนนท1   ธนพล หนองบัว1   ชัยวัฒน จรัสแสง2#   และ   สราวุธ ศรีงาม2 
 

บทคัดยอ 
 

 แพะเพศผูพันธุผสมบอรแองโกลนูเบียนอายุ 1 ปถูกนําเขามารักษาที่หนวยสัตวเคี้ยวเอื้องโรงพยาบาล
สัตว คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยอาการซึมเบื่ออาหารและทองกาง  เยื่อเมือกซีด จากการซัก
ประวัติเจาของรายงานวาเห็นแพะในฟารมมีอาการดังกลาวหลายตัวมักจะตาย จากการผาซากจะพบถุงพลาสติกใน
กระเพาะหมักและเจาของฟารมเห็นแพะตัวดังกลาวกินถุงพลาสติก จากการตรวจรางกายพบวาแพะมีอาการโลหิต
จางอยางรุนแรง (PCV 5.5%) และไมพบการบีบตัวของกระเพาะหมัก ทําการเปดผากระเพาะโดยการวางยาชา
เฉพาะที่ พบเศษถุงพลาสติกในกระเพาะหมัก แพะสามารถกลับมาสูในภาวะปกติและมีสุขภาพดี 2 สัปดาหหลัง
การผาตัด  รายงายสัตวปวยน้ีช้ีใหเห็นวาแพะมีความเสี่ยงสูงที่จะกินเศษวัสดุตางเขาไปไดงาย เจาของสัตวควร
ระมัดระวังเศษวัสดุที่ไมยอยและอาจจะเปนอันตรายได การผาตัดแพะในรายท่ีมีภาวะโลหิตจางอยางรุนแรง  ถามี
การดูในระหวางผาตัดและหลังผาตัดที่ดีสามารถชวยรักษาชีวิตสัตวได เจาของฟารมแพะควรระมัดระวังเศษวัสดุที่
เหลือที่อาจจะเปนอันตรายตอสัตวได 
 
คําสําคัญ:  การเปดผากระเพาะหมัก   แพะ   สิ่งแปลกปลอม 
 

                                                 
1  หนวยสัตวเคี้ยวเอ้ือง โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2  ภาควิชาศัลยศาสตรและวิทยาการสืบพันธุ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
# ผูรับผิดชอบบทความ: chajarrat@kku.ac.th 
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A case report:  Rumenotomy in goat in case of foreign body ingestion

A case report:  Rumenotomy in goat in case of foreign body ingestion 
 

Theerakul Nilnont1   Thanapol Nongboa1   Chaiwat Jarassaeng2#  and   Sarawut Sri-ngam2 
 

Abstract 
 

 Hybrid Boer-AngloNubain male goat, age one year was admitted in ruminant section of animal 
hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University. History taking, the owner informed the others 
goat was death from belly abdomen, anorexia and found plastic bag in rumen after necropsy. The owner 
informed that the goat ingested a plastic bag.  Physical examination found pale mucous, depression, severe 
anemia (PCV 5.5%), ruminal stasis.  Rumenotomy was used in this case by local anesthesia and plastic bag in 
rumen was found.  The goat recovered to normal health in two weeks after the operation. This case report had 
shown that proper management in surgery could be safe in severe anemia and ingestion of foreign body. The 
owner should be avoided a residue property in goat farm.  
  
Keywords:  Rumenotomy, goat, foreign body 
 

                                                 
1  Ruminent section, Animal hospital, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University   
2  Departmenty of Surgery and Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University  
# Corresponding author: chajarrat@kku.ac.th 
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ผลของการเสริมฮอรโมน และ/หรือสารคลายฮอรโมนตอคุณภาพซากของแพะเนื้อ 

ผลของการเสริมฮอรโมน และ/หรือสารคลายฮอรโมนตอคุณภาพซากของแพะเนื้อ 
 

ธนรรษมลวรรณ  พลม่ัน1#   ปราโมทย  แพงคํา1   และ   อัจฉรา  ลักขณานุกูล1 
 

บทคัดยอ 
 

 จุดประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือ เพ่ือศึกษาผลของการเสริมฮอรโมน และสารคลายฮอรโมนตอ

คุณภาพซากของแพะเน้ือ โดยใชแพะพันธุผสม (แองโกลนูเบียน × พ้ืนเมืองไทย) เพศผูจํานวน 18 ตัว และ
แผนการทดลองเปนแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design; CRD) ซึ่งมีจํานวนซ้ําเทากับ 6 แพะเพศผู
ไมตอนที่ใชในการทดลองน้ี ทั้งหมดไดรับอาหารแบบเต็มที่ โดยอาหาร คือ ฟางขาวที่เสริมดวยอาหารขน 
(โปรตีนรอยละ 14) รอยละ 1.5 ของนํ้าหนักตัว กลุมทดลองแบงเปน กลุมควบคุม กลุมที่ไดรับการฉีดฮอรโมน 
estradiol ขนาด 0.75 มก./กก. ของนํ้าหนักตัว และกลุมที่ไดรับสารคลายฮอรโมน estradiol จากกวาวเครือขาว 
(Pueraria mirifica) ขนาด 0.75 มก./กก. ของนํ้าหนักตัว ผลการศึกษาพบวาในแตละกลุมทดลองไมมีความ
แตกตางกันของ ความยาวซาก เปอรเซ็นตซาก พ้ืนที่หนาตัดของเน้ือสันนอก (loin) ความหนาของไขมันสันหลัง 
ความเปนกรด-ดาง และสีของเนื้อ นอกจากน้ีคาความเปนกรด-ดางและสีของเน้ืออยูในชวงของคาที่เหมาะสม ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ไดน้ีบงช้ีวาการไดรับ estradiol และสารคลายฮอรโมน estradiol ไมมีผลตอคุณภาพซาก ดังน้ัน
สามารถนํา estradiol และสารคลายฮอรโมน estradiol จากกวาวเครือขาวไปใชไดโดยไมมีผลกระทบดานลบตอ
คุณภาพซาก  

 
คําสําคัญ:  ฮอรโมน   กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica)   คณุภาพซาก แพะเน้ือ 

 

                                                 
1  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัด
 นครราชสีมา  30000 
# ผูรับผิดชอบบทความ: nangnaka_99@hotmail.com 
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Effects of supplementation of hormone and/or hormone-like 
compounds on carcass quality in meat goats 

Effects of supplementation of hormone and/or hormone-like compounds 
on carcass quality in meat goats 

 
T.  Phonmun1#   P.  Paengkoum1   and   A. Lukkananukool1 

 
Abstract 

 
 The purpose of this study was to determine the effects of supplementation hormone and hormone-like 
compounds on carcass qualities of meat goats. Eighteen crossbred (Anglo-Nubian x Thai native) male goats 
were used in completely randomized design (CRD) with 6 replications. All intact male goats were fed ad 
libitum with rice straw and supplemented with 1.5%BW concentrates (14%CP). The treatments were control, 
injected estradiol 0.75 mg/kg BW and supplements estradiol-like compounds 0.75 mg/kg BW from Pueraria 
mirifica. The results showed that carcass length, dressing percentage, loin eye area, back fat thickness, pH and 
meat color were not significantly different among treatments. Futhermore, the pH and color of meats after 
slaughtering in all groups were in the optimum ranges. This would indicate no effect of obtaining estradiol and 
estradiol-like on carcass quality. Thus, estradiol and estradiol-like compounds could be applied to meat goats 
without adverse effects on carcass quality.  

 
Key words:  hormone, Pueraria mirifica, carcass quality, meat goats 
 

                                                 
1  School of Animal Production Technology, Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology, Muang, 
 Nakhon Ratchasima 30000, Thailand 
# Corresponding author: nangnaka_99@hotmail.com 
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