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คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

 One Health มผีูใหความหมายไวหลากหลายแตที่

นํามาพอเปนขอมูลเพ่ือความเขาใจมี 2 อันที่นาจะ

เขาใจงาย คือ 

 One Health เปนวิธีการแกปญหาสุขภาพแนวทาง

ใหม ทีร่วมเอาแนวทางปฏิบตัดิานสุขภาพคน สขุภาพสัตว

และสุขภาพสิ่งแวดลอม เขาไวดวยกัน เพื่อนําสูการมี

สุขภาพที่ดีโดยองครวม หรือ 
 One Health เปนชื่อรวมสมัย หมายความเก่ียวกับ

ความรวมมือระหวางวิทยาศาสตรหลากแขนง ตางสาขา 
เพื่อการสรางสุขภาพที่ดีของสวนรวม ไดแก คน สัตว และ

ระบบนิเวศ จัดเปนศาสตรใหมที่เกิดข้ึน ในการประกอบ
วิชาชีพจากการตระหนักถึงความสัมพันธและทับซอน

ระหวาง เศรษฐศาสตร วัฒนธรรมและกายภาพขององค
ประกอบตางๆ

 One Health ตระหนักวา คนมสิามารถอยูไดอยางโดด

เดี่ยวแตเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของระบบนิเวศ ที่ยิ่งใหญ

มหาศาลซึ่งแตละองคประกอบของระบบนิเวศลวนมี

กิจกรรมและหนาที่อันตางก็มีผลกระทบซึ่งกันและกัน

ÃÈ.¹.Ê¾.»Ò¹à·¾  ÃÑμ¹Ò¡Ã
¤³º´Õ¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

OneHealth ¤×ÍÍÐäÃ?
 One Health เกิดขึ้นมาจากกรณีปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ืออุบัติใหมและโรคติดเช้ืออุบัติซํ้า  

ทําใหแวดวงการแพทยและสัตวแพทยตระหนักถึงความ

สําคัญที่จะตองหาแนวทางการทํางานใหมเพื่อการแก

ปญหาและรับมือโรคท้ังสองกลุมนั้น โดยเฉพาะอยางย่ิง

จากตัวอยางสําคัญ คือ การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก 

หรือ Avian Influenza อันเปนเพียงหนึ่งในโรคที่คุกคาม

ตอสุขภาพมนุษยซึ่งอุบัติใหม โดยมีจุดกําเนิดจากสัตวใน

ชวงไมกี่สิบปที่ผ านมา ยังมีโรคอื่นๆ เชน BSE หรือ

Mad Cow, SARS, Swine Flu ฯลฯ

 ฉะน้ันการตอกรกับโรคเหลานี้ทั้งที่รู จักและไมรู จัก

จะประสบความสําเร็จมไิดเลยหากปราศจากความรวมมือ

กัน ตรวจวินิจฉัย เฝาระวัง ติดตาม ปองกัน รักษา ศึกษา

วิจัย ประชาสัมพันธ และการแลกเปล่ียนขอมูล รวมกัน

ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบดานสุขภาพคน สุขภาพ

สัตวเล้ียง และสุขภาพสัตวปา (อันเสมือนตัวแทนของ

สิ่งแวดลอม) ความสําเร็จจึงจะเกิดขึ้นไดดังที่ประเทศไทย

แสดงใหเห็นแลวจากการควบคุมโรคไขหวัดนกที่ระบาด
เมื่อ พ.ศ.2547 นั่นคือ แนวทาง One Health อันสามารถ

นําไปประยุกตใชในการแกปญหาสุขภาพอื่นๆ อยางมี
ประสิทธิภาพอีกตอไปไดในอนาคต

 One Health จะเกิดขึ้นไดนอกเหนือจากเขาใจ

หลกัการซ่ึงงายตอการเขาใจดังขางตน หากทวาการปฏิบตัิ

จริงมักมีปญหา ฉะน้ันผูที่มุ งหมายจะใช One Health
จึงจําเปนตองเปดใจ ยอมรับความคิดเห็นและเคารพ

ในความเทาเทียมกันระหวางวิชาชีพ อาชีพ และศาสตร

ตางๆ ที่ทํางานรวมกันเพียงแคนี้โอกาสสําเร็จยอมมี

เกินกวาคร่ึงแลว ที่เหลือมาจากความอยากทํา ซึ่งผูเขียน

คิดวาตองมากอนและสําคัญเปนอยางยิ่ง!
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 คําวา “One Health” เปนคําท่ีเพิ่งจะเขามาใน
ประเทศไทยเม่ือไมกี่ปมาน่ีเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวง 

5-6 ปมาน่ี กระแส One Health ดูจะแรงข้ึนมาเร่ือยๆ 

ตามลําดับ 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดถอืเอา
ทฤษฏีสุขภาพหน่ึงเดียว หรือ One Health นี้เปนปรัชญา

ของคณะฯและดําเนินงานในการทํางานดวยหลักการนี้ 

ทั้งนี้ไดพยายามสอดแทรกความรูความเขาใจตลอดจน
แนวคิดในการทํางานแบบสุขภาพหน่ึงเดียวเขาไปใน

การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

 ทานผูอานคงจะคิดวาอะไรหวา “หมูบาน
สุขภาพหน่ึงเดียว” ฟงดูชื่อแปลกๆ แนนอน

ครับผมเองก็รูสึกเหมือนกันวามันแปลกๆ แต

เพราะความแปลกนี่แหละครับ ทําใหทุกทาน
ตองมาน่ังอานส่ิงทีผ่มกําลงัจะเลาใหฟงตอไปน้ี

One Health Village
ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾Ë¹Öè§à´ÕÂÇ Í.´Ã.¹.Ê¾.ÁÒâ¹ªÞ � ÂÔ¹´Õ

ÀÒ¤ÇÔªÒàÇªÈÒÊμÃ�¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å
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คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

 สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ที่จริงแลว

หมายถึง การทํางานแบบบูรณาการหรือประสานสัมพันธ
กันทั้งในดานสุขภาพคน สุขภาพสัตว  และสุขภาพ

สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากโรคตางๆ ไมไดเกิดเฉพาะ

ในคนเทานัน้ หากแตโรคหลายชนดิยงัมสีตัวเปนตวักกัโรค
และมีแมลงเปนพาหะ อีกทั้งยังคงเก็บกักไดในสภาพ

แวดลอมที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อเกิดปญหาในสัตวก็สามารถ
สงผลมาถงึมนษุยไดโดยงายเชนกนั ดงันัน้ การมองปญหา

ของเราจึงควรจะมองใหรอบดานในทุกมติแิละควรจะแลก

เปล่ียนขอมูลขาวสาร ตลอดจนวางแผนทํางานรวมกัน

ทั้งในกลุมแพทย สาธารณสุข สัตวแพทย นักนิเวศวิทยา

และสิ่งแวดลอม เพื่อจะไดมีทางออกที่ดีในการแกปญหา
รวมกันนั่นเอง

One Health has been defined 

as “the collaborative effort of 

multiple disciplines - working 

locally, nationally, and globally  

to attain optimal health for 

people, animals and the 

environment”.

 One Health is a new phrase, but the concept extends 
back to ancient times. The recognition that environmental 
factors can impact human health can be traced as far back 
as to the Greek physician Hippocrates (c. 460 BCE - c. 370 
BCE). He promoted the concept that public health depended 
on a clean environment. 
 The Italian physician Giovanni Maria Lancisi (1654-
1720) was a pioneering epidemiologist, physician, and 
veterinarian, with a fascination in the role the physical envi-
ronment played in the spread of disease in humans and 
animals. The idea that human, animal and environmental 
healths are linked was further revived during the French 
Revolution by Drs Louis-René Villerme (1782–1863) and 
Alexandre Parent-Duchâtelet (1790–1835) who developed 
the specialty of public hygiene. 
 The phrase “One Medicine” was developed and 
promoted by Calvin W. Schwabe (1927–2006), a veterinary 
epidemiologist and parasitologist in his textbook “Veterinary 
Medicine and Human Health”.
 The more recent use of One Health may be traced to 
a story about Ebola hemorrhagic fever. William Karesh, DVM 
as saying, “Human or livestock or wildlife health can’t be 
discussed in isolation anymore. There is just one health. 
 The One Health Commission: in 2007, Dr. Roger Mahr, 
the President of the American Veterinary Medical Association 
(AVMA), met with Dr. Ronald Davis, the President of the 
American Medical Association, to discuss bringing the animal 
and human medical communities together. The AVMA es-
tablished a One Health Initiative Task Force and passed a 
One Health resolution analogous to the AMA’s resolution in 
July 2008. The One Health Task Force eventually became 
the One Health Commission headed by Dr. Roger Mahr.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/One_Health
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 หากแตแนวคิดเรื่อง One Health ไดถูกนํามาประยุกต

เขากับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาทีม่คีวามสลบัซบัซอน ยุงยากเกนิกวาจะแกไขไดโดย

ลาํพัง อาทิ ปญหาหมอกควันทีเ่กดิจากการเผาทุงนาหลงัฤดู

เก็บเกี่ยว อันนํามาซึ่งปญหาสุขภาพทางดานระบบหายใจ

ของผูคนในทองถิ่น การแกปญหาคงมิใชมองแตวาจะทํา

อยางไรจึงปองกันควันเหลาน้ันได หากแตจําเปนตองหาวิธี
หยดุการเผาทุงนาหลงัเกบ็เกีย่วโดยคงตองทัง้ใหความรูและ

หาทางออกใหกับชาวบานในการขจัดตอขาวเหลานั้นไป
พรอมๆ กัน เปนตน

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเสนอ

แนวทางหมูบานสขุภาพหนึง่เดียว หรอื หมูบาน One Health 

ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือจะไดสอดคลองกับกิจกรรมของนักศึกษาใน

หลายๆ คณะฯ ที่มักจะออกคายไปพัฒนาชนบทและนํา
ความรูของตนเองไปชวยพัฒนาหมูบานเหลาน้ัน แตที่ผาน

มาหลายคณะฯมักจะเดินทางไปยังพื้นท่ีหางไกลและไป

พัฒนาเพียงคร้ังเดียว ทําใหกิจกรรมดังกลาวไมเกิดความ

ตอเนื่องสงผลใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมมากพอ
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 ดังนั้น ทางคณะฯ จึงไดทําการคัดเลือกหมูบานท่ีจะ

ทําโครงการ โดยเนนหมูบานที่มีความตองการในการ

พัฒนาและผูนําชุมชนมีความต้ังใจเปนหลัก หมูบานท่ีได

รบัการคดัเลอืกเบือ้งตน ไดแก หมูบานแกงปลากด หมูบาน

สามัคคีธรรม และหมูบานคลิตี้ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดย

ทางคณะฯรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 

วทิยาเขตกาญจนบุร ีเจาหนาทีส่าธารณสุข ปศสุตัว เจาหนาที่ 

จากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นอกจากนี้

ผูเชี่ยวชาญจาก University of Minnesota ยังไดรวมลง

พื้นที่พูดคุยกับชาวบานในครั้งนี้ดวย 

 จากการลงพ้ืนท่ีพบวา แตละหมูบานลวนมีเปาหมาย

ในการพัฒนาและปญหาท่ีแตกตางกัน โดยหมูบาน

แกงปลากดเปนหมูบานที่ตั้งอยู ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ

สัตวปาเขาสลักพระ ที่มีปญหาจากการบุกรุกพื้นท่ีทํากิน

โดยชางปาเปนหลัก หมู บานสามัคคีธรรมสนใจเร่ือง

การเลี้ยงสัตว เพาะปลูกและปญหาสิ่งแวดลอม สวน

หมูบานคลิตีเ้ปนหมูบานท่ีมปีญหาสารพิษท่ีปนเปอนอยูใน

แหลงนํ้า สิ่งตางๆเหลานี้จําเปนตองอาศัยการพัฒนาและ

แกไขปรับปรุงที่ยาวนานมากกวา 1 ป ทั้งสิ้น 
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 ดงันัน้ ทัง้สามหมูบานไดรบัการคดัเลือกใหเปนหมูบาน

ทดลองสาํหรับโครงการหมูบานสุขภาพหนึง่เดยีว โดยทาง

คณะสัตวแพทยศาสตรจะทําการประสานงานกับคณะฯ

ตางๆในมหาวทิยาลยัเพือ่ลงพืน้ทีโ่ดยละเอยีดและรวมวาง

แนวทางในการแกปญหา พัฒนาหมูบาน และสงเสริมสุข

ภาพของประชาชนท้ังสามหมูบานใหกลายเปนตนแบบของ

หมูบานในประเทศไทย

 ภาพประกอบ: ตัวอยางปญหาที่พบในหมูบานท่ีไดรับการคัดเลือกเบื้องตน ไดแก หมูบานแกงปลากด หมูบาน
สามัคคีธรรม และหมูบานคลิตี้ ปญหาท่ีพบไดแก ปญหาชางปาที่เขามาในพ้ืนที่ เรื่องปาชุมชน สุนัขจรจัดในหมูบาน และ

การปนเปอนของสารตะก่ัวในดินและแหลงน้ํา
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Í.´Ã.¹.Ê¾.ÁÒâ¹ªÞ � ÂÔ¹´Õ
ÀÒ¤ÇÔªÒàÇªÈÒÊμÃ�¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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“ËÁÍÊÑμÇ �»†Ò ¡Ñº
ÇÔ¡Äμ¡ÒÃ³�ÍØ·¡ÀÑÂ¤ÃÑé§ãËÞ‹”

 หองเล็กๆ ในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ถูกปรับเปลี่ยนเปนหองบัญชาการและรับขอมูลขาวสารจากผู

ที่ไดรับความเดือดรอนจากนํ้าทวม 

 สัตวแพทย: “ฮัลโหล สวัสดีครับ สายดวน 1362

ผมนายสัตวแพทย.................... รับสายครับ”

 ผูประสบภัย: “หมอๆๆ บานผมน้ําทวมหนัก ชวยที ชาง

จะจมนํ้าอยูแลว”

 สัตวแพทย: “ใจเย็นๆ นะครับ กรุณาแจงชื่อ เบอร

โทรศัพทติดตอ สถานท่ี ดวยครับ”

ภาพประกอบ: หองปฏิบัติสายดวน 1362 ที่ถูกจัดต้ังขึ้นโดยความรวมมือจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมกับ

คณะสัตวแพทยศาสตรจากหลายสถาบัน อาทิ มหิดล เกษตร จุฬา เปนตน เพื่อเปนศูนยรับเรื่องรองทุกขจากอุทกภัยในป พ.ศ.2554
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 นบัแตตนเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2554 ทีน่ํา้ทวมเริม่เกดิขึน้

จากภาคเหนือแลวทยอยไหลลงสูภาคกลางตอนบน หลาย

คนเริม่รับรูถงึความผิดปกตใินอทุกภยัในครัง้น้ี บางคนเคย

เจอกับอุทกภัยมาแลวหลายครั้งในชีวิตแตทุกคนเห็นตรง

กันวาคร้ังนี้อาจจะไมเหมือนกับคร้ังกอนๆ ที่ผานมาลุม

แมนํา้เจาพระยาเคยเปนแหลงนํา้ทวมเปนประจาํตัง้แตครัง้

อดตีกาล แตในครัง้นีด้เูหมอืนวาระดบันํา้ทีท่วมจะมากมาย

มหาศาลเกินกวาที่ใครๆ จะตั้งรับไดทัน

 กระแสนํ้าไหลลงจากภาคกลางตอนบนสูภาคกลาง

ตอนลางอยางรวดเร็ว เพียงไมกี่สัปดาห...ประตูนํ้ารอบ

กรงุเทพและปรมิณฑลดเูหมือนจะจมอยูใตกระแสนํา้แทบ

จะทุกแหง

 ประชาชนที่ไดรับผลกระทบนับลานตางเรียกรอง

ขอรับความชวยเหลือจากรัฐบาลและทุกหนวยงานเทาที่

จะทาํได พืน้ทีเ่รือกสวนไรนา บานเรอืน ตลอดจนสตัวเลีย้ง

ลวนแตไดรับผลกระทบท้ังสิ้น ทั้งๆ ที่มีนํ้าอยูรอบตัวแต

ทกุคนลวนแตมปีญหาการขาดน้ําด่ืมจนตองเปดรบับริจาค

กันขนานใหญ 

 “สวสัดคีรบัหมอ หมอมาชวยผมหนอย เสอืผมตายไป

สองตัวแลว ยังเหลืออีก 7-8 ตัว หมอมาตอนน้ีเลยไดไหม 

ผมกลัวเสือจะจมนํ้าตายหมด นํ้ามันมาเร็วมาก ผมกับลูก

นองยายไมทันแลว” 

ภาพประกอบ : ภาพเสือโครงทีฟ่ารมจระเขในจงัหวดัอทุยัธานทีีจ่มนํา้ตายจาํนวน 2 ตวักอนทีอ่กี 7 ตวัจะไดรบัการชวยเหลอืในภายหลงั
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 เมื่อกระแสน้ํามา ผูคนตางอพยพกันขึ้นที่สูงและ

ปลอดภัย บางคนจําตองปดบานหลังจากยกของพนระดับ

นํ้า บางคนยายไปพักอาศัยกับญาติที่อยูตางจังหวัด สัตว

เล้ียงตางถูกหอบนํ้าไปดวย 

 แตสิ่งเหลานี้ทําไดยากย่ิงกับสัตวปา หลายท่ีมีการ

เลี้ยงสัตวจําพวกเสือ สิงโต หมี ลิง ชะนี กวาง อีเห็น งู
ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แตสําหรับวันน้ีใครที่เคย

แอบเล้ียงสัตวเหลานี้ไว ลวนแตโทรศัพทมาขอความชวย

เหลือกันใหวุนวายไปหมด 

 การยายเสือไมใชเรื่องยากสําหรับผูที่ทํางานดานนี้

โดยตรง เพยีงแตวนันีจํ้าเปนตองยงิยาสลบเพือ่ขนยายเสอื

ทีก่าํลงัยนืเกาะลูกกรงท่ีความสูงระดับกวา 2 เมตร หมอเอง

ก็ตองเปาลูกดอกจากเรือที่พายอยูขางๆ กรงเสือที่อยูใน

ฟารมจระเข แนนอนวารอบๆ เรอืลาํดงักลาวเตม็ไปดวยฝงู

จระเขที่ซ อนตัวอยู หลายพันตัว มีเรื่องท่ีตองพึงระวัง

มากมาย ไหนจะจระเขที่หลุดอยู เต็มไปหมด ไหนจะ

อันตรายจากการวางยาสลบเสือ 7 ตัวที่ตองรีบวางยา

 ภาพประกอบ : แสดงการขนยายเสือโครงออกจาก
กรงเลี้ยงที่มีนํ้าทวมอยูในระดับสูงเกือบ 2 เมตรเพื่อลงเรือลําเลียง
กอนขึน้รถบรรทกุและไปดแูลยงัสถานเีพาะเลีย้งสตัวปาเขาประทบั
ชางจังหวัดราชบุรี

 “ฮัลโหล..พี่  ทีมมหิดลกับทีมองคการสวนสัตว

พี่ปฏิบัติการอยูตรงไหนครับ พรุงน้ีทีมเกษตรตองไปยาย

กวางที่แถวปทุมธานี มีประมาณ 30 กวาตัว ผมหาเรือได

แคลําเดียว ทําไมไดแนพี่ ทีมผมมีคนแค 4 คนเอง พี่แบง

คนมาชวยหนอยไดไหม ผมอยากไดเรือสัก 3 ลํากับคนสัก 

10 คน”
 “เดี๋ยวพ่ีประสานกับทีมกรมอุทยานฯ กอนนะวา

พอจัดคนใหเพิ่มไดหรือไม ของพ่ีเองวันน้ีกําลังยายสิงโต 
เสอืโครง และลงิอตุงัอตุงัอยูแถวรงัสิต มเีรอืจากหนวยกูภยั

มาชวยลําเดียว ออ..ทีมตํารวจน้ําเขาแจงมาวาพรอมชวย

เชนกัน หมอลองโทรไปถามดูกอนนะ”

พรอมกนัเน่ืองจากอยูกรงเดียวกัน และตองกระทําทนัทเีมือ่

เสือเร่ิมหมดสติกอนท่ีจะท้ิงตัวและจมน้ําหายไปตอหนา

ตอตา 
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 ภาพประกอบ : สภาพคอกกวางรูซาทีถ่กูน้ําทวมโดยเหลือเพียงคันดินแคบใหกวางอาศัยอยูเทานัน้ ระดับน้ําในคอกลึกเกือบ 2 เมตร 
แตระดับนํ้าดานนอกลึกกวา 3 เมตร

 ภาพประกอบ : ภาพการลอมจับกวางปาที่กําลังวายน้ําหนีอยูทามกลางกระแสน้ํา โดยพยุงตัวกวางไปขางลําเรือจนกระท่ังถึงที่ตื้น
กอนทําการขนยายขึ้นรถบรรทุก
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 ภาพประกอบ : การขนยายลิงอุรังอุตังที่ถูกวางยาสลบฝากระแสน้ําเชี่ยวกรากเพื่อออกมายังเรือลําเลียงไปยังรถบรรทุก

 ภาพประกอบ : แสดงการขนยายเสือโครงขาวออกจากกรงเลี้ยงดวยเปลสนาม กอนนําตัวขึ้นรถไปฝากเล้ียงยังโรงพยาบาลปศุสัตว
และสัตวปา ปศุปาลัน
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 ถงึแมวาจะอยูคนละหนวยงาน แตเมือ่ถงึเวลาจําเปนทกุคนลวนแตรวมมือกนัโดยไมมเีร่ืองสถาบันเขามาเปนพรมแดน

แตอยางใด งานขนยายสัตวปาในภาวะเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตการณใดๆ ก็ตาม พวกเราเคยพูดคุยแลววางแผนกันมา

ระดับหนึ่งแลว วันนี้ถือเปนโอกาสที่ไดทํางานกันจริงๆ ตามสิ่งที่ไดเคยหารือกัน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 

องคการสวนสัตว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ถือเปนพี่ใหญสนับสนุนเคร่ืองไมเคร่ืองมือและกําลังคน 

สัตวแพทยจากสถาบันตางๆ ไมวาจะเปนมหิดล เกษตร จุฬา มหานคร หรือแมแตเชียงใหมและขอนแกนที่ไมอยูในพ้ืนที่

นํ้าทวมก็ตาม ตางสงคนมาชวยกันอยางเต็มกําลังความสามารถ เวลาเหลานี้เราไดเห็นน้ําใจของผูคนมากมาย คุณหมอ

ทีเ่ปดคลนิกิเลก็ๆ อยูในตางจงัหวดั ตางทยอยกนัลาพกัจากงานประจาํมาชวยขนยาย หรอืแมแตรบัฝากสตัวตางๆ มากมาย

จนเต็มคลินิกไปหมด สิ่งตางๆ เหลานี้บอกไดชัดทีเดียววา ในยามเกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ คนไทยเรายังรักกันมาก

เพียงไร

 ภาพประกอบ: แสดงแผนผงัการจัดตัง้ศนูยรองเรยีน 1362 ทีป่ระสานการทํางานเพือ่ชวยเหลือสตัวปาในภาวะอทุกภยั ป พ.ศ.2554 
โดยไดประสานการทํางานกับหนวยงานตางๆ ของรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้ไดแบงกลุมสัตวออกเปน 3 กลุม คือ สัตวปศุสัตว สัตวเลี้ยง และ
สัตวปา โดยเม่ือไดรับแจงดานปศุสัตวจะทําการสงตอไปยังกรมปศุสัตวเพื่อดําเนินการ ในสวนของสัตวเล้ียงจะสงตอไปยังมหาวิทยาลัย
ทุกแหงเพ่ือชวยเหลือ สวนในกลุมสัตวปาจะมีองคการสวนสัตวและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนกําลังหลัก โดยมีอาจารย

ที่เชี่ยวชาญดานสัตวปาจากมหาวิทยาลัยทุกแหงทํางานรวมกับหมอสัตวปาจากหนวยงานอื่นๆ และไดรับการสนับสนุนอุปกรณเพิ่มเติม
จากตํารวจ ทหาร และองคกร NGO หลายๆ แหง
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ÇÔ¡Äμ¹íéÒ·‹ÇÁ¤ÃÑé§ãËÞ‹ ¾.È.2554

 อุทกภัยครั้งใหญ ในป พ.ศ.2554 ถือกันวาเปน 

มหาอุทกภัย ที่รุนแรงท่ีสุดคร้ังหน่ึงในประวัติศาสตรไทย 

นับแตอุทกภัยครั้งป พ.ศ.2480 เปนตนมา และจัดใหเปน
ภยัพบิตัคิร้ังท่ีสรางความเสียหายมากท่ีสดุเปนอนัดบัสีข่อง

โลก การเกิดอุทกภัยในคร้ังนี้สงผลกระทบตอบริเวณลุม

แมนํ้าเจาพระยาและลุมนํ้าโขง โดยเร่ิมตั้งแตปลายเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2554 และส้ินสุดในวันที่ 16 มกราคม

พ.ศ. 2555 มีประชาชนไดรับผลกระทบวา 12.8 ลานคน
ทัว่ประเทศ ธนาคารโลกไดประเมินมลูคาความเสียหายวา
สูงถึง 1.44 ลานลานบาท ทําใหพื้นดินกวา 150 ลานไร

ใน 65 จังหวัด 684 อําเภอ ประชาชนไดรับความเดือดรอน 

4,086,138 ครัวเรือน หรือถือเปนจํานวนประชาชน 

13,595,192 คนท่ีไดรับผลกระทบ บานเรือนเสียหาย

ทั้งหลัง 2,329 หลัง บานเรือนที่เสียหายบางสวน 96,833 
หลัง พืน้ท่ีการเกษตรไดรบัความเสยีหาย 11.2 ลานไร ถนน

เสียหาย 13,961 สาย ทอระบายน้ําเสียหาย 777 แหง ฝาย

เสียหาย 982 แหง ทํานบเสียหาย 142 แหง สะพานและ
คอสะพานเสียหาย 724 แหง บอปลาบอกุ งเสียหาย 

231,919 ไร ปศสุตัวไดรบัผลกระทบ 13.41 ลานตวั มผีูเสยี
ชีวิต 813 รายใน 44 จังหวัด และสูญหายไป 3 คน ถือเปน

อุทกภัยที่มีจํานวนผูไดรับผลกระทบมากที่สุดในโลก



คณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

22

ภาพประกอบ : เขตพ้ืนท่ีที่ประสบปญหาอุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย

 ภาพประกอบ: แสดงภาพถายทางอากาศในพ้ืนท่ีทีร่าบลุม
ภาคกลางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย ป 2554

 ภาพประกอบ: แสดงภาพแสดงพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

Social life
 มนษุยยคุโซเชยีล ชอบโพสตรปูลงเฟสบคุ หรอือินสตา

แกรม ไมวาจะเปนในโอกาสพิเศษตางๆ เหตุการณสําคัญ 

รูปสถานที่ทองเที่ยว หรือแมกระทั่งสิ่งที่พบเห็นในชีวิต

ประจําวัน ที่เห็นไดบอยๆก็คือเรื่องเมนูอาหาร การกิน

เร่ืองธรรมดาท่ีไมธรรมดา บงบอกวาเราใหความสําคัญ

กับการกินเปนอันดับตนๆ

We are vet
 สัตวแพทยที่คนสวนใหญคิดวา ทําหนาที่ในการดูแล

สุขภาพสัตวเลี้ยง นองหมา นองแมว นอกเหนือจากนั้นเรา

ยังมีบทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนดวย

ทานอาจจะมีคําถามตอวา “ดูแลอยางไร” คําตอบก็คือ 
“สัตวบริโภคท้ังหลาย” ทั้งไกเนื้อ หมูขุน โคเน้ือ นอกจาก

นั้นแลวยังมีสัตวชนิดอื่นๆ ที่เพิ่มเขามาในเมนูอาหาร

ของเรา เพือ่เปนแหลงโปรตนีท่ีแปลกใหมออกไป อยางเชน 
แพะ แกะ นกกระจอกเทศ กวาง หรือแมกระท่ังจระเข 

Public Health Veterinarian 
 หนาทีข่องเรา “สตัวแพทยสาธารณสขุ” ทีเ่ปนสวนหน่ึง

ในการคุมครองผูบริโภคจากอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

การรับประทานอาหารท่ีไดมาจากเน้ือสัตวดังท่ีกลาวมา
แลวขางตน รวมถึงผลติภณัฑจากสัตวเหลานัน้ เชน นํา้นม 

ไขไก บทบาทของสตัวแพทยนัน้เริม่ต้ังแตการคัดเลือกและ

พฒันาสายพนัธุของสัตวทัง้หลาย การดแูลแหลงผลติสตัว 
ซึง่ก็คอื ฟารมปศุสตัว รวมถึงคุณภาพอาหารสัตว การเล้ียง

สัตวอยางมีสวัสดิภาพ จนกระท่ังกระบวนการขนสง

สูโรงงานแปรรูปใหกลายเปนผลิตภัณฑถึงผูบริโภคนั่นเอง 

เมื่อออกเดินทางไปชอปปง ทานจะหยิบกลองไหนกลับบาน ?
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อะไรที่แฝงมาในอาหาร

 อันตรายที่ผูบริโภคอาจไดรับจากการรับประทานเนื้อ
สัตวหรือผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวนั้น สามารถแบงได 3 

ประเภท คือ อันตรายทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทาง
เคมี   

 1. ทางชีวภาพ ไมวาจะเปนสิง่มชีวีติทีม่องเหน็ไดดวย

ตาเปลา เชน โปรโตซัว พยาธิทั้งหลายทั้งตัวกลม ตัวแบน 
หรือมีขนาดเล็กมากจนตองมองภายใตกลองจุลทรรศน 

เชน แบคทีเรีย ทีก่อใหเกดิอาหารเปนพษิ ไวรัส เชน ไขหวัด

นกท่ีปนเปอนมาในเน้ือไกปวยและทําใหผูที่ไดรับเช้ือมี

โอกาสเสียชีวิตได 

 อีกตัวอยางหน่ึง คือ พริออน (Prion) ซึ่งเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดโรควัวบา (Mad cow disease) ที่สามารถทําให

คนท่ีกินเน้ือสัตวปวย เกิดความผิดปกติของเซลลในระบบ

ประสาท และเสียชีวิตไดเชนเดียวกัน 

 2. ทางกายภาพ เชน เข็มฉีดยาท่ีอยูบริเวณคอหมู 

เศษแกว หรือเศษกระดูกที่อยูในเน้ือสัตว 

 3. ทางเคมี เชน สารตกคางจากยาฆาแมลง ยา

ปฏิชวีนะตกคาง ซึง่สามารถสงผลระยะยาวตอผูบรโิภคได 

เชน ปญหาการเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และทําใหหายจากโรค

ติดเชื้อไดยากขึ้น หรือตองใชยาตัวท่ีมี Generation สูงขึ้น 
และอีกท้ังมีราคาแพง นอกจากนี้รวมถึง Allergen หรือ

สารทีก่อใหเกดิอาการแพ ไดแก นํา้นม ไข สตัวนํา้ สตัวมเีปลอืก 

เนือ้หมทูีโ่ฆษณาวาเลีย้งแบบปลอยและปลอดสารเคม ีเพือ่เปนตัวเลอืกหนึง่ใหผูบรโิภค
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จะเห็นไดวาอนัตรายในอาหารน้ันมหีลายระดับ ซึง่กอใหเกดิ 

ผลตอสุขภาพ อาจจะแคทองเสียเพียงเล็กนอย หรืออาจ

ถึงแกชีวิต แตถาพูดถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ ก็อาจ

ประเมนิคามไิด ทัง้ทางตรงทีม่ผีลตอการสงออกผลติภณัฑ

อาหารตางๆ หรือทางออม เชน ผลทางดานการทองเที่ยว 

ยกตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือ วิกฤตการณไขหวัดนก ทําให

ประเทศญี่่ปุนยกเลิกการนําเข าเนื้อสัตว ป กสดจาก 

ประเทศไทยเปนระยะเวลาหลายป และเริ่มมีการอนุญาต

ใหนําเขาเม่ือเดือนธันวาคม 2556 ที่ผานมา

Meat Inspection Veterinarian at Slaughterhouse 

 ดงัทีก่ลาวมาแลววา สตัวแพทยเปนสวนสาํคญัในการ

ผลิตเน้ือสัตวที่มีคุณภาพ โดยทําหนาท่ีตั้งแตตนสายการ

ผลิตจนกระท่ังถึงปลายทาง สถานท่ีที่เราใหความสําคัญ

และมีบทบาทชัดเจนตอการทําหนาที่สัตวแพทยตรวจเนื้อ 

คือ โรงฆาสัตว

 โรงฆ าสัตว   เป นสถานที่ที่สัตว ทุกตัวจะเข าสู 

กระบวนการแปรรูปและตัดแตงใหเปนเนื้อสัตว เพื่อสงตอ

ใหผู บริโภค โรงฆาสัตวควรไดรับรองมาตรฐานจาก

กรมปศุสตัว กลาวคือ ตาํแหนงท่ีตัง้ท่ีตองหางไกล ไมรบกวน

ชุมชน และในขณะเดียวกันตองมีระบบสาธารณูปโภค นํ้า 
ไฟ และระบบจัดการของเสียที่เหมาะสม มีโรงพักสัตว 
แบบแผนโครงสรางท่ีเหมาะสม วัสดุอุปกรณที่ใชตอง

ทําความสะอาดไดงาย ทนทานตอการสึกกรอนของน้ํายา
ฆาเชือ้ตางๆ ผูปฏบิตังิานไดรบัการฝกอบรมอยางสมํา่เสมอ 

และไดรับการตรวจรางกายเปนประจําทุกป 

สิ่งสําคัญ

 • ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว

Ante-mortem inspection
 การตรวจสุขภาพกอนกระบวนการฆาสตัว  จะเกดิขึน้

ที่บริเวณโรงพักสัตว ที่กลาวมาแลวขางตน สัตวแพทย

สามารถตรวจดทูีม่าของสตัวได วามาจากฟารมทีไ่ดรบัการ

รับรองโดยกรมปศุสัตวหรือไม สุขภาพของสัตวโดยทั่วไป

เปนอยางไร การตรวจสภาพรางกายตามระบบโดยทั่วไป 

ตั้งแตหนาตา ความชุมชื้นและสีของเยื่อเมือก การหายใจ 

พฤติกรรมเปนไปตามธรรมชาติหรอืไม ลกัษณะและทาทาง

การยืน การเดิน เปนสัตวตั้งทองหรือเปลา 

สิ่งสําคัญ

 • สวสัดภิาพสัตว เปนสิง่สําคญัท่ีสดุทีจ่ะตองคํานงึถงึ

 • ใบอนุญาตใหเคลื่อนยายสัตว

 • ความรูเรื่องโรคใน พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

  โรคระบาดสัตว 

 ความสําคญัในขัน้ตอนนี ้คอื เปนการคดักรองสตัวปวย

เพื่อไมใหเขาสู กระบวนการผลิต หรือถามีสัตวที่ไดรับ

บาดเจบ็ระหวางขนสง กไ็มควรเขาสูกระบวนการผลติสาย

ปกต ิควรจะเขาเชอืดฉุกเฉนิ เพือ่ลดโอกาสในการปนเปอน

กับเนื้อสัตวที่ปกติ

่
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การดูดวยตาเปลา ไมสามารถบอกอะไรไดทั้งหมด จึงมีการตรวจเนื้อในหอง
ปฏิบัติการเปนตัวชวย                

ที่มา: http://www.culinate.com/hunk/29180

 เนือ้สตัวจะตองไดรบัการสุมตรวจ โรงฆาสตัวทีม่ขีนาด

ใหญ จะมีหองปฏิบัติการทางเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพ

ผลผลิตของตัวเอง แตก็มีอีกหลายแหงที่ใชวิธีสงตรวจกับ

ทางหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ทั้งของเอกชน หรือของ

สวนราชการ 

 จะขอยกตวัอยางเกณฑทางจลุชวีวิทยาทีก่รมปศสุตัว

ไดประกาศไวสําหรับสินคาปศุสัตวเพื่อการสงออก ป พ.ศ. 

2552 เชน ในเน้ือสัตวแชเย็นหรือแชแข็ง จะตองตรวจ

ไมพบ Salmonella spp. ใน 25 กรัม และตรวจพบเชื้อ

แบคทีเรียทีใชออกซิเจน ไดไมเกิน 5 x 105 CFU/g และ

E. coli และ Staphylococcus aureus ไมเกิน 100 CFU/g 

Post-mortem inspection

 การตรวจซาก  (Carcass) หลัง

กระบวนการฆา สตัวแพทยผูรบัหนาท่ีเปน

พนักงานตรวจเน้ือ จะใชประสาทสัมผัส

ตางๆ ในการตรวจซาก ไมวาจะเปน ตาดู 

มือคลํา และการดมกล่ิน สัตวแพทยจะ

ตรวจดอูะไรบาง เริม่ตัง้แตสวนหวั เนือ้สตัว 

และเคร่ืองในสัตว นอกจากน้ียังใชการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการชวย รวมทั้ง 

metal detector เพ่ือคัดกรองวามีโลหะ

ปะปนมาในเน้ือสัตวหรือไม

สิ่งสําคัญ

 • ความรูทางดานพยาธิวิทยา เพ่ือ

แยกส่ิงที่ผิดปกติออกจากสิ่งที่ปกติ

 ความสําคัญในข้ันตอนน้ี เพื่อพิจารณาวา ซากน้ัน

เหมาะสมสําหรับการนําไปจําหนายใหกับผูบริโภคตอไป

หรอืไม หรอืไมผานบางสวน หรอืไมผานทัง้หมด (Condem-

nation)

Laboratory inspection

 เน่ืองจากอันตรายท่ีมาจากเนื้อสัตวสวนใหญจะเปน

อันตรายทางชีวภาพ โดยเฉพาะเช้ือแบคทีเรีย ซึ่งไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดงัน้ันแตละโรงฆาสัตวจะ

ตองมีการสุมคุณภาพของเน้ือสัตวเปนประจําโดยเฉพาะ
ถาเกีย่วของกบัการสงออก ประเทศคูคากย็อมตองการทีจ่ะ
คุมครองผูบริโภคของประเทศตน 
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Transportation

 กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดแตงชิ้นเนื้อ ก็คือ การขนสง ความสําคัญคือนําเนื้อสัตวที่ปลอดภัยไปถึง

ผูจําหนายท้ังในหางสรรพสินคา รานอาหาร เพื่อไมใหมีการปนเปอนในข้ันตอนการขนสง รถท่ีรักษาอุณหภูมิ ใหตํ่ากวา

4 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รวมท้ังรักษาคุณภาพของเนื้อสัตวอีกดวย

เนือ้ปลาท่ีวางอยูบนน้ําแข็ง เพือ่เก็บรกัษาไดนานข้ึน และดูสดใหมอยูเสมอ

โคโลนีแบคทีเรียบน Aerobic plate count agar
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From farm to fork

 ทั้งหมดน้ีสวนหน่ึงของงานสัตวแพทยสาธารณสุข

ซึง่ไมสามารถทําไดเพยีงฝายเดียว แตตองอาศัยความรวม

มอืของทกุภาคสวน ทัง้หนวยงานของรฐับาล เอกชน จรรยา

บรรณของผูประกอบการ เพือ่ประโยชนสงูสดุของผูบรโิภค 

ผูบริโภค ในฐานะปลายทางของกระบวนการผลิต มีสิทธิ์

ที่จะเลือกซื้อ เลือกรับประทานผลิตภัณฑที่นาเชื่อถือ 

ไดรับความไววางใจ ในกรณีที่ทานมีการเลือกวัตถุดิบ

มาประกอบอาหารเอง เพือ่จดังานเลีย้งในหมูเพือ่นฝงู หรือ

คนในครอบครัว ทานกต็องเลอืกสิง่ทีด่ทีีส่ดุ ใหม สด สะอาด 

เพือ่ปองกนัไมใหมกีารสูญเสยี ไมวาจะเปนท้ังดานสขุภาพ

ของคนท่ีทานรัก หรือสูญเสียเงินในกระเปาของทานจาก

การซื้ออาหารที่ไมมีคุณภาพ

 เดือนมกราคมท่ีผานมา บริษัทยักษใหญทางดาน

อาหารแหงหน่ึง ไดเปดตวั ระบบ QR code บนภาชนะบรรจุ

เนื้อสตัว เพียงแคใช smart phone สแกนงายๆ ก็จะทราบ

แหลงท่ีมาของเน้ือสัตว วันผลิต วันหมดอายุ ขอมูล

โภชนาการ ปริมาณความตองการตอวนั และลอ็ตการผลติ 

ของสินคานั้นทันที เปนการสรางความมั่นใจในการซื้อ

สินคาท่ีปลอดภัยใหกับผูบริโภคไดเปนอยางดี

กอนระบบ QR code จะมามีบทบาท การใช Barcode เปนไปอยาง
แพรหลาย

ตัวอยาง QR code บนผลิตภัณฑเนื้อสัตว

เอกสารอางอิง

http://www.dld.go.th/certify/th/images/stories/BLSC/general%20administration/law/p03.pdf
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ä·ÃâÂ¤: ¾×é¹·Õè»ÅÍ´âÃ¤àÃºÕÊ� 
(âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ)

Í.´Ã.¹.Ê¾.ÈÔÇÐ¾§É� ÊÑ§¢�»ÃÐ´ÔÉ° �
ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÊÑμÇÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

 โรคเรบสีหรอืโรคพษิสนุขับา เปนโรคตดิตอจากสตัว

สูคนทีส่าํคญัและยงัคงเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสาํคญัของ

ประเทศไทย และกอใหเกดิความสูญเสียทัง้ชวีติ ทรัพยากร

และเศรษฐกิจ โรคนี้เกิดจากสาเหตุ  เชื้อไวรัสในสกุลแรป

โดไวรดิี ่(Rhabdoviridae) ซึง่สามารถติดตอไปสูสตัวเลีย้ง
ลูกดวยนํ้านมไดทุกชนิด  ไดแก สุนัข แมว กระตาย หนู วัว 

ควาย มา ฯลฯ เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดตอสูคนไดโดย
การถูกสัตวที่เปนโรค กัด ขวน เลีย นํ้าลายกระเด็นเขาทาง

ตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล ซึ่งเชื้อไวรัสจะเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นในบริเวณแผลที่ถูกกัด หลังจากนั้นเชื้อจะ
เขาสูแขนงประสาท และระบบประสาทสวนกลาง หากเช้ือ

เขาสู สมองและเพ่ิมจํานวนขึ้นอีก ผู ป วยจะมีอาการ

คลุมคล่ัง ดรุาย กระวนกระวาย และหากเช้ือเขาสูไขสันหลงั

แลวมีการเพิ่มจํานวนจะทําใหสมองและไขสันหลังทํางาน

ผิดปกติ ผูปวยมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในท่ีสุด ระยะ
ฟกตัวหลังจากเช้ือไวรัสเขาสู รางกายไปจนเกิดอาการ

ใชเวลาประมาณ 2-8 สัปดาห หรืออาจสั้น เพียง 5 วัน หรือ

ยาวนานเกนิกวา 1 ป โดยระยะฟกตวัจะสัน้หรอืยาวขึน้กบั

ปจจัยบางอยาง เชน ความรุนแรงของบาดแผล ปริมาณ

ของปลายประสาทที่ตําแหนงของแผล และระยะทางจาก

แผลไปยังสมอง เชน แผลท่ีหนา ศีรษะ คอ หรือมือ อีกท้ัง

ลักษณะของเคร่ืองนุงหม การลางแผลจะมีสวนชวยลด

จํานวนเชื้อลงไดมาก ในปจจุบันยังไมมียาใดที่รักษาโรค

พิษสุนัขบาได ซึ่งผูที่เปนโรคพิษสุนัขบานั้นมีอัตราการเสีย

ชวีติ 100% แตอยางไรก็ตาม โรคเรบีสกส็ามารถปองกันได
โดยการฉีดวคัซนี ดงันัน้องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization) องคการควบคุมโรคระบาดสัตวนานาชาติ 
(Office International des Epizooties) และกรมปศุสัตว 

ไดกําหนดนโยบายใหมีการกําจัดโรคเรบีสใหหมดส้ินไป
ภายในป พ.ศ.2563

 ประเทศไทยยังคงพบผูเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบา 

โดยผูเสียชวีติสวนใหญถกูสุนขัมเีจาของ ทีไ่มทาํวคัซนีหรือ

มีประวัติการฉีดวัคซีนไมแนชัดกัด และผูที่ถูกสัตวกัดไมมี
ความรูในเรื่องโรคเรบีส จึงไมไปพบแพทย หรือถูกสัตว

จรจัดกัดและไมไปพบแพทย นอกจากนี้ ยังมีประชาชน

จํานวนมาก ที่เขาใจผิดคิดวาโรคเรบีสเปนโรคติดตอ
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ทีเ่กดิในสุนขัเทานัน้ เนือ่งจากประเทศไทยใชคาํวา “โรคพิษ

สุนัขบา”   มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อใหโรคเรบีสหมดไปจาก

ประเทศไทยใหไดในป พ.ศ. 2563 จงึควรมีการรณรงคสราง

ความเขาใจในเรือ่งของช่ือโรค โดยใชคาํวา “โรคเรบีส” แทน

คําวา “โรคพิษสุนัขบา” รวมกับการรณรงค ใหมีการฉีด

วัคซีนปองกันโรคเรบีสในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทุกชนิด 
ใหความรูกบัประชาชนทีเ่ลีย้งสัตวในเรือ่งโรคดงักลาว และ

ปลกูจิตสํานึกในเร่ืองการเล้ียงสัตวอยางมีความรับผดิชอบ 

โดยพาสตัวเลีย้งไปฉดีวัคซนี จดทะเบยีนสตัวเลีย้ง ทาํหมนั

และไมนําสัตวเลี้ยงไปปลอยซ่ึงจะทําใหเกิดปญหาสัตว

จรจัด นอกจากน้ีกรมปศุสตัวไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการ

กาํจัดโรคเรบีสใหหมดไปในป พ.ศ.2563 โดยเรงรัดใหมกีาร

สรางพื้นที่ปลอดโรคเรบีส ในระดับอําเภอและจังหวัด โดย

นิยามของคําวา พื้นที่ปลอดโรคเรบีส ตามเกณฑของ

องคการอนามัยโลก (WHO) และองคการโรคระบาดสัตว

นานาชาติ (OIE) คือ “พื้นที่ปลอดโรคเรบีส หมายถึง พื้นท่ี

ที่ไมปรากฏโรคเรบีสในคนและสัตวทุกชนิด ในพ้ืนท่ีมีการ

เฝาระวัง คนหาโรคอยางท่ัวถงึ และมีมาตรการการควบคุม

การนาํสตัวเขามาในพืน้ที ่อยางมีประสทิธภิาพ จนผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการไมพบคนและสัตวเปนโรคพิษสุนัขบา

ตลอดระยะเวลา 2 ปติดตอกัน” 

 คณะสัตวแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล

ไดดําเนินกิจกรรมปองกันโรคเรบีสมาอยางตอเน่ือง

ทั้งวิทยาเขตศาลายาและกาญจนบุรี โดยอาจารยและ

นักศึกษาชมรมกันภยัโรคพิษสุนัขบา ไดรวมกันออกหนวย

ฉีดวัคซีนปองกันโรคเรบีส รวมถึงเขาไปในชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัย เพื่อใหสัตวเลี้ยงไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคเรบีสใหมากท่ีสดุ รวมกับการรณรงคใหความรูเรือ่งโรค
เรบีส ให กับประชาชน นอกจากน้ี ในป พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปนเจาภาพจัดกจิกรรมงานวันปอง

กันโรคเรบีสโลก ซึ่งไดรับความรวมมือ จากคณะ สถาบัน 
วิทยาลัย และศูนยตางๆในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัด

ทําส่ือและกิจกรรมตางๆที่ชวยในการรณรงคปองกันโรค

เรบีส จะเห็นไดวา ไมเพียงแตคณะสัตวแพทยศาสตร หรือ

คณะท่ีอยู ในสาขาการแพทยเทาน้ันท่ีมีสวนเก่ียวของ

หากแตทุกภาคสวนสามารถมีสวนรวมในการกําจัดโรค

เรบสีใหหมดไปได ดงัน้ัน โครงการไทรโยค: พืน้ท่ีปลอดโรค

เรบีส ของคณะสัตวแพทยศาสตรรวมกับองคการอนามัย

โลกจดัทาํขึน้ จงึมกีารนาํแนวทางการรณรงคใหประชาชน

มีความรูความเขาใจในเรื่องโรคเรบีส โดยใชสื่อตางๆท่ีได
มาจากกิจกรรมวันปองกันโรคเรบีสโลก เผยแพรไปสูวัด 

โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในพื้นที่อําเภอ

ไทรโยค รวมกับการออกหนวยฉีดวัคซีน ทําหมันสุนัขและ

อบรมผูนําชุมชน

 โครงการไทรโยค: พืน้ทีป่ลอดโรคเรบสี ไดเริม่ดาํเนิน

งานตัง้แตเดอืนเมษายน พ.ศ.2556 โดยในเบือ้งตนกจิกรรม

ทุกกิจกรรมไดถูกกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน

หลังจากน้ันตองมีการเฝาระวังและรณรงคอยางตอเน่ือง 

ซึง่ปญหาท่ีพบในระหวางการปฏิบตังิาน ไดแก สนุขับางตัว

ไม ได รับการฉีดวัคซีน  ซึ่งส วนใหญเป นสุนัขจรจัด

ไมสามารถจับเพ่ือฉีดวัคซนีได สนุขัท่ีมเีจาของบางตัวไมได

รบัการฉีดวคัซนี เนือ่งจากเจาของสัตวไปทาํงานท่ีไร ในชวง

ที่มีการฉีดวัคซีน จึงแกปญหาดวยการทําประชาสัมพันธ
ลวงหนาใหเจาของทราบ หรือเจาของไมสามารถจับสุนัข

หรือแมวมาใหฉีดวัคซีนได เนื่องจากสุนัขดุหรือกลัวจึงวิ่ง

หนไีป ซึง่ไดใหเจาของผกูหรอืลามไวกอนทีท่มีฉดีวคัซนีจะ

ไปถึงบาน นอกจากนี้ดวยสภาพพื้นท่ีของอําเภอไทรโยคท่ี

มลีกัษณะมคีวามยาว รวมกบับานเรอืนของประชาชนทีต่ัง้

อยูหางกัน ทําใหตองใชเวลาหลายวันในการเขาไปฉีด

วัคซีนในบางพื้นที่ และในแตละครั้งจะไดสัตวที่ไดรับการ

ฉีดวัคซีนจํานวนไมมาก

 ในป พ .ศ .2557 นี้  คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวทิยาลยัมหิดล ยงัคงดําเนนิกจิกรรมท่ีเก่ียวของกบัการ

ปองกันและใหความรูเร่ืองโรคเรบีสอยางตอเนื่อง โดย

ดาํเนินกจิกรรมเชงิรกุ ไดแก การฉดีวคัซนีปองกนัโรคเรบสี 
การควบคุมประชากรสุนขัและแมว และการประชาสัมพนัธ

ใหความรูกับเจาของสัตว เพื่อไมใหมีการเกิดโรคเรบีสทั้ง

ในคนและในสัตว ในพ้ืนท่ีอําเภอไทรโยค นอกจากน้ี 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาเขตนครสวรรค และ

อํานาจเจริญ จึงมีแนวทางท่ีจะใชโครงการไทรโยค:

พื้นที่ปลอดโรคเรบีส เปนตนแบบในการปองกัน และ

ควบคุมโรคเรบีสในวิทยาเขตอ่ืน รวมถึงพื้นท่ีตางๆ ของ

ประเทศไทย หากทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยสามารถ

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁÍºÃÁ¼ÙŒ¹íÒªØÁª¹ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹àÃ×èÍ§âÃ¤àÃºÕÊ�

ประกาศเป นพื้นที่ปลอดโรคเรบีส ได   ประเทศไทย

จะสามารถดาํเนนิไดตามนโยบายชององคการอนามยัโลก

และองคการโรคระบาดสัตวนานาชาติ ในการกําจัด

โรคเรบีสใหหมดส้ินไปภายในป พ.ศ.2563 ไดในท่ีสุด
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Í.´Ã.Ê¾.Þ.ÊØ¢Ä·ÑÂ ºØÞÁÒäÊÇ
ÀÒ¤ÇÔªÒ»ÃÕ¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐÊÑμÇÈÒÊμÃ�»ÃÐÂØ¡μ�
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

 ก อนจะรู  จักกับป ญหาเ ช้ือดื้ อยาปฏิชีวนะ น้ัน

มีคํานิยามสําคัญจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ที่ควรทราบคือ

 ยาปฏชิวีนะ (antibiotics) หมายถงึ สารทีส่รางขึน้หรอื

แยกไดจากเชื้อจุลชีพชนิดหนึ่งที่ไปออกฤทธิ์ยับยั้งการ

เจริญเติบโตหรือทําลายเชื้อจุลชีพอีกชนิดหนึ่ง 

  ยาตานจุลชีพ (antimicrobial agents) หมายถึง กลุม

ของสารท่ีแยกไดจากเช้ือจุลชีพหรือสารสังเคราะหเหมือน

สารท่ีแยกไดจากเช้ือจลุชพี และสารท่ีไดจากการสังเคราะห

ทางเคมีโดยตรง ทีม่ฤีทธ์ิยบัยัง้การเจรญิเตบิโตหรอืทําลาย

เชื้อจุลชีพ ดังนั้นยาตานจุลชีพจึงมีความหมายรวมถึง

ยาปฏิชีวนะดวย ยาตานจุลชีพ เปนยาทําลาย หรือยับยั้ง

การเจริญการเติบโตของเชื้อจุลชีพที่ทําใหเกิดการติดเชื้อ

ในมนุษย เชือ้จลุชพีอาจเปนเช้ือแบคทีเรยี เช้ือรา เชือ้ปรสิต 

(เชน มาลาเรีย บิดอะมีบา) เชื้อริกเกตเซีย (เชน ไทฟส)

และเช้ือไวรัส 

 เชื้อดื้อยาตานจุลชีพ หมายถึง เชื้อโรคที่ดื้อยาตาน

จุลชีพมาตรฐานที่เคยใชรักษา (standard treatment)
โดยอาจเปนเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต หรือเชื้อ

กอโรคอื่น 

 ปญหาเช้ือดือ้ยาปฏิชวีนะจัดเปนปญหาทีเ่ปนอนัตราย
รายแรงตอสุขภาพของมนุษยและสัตวในระดับนานาชาติ 

จากขอมูลของศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบอัตราการเกิดเช้ือดือ้ยาเพ่ิม

สงูขึน้อยางตอเนือ่ง โดยตวัอยางเชือ้แบคทีเรยีดือ้ยาทีเ่ปน

ปญหาสําคัญ คือ 

 -  Enterobacteriaceae (เชน E. coli)

 -  Staphylococcus aureus

 -  Pseudomonas aeruginosa

 -  Acinetobacter baumanni 

 การใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผล เปนปจจัยหน่ึง

ที่สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งมัก

เปนการใชยามากเกินความจําเปนทั้งการใชยาในคนและ

ในสัตว รายงานการผลิตและนําเขายา  ประจําป  2552 

พบวา ประเทศไทยใชยาปฏิชีวนะมูลคาปละมากกวา 

10,000 ลานบาท โดยกลุมยาปฏิชีวนะ ที่มีมูลคาสูงสุด 

3 อันดับแรก คือ เพนิซิลิน (penicillins), เซฟาโลสพอริน 
(cephalosporins) และคารบาพิเนม (carbapenems) 

แตละปคนไทยมีการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะมากกวา 

100,000 คน อยูโรงพยาบาลนานข้ึนมากกวา 1 ลาน

วัน เสียชีวิตมากกวา 30,000 คน และมีความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจมากกวา 10,000 ลานบาท ประเทศไทยมีการนํา
ยาปฏิชีวนะมาใชอยางกวางขวาง ในระยะ 11 ป ที่ผานมา 

มลูคายาในกลุม General anti - infective for systemic use 
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ทั้งในสวนการผลิตและนําเขาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

อยางตอเนื่องจาก 7,997 ลานบาท ในป 2542 เพิ่มขึ้นเปน 
22,913.52 ลานบาทในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.86 เทา 

สัดสวนเฉล่ียในรอบ 11 ป (พ.ศ.2542 - 2552) ของยาใน
กลุม General anti-infective for systemic use มีมูลคา

ประมาณ 20.09% 
 เมื่อเทียบกับมูลคายาท้ังหมด เมื่อนําขอมูลเฉพาะยา

ปฏิชวีนะ มาแยกเปนรายกลุมใน  ป 2550 - 2552 จะพบวา 

ในป 2552 กลุมท่ีปริมาณการใชมาก 3 อันดับแรก คือ 

กลุม penicillins, penicillins and enzyme inhibitor และ 
tetracyclines ดานมูลคาการผลิตและนําเขาในปเดยีวกนั 

พบวากลุ มที่มีมูลคาสูงมาก 3 อันดับแรก คือ กลุ ม 

penicillins, cephalosporins และ carbapenems  ยากลุม 
penicillins มีการใชมาเปนเวลายาวนานมากจงึมีปริมาณ

การใชและการผลิตสูง สวนยากลุม cephalosporins 
ประกอบดวยยาหลาย generation จนปจจุบัน มีถึง

fourth - generation cephalosporins มูลคาที่สูงจึงนาจะ

เกิดจากมูลคาการนําเขายาใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ 
fourth-generation cephalosporins เชน cefepime,

cefpirome เปนตน สวนกลุมสุดทาย carbapenems
ยาในกลุมนี้ ทุกชนิดมีมูลคาสูง เพราะเปนยาใหมที่มีราคา

แพงไดแก meropenem, imipenem, ertapenem,  doripe-

nem, biapenem

สาเหตุของปญหาเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะ

 สาเหตุของปญหาเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะจึงมีสองสาเหตุ

หลกั คอื สาเหตตุามธรรมชาตขิองเช้ือด้ือยา และการใชยา

ปฏิชีวนะไมถูกตองเหมาะสม

 สาเหตตุามธรรมชาติของเชือ้ดือ้ยาเชือ้แบคทีเรยี 
 มีความสามารถในการพัฒนาเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาตเิพือ่ความอยูรอดในรางกายส่ิงมชีวีติและตอตาน

ฤทธิข์องยาปฏชิวีนะชนิดตางๆ ทีไ่ดรบัเขาสูรางกายมนุษย
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และสัตว ลักษณะ Selective Pressure คือ แบคทีเรีย

สวนใหญทีม่ยีนีสดือ้ยา (drug resistance genes) ในเซลล 

ซึ่งมักจะเปนกลุมแบคทีเรียรอดชีวิตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอม ทั้งโดยการใชยาและไมใชยาปฏิชีวนะ 

แบคทีเรียกลุมนี้ จะแบงตัวเพิ่มจํานวนพัฒนาลักษณะยีน

สดังกลาวใหกลายเปน dominant type เมื่อแบคทีเรีย

สามารถแบงตวั (replication) ตามธรรมชาติไดรวดเร็ว และ

มกีารผนัแปรทางพันธกุรรม (mutation) เพิม่ขึน้ เพือ่ใหรอด

ชีวิตจากฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ หลังจากแบงตัวเปนจํานวน

เพิ่มขึ้น แบคทีเรียจะถายทอดลักษณะยีนสระหวางกัน 

(Gene Transfer) โดยเฉพาะยีนสดือ้ยาปฏิชวีนะ กลายเปน

ประชากรแบคทีเรียท่ีกอโรคติดเช้ือดื้อยา ทั้งในมนุษย 

และสัตว

 สาเหตจุากการใชยาปฏิชวีนะไมถกูตองเหมาะสม

  Societal Pressures

 เนือ่งจากความกังวลในปญหาโรคติดเช้ือตางๆ ความ

กดดันของสังคม จึงเปนปจจัยกระตุนใหมีการใชยา

ปฏิชีวนะเพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง จนนําไปสูปญหาเช้ือ

ดื้อยา

 การใชยาปฏชิวีนะไมถกูตองเหมาะสม (Inappropriate 

Use)

 -  การใหยาขนาดสูงเกินความจําเปน 

 -  การใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว าง (broad

spectrum antibiotics) โดยไมมีการวินิจฉัยใหชัดเจน

เพียงพอ (Inadequate Diagnostics) ทําใหเกิด selective 

pressure และกระตุนลักษณะดื้อยาของแบคทีเรีย

 -  การใช ยาปฎิชีวนะรักษาโรค  หรืออาการท่ี

ไมจําเปน ตัวอยางเชน โรคไขหวัดที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส 

โรคอุจจาระรวงท่ีไมไดเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย บาดแผล

ขนาดเล็กและไมมีการติดเชื้อ 

 -  การใชยาปฏิชีวนะไมถูกตองประเภทอ่ืนๆ เชน 

การใชยาท่ีไมถงึขนาดการรกัษา ใชยาปฏชิวีนะหลายชนดิ

รวมกันโดยไมจําเปน การไดรับยาไมตอเน่ืองตามจํานวน

วันท่ีแพทยหรือสัตวแพทยสั่ง การใหยาผิดวิธี

 -  ประชาชนในชมุชน มอีงคความรูและการซือ้หายา

ไปใชในครัวเรือนเอง ที่ไมเหมาะสม มีการใชยาผิด

วัตถุประสงค การใชที่เส่ียงตอการแพ หรือ อาการอัน

ไมพึงประสงคจากยาและการดื้อยา จากรายงานป 2007 

กลุมยาปฏชิวีนะทีพ่บบอยในรานขายของชาํ 5 รายการแรก

ในจังหวัดยโสธร ไดแก Erythromycin, Penicillin, 

Tetracycline, Cotrimoxazole และ Chloramphenical 

และการสํารวจความรูของผูประกอบการรานขายของชํา

ดานความปลอดภัยและยาที่จําหนาย พบวา ไมมีความรู
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ดานอันตรายและวิธีการใชยาปฏิชีวนะ อัตราท่ีเหมาะสม 

รอยละ 94.50

 การใชยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล 

 จากรายงานข อมูลการใช ยาที่มีการศึกษาใน

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนยในประเทศไทย

ป 2007 พบวา มกีารใชยาปฏชิวีนะทีไ่มเหมาะสม ระหวาง 

รอยละ 24.8 ถึง รอยละ 91 ตัวอยางลักษณะการใชยา

ปฏชิวีนะทีไ่มเหมาะสมในโรงพยาบาล และสถานพยาบาล

ตางๆ ในการใหบริการรักษาทั้งมนุษยและสัตว เชน

 -  มีการใชยาอยางกวางขวางเปนปริมาณมากเกิน

ความจําเปนจากการศึกษาเมือ่ป 2549 นัน้  พบวา มกีารผลติ

และนําเขายาปฏิชวีนะ เปนมลูคาสงูกวา 16,000 ลานบาท 

หรือเกือบ 1 ใน 4 ของมูลคาการรักษาดวยยาท้ังหมด 

 -  แพทยและสัตวแพทยผูสั่งยามีความรูเกี่ยวกับยา

ไมดีพอ ขาดวิจารณญาณ และสั่งยาไมสมเหตุสมผล

การวินิจฉัยที่ผิดพลาดที่นําไปสูการใชยาไมเหมาะสม

 -  การไมมีความรวมมือในการรักษาระหวางบุคคล

กรในโรงพยาบาล กับผูปวย

 -  การใชยาปฏิชีวนะขามข้ันตอนโดยขาดความคํา

นึงถึงปญหาเชื้อดื้อยา และไมเปนไปตา standard
treatment guideline เชน ใช levofloxacin ซึ่งเปนยา

บัญชี ง. ในบัญชียาหลักแหงชาติ หมายถึง เปนยาท่ีควร

ใชโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ และมีเงื่อนไข

ในการใชเพื่อรักษาโรคปอดบวม ที่เกิดจากเชื้อดื้อยา

จงึไมควรนาํมาใชรกัษาโรคทัว่ไปโดยผูทีไ่มใชแพทยผูเชีย่ว

ชาญดานโรคติดเชื้อ

 การใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว

 -  การใช  ยาต  านจุลชีพในการ เลี้ ย งสัตว   มี

วัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อการรักษาในสภาพที่เกิดโรคขึ้น

แลว เพื่อการปองกันโดยใหยาในระดับปริมาณความเขม

ขนของยาทีต่ํา่กวาระดบัเพือ่การรกัษา   (Sub-therapeutic) 

และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของผลผลติ (Growth promoter) 

โดยใหยาในระดับปริมาณความเขมขนของยาที่ตํ่ากวา

ระดับเพื่อการปองกันในประเทศไทย มากกวารอยละ 80 

ของการใชยาตานจุลชีพในการเลี้ยงสัตวจะใชเพื่อการ

ปองกันโรคและเรงการเจริญเติบโต โดยจะใหปริมาณยา

ในระดับความเขมขนท่ีตํ่ากวาคา MIC (sub MIC) ผสมลง

ในอาหารสตัว โดยยาจะออกฤทธิค์วบคมุแบคทเีรยีในลาํไส
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ทําใหการดูดซึมอาหารดีขึ้น และชวยควบคุมแบคทีเรีย

ทีก่อใหเกดิโรคซ่ึงยังมีปรมิาณนอย แตการใชในลกัษณะน้ี

เปนสาเหตุของการด้ือตอยาตานจุลชีพในสัตวที่สามารถ

สงตอการด้ือยามาถึงผูบริโภค ปจจุบันกรมปศุสัตวไดเล็ง

เห็นความสําคัญจากปญหาการใชยาตานจุลชีพผสม

ในอาหารสัตวเพ่ือเรงการเจริญเติบโตดังกลาว จึงไดมี

ประกาศ หามใชยากลุมเตตราไซคลินผสมในอาหาร

สัตวเพื่อเรงการเจริญเติบโต และหามใชยากลุมไนโตรฟู

แรนส เพ่ือควบคมุและรกัษาโรคของสตัว รวมทัง้สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยามีการประกาศใชและหามพบ

การปนเปอนยากลุมไนโตรฟแูรนสในผลิตภัณฑสตัวตางๆ 

 ตาม Regional Strategy on Prevention and 

Containment of Antimicrobial Resistance 2010-2015 

ของ World Health Organization, Regional Office for 

South-East Asia ไดตระหนักถงึปญหาการใชยาปฏิชวีนะ

ในสวนของของสัตวแพทย (Veterinary sector) และมีนโย

บายในดานที่เกี่ยวของกับสัตวแพทย คือ 

 1. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองเหมาะสม

ที่สุด (Promote optimal prescription) 

  - พัฒนา standard national/local (Standard 
Treatment Guidelines: STGs) 
  - ฝกอบรมใหเกิดผูเชี่ยวชาญในการใช STGs

  - มีคณะกรรมการสถานพยาบาลเพ่ือกํากับดูแล
การใชยาตามเกณฑมาตรฐาน

  - ใหความรูดานการใชยาอยางสมเหตุสมผลใน
หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา เชน นักศึกษา

สัตวแพทยกอนและหลังปริญญา
  - ระงับการใชยาปฏิชีวนะที่ไมไดมีจุดประสงคใน

การรักษาโรคติดเชือ้ (non-therapeutic use of antimicrobial 

agents) ตามขอกําหนดของ the International Health 

Regulations (IHR)
 2. สงเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูล

เพิม่เตมิทีถ่กูตองทนัสมยั ซึง่ขอมลูทีไ่ด  จะเปนพืน้ฐานการ

จัดทํา treatment guidelines และเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษา ชวยลดปญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในปจจุบัน

 3. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองแกสังคม  

เชน ไมซื้อยามาใชเอง ไมควรมียาปฏิชีวนะจําหนายท่ัวไป 

(over-the-counter) รวมท้ังใหความรูตอเนื่องแกบุคลากร 

ที่เกี่ยวของ 

 มาตรการสําคัญในการควบคุมและปองกัน
การดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย 
 มมีาตรการจากสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 

มีดังนี้ 

  1. สถานพยาบาลทุกแหงตองใชมาตรการควบคุมและ

ปองกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาลอยางเครงครัด (เชน การ

ทําความสะอาดมือ การแยกผูปวย) 

  2. สถานพยาบาลทุกแหงตองสงเสริมการใชยา

ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล 

  3. สังคมตองมีความเขาใจที่ถูกตองและความ

ตระหนักเร่ืองเช้ือดือ้ยาปฏชิวีนะ และงดใชยาปฏชิวีนะโดย

ไมจําเปน โดยเฉพาะการใชยาปฏิชีวนะเมื่อเปนหวัด 

อุจจาระรวง แผลสด 

  4. จํากัดการจําหนายยาปฏิชีวนะท่ีรานยา 

  5. งดใชยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่เปนยาตานจุลชีพ

แกสัตวเพื่อเรงการเจริญเติบโตของสัตวที่ใชบริโภคเปน

อาหาร 

 จะเห็นไดว า การจัดการแกไขปญหาเชื้อดื้อยา

ปฏิชีวนะ ซึ่งเปนปญหาเร้ือรังที่เกิดขึ้นมานาน  และยังคง

อยูถึงปจจุบันนั้น ตองอาศัยบุคคลกรทุกภาคสวนรวมมือ

กนัตัง้แต ระดับนโยบาย  ภาคเกษตร    สถานบริการสุขภาพ  

บคุลากรทางการแพทย  ผูประกอบการและประชาชน รวม
กนัลงมือปฏิบตักิารอยางจริงจัง เพือ่ลดมูลคาความสูญเสยี

ของประเทศในทุกดาน และเกิดประสิทธิในการรักษาโรค

สูงสุด ตามคํานิยามขององคการอนามัยโลกวา “Patients 
receive medications appropriate to their clinical 

needs, in doses that meet their own individual

requirements, for an adequate period of time, and at 
the lowest cost to them and their community” (WHO, 

1985)
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 ยอนไปเมื่อประมาณป 2548 เห็นจะได สมัยที่ทํางาน

เปนสัตวแพทยประจําโรงพยาบาลปศุสัตว และสัตวปา 

คณะสัตวแพทยศาสตร ม.มหิดลใหมๆ ณ เวลาน้ันไดรับ

มอบหมายใหอยูในทมีรกัษาสตัวปศุสตัว และหนวยบรกิาร

รกัษาสัตวนอกสถานท่ี ขณะนัน้การเล้ียงโคเนือ้ไดรบัความ

นยิมมาก ทัง้โคเน้ือขนุ โคเน้ือสวยงามสายพันธฮนิดบูราซิล 

หรือโคเนื้อหูยาว ยิ่งเปนโคเนื้อที่มีเชื้อสายของบอย อุบล 

กจ็ะโกงราคาคาตวัไดอกีมากโข บางทานอาจจะนึกภาพไม

ออก ขอยกตัวอยางงายๆ คอื ขายลูกโคท่ีมเีชือ้สายของบอย 

อุบลหนึ่งตัว สามารถซ้ือรถยนตโตโยตา วีออส มาขับ

กินลมเลนไดเลยทีเดียว ซึ่งกระบวนการปนราคาก็เปนไป

ตามกลไก  ของตลาดโคโดยพอคาคนกลาง แตในปจจุบัน

การเกษตรกรนิยมการเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม และ

มีผลิตภัณฑจากแพะออกมามากมาย เชน นํ้านมแพะ

สบูนมแพะ ซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมที่กําลังไดรับความนิยม

มีผลการทดลองบางชิ้นสนับสนุนคุณภาพของนํ้านมแพะ 

ดีตอสุขภาพ เปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโรค

 กลบัมาท่ีงานรกัษาสัตว โรงพยาบาลปศุสตัวและสัตว
ปาฯ แบงสวนงานเปนหนวยบริการรักษาสัตวเล็กไดแก

สุนัขและแมว สัตวปศุสัตว และสัตวปา สองแผนกหลังจะ
มบีรกิารนอกสถานท่ี จาํไดวางานประจําชิน้หน่ึงทีไ่ดรบัแจง
เขามาท่ีหนวยบริการนอกสถานท่ี คอืตองการใหสตัวแพทย

ไปเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรคแทงติดตอ เนื่องจากเกษตรกร

ประสบปญหาแมโคผสมไมติด แมโคแทง ความสมบูรณ

พันธุ ลดลงหรือแมแต การซื้อโคตัวใหมเข ามาในฝูง

เพื่อตองการใหแนใจวาโคจะปลอดโรคจากโรคแทงติดตอ

เมื่อไดรับแจง ดังกลาว หนวยบริการนอกสถานท่ีไมรอชา 

รีบออกเดินทางไปยังฟารมโคทันที สัตวแพทยจะทําการ

เจาะเลือดเพื่อเก็บซีรั่มมาตรวจทางหองปฏิบัติการโดยวิธี
ทางซีรั่มวิทยา เพื่อตรวจหาแอนติบอดี้ ตอเชื้อ Brucella 

abortus เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจของงานรักษา งานอีกชิ้นหน่ีง

ที่สําคัญคือการใหความรูกับเจาของฟารม ขอมูลที่จะตอง

แจงใหเจาของฟารมทราบคือ โรคแทงติดตอเปนโรคสัตว

สูคน หมายความวาสามารถติดตอจากสัตวสูคนได โดย

ในคนสามารถรับเช้ือโรคแทงติดตอจากการสัมผัสกับลูก

สัตวเกิดใหมหรือสัมผัสสัตวที่ปวย การติดเช้ือผานทาง

ผิวหนัง บาดแผล หรือเยื่อตาขาว ผานทางนํ้าลายและสาร

คัดหล่ัง อยางไรก็ตามตลอดเวลาที่ทํางาน ณ โรงพยาบาล

ปศุสัตวและสัตวปาฯ ยังไมพบรายงานการติดเชื้อโรคแทง

ตดิตอในคนในจังหวัดกาญจนบุร ีทาํใหเกษตรกรผูเลีย้งโค

ยังไมตระหนักถึงอันตรายและภัยเงียบที่แฝงอยูมากนัก 

 จนกระท่ังป 2552 โดยสํานักระบาดวิทยา ไดพบอุบัติ

การณของโรคแทงตดิตอในคนจากเช้ือ Brucella suis เปน

ครัง้แรกของประเทศไทย 2 ราย ซึง่มสีกุรเปนสตัวรงัโรค ตอ

มาในป 2553 สํานักระบาดวิทยา ไดรายงานพบผูปวยติด

เชือ้ Brucella melitensis 7 ราย และผูปวยตดิเชือ้ Brucel-

la abortus 1 ราย ซึ่งผูปวยทุกคนมีประวัติสัมผัสกับสัตว 

(แพะและโค) แตกวาจะยนืยนัการเปนโรคแทงตดิตอในคน 

ก็เลนเอาหมอคนเหน่ือยไปตามๆ กัน เนื่องจากอาการใน
คนจะพบไดหลากหลายมาก ตั้งแตไมแสดงอาการ มี

อาการเล็กนอย และแสดงอาการเฉียบพลัน เชน มีไข ปวด
หัว ออนแรง และปวดลาตามแขนขา มีอาการทางระบบ

ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหารหรอือาจไมมกีไ็ด คนไข

หลายรายแสดงอาการหลงัจากทีไ่ดรบัเชือ้ไปแลวประมาณ 

2-4 สปัดาหและสามารถหายจากโรคไดเอง บางรายแสดง
อาการแบบเปนๆ หายๆ ตองอาศยัขอมลูจากการสอบสวน

โรคเพือ่คนหาผูปวยเพิม่เตมิ และผลยืนยนัทางหองปฏบิตัิ

การ จากรายงานการสอบสวนโรคดังกลาว ผูปวยบางคน
ไดรบัเช้ือโรคแทงตดิตอ โดยมีขอมลูวารบัประทานนมแพะ 

และในผูปวยสงสัย มหีน่ีงคนเปนเจาของฟารมแพะนม คณุ
พระ..แคดืม่นมแพะ กเ็ปนโรคแทงตดิตอไดแลวหรอื เรามา

ทาํความรูจกัโรคแทงตดิตอภยัเงยีบใกลตวัคณุกนัดกีวาคะ 
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 โรคแทงติดตอ เกิดจากการติดเชื้อ Brucella spp. ซึ่ง

เปนเช้ือแกรมลบ facultative intracellular rod ซึง่มีทัง้หมด 

6 สปชีส ที่สามารถพบในคนและสัตว ดังนี้ 

 Brucella  abortus (โค กระบือ)  

 B. melitensis (แพะ แกะ)

 B. suis (สุกร)

 B. ovis (แกะ)

 B. canis (สุนัข)

 B. neotomae (พบไดใน American wood rat) 

การติดตอ
 ในสัตวการติดเช้ือนีม้กัเกิดจากการสัมผสักบัรก นํา้คร่ํา 

ลกูสัตว ของเหลวจากชองคลอดจากสตัว ทีต่ดิเชือ้ นอกจาก

นี้การติดเช้ือสามารถติดไดจากการกิน และผานทาง

เยือ่เมอืกชุม ผวิหนงัทีม่บีาดแผลและการผสมพนัธุ การตดิ

เชื้อผานทางเตานมสามารถเกิดขึ้นโดยการสัมผัสโดยตรง

กับเตานมผานมือของคนรีดนม เชื้อที่สามารถเพิ่มจํานวน

ไดมีดังนี้ B. abortus, B. melitensis, B. suis และสามารถ
พบเช้ือไดในเลือด ปสสาวะ นํา้นมและน้ําเชือ้ ซึง่การปลอย

เชื้อ 2 ชองทางหลังสามารถเกิดขึ้นไดยาวนานหรือตลอด

ชีวิต
 ในคน การติดเช้ือเกิดจากการกิน เชน การกินนํ้านม

ดิบ หรือผานทางเย่ือเมือกชุมและผิวหนังที่มีบาดแผล มี
รายงานวาในหองปฏิบัติการสามารถติดตอไดทางการ

คะ

ระยะฟกตัวของโรค
 ในสัตว ระยะระหวางการติดเชื้อจนกระท่ังแสดง

อาการผิดปกติทางระบบสืบพันธุยังไมทราบแนชัด    ในโค

พบวาการแทงและการตายแรกคลอดจะเกิดข้ึนหลงัการได

รับเชื้อตั้งแต 2 สัปดาห – 5 เดือน

 ในคน พบไดตั้งแต 5 วันจนถึงหลายเดือน

อาการของโรค

หายใจ ในปจจบุนัยงัไมมรีายงานการติดโรคแทงตดิตอจาก

คนสูคน
 เชือ้นีส้ามารถแพรไดผานตัวไร ในสภาวะท่ีมคีวามช้ืน

สูง อุณหภูมิตํ่าและแสงแดดสองไมถึง เชื้อสามารถอยูได
เปนเวลานานหลายเดือนในน้ํา ในลูกท่ีแทงออกมา

ฟางหรือหญา เส้ือผาและอปุกรณตางๆ  เปนตน แตเชือ้โรค

แทงติดตอสามารถทําลายไดงายโดยแสงแดดสองเปน
เวลานานหลายชั่วโมง และถูกทําลายไดในน้ํายาฆาเชื้อ 

เชน 1% โซเดียมไฮโปคลอไรท 70% แอลกอฮอล ไอโอดีน 

กลูตารอลดีไฮดและฟอรมาดีไฮด นอกจากนี้ยังสามารถ
ยับย้ังการเจริญของเชื้อได โดยใชความรอนท่ี 121

องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 15 นาที จะเห็นวาหากด่ืม
นมแพะที่พาสเจอไรทก็จะปลอดภัยจากโรคแทงติดตอได
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 - อาการในโค กระบือ แมโคแทง การตายแรกคลอด

สูง ลูกแรกคลอดออนแอ รกคาง และนํ้านมลด

 โคเพศผูแสดงอาการลูกอัณฑะอักเสบ พบหนองที่

อวัยวะสืบพันธุ สวนอาการอื่นๆ เชน ขออักเสบ

 - อาการในแพะ และแกะ เพศเมียแทง ภาวะรกคาง 

สวนเพศผูจะเกิดลกูอณัฑะอกัเสบและทอนาํนํา้เชือ้อกัเสบ 

สวนอาการอื่นๆ เชน เตานมอักเสบ และขาเจ็บ

 - อาการในสุกร แมสุกรมีอาการแทง ลูกออนแอ

ลูกหมูตายแรกคลอด สวนพอสุกร อัณฑะอักเสบ    สวนอา

การอ่ืนๆ เชน ขาเจ็บ บวมตามขอ

 - อาการในคน มีไข ปวดหัว ออนแรง และลา มีเหงื่อ

ออกมาก การปวดตามขาและแขน มอีาการไอ เจบ็หนาอก 

อาจมีเสมหะปนออกมาหรือไมมี มีอาการทางระบบทาง

เดินอาหาร เชน ซึม เบ่ืออาหาร ทองเสีย อาเจียน และทอง

ผูก และอาการทางระบบประสาท เชน หงุดหงิด นอนไม

หลับ และอารมณแปรปรวน เปนตน 

การวินิจฉัยโรค
 1. หาตัวเชื้อ: โดย modified acid-fast หรือ immuno-

specific staining เพื่อดูลักษณะของเช้ือ Brucella และ

ไมนานมานี้มีการพัฒนา PCR (polymerase chain 

reaction) และ DNA-probe method ซึ่งตรวจพบเชื้อ

ไดดีขึ้น 

 2. serology: เชน Rose Bengal test, Plate 

agglutination test, buffered plate agglutination test 

วิธีการดังกลาวเหมาะสมในการทดสอบ screening ในฝูง

สัตว แต ละตัว  สําหรับตัวอย างท่ีให ผลเป นบวกนั้น

ควรยืนยันโดยวิธี Complement fixation test หรือ 

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ทัง้สอง

วิธีนี้จะชวยในการ screening และยืนยันผลได

 การทดสอบท่ีแนะนําใหใชตรวจ screening  ของฝูง

สัตวแตละตัวคือ Rose Bengal Test, complement 

fixation และ indirect ELISA

ตารางที่ 1  รายงานการสงตรวจทางหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปาฯ ป 2556 (มกราคม-ธันวาคม) 

 โดยวิธี Rose Bengal Test

 ชนิดสัตว จํานวนตัวอยางสงตรวจ ตัวอยางที่ใหผลบวก %

 โค 118 8 6.77
 แพะ 777 58 7.46

 แกะ 19 2 10.52

มาตรการปองกันและการควบคุมโรคแทงตดิตอ

ในประเทศไทย
 การหวังผลการควบคุมโรคแทงติดตอในคนเปนไป

ไดยาก จาํเปนตองอาศยัการกาํจดัโรค (elimination of the 

disease) ในสัตวเลี้ยงใหหมดสิ้นเทานั้น
 มาตรการปองกันโรคจึงเปนวิธีที่เหมาะสมในการ

ควบคุมโรคแทงติดตอ เชน การใหสุขศึกษาเรื่องการไมดื่ม

นมแพะท่ีไมผานกระบวกการพาสเจอรไรซ หรือการทําให

สุกดวยความรอน การใหความรูแกเกษตรกร คนงานใน

ฟารม โรงฆาสัตว โรงงานชําแหละเนือ้ และผูจาํหนายตาม

เขยีงเน้ือ เกีย่วกับธรรมชาติของเช้ือโรค และความเส่ียงตอ
การจับ สัมผัสซากสัตวที่อาจจะมีเชื้อ การจัดการภายใน
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ฟารมเลีย้งสตัวใหเหมาะสม จดัระบบอากาศถายเทอากาศ 

รวมถึงการยกระดับใหเปนฟารมมาตรฐานปลอดโรคแทง

ติดตอของกรมปศุสัตว และการสรางจิตสํานึกในการให

ความรวมมือกบัเจาหนาท่ี การสรางเครือขายในการปองกัน

โรค ซึง่จะทําใหเกษตรกรและผูทีเ่ก่ียวของสามารถปองกัน

ตนเองและสัตวเลี้ยงหางไกลจากโรคแทงติดตอไดคะ
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 สําหรับโรคภัยไขเจ็บในรางกายของคนเราและสัตว

เล้ียงน้ีถาแบงงายก็จะแบงไดเปน 2 ชนิด

 -  โรคภัยไขเจ็บประเภทท่ี 1 ก็คือ โรคท่ีเกิดจาก

เชื้อโรค เชน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือ พยาธิ เปนตน 

โรคพวกนี้สวนใหญก็จะรักษาไดดวยการใชยาฆาเชื้อ 

บางโรคก็ไมตองรักษาก็หายเองไดดวยระบบภูมิคุมกัน

ของรางกาย

 -  โรคภยัไขเจบ็ประเภทที ่2 กค็อื โรคทีไ่มไดเกดิจาก

ติดเชื้อ เชน  โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ เปนตนครับ 

โรคพวกน้ีจะรักษาไมหาย ทําไดแคบรรเทาอาการ และก็มี

อกีมากมายหลายโรคท่ีไมสามารถรักษาไดเลย การใชเซลล

บําบัดก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่นํามาใชในการรักษาโรค

ประเภทน้ี

เซลลบําบัด
 เซลลบาํบดั คอืการรกัษาโรคดวยเซลล “เซลล” (Cell) 
เปนโครงสรางที่เล็กท่ีสุดในรางกายมนุษย หลายๆ เซลล

เมื่อมาอยู รวมกันก็จะเรียกว า “เนื้อเยื่อ” (Tissue)

เมื่อหลายๆ เนื้อเยื่อมาอยูรวมกัน ก็เรียกวา “อวัยวะ” 
(Organ) และเม่ืออวัยวะมาอยูรวมกัน ก็เกิดส่ิงท่ีวา 

“รางกาย” (Body) ดวยหลักการที่วาโรคหลายๆ โรคที่เกิด

à«ÅÅ �ºíÒºÑ´·Ò§ÊÑμÇá¾·Â �
ขึน้ในรางกายนัน้เกดิจากเซลลเสือ่ม ผดิปกต ิหรอืตาย การ

รักษาดวยเซลลบําบัดก็คือ การนําเซลลที่ปกติมาทดแทน

เซลลที่หายไป ที่เสีย หรือเสื่อมไปนั่นเอง เซลลที่เอามา

รักษาโรคแบงออกไดเปน 3 ชนิดแบบงายๆดังนี้

 1. เซลลตนกาํเนดิ หรอื ทีม่กัเรียกกนัวา สเต็มเซลล 

(Stem cell) เปนเซลลที่คนกลาวถึงมากท่ีสุดในปจจุบันน้ี 

เซลลตนกําเนิดนั้นมีหลายระดับครับ สามารถแบงยอย 

ออกมาได 2 แบบ คือ

  -  เซลลตนกําเนิดที่มีคุณสมบัติคลายตัวออน 

(Pluripotent stem cell) มคีณุสมบัตจิะสามารถถูกกระตุน

ใหเปล่ียนแปลง เปนเซลลเกอืบทกุชนิดในรางกาย สามารถ

พบไดในตัวออนระยะฝงตัวในมดลูก หรือสามารถกระตุน

ใหเกิดเซลลนี้ดวยเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม

  - เซลลตนกาํเนิดของเน้ือเย่ือ (Tissue stem cell) 

เปนเซลลตนกําเนิดที่พบไดทั่วไปในรางกายของคนหรือ

สตัวทีเ่กดิมาแลว บางคร้ังเราจะเรียกกันวา เซลลตนกําเนิด

ผูใหญ (Adult stem cell) ที่ไดยินกันบอยๆ ก็คือ เซลลตน

กําเนิดเม็ดเลือด (Haematopoietic stem cell) และเซลล

ตนกําเนิดมีเซ็นไคน (Mesenchymal stem cell)

 2. เซลลตนแบบ (Progenitor cell) เปนเซลลที่

มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงเปนเซลลชนิดอื่นๆไดตํ่า

กวาเซลลตนกําเนิด ขอดี คือมันจะสามารถเปล่ียนแปลง

เปนเซลลเปาหมายไดดีกวา และขอเสียคือ มันจะสามารถ

เพิม่ปรมิาณของเซลลไดนอยกวาเซลลตนกาํเนิด และอาจ

จะตองมีการปลูกถายเพิ่มเติม

 3. เซลลที่จําเพาะ (Terminal differentiated cell) 
คือ เซลลที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอีก ขอดีของการใช

เซลลชนิดนีก้ค็อื มนัเปนเซลลทีเ่ราตองการแนๆ  100% แต
ขอเสียก็คือ มันมักจะเพิ่มจํานวนไมได และมีอายุจํากัด 

หลังจากการปลูกถาย และตองการการปลูกถายเพิ่มเติม

อีกหลายคร้ัง
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 ถามวา เซลลพวกน้ีเอามาจากไหนบางก็เอามา

จากตัวผูปวยเอง บางก็เอามาจากผูบรจิาคท่ีเซลลสามารถ

เขากันไดสําหรับวิธีการนําเซลลเขาไปรักษาในรางกาย 

เรามักจะเรียกกันวาการปลูกถาย ก็มี 2 แบบ คือ ฉีดเซลล

เขาไปที่อวัยวะหรือบริเวณที่เราตองการรักษา ปลอยเซลล

เขาสูกระแสเลือด แลวใหเซลลเดินทางหาอวยัวะเปาหมาย

เอง (Homing) แลวโรคอะไรในปจจบุนัทีไ่ดนาํมาใชในการ

รกัษาโรคในสตัวอยางเปนทางการโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว 

ใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด รวมในการรักษาโรคกระดูก 

และกลามเนื้อ ใน สุนัขและมา ใชเซลลตนกําเนิดจาก

เนื้อเย่ือมีเซนไคน

 ในสัตวมีการใชเซลลตนกําเนิดเพียงสองชนิดท่ีนํามา

รักษาโรคไดแก เซลลตนกําเนิดมีเซนไคม และเซลลตน

กําเนิดเม็ดเลือด ซึ่งเปนตนกําเนิดเพียงหนึ่งเดียวที่นิยมใช

ในการรักษาโรคในสัตวเลี้ยง เชน ในสุนัขและมา เซลลตน

กาํเนดิมเีซนไคม คอือะไร คาํวามเีซนไคม (mesenchyme) 

นัน้หมายถงึ เน้ือเย่ือของตัวออน ซึง่จะสามารถพฒันาและ

เปล่ียนแปลงไปเปน เนือ้เย่ือเก่ียวพัน (connective tissue) 

และเนื้อเยื่อกระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นเปนสวนประกอบ

ที่สําคัญของอวัยวะเกือบทุกชนิดในรางกาย และ ดังนั้น

เซลลตนกําเนิดมีเซนไคมก็จะสามารถพบไดในเกือบ

ทุกอวัยวะแตในปริมาณท่ีแตกตางกัน เซลลตนกําเนิดมี
เซนไคม รักษาโรคอะไรไดบาง

 สตัวแพทยไดมกีารนําเซลลตนกาํเนิดมเีซนไคมมาใช

อยางเปนทางการโดยสวนใหญจะอยูที่สหรัฐอเมริกาและ

ยุโรป สําหรับในเมืองไทยสัตวแพทยไทยก็ไดเริ่มนําเซลล

ตนกําเนิดมีเซนไคมมาใชกันบางแลว โดยใชในการรักษา

โรคท่ีเกี่ยวกับโรคกระดูก โรคขอ โรคกลามเน้ืออักเสบ

โรคเอ็นอักเสบ โรคภูมิแพ  โรคขอเสื่อม และกระดูกหัก

 คุณสมบัติในการรักษาโรคของเซลลตนกําเนิด
มีเซนไคม
 เซลลตนกาํเนิดมเีซนไคมมคีณุสมบัตพิเิศษ คอื มนัจะ

มีความสามารถในการตอตานการอักเสบ กระตุนการ

ซอมแซมของอวัยวะและเนื้อเยื่อ ทําใหการปลูกถายเซลล

ตนกําเนิดมีเซนไคมเขาไปในบริเวณที่มีการอักเสบอาจสง

ผลใหลดการอกัเสบและกระตุนการซอมแซมในบรเิวณนัน้

ไดดขีึน้ นอกจากนีเ้ซลลตนกาํเนิดมเีซนไคมยงัมคีวามเปน

มติรกับเซลลภมูคิุมกนัทําใหเราสามารถปลูกถายจากผูให

ไปยังผูรับไดงายกวาเซลลชนิดอื่นๆ

 เซลลตนกําเนิดมีเซนไคมหาไดจากท่ีไหน

 ในการเก็บเซลลตนกําเนิดมีเซนไคมมาใชนั้น มักจะ

ทาํการเก็บมาจากเน้ือเยือ่ไขกระดูก เนือ้เยือ่ไขมัน และสาย

สะดือของสัตวแรกเกิด การเก็บเซลลตนกําเนิดมีเซนไคม

จากไขกระดกูและไขมนัจะตองทําการวางยาสลบสตัวหรอื

วางยาชาเฉพาะที ่การดดูเซลลจากไขกระดกูนัน้จะตองใช

เขม็ขนาดใหญและยาว ภายหลงัการดดู สตัวอาจมอีาการ

เจ็บอยูเปนอาทิตยได การเก็บเซลลจากไขมันตองใชการ

ผาตัดทําใหเส่ียงตอการติดเช้ือได และการวางยาสลบน้ัน

จะทําใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตของสัตวมากขึ้น แตทั้งการ

เกบ็เซลลจากไขกระดกูและไขมนัน้ันมคีวามจาํเปนในกรณี

ที่เราตองการใชเซลลสัตวที่ปวยน้ันรักษาตัวเองสวนการ

เก็บเซลลตนกําเนิดจากสายสะดือลูกสัตวแรกคลอด

นาจะเปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และคาดวาอาจจะนํามาใช

ในการเก็บสะสมเซลลตนกําเนิดไวในธนาคารเซลลตน

กาํเนิด เพือ่ใชในการรกัษาสตัวตวัอืน่ๆ ไดในอนาคตอนัใกล

 การเซลลตนกําเนิดมีเซนไคมรักษาโรค

 การใชเซลลตนกําเนิดมีเซนไคมในการรักษาโรคน้ัน 

สวนใหญไมไดแตเซลลตนกําเนิดอยางเดียวแตจะใหรวม
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กบัยาทีใ่ชในการรกัษาโรคตามปกต ิแตหนาท่ีของเซลลตน

กาํเนดิกค็อืลดการอักเสบ และกระตุนใหเกิดการซอมแซม

ตวัเอง ทาํใหสตัวหายเรว็ข้ึน โรคขอสะโพกเสือ่มในสนุขันัน้ 

พบมากในสุนัขพันธุใหญ เชน พันธุเซนเบอรนารด พันธุ

เยอรมันเชฟเพิรด พันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร การรักษาสวน

ใหญจะเปนการรักษาตามอาการ โดยใหทานยาแกอกัเสบ

ทกุวัน ซึง่จะสงผลเสียกับอวัยวะในรางกายได การใชเซลล

ตนกําเนิด ก็จะเปนการชวยบรรเทาอาการ เปนการลดใช

ยาแกอักเสบหรืออาจจะไมตองใชยาแกอักเสบอีกเลย 

ความเจ็บปวยในมามักเกิดจากการว่ิงแขง ก็จะมีโรค

กระดูกหัก โรคขออกัเสบ โรคเอ็นฉกีขาด การรักษาโรคเหลา

นั้น ก็ประกอบไปดวยการผาตัด การใชยาแกอักเสบ ซึ่งจะ

เกิดความเส่ียงตอชีวิตของมา การใชเซลลตนกําเนิดก็จะ

ลดความเส่ียงเหลาน้ันลงไป เพราะมาจะไมตองผาตัด

จะทําใหมาหายเร็วข้ึน ก็จะทําใหมันกลับมาวิ่งเร็วขึ้น  

เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด: เซลลวิเศษ หรือไม

 เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดคืออะไร

 เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด หรือเซลลตนกําเนิดเม็ด

โลหิต (Haematopoietic stem cell) นั้นเปนเซลลตั้งตน 

หรือจะเรียกวา เปนพอแมของเซลลเม็ดเลือดแดง (red 
blood cell) และเม็ดเลือดขาว (white blood cell)

ในรางกายกว็าได เซลลตนกาํเนดิเมด็เลอืดนัน้มหีนาท่ีเพิม่

จํานวน และเปล่ียนแปลงตัวเองเปนเซลล เม็ดเลือดแดง 
เม็ดเลือดขาว รวมทั้งเกล็ดเลือด (platelet) หลังจากนั้น

เซลลเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด จะออก
จากไขกระดูกเพื่อกระจายไปตามสวนตางๆของรางกาย

เพื่อทําหนาที่ของมัน 

 โดยเซลลเมด็เลอืดแดงนัน้จะทาํหนาทีข่นสงออกซเิจน 

เพื่อไปเลี้ยงเซลลอื่นๆ ในรางกาย (เซลลทุกชนิดตองการ

ออกซิเจนเพื่อใชในการอยูรอด และทํางานใหสมบูรณใน
รางกาย) สวนเซลลเม็ดเลือดขาวนั้นจะทําหนาที่เกี่ยวกับ

ภูมิคุ มกัน ชวยตอตานส่ิงแปลกปลอมรวมท้ังเช้ือโรคท่ี

เขามาสูรางกายของเราเกล็ดเลือดน้ันจะชวยในการแข็งตัว

ของเลือด ทําใหเลือดเราหยุดไหลเวลาที่เกิดเลือดออก

ดงัน้ันจะเห็นไดวาเซลลตนกาํเนดิเม็ดเลือดน้ันถือเปนเซลล

ที่มีความสําคัญมากในรางกาย ถาเกิดความผิดปกติไป

ก็จะทําใหสัตวเสียชีวิตได

 เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดในรางกายสัตวนั้นสามารถ

พบไดใน 2 แหง คือ ไขกระดูก (bone marrow) และ

สายสะดือของสัตวแรกเกิด (Umbilical cord)

 การรักษาโรคดวยเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด  

 จริงๆ แลวเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดไมมีคุณสมบัติใน

การรักษาโรคใดๆ  ไดโดยตรง แตจะใชรวมกับวิธีอื่นๆ

ในการรักษาโรค สําหรับโรคท่ีไดรับการยอมรับอยางเปน

ทางการท่ัวโลกท่ีสามารถใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดรวม

กันในการรักษาโรคก็คือโรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติ

ของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวเทานั้น เชน โรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว (Leukaemia) โรคไขกระดูกเสื่อม เปนตน

 โรคความผิดปกติของเม็ดเลือด และไขกระดูกน้ัน
สามารถพบไดทั้งในสัตวเลี้ยงและในคนครับ ลักษณะ
อาการของผูปวยโรคนี้ทั้งสัตวและคนก็จะคลายๆ กันก็คือ 

สวนใหญกม็อีาการซดี ตดิเชือ้งาย เลอืดออกงาย และอาจ

พบจํา้เลือดตามสวนตางๆ ของรางกาย เปนตน สาํหรบัการ

รกัษาโรคจะใชหลกัการคอื กาํจดัเซลลเกาทีผ่ดิปกตไิปและ

ปลูกถายเซลลใหมเขาไปแทน 
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 การใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดในการชวยในการ

รักษาโรคในสัตวเลี้ยงนั้นในปจจุบันมีการทําแคในสุนัข

เทานัน้ครบัโดยเปนเซลลตนกาํเนดิเมด็เลอืดจากไขกระดกู 

และเทาที่มีการรายงานก็จะทําที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทานั้น โดยมีคาใชจายอยูที่ราวๆ ลานกวาบาท

 ขั้นตอนในการใชเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจาก

ไขกระดูกในการรักษาโรค

 ในเกือบทุกขั้นตอนของการรักษาสุนัขอาจจะตอง

วางยาสลบ หรอืยาซึมเพ่ือใหการรกัษาเปนไปอยางราบรืน่

และปลอดภัยที่สุดครับ โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้

 -  ขั้นตอนท่ี 1 การกําจัดเซลลเกาที่ผิดปกติ จะมี 2 

วิธี คือ การใชรังสีรักษา (Radiotherapy) หรือที่คนไทยมัก

เรียกกันวา การฉายแสง และการใชเคมีบําบัด (Chemo-

therapy) หรือที่คนไทยเรียกวาการฉีดยาคีโม 

 -  ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บเซลลตนกําเนิด การเก็บเซลล

ตนกําเนดิเมด็เลอืดเพือ่การรกัษานัน้ปจจบุนัใชวธิกีารเกบ็

โดยตรงจาก ไขกระดูก วิธีนี้จะทําไดเร็ว แตเจ็บ หรือ เก็บ

จากกระแสเลือด โดยวิธีนี้สุนัขจะไมคอยเจ็บ แตจะตองมี

การฉีดยากระตุนใหเซลลตนกําเนิดออกมาท่ีกระแสเลือด
เยอะๆ และจะตองมีเคร่ืองมือราคาแพงชวยในการเก็บ

เซลล
 -  ขั้นตอนท่ี 3 การปลูกถายเซลลตนกําเนิด ขั้นตอน

นี้เปนการปลอยเซลลตนกําเนิดสูกระแสเลือดอยางชาๆ 
เพื่อไปทดแทนเซลลเกา

 -  ขั้นตอนที่ 4 การพักฟนการพักฟนจะตองทําใน

โรงพยาบาลใชเวลาประมาณ 10-14 วัน หรือมากกวานั้น 

จนกวาสุนัขจะแข็งแรงกลับบานได

 -  ขั้นตอนที่  5 การติดตามการรักษาเมื่อสุนัข

กลบับานแลว กจ็ะไดรบัยาไปกนิ และจะตองกลบัมาตรวจ
รางกายเปนประจํา 

 ความเส่ียงในการรักษาดวยเซลลตนกําเนิด

เม็ดเลือด

 ความเส่ียงในการรักษานั้นที่สําคัญมีอยูในสองข้ัน

ตอน คอื ขัน้ตอนแรก คอืการกาํจดัเซลลเกา เพราะการฉาย

แสงหรือการทําคีโมนั้นไมไดทําแคเซลลที่ผิดปกติตาย

เทาน้ัน แตจะทาํใหเซลลปกตหิลายชนิดทัง้ท่ีอยูทีไ่ขกระดูก

และอวัยวะอื่นเสียหายดวย ดังน้ันสัตว ป วยท่ีไดรับ

การรักษาจะคอนขางออนแอและมีอาการขางเคียงเยอะ 

เชน ผิวแหง ผมรวง อาเจียน และทองเสีย เปนตน บางครั้ง

สัตวก็อาจจะเสียชีวิตกอนที่จะไดรับการปลูกถายเซลล

ตนกําเนิดได 

 ขัน้ตอนท่ีเส่ียงอนัดบัทีส่องก็คอื ความเขากนัของเซลล

ตนกําเนิด ในบางกรณีเราสามารถใชเซลลตนกําเนิดของ

สุนัขที่ปวยมารักษาตัวเองได วิธีนี้ก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้

ไป แตสวนใหญแลวเราจะตองใชเซลลตนกําเนิดของสุนัข

ตัวอื่น ที่เปนพี่นองกันครับ โดยจะตองมีการทดสอบ

ทางหองทดลองกอนวามคีวามเขากนัหรอืไมอยางไร เพราะ

โอกาสที่จะเขากัน (คําวาเขากันน้ันหมายความวามีความ

ปลอดภัยอยูสูงครับ) นั้นก็มีอยูประมาณ 1 ใน 4 ครับ

ก็จะประมาณวา ถามีพี่นองอยู 4 ตัว ก็อาจจะเจอ 1 ตัว

ที่เซลลตนกําเนิดเขากันไดครับ ถาไมเขากันแลวปลูกถาย

กจ็ะเกดิการตอตานจากรางกายไดสงผลใหสนุขัเสยีชวีติได

ในท่ีสุด

 ระวังโฆษณาเกินจริง –ขอเท็จจริง ในการใชเซลลตน

กําเนิดเม็ดเลือดรักษาโรคในสัตว ประเทศไทยยังไมมี หรือ
ไมสามารถรกัษาสนุขัดวยการปลกูถายเซลลตนกาํเนิดเมด็
เลือด การเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจากสายสะดือแช

แขง็ไวใชในอนาคตยังไมเปนทีย่อมรับในวงการสัตวแพทย 

เซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดรักษาไดแตโรคเม็ดเลือด โรคอ่ืน
ยงัไมเปนท่ียอมรับกนั และถาหากเอาไปใชมคีวามเส่ียงสูง
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 การผสมเทียมเปนที่ยอมรับ

ในปจจุบันวาเปนวิธีการที่ชวย

เพิม่ประสิทธภิาพในการสืบพนัธุ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณทีีส่ตัว

ไมสามารถทําการผสมพันธุกนัได

เองตามธรรมชาติ เนื่องจาก

สาเหตุตางๆ เชน ชองคลอดของ

ตัวเมียมีความผิดปกติ ตัวผูขาด

ประสบการณในการผสมพันธุ  

หรือตัวผูและตัวเมียมีขนาดแตก

ต  า งกันมาก  นอกจาก น้ียั ง

สามารถทาํไดในกรณทีีไ่มสะดวก

ในการขนยายพอพันธุซึ่งอยูใน

พื้นที่อื่น ซึ่งสามารถขนสงเพียง

นํ้าเช้ือมาเพ่ือใชผสมเทียมแทน

ได นอกจากน้ีการผสมเทียมใน

แมวยั งสามารถนํามาศึกษา

ตอยอดไปถงึการชวยเพ่ิมผลผลิต

ของสัตวปาตระกูลแมว ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการอนุรักษพันธุ

สัตวปาอีกดวย

ประโยชนที่ไดรับจากการผสมเทียม

 1. ปองกันการติดตอของโรคท่ีเกิดจากการผสมพันธุตามธรรมชาติ

 2. ทําใหมีการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อของพอพันธุที่ใชอยางตอเนื่อง

 3. มีโอกาสในการประเมินคุณภาพน้ําเชื้อกอนทําการผสมทุกครั้ง

กายวิภาคของทางเดินระบบสืบพันธุเพศเมีย

 ระยะทางจากชองคลอดไปจนถึงคอมดลูกของแมวมีความยาวประมาณ 4.5-

6 เซนติเมตร มสีวนของชองคลอดสวนหนาแคบ มรีอยพบัของชองคลอดซ่ึงอยูดาน

ลางและดานขาง (ventral fornix) ของรูเปดของคอมดลูกที่อยูบริเวณชองคลอด 

ชองภายในคอมดลูกวางตัวในแนวเอียง (รูปที่ 1)

รปูที ่1 แสดงกายวภิาคของคอมดลกูในแมว (ดดัแปลงจาก Linde-Forsberg, 2002)

Uterus
Vagina

Ventral fornix
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ประเภทของนํ้าเชื้อที่ใชสําหรับการผสมเทียม
ไดแก
 1. นํ้าเช้ือสด (Fresh semen)

 2. นํ้าเช้ือแชเย็น (Chilled-extended semen)

 3. นํ้าเช้ือแชแข็ง (Frozen-thawed semen) 

การรีดเก็บนํ้าเชื้อ

 การรีดเก็บนํ้าเช้ือสามารถทําได 2 วิธี ไดแก การใช

ชองคลอดเทียม (artificial vagina) (รูปที่ 2) ซึ่งเปนวิธีการ

ที่ทําไดในพอพันธุ ที่ผ านการฝกใหคุ นเคยกับการใช

ชองคลอดเทยีมในการรดีเกบ็นํา้เชือ้ และตองอาศยัตวัเมยี

ที่เปนสัดเปนตัวลอ และวิธีการรีดเก็บนํ้าเชื้อโดยการกระ

ตุนดวยกระแสไฟฟา (electroejaculation) โดยหลักการ

คือการใชปลอยกระแสไฟฟาเปนจังหวะ เพื่อกระตุนท่ี

บริเวณตอมลูกหมาก เพื่อใหเกิดการหล่ังน้ําเช้ือ วิธีการน้ี

สามารถทําไดในแมวที่ดุราย ไมจําเปนตองผานการฝก

แตวธินีีจ้าํเปนตองทาํภายใตการวางยาสลบท่ัวตวั (รปูที ่3) 

รปูท่ี 2 แสดงชองคลอดเทียมสาํหรบัการเก็บน้ําเชือ้แมว รูปที่ 3 แสดงการรีดเก็บนํ้าเชื้อแมวโดยการกระตุนดวยกระแสไฟฟา

ชวงเวลาเหมาะสมในการผสมเทียม
 ควรทําการยืนยนัการเปนสดัดวยการตรวจเซลลเยือ่บุ

ชองคลอด โดยจะพบเซลลเยื่อบุชนิด ซุปเปอรฟเชียล 

มากกวารอยละ 80 ในชวงกลางไปจนถึงชวงทายของการ
เปนสัดจะเปนชวงที่คอมดลูกเปด ชวงเวลาที่ไขตกจะเกิด

ขึ้นหลังจากการฉีดฮอรโมน เอช ซี จี (hCG) ประมาณ 

26-29 ชั่วโมง ซึ่งชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม

สามารถทําไดตั้งแตเริ่มทําการเหน่ียวนําใหเกิดการตกไข

ไปจนถึงภาย ใน 49 ชัว่โมงหลังจากน้ัน และทาํการผสมซ้ํา

ในอีกสองวันถัดไป

เทคนิคการผสมเทียม
การผสมเทียมโดยใชวิธีการผาตัด

 นิยมในกรณีที่ใชนํ้าเชื้อแชแข็งในการผสมเทียม 

เน่ืองจากคุณภาพของน้ําเช้ือแชแขง็ภายหลังการทําละลาย
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นั้นจะตํ่าลง และอะโครโซมถูกทําลายจากกระบวนการทํา

ละลาย ทาํใหอตัราการผสมตดิตํา่ลง สามารถทาํไดทัง้การ

ผาตดัเปดชองทอง (laparotomy) และการใช laparoscope 

ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ชวยลดขนาดของแผลผาตัดใน

สตัวทาํใหเกดิ ความเจบ็ปวดนอยลง และใหอตัราการผสม

ติดใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามการใช laparoscope

ยังจําเปนตองกระทําภายใต การวางยาสลบท่ัวตัว โดย

จะทาํการฉดีนํา้เชือ้ เขาภายในปกมดลกูหรอืฉดีน้ําเชือ้เขา

ภายในทอนําไข ซึ่งทําให มีอัตราการผสมติดสูงกวาการ

ปลอยน้ําเชือ้ท่ี บรเิวณชองคลอดในกรณีทีใ่ชนํา้เชือ้แชแข็ง

การผสมเทียมโดยไมใชวิธีการผาตัด
 วิธีการผสมเทียมโดยไมใชวิธีการผาตัดมีขอดี คือ ลด

ความเส่ียงของสตัวจากการวางยาสลบ เปนระยะเวลานาน 

สามารถทําซํ้าไดบอยครั้ง และกอใหเกิดความเจ็บปวดตอ

สตัวนอยกวาวิธกีารผาตดั โดยมตีาํแหนงและวิธกีารดงัตอ

ไปนี้

 - การผสมเทียมโดยการปลอยนํ้าเชื้อที่บริเวณชอง

คลอด (Intravaginal artificial insemination)

 นิยมในกรณีที่ใชนํ้าเชื้อสด เนื่องจากเปนน้ําเชื้อที่มี

คณุภาพดีกวานํา้เชือ้แชเยน็และน้ําเช้ือแชแข็ง มเีปอรเซ็นต

การเคล่ือนท่ี และความสมบูรณของอะโครโซมดีกวา ทาํให
ไมตองทําการผสมในสวนท่ีใกลกับ บริเวณที่มีการตกไข 

นอกจากนี้การปลอยนํ้าเชื้อที่บริเวณนี้ตองใชจํานวนอสุจิ

ในจํานวนมากกวาการปลอย นํ้าเช้ือ ภายในมดลูก

การผสมเทียมวิธีนี้ในแมวบางตัวท่ีดุรายอาจตองใหยาซึม 

และนิยมใชทอสวนปสสาวะสําหรับแมว เปนทอสําหรับ

ผสมเทียม การสอดทอผสมเทียมควรสอดใหมีทิศทางชิด

กบัผนังดานบนของ ชองคลอด เพือ่เปนการปองกนัการสอด

ทอเขาทอปสสาวะ โดยทําการสอดทอผสมเทียมเขาไปลึก

ประมาณ 4.5-5 เซนติเมตร เพื่อใหใกลกับคอมดลูกมาก

ที่สุด และยกสวนทายของแมวไวประมาณ 10 นาที หลัง

จากที่ทําการปลอยนํ้าเชื้อ 

 - การผสมเทียมโดยการปลอยนํ้าเชื้อภายในมดลูก 

(Intrauterine artificial insemination)

 การผสมเทียมโดยการปลอยนํ้าเชื้อภายในมดลูก 

เปนการปลอยนํ้าเชื้อใหอยูในตําแหนงที่ใกลกับ

บริเวณทีม่กีารตกไขและปฏสินธ ิทาํใหไดอตัราการผสมตดิ

ทีด่กีวาการปลอยน้ําเชือ้ภายในชองคลอด เหมาะสมกบันํา้

เชื้อที่มีคุณภาพตํ่า มีอัตราการเคลื่อนไหวนอย เชน นํ้าเชื้อ

แชเย็น หรือนํ้าเชื้อแชแข็ง 

 - การผสมเทียมภายในมดลูกโดยใชทอผสมเทียม

ผานคอมดลูก (Intrauterine artificial insemination using 

transcervical catheter)

 ในแมวใชทอผสมเทยีมทีท่าํจากทอสวนปสสาวะแมว

หุมดวยทอโพลีเอทิลีน (รูปที่ 5) โดยทอหุมดานนอกจะมี
การเจาะรูที่ดานบนเพื่อใหทอสวนปสสาวะสามารถสอด

ผานเขาสูมดลกูได และเปนการปองกนัการสวนทอเขาสูทอ
ปสสาวะ  วิธีการเร่ิมจากสอดทอท่ีหุมเขาในชองคลอดไป
ถงึสวนของ ventral fornix หลังจากน้ันดันทอสวนปสสาวะ

ผานทางรูเปดดานบนผานคอมดลูกเขาสูภายในมดลูก
(รูปที่ 6) และการผสมเทียมวิธีนี้จําเปนตองใหยาสลบ

ก
ข

รปูที ่5 แสดงทอผสมเทียมสําหรับสอดเขามดลูกแมว (Chatdarong 
et al., 2002) รูปที่ 5 แสดงทอผสมเทียมสําหรับสอดเขามดลูกแมว 
(Chatdarong et al., 2002)

รปูที ่6 แสดงการสอดทอผสมเทียมผานคอมดลูก (Chatdarong et al., 
2002)
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จํานวนตัวอสุจิที่ใชในการผสมเทียมและอัตรา

การผสมติด

 การผสมเทียมใหประสบความสําเร็จจนกระทั่ง

เกิดการปฏิสนธิและตั้งทอง จําเปนตองใชจํานวน ตัวอสุจิ

ที่เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของน้ําเช้ือและปริมาณ

ตัวอสุจิที่ใช โดยมีรายงานการผสมเทียมในแมว โดยการ

ปลอยนํา้เชือ้สดท่ีบริเวณชองคลอด พบวามอีตัราการผสม

ติดและตั้งทองประมาณ รอยละ 40 - 67 โดยใชตัวอสุจิ

5 ลานตัว และผสมซ้ําภายในสองวัน พบอัตราการผสม

ตดิถงึรอยละ 75 นอกจากนีย้งัมรีายงาน การผสมเทยีมโดย

ใชนํ้าเช้ือสดท่ีมีจํานวนตัวอสุจิ 80 ลานตัว พบวามีอัตรา
การผสมติดที่รอยละ 77.8 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการ

ผสมเทียมโดยปลอยนํา้เชือ้ท่ีภายในมดลกูโดยใชนํา้เชือ้สด 
พบวามีอัตราการ ผสมติดถึงรอยละแปดสิบ เมื่อใชนํ้าเชื้อ

สดท่ีมีจํานวนตัวอสุจิเพียง 8 ลานตัว อยางไรก็ตามการใช
นํา้เช้ือแชแขง็ นัน้จะใหอตัราการผสมติดทีต่ํา่กวาการใชนํา้

เชื้อสด โดยพบวาเมื่อทําการผสมเทียมโดยการปลอยนํ้า

เชื้อที่ บริเวณชองคลอด โดยใชนํ้าเชื้อแชแข็งที่มีจํานวน
ตัวอสุจิ 50-100 ลานตัว พบอัตราการตั้งทองเพียงรอยละ 

10.7 และอัตราการผสมติดจะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ทําการ

ผสมเทียมโดยการปลอยนํ้าเช้ือเขาภายในมดลูก โดยจะ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 57.1 ในแมวท่ีเปนสัดตามธรรมชาติ
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 รางกายคนเราใชคอเลสเตอรอลเปน

สารเบ้ืองตนในการสรางฮอรโมนเพศทุก

ชนดิ สรางน้ําด ีสรางสารสเตอรอลท่ีอยูใต

ผิวหนังใหเปนวิตามินดีเมื่อโดนแสงแดด 

คอเลสเตอรอลพบมากในไขแดง เครือ่งใน

สตัว   และอาหารทะเลคอนขางสงูรางกาย

 คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนทั้งสารสเตอรอยด (steroid) ลิพิด (lipid) และแอลกอฮอล พบในเย่ือ

หุมเซลลของทุกเน้ือเย้ือในรางกายและถูกขนสงในกระแสเลือดของสัตว คอเลสเตอรอลสวนใหญไมไดมา

กับอาหารแตจะถูกสังเคราะหขึ้นภายในรางกาย 80% อีก 20% นั้นก็มาจากอาหารที่เราเลือกรับประทานเขาไป 

โดยจะสะสมมากในเน้ือเยือ่ของอวัยวะทีส่รางมันขึน้มา เชน ตบั ไขสนัหลัง (spinal cord) สมอง และผนังหลอดเลือด 

แดง (atheroma) 

สามารถสังเคราะหเองไดแตไมเพียงพอกับความตองการ

 การรับประทานกรดไขมันท่ีจําเปนโดยเฉพาะกรดไล

โนเลอิกในปริมาณที่พอเพียง  และเล่ียงอาหารที่มี

คอเลสเตอรอลสูง บวกกับการออกกําลังกาย จะชวยลด

ความเส่ียงของโรคหลอดเลือดอุดตัน

สาเหตทุีท่าํใหคอเลสเตอรอลสงู  มอียูดวยกนั 3 ประการ 
คือ

 -  อาหาร การบริโภคอาหารประเภทไขมันอิม่ตวัมาก

เกนิไป การบรโิภคอาหารทีม่คีอเลสเตอรอลมากๆ หรือการ

บริโภคอาหารมากเกินความตองการของรางกาย

 -  พันธุกรรม

 -  โรคและยา เชน โรคไต เบาหวาน ยาบางชนิด 
เปนตน 

ปจจัยเสี่ยงที่นําไปสูการมีคอเลสเตอรอลสูง 

        แพทยหญงิ คณุสวรรยา เดชอุดม ประธานโครงการ

อาหารไทยหัวใจดี มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ กลาววาปจจัยเสี่ยงท่ีนําไปสูการมี

คอเลสเตอรอลสูง มีอยู 10 ประการ คือ

 1.  บุหร่ี 6. อวนลงพุง

 2.  ความดัน 7. ความเครียด

 3.  ไขมันปกติทั้งดีและเลว  8.  เกลือ

 4.  เบาหวาน 9.  นํ้าตาล
 5.  ไตรกีเซอไรด   10. ไมออกกําลังกาย

 หลายคนเขาใจวา ไขมัน (fat) กับ คอเลสเตอรอล 

(cholesterol) คือ ตัวเดียวกันแทจริงแลวไขมัน (fat) กับ 

คอเลสเตอรอล (cholesterol) มคีวามเกีย่วพันกัน แตไมใช

ตัวเดียวกัน โดยไขมัน (fat) แบงออกได เปน 2 ชนิด คือ

ไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fat) และไขมันชนิดไมอิ่มตัว 

(unsaturated fat) คอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 
จากการตรวจเลือดทั่วไป มี 4 ชนิด คือ

 1. คอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol หรือ TC) 

เปนคอเลสเตอรอลท้ังหมดในเลือดโดยปกติไมควรเกิน 
240 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หากมีมากเกินไปอาจจะสงผล

ตอการเปนโรคหัวใจ และหลอดเลือดได

      2. ไตรกลีเซอรไรด (triglyceride) เปนคอเลสเตอรอล 
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อีกชนิดหนึ่งที่มีมากไปก็ไมดี ปกติแลวไมควรเกิน 200 

มิลลิกรัมตอเดซิลิตร โดยมากคนที่มีระดับคอเลสเตอรอล 

ตัวนี้มากมักจะรับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรต

มากเกินไปและคอเลสเตอรอล ชนิดนี้สงผลตอโรคหัวใจ

เหมือนกัน

 3. แอล ด ีแอล (LDL-cholesterol) เปนคอเลสเตอรอล 

อีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา “คอเลสเตอรอล (cholesterol) ตัว

ราย” เนื่องจากถามีปริมาณมากๆ จะเพิ่มโอกาสการไปอุด

ตันในผนังเสนเลือดในรางกาย  ซึ่งทําใหเสนเลือดเกิดการ

ตบีตนัได แตเนือ่งจากความรูในปจจบุนัพบวาไมใช แอล ดี 

แอล ทุกตัว ที่จะสามารถไปอุดตันในผนังเสนเลือด

มีเฉพาะ แอล ดี แอล ขนาดเล็ก (small dense LDL) 
ดังน้ันคาปกติของ LDL จึงมีการปรับตามความเสี่ยงที่

ถกูกาํหนดโดย national cholesterol education program 

(NCEP) 

        4. เอช  ดี  แอล  (HDL-cholesterol)  เป น

คอเลสเตอรอลท่ีดขีองรางกาย เน่ืองจาก เอช ด ีแอล มหีนา

ทีเ่หมอืนรถขยะ ทีจ่ะคอยนาํ แอล ด ีแอลท่ีหมดอายแุลวไป

ทําลาย หรือหมุนเวียนใหม ดังน้ันปริมาณ เอช ดี แอล 

ยิ่ งมากก็จะ ย่ิงดี  โดยปกติแล วควรมีค ามากกว า

40 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร

 ปกติแลวสัตวจะสังเคราะหไขมันชนิดอิ่มตัว (satu-

rated fat) สวนพืชจะสังเคราะหไขมันชนิดไมอิ่มตัว 

(unsaturated fat) ยกเวนนํา้มนัจากพชืบางชนิด เชน นํา้มนั

ปาลม และนํ้ามันมะพราว จะมีไขมันชนิดอิ่มตัวอยูมาก 
อยางไรก็ตามไขมันชนิดไมอิ่มตัวอาจถูกเปลี่ยนเปนไขมัน

ชนิดอ่ิมตัวไดดวยขบวนการทางเคมี เชน เนยเทียม และ
นํ้ามันพืชบางชนิด

 สําหรับเนื้อปลาและเน้ือไก จะมีไขมันชนิดไมอิ่มตัว
มาก และไขมันชนดิอิม่ตวันอย แตเน้ือแดง เชน เน้ือวัว เน้ือ

หม ูเนือ้แพะ เนือ้แกะ สวนใหญประกอบดวยไขมนัชนดิอิม่

ตวั ขณะท่ีเนือ้หอย กุง ป ูจะมคีอเลสเตอรอลสูง แตมไีขมนั

ชนิดอิ่มตัวตํ่า ซึ่งขอเสียของไขมันชนิดอิ่มตัว คือ จะเขาไป

ขัดขวางการใช   คอเลสเตอรอลของ เซลล ทํ า ให 
คอเลสเตอรอลไมถูกนําไปใช จึงคงอยูในกระแสเลือด

เกณฑโดยทั่วไป: ระดับ  total cholesterol  <  200 mg/dL 

                 ระดับ triglycerides   <  150 mg/dL

                              ระดับ LDL    <  100 mg/dL 

                  ระดับ HDL     >  60  mg/dL   
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ปริมาณสูง แตในทางตรงขามไขมันชนิดไมอิ่มตัว จะชวย

เสริมใหเซลลนําคอเลสเตอรอลจากเลือดไปใช ทําให

ปรมิาณคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง ดงันัน้การบริโภคเน้ือ

แดงจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหปริมาณคอเลสเตอรอลใน

เลือดสูง 

 คอเลสเตอรอล ทีอ่ยูในอาหารไมไดถกูเปล่ียนไปเปน

คอเลสเตอรอลในเลอืดโดยตรง แตคอเลสเตอรอลเปนสาร

อาหารที่รางกายสามารถผลิตไดเอง โดยเซลลในรางกาย

ของคนเราสามารถผลิตไดเล็กนอย แตแหลงผลิตที่สําคัญ

ไดแก ตับของคนเราน่ันเอง ประมาณวันละ 800-1500 

มิลลิกรัมตอวัน

 ในคนท่ีมีสุขภาพดี รางกายจะมีการควบคุมระดับ

คอเลสเตอรอลในเลือด โดยเม่ือกนิอาหารท่ีมคีอเลสเตอรอล 

จากอาหารมากไป รางกายก็จะลดปริมาณการสราง

คอเลสเตอรอลลง ในขณะท่ีในบางรายท่ีกินอาหารท่ีมี

คอเลสเตอรอลนอยไป เชน คนท่ีกินอาหารไมได คนปวยท่ี

มีปญหาในการดูดซึมของกระเพาะอาหาร รางกายก็จะ

ทําการสรางคอเลสเตอรอลมากขึ้นทดแทน เปนตน 

ดัชนีปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร (Cholesterol) 

 โดยทัว่ไประดับคอเลสเตอรอลในเลือดคนเราปกติ ไมควรเกิน  200  มลิลิกรัมตอเดซิลติร ดชันีปรมิาณคอเลสเตอรอล 

(Cholesterol) ในอาหารแตละชนิด ควรจํากัดไมใหเกิน 300 มิลลิกรัม/ตอวนั

ตารางปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร 100 กรัม

 ประเภท รายการ มิลลิกรัม

 หอยนางรม
 หอยแมลงภู
 หอยแครง
 ปูมา
 ปูทะเล
 มันปูทะเล
 กุงกุลาดํา
 กุงแชบวย
 แมงกะพรุน
 ปลาหมึกกระดอง (หัว)
 ปลาหมึกกระดอง (เนื้อ)
 ปลาหมึกกลวย (หัว)
 ปลาหมึกกลวย (เนื้อ)
 ปลิงทะเล
 ปลาแซลมอน
 ปลาจาระเม็ด
 ปลาทู
 ปลาทูนา/ปลาไหลทะเล

 231
 148
 195
 90
 87
 361
 175
 192
 24
 405
 322
 321
 251
 0
 86
 126
 76
 186

อาหารทะเล
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 ประเภท รายการ มิลลิกรัม

 ไขขาว
 ไขแดง (เปด)
 ไขแดง (ไก)
 ไขทั้งฟอง
 ไขนกกระทา
 ไขปลา

 เนื้อไก
 นองไก
 เนื้อเปด
 เนื้อหมู (แดง)
 เนื้อหมูปนมัน
 เนื้อวัว
 เนื้อหาน
 เนื้อกบ
 เนื้อนกพิราบ
 ปลาชอน
 ปลาดุก
 ปลากราย
 กุนเชียง

 ตับไก
 ตับหมู
 ตับวัว
 หัวใจไก
 หัวใจหมู
 หัวใจวัว
 ไสตันหมู
 กระเพาะหมู
 เซี่ยงจี้ 

 เนยเหลว
 เนยแข็ง
 มาการีน (ไขมันจากพืช) 

 0
 1120
 2000
 550
 3640
มากกวา 300

 70
 100
 82
 60-70
 126
 65
 89
 47
 110
 44
 94
 77
 150

 336
 364
 218
 157
 133
 165
 140
 150
 350

 186
 33
 0

ไข

เนือ้สตัวตางๆ

เนย

เครื่องในสัตว
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 ประเภท รายการ มิลลิกรัม

 นมสด
 ครีม
 นํ้ามันตับปลา
 แฮม
 เบคอน
 ไสกรอก
 สมองสัตว
 ไอศกรีม 

 24
 300
 500
 100
 215
 100
 3,160
 40

อื่นๆ

ขอมลู: ศนูยตรวจสขุภาพ โรงพยาบาลพญาไท

ทําไม LDL จึงเปนไขมันชนิดไมดี
 LDL (low density lipoprotein) เปนคอเลสเตอรอล

ชนิดหน่ึงในรางกายซ่ึงเปนไขมันที่มีความหนาแนนตํ่า 

ระดับ LDL ในเลือดมีความสัมพันธชัดเจนกับการเปนโรค

หัวใจและหลอดเลือด ไขมัน LDL ทําหนาท่ีเปนตัวนํา

คอเลสเตอรอลออกจากตับเขาสูกระแสเลือด เมื่อเซลล

เลือกใชคอเลสเตอรอลที่ตองการไปแลว คอเลสเตอรอลที่

เหลืออยูในกระแสเลือดก็จะพอกเปนกอนอยูที่ผนังของ
หลอดเลือดทําใหหลอดเลือดแข็ง ตีบ นานไปกอนเหลาน้ี

ปริแตกออกทําใหมีลิ่มเลือดเขามาพอกเพิ่มจากเดิมจน
อดุตนัหลอดเลือด ผลตามมาคืออวยัวะสําคญัทีต่องอาศัย

เลือดจากหลอดเลือด เชน หัวใจ สมอง ไต เกิดขาดเลือด
ไปเล้ียงก็จะกลายเปนโรค เชน หัวใจขาดเลือด อัมพาต
อัมพฤกษ ความดันเลือดสูง ไตวาย เปนตน 

 LDL มาจากไหน

 LDL มาจากอาหาร สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

 1. อาหารจําพวกไขมันอิ่มตัว (saturated fat) หมาย
ถงึ ไขมนัจากสัตวเชนเนือ้ หม ูไก (ยกเวนปลา) และอาจอยู

ในรูปอื่น เชน ไข นมโฮลมิลค เนย ชีส ไอศกรีม เคก คุกกี้ 

นํ้าสลัดสําเร็จรูป เปนตน นอกจากน้ีไขมันอิ่มตัวยังไดมา
จากพืชตระกูลปาลม เชน นํ้ามันปาลม นํ้ามันมะพราว

 ไขมันอิ่มตัว มีโมเลกุลของท่ีประกอบดวยออกซิเจน 

ไฮโดรเจน และคารบอนนัน้ จบัเรยีงตวักนัแบบ “อิม่ตวั” คอื

จับกันแนนจนไมมีชองวางท่ีจะทําปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่น

ไดอีกแลว

 2. อาหารจําพวกไขมันทรานส (trans fat) เปนไขมัน

ไมอิม่ตวั (unsaturated fat) ชนิดหน่ึง แตไมใชไขมันไมอิม่

ตวัธรรมดา เพราะไขมนัไมอิม่ตวัท่ัวไป เชนนํา้มนัถัว่เหลอืง 

นํ้ามันรํา นํ้ามันมะกอก เปนไขมันท่ีดีตอสุขภาพ จะมีการ

เรียงตัวของอะตอมของไฮโดรเจนในโมเลกลุไขมนัแบบหนั

ไปทางเดียวกัน หรือแบบซิส (cis fat) แตไขมันแบบทราน

สจะเรียงตัวแบบหันไปคนละทาง 

 ในธรรมชาติไขมันชนิดนี้พบไดในสัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน 
ววั ควาย แตทีม่าเปนอาหารสวนใหญเกดิจากอตุสาหกรรม

อาหารท่ีใชกระบวนการเติมอะตอมไฮโดรเจนเขาไปเพื่อ

เปล่ียนเอาไขมันไมอิ่มทั่วไปใหกลายเปนไขมันทรานส 
ทาํใหไขมนัมคีณุสมบตัแิขง็เปนไข จะไดนาํไปทาํเนยเทยีม

หรือนําไปเคลือบอาหารสําเร็จรูปไดงายข้ึน อาหารท่ีมี

ไขมันทรานสมาก ไดแก ขนมอบหรือเบเกอร่ีที่มีมาการีน
เปนสวนประกอบ ครีมเทียม คอฟฟเมท อาหารอบ  อาหาร

ทอด ขนมกรุบกรอบตางๆ เปนตน
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 จะลดระดับ LDL ในรางกายไดอยางไร

 1. การออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอ ทัง้แบบแอโรบกิ 

(aerobic) แบบยืดหยุน (flexibility) และแบบเพิ่มความ

แข็งแรงกลามเนื้อ (strength training) โดยใหไดเวลาออก

กําลังกายรวมไมตํ่ากวาสัปดาหละ 150 นาที

 2. การลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ทั้งไขมันอิ่มตัวจาก

สตัว เชน เน้ือ หม ูไก และจากพืช เชน นํา้มนัปาลม นอกจาก

นีย้งัตองระวังไขมันอิม่ตวัทีม่าในรูปอืน่ เชน ไข นมโฮลมิลค 

เนย ชีส ไอศกรีม เคก คุกกี้ นํ้าสลัดสําเร็จรูป 

 3. การลดอาหารท่ีมไีขมันทรานส ไดแก เนยเทียมท่ีทาํ

จากไขมันทรานส ขนมอบหรอืเบเกอรีท่ีม่มีาการีนเปนสวน

ประกอบ ครีมเทยีม คอฟฟเมท อาหารอบ อาหารทอด ขนม

กรุบกรอบ ตางๆ

 4. การเพ่ิมอาหารท่ีมเีสนใยชนิดละลายได อาหารกาก

หรืออาหารเสนใย (fiber) แบงออกเปนสองชนิด  คือ ชนิด

ไมละลาย (insoluble) เชน พืชผักตางๆ กับชนิดละลายได 

(soluble) ซึ่งไดจากธัญพืชทั้งเมล็ด หรือจากสวนเคลือบ
รอบนอกเมล็ดของธัญพืชแบบไมขัดสี (whole grain) เชน 

ขาวซอมมือ ขาวกลอง โอตแบรนด ขาวสาลีแบบโฮลวีท มี

งานวิจัยพบวาเสนใยชนิดละลายไดนี้ ชวยลดไขมัน LDL 

ลดไตรกลีเซอไรด และเพิ่มไขมัน HDL  

 5. การลด ละ เลิก แอลกอฮอล เน่ืองจากการด่ืม

แอลกอฮอลมากมผีลเพิม่ไขมนัในเลอืด รวมทัง้ไขมนั LDL

 6. การใชยาลดไขมัน ซึ่งตองใชโดยคําสั่งของแพทย 

เนื่องจากสวนใหญเปนยาท่ีมีพิษตอตับ ตองมีการติดตาม

อาการระหวางการใชยาอยางใกลชิด โดยทั่วไปแพทยจะ

ตดัสินใจใชยากต็อเม่ือการพยายามปรับเปล่ียนวถิชีวีติดวย

การปรับอาหารและออกกําลังกายอยางเขมงวดเปนเวลา

นานไมนอยกวา 3 เดอืนแลวไมไดผล หมายถงึยงัคงมรีะดบั 

LDL สูงถึงระดับที่ NCEP แนะนําวาควรรักษาดวยยา 

 เมือ่ไดทาํความรูจกัและทราบทีม่าของคอเลสเตอรอล
แลว พวกเราควรตระหนกัถงึการบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน 

เล่ียงอาหารท่ีกอใหเกดิการสะสมคอเลสเตอรอลในรางกาย

ซึ่งสามารถปฏิบัติไดไมยาก  เพื่อสุขภาพท่ีดีของเราเอง 
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 โรคไขนกแกว (parrot disease) หรือท่ีเรียกวา

โรคซิททาโคซีส (Psittacosis) มีสาเหตุมาจากเชื้อ

Chlamydophila psittaci เชื้อนี้เปนแบคทีเรียที่ติดสี

แกรมลบ เจริญเติบโตในสวนของไซโตพลาสซึมของเซลล

เจาบาน (host) และอาศัยพลังงานจากเซลลเจาบาน 

(obligate intracellular) มีรูปรางกลม ขนาดคอนขางเล็ก
ประมาณ 0.3-1 ไมโครเมตร ไมมีแฟลกเจลลาและ

ไมเคลื่อนท่ี จัดอยูในวงศ (family) Chlamydiaceae 

เชือ้ C. psittaci มทีัง้หมด 8 ซโีรวาร (serovars) ซึง่แบงโดย

อาศยัความจาํเพาะในการจับกบัโมโนโคลนอลแอนติบอดี

ตอเชือ้ไดแก ซโีรวาร A ถงึ F ซโีรวาร WC และ ซโีรวาร  M56 

โดยทุกซีโรวารสามารถติดตอสู คนไดและในปจจุบัน
สามารถแยกเช้ือ C. psittaci ได เป น 9 ยีโนไทป 

(genotypes) คือยีโนไทป A ถึง F ยีโนไทป E/B ยีโนไทป 

WC และ ยีโนไทป M56 โดยอาศัยความแตกตางของยีน 
outer membrane protein A ซึ่งทําหนาท่ีสรางโปรตีน

เปลอืกหุมของเชือ้ (Major outer membrane protein) จาก

การศึกษาพบวา แตละยีโนไทปมีความจําเพาะในสัตว

แตละชนิดคือ ยีโนไทป A จะพบระบาดในนกปากขอ 

(psittacine birds) เชน นกกระตั้ว นกแกว นกแกวขนาด

เล็กชนิด parakeets และ lories ยีโนไทป B สวนใหญพบ

ไดในนกพิราบ ยโีนไทป C มกัพบในเปด ยโีนไทป D มกัพบ

ในไกงวง นกกระสาและนกนางนวล ยีโนไทป E สามารถ

พบไดในสัตวปกหลายชนิด เชน ไกงวง เปด นกพิราบและ

นกกระจอกเทศ ยีโนไทป F พบในนกแกวอเมริกัน (Amer-

ican parakeet) และไกงวง ยโีนไทป E/B พบในเปด ไกงวง

และนกแกวแอฟริกนั (African grey parrots) และเชือ้ยโีน

ไทป WC และ M56 พบไดในวัว (Wolfsen cattle) และหนู 

muskrats (Beeckman and Vanrompay, 2009)

 C. psittaci มรีปูรางได 2 แบบ คอื elementary body 
(EB) มีขนาดประมาณ 0.2-0.6 ไมโครเมตร พบไดทั้งนอก

เซลลและภายในเซลลทีต่ดิเชือ้ ตรงกลางทบึแสงผนังเซลล

คอนขางแข็งทําใหเชื้อคงทนตอสภาพแวดลอม เปนระยะ
ที่สามารถทําใหเซลลเจาบานติดเชื้อได และ reticulate 

body (RB)  หรอื initial body พบอยูในเซลลเทานัน้ มขีนาด

ใหญประมาณ 1.5 ไมโครเมตร คอนขางเปราะบางตอ
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สิ่งแวดลอม เปนระยะที่เชื้อมีการแบงตัวไดแตไมมีความ

สามารถในการตดิเชือ้ วงจรชวีติการเพ่ิมจาํนวนของเชือ้เริม่

จาก EB ยึดเกาะกับไมโครวิลไล (microvilli) ของเซลลเจา

บานและเขาสูเซลลโดยวิธีเอ็นโดไซโตสิส (endocytosis) 

เขาไปอยูในเอน็โดโซม (endosome) โดยทีเ่ชือ้มกีลไกทีจ่ะ

ยบัยัง้ไมใหเอน็โดโซมทาํลายเชือ้ได จากนัน้ EB จะเปลีย่น

รปูรางเปน RB ซึง่เปนระยะท่ีสามารถทําใหเซลลตดิเช้ือได 

ระยะน้ีใชเวลาประมาณ 1-8 ชั่วโมง และมีการแบงตัวเพื่อ

เพิ่มจํานวนทําใหไดเชื้อเพิ่มขึ้นและอาจมากถึง 100-500 

ตัว ระยะนี้เอ็นโดโซม จะเริ่มขยายใหญเห็นเปน inclusion 

ภายในไซโตพลาสซึมและมีการเปล่ียนแปลงรูปรางจาก 

RB เปน EB ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 18-24 ชั่วโมงหลังการติด

เชือ้ทาํใหเหน็ inclusion body ในเซลลทีต่ดิเชือ้ชดัเจนเมือ่

ยอมดวยสียิมซา (รูปที่ 1) และจากน้ัน 2-3 วัน EB จะถูก

ปลอยออกจากเซลลโดยการแตกเซลลเพ่ือติดตอเขาเซลล

อื่นตอไป ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 1 ลักษณะของ inclusion body ในไซโตพลาสซึมของเซลลที่ติดเชื้อ
 (http://partnersah.vet.cornell.edu/avian-atlas/search/disease/488)

รูปที่ 2 แสดงวงจรชีวิตการเพิ่มจํานวนของเชื้อ C. psittaci
(Karin and Everett, 2000)

Cornell UniversityCornell University Cornell UniversityCornell University
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 โรคไขนกแกว เปนโรคติดตอในสัตวปกซึ่งพบรายงาน

การตดิเชือ้ในนกมากกวา 30 วงศ (genus)    476 สายพนัธุ 

(species) เปนนกในตระกูลนกแกวถึง 153 สายพันธุ เชื้อ

จะสามารถติดตอไปยังสัตวตัวอื่นไดจากน้ํามูก นํ้าลาย 

อจุจาระ ซึง่จะเปนละอองแพรในอากาศเขาสูระบบหายใจ 

อีกทั้งยังสามารถปะปนไปกับอาหารและน้ําได พบวาใน

สัตวปกที่ติดเชื้อ เชน เปดและหานจะมีอาการรุนแรง สวน

ในไกจะไมแสดงอาการ ในสัตวปกอื่นๆ เชน นกพิราบ 

ไกงวง ไกฟา นกกระทาและนกแกว จะมีอาการแสดง

รนุแรงตางกนั คอืมตีัง้แตไมแสดงอาการจนถึงแสดงอาการ

รุนแรงถึงตายหรือมีอาการแบบเรื้อรัง อาการแสดงจะมี

ตั้งแต ตาแดง มีอาการทางระบบหายใจ ระบบทางเดิน

อาหาร มีอาการทองรวง ออนเพลีย นํ้าหนักลด ขนยุงเหยิง 

ไมกินอาหาร นํ้าตาและนํ้ามูกไหล (รูปท่ี 3) และความ

สามารถในการผลิตไขลดลงถึงรอยละ 10-20 สวนสัตวที่

ไมแสดงอาการจะเปนพาหะของโรคโดยจะปลอยเชื้อออก

มาตามสารคัดหล่ัง (secretion) ตางๆ   เมื่อมีภาวะเครียด  

ในนกที่มีภาวะเครียดจะกอใหเกิดอาการรุนแรงและตาย

อยางเฉียบพลัน ระยะฟกตัวของเช้ือในสัตวปกประมาณ 

2-3 วัน หรืออาจจะเปนสัปดาห ในสัตวที่ติดเชื้อแบบแฝง

จะแสดงอาการหลายปตอมาหลังการติดเช้ือ การปองกัน

รักษาในสัตวที่ไดผลแนนอนในเวลานี้นิยมใชยาปฏิชีวนะ 

เชน ออริโอมัย-เทอรมัยซิน หรือซัลฟา เมทราลิน วิธีการ

รักษาควรรักษาเปนขั้นๆ โดยเริ่มจากการแกทองเสีย 

แลวใหยาเจริญอาหาร จากนั้นจึงมาใชปฏิชีวนะในบาง

กรณีตองใหยาปฏิชีวนะกอนแลวจึงแกเรื่องทองเสียก็ได

 สวนในคนน้ันมักจะติดเช้ือ C. psittaci จากสัตวปก

โดยการหายใจเอาเชือ้ทีอ่อกมากบัสิง่ขบัถาย  หรอืปนเปอน

อยูกบัเน้ือเย่ือของนกหรือสตัวปกท่ีตดิเช้ือ ผูปวยสวนใหญ

มปีระวัตคิลกุคลีใกลชดิกบันก  หรือทํางานในฟารมสตัวปก 

เชน เจาของนก ลกูจางในรานขายสัตวเลีย้ง สตัวแพทยหรอื
ผูทีท่าํงาน   เกีย่วกับกรรมวิธสีตัวปก เมือ่ไดรบัเช้ือจากการ

หายใจเชือ้จะกระจายเขาสูเลือดอยางรวดเรว็ไปสูมาม ตบั

และปอดเพือ่เพิม่จาํนวน รอยโรคทีป่อดจะคลายกบัการตดิ
เชือ้ไวรสั ระยะฟกตวัในคนประมาณ 7-14 วนั บางรายไมมี

อาการบางรายมอีาการคลายโรคไขหวดัใหญ คอืจะเปนไข

อยางกะทันหัน หนาวส่ัน ปวดศีรษะ ออนเพลีย และปวด

ตามกลามเนื้อ บางรายมีอาการไอแหง เจ็บหนาอก และ

หายใจติดขัด ในกรณีรายแรงอาจกลายเปนโรคปอดบวม

ชนิดรุนแรง (severe pneumonia) ไดจากการสํารวจของ 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1988-2003 พบวาจาก

ผูปวยดวยโรคซิททาโคซีสจํานวน 935 ราย มีประวัติใกล
ชิดกับนกปากขอ นอกจากนี้ยังพบรายงานการติดเชื้อยีโน

ไทป A หรือ E/B ประมาณรอยละ 14.9 (จากการตรวจ 46 

คน) ในเจาของฟารมนกในประเทศเบลเยียม และจากการ

สํารวจคนอังกฤษ ในชวง ค.ศ. 1965-1989 มีรายงานการ

รูปที่ 3 รูปซายมือเปนไกงวง รูปขวามือเปนนกแกว สัตวที่ติด 
C. psittaci  จะมีอาการซึมเศราออนเพลียและสุภาพทรุดโทรม 

(http://partnersah.vet.cornell.edu/avian-atlas/search/
disease/488)
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ตรวจพบแอนติบอดีตอเชื้อ C. psittaci จํานวน 219 ราย 

พบผูมปีระวตัสิมัผสักับนกปวยหรอืนกตายรอยละ 41 ของ

ผูมีแอนติบอดีตอเชื้อ C. psittaci ทั้งหมด โดยนกเหลาน้ี

สวนมากเปนนกเลี้ยง เชน นกหงสหยกและนกแกว การ

แพรเช้ือจากคนไปสูคน อาจเกิดข้ึน ไดแตยังไมมีรายงาน

ยืนยัน การรักษาในคนจะใชยาเตตตราไซคลินโดยการกิน

หรือฉีด การใหยาควรใหตอเน่ือง 10-14 วันหลังจากมี

อาการไข ในเด็กและสตรีมีครรภ ควรใหไอบูโปรเฟนหรืออ

ซีโตมิโนเฟนรวมกับการใหนํ้าเกลือ 

 การตรวจวินิจฉัยเชื้อ C. psittaci สามารถทําไดหลาย

วธิ ีเชน การเพาะแยกเชือ้ในเซลลเพาะเลีย้ง หรือไขฟก หอง

ปฏิบัติการที่สามารถเพาะเชื้อนี้จะตองมีความพรอมทั้ง

อปุกรณและความชํานาญเฉพาะในการพิสจูนชนิดของเช้ือ

และใชเวลาในการตรวจคอนขางนาน นอกจากการเพาะ

เลี้ยงเชื้อยังมีการตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อ เชน enzyme 

linked immunosorbent assay ซึ่งเปนวิธีงายและรวดเร็ว

แตอยางไรก็ตาม ระดับแอนติบิดีชนิด IgG ที่ตรวจไดไม

สามารถบอกระยะของการติดเช้ือท่ีแนนอนเน่ืองจากสัตว

ที่ติดเชื้อ  อาจจะมีแอนติบอดีในรางกายหลายเดือนหรือ

สัตวที่เพิ่งติดเช้ืออาจยังไมใหผลบวกตอการทดสอบ 

ปจจุบันเน่ืองจากความรูเกี่ยวกับสารพันธุกรรมของเชื้อใน

กลุมนี้มีมากขึ้นทําใหการวินิจฉัย โดยอาศัยการตรวจหา

สารพนัธกุรรมเปนทีย่อมกันกวางขวาง โดยมกีารพฒันาวธิี

การตรวจขึ้นมามากมาย เชน การใชเทคนิค polymerase 

chain reaction (PCR) เทคนิค real time PCR และ PCR-

RFLP ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางสะดวกรวดเร็ว

และมีความแมนยําสูง 

63
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âÃ¤ÍØºÑμ ÔãËÁ‹áÅÐâÃ¤ÍØºÑμ Ô«íéÒã¹¨ÃÐà¢Œ
Emerging and Re-emerging Infectious Disease in Crocodiles

 ตลอดหลายสิบปทีผ่านมาสัตวเลือ้ยคลาน

อยางจระเขไดกลายมาเปนสตัวเศรษฐกจิทีท่าํ

รายไดในหลายประเทศทั่วโลก ดังเห็นไดจาก

การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมการสงออก

และแปรรูปหนงัจระเข สาํหรบัประเทศไทยเอง

ถือไดวาประสบความสําเร็จในการผลิตจระเข

นํ้าจืดพันธุไทย Siamese Crocodile (Croco-

dylus siamensis) ซึ่งจัดวามีหนังที่สวยและ

จัดอยูในกลุมหนังที่สวยท่ีสุดชนิดหน่ึงในโลก           

อยางไรก็ดี การขยายตัวของธุรกิจการเพาะ

เลี้ยงจระเขทั่วโลกเร่ิมเผชิญปญหาโรคติดเชื้อ

ตางๆในฟารมมากขึ้น อันเปนผลมาจากการ

จัดการที่ผิดพลาดหลายๆ โรค เปนโรคที่เคย

เกิดขึ้นบอยครั้งและมีรายงานการระบาด

ในระบบการเพาะเล้ียงสัตว เศรษฐกิจใน

ตระกูลจระเขในหลายประเทศท่ัวโลก เชน 

จระเขนํา้จดื จระเขนํา้เคม็ อลัลเิกเตอร ไคแมน 
เปนตน ในขณะที่บางโรคเกิดจากเชื้อกอโรค

ชนิดใหมและไมเคยมีรายงานการกอโรค
ในสัตวตระกูลจระเขมากอน ตัวอยางโรคอุบัติ

ใหม (emerging disease) โรคอุบัติซํ้า
(re-emerging disease) ดังกลาวที่มีรายงาน

การระบาดในสตัวตระกลูจระเขทีผู่เลีย้งจระเข
ควรเฝาระวัง มีดังตอไปนี้

โรคติดเชื้อไวรัสเวสทไนล (West Nile virus infection)
 เปนเช้ือไวรัสในกลุม Flavivirus (Family Flaviviridae) มี

ยุงรําคาญ (Culex spp.) และนกเปน  พาหะสําคัญ ตรวจพบคร้ังแรก

ในปค.ศ.1999 เมื่อคร้ังเกิดการระบาดในมนุษย มา และสัตวปก                       

ทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกาและเกิดการแพรระบาดไปยังประเทศใกลเคยีง

ในเวลาตอมา เชื้อไวรัสชนิดนี้กอใหเกิดภาวะสมองอักเสบ (enceph-

alitis) และอาการทางระบบประสาทเปนสําคัญ งานศึกษาเพ่ิมเติม               

พบวาสัตวเลื้อยคลานหลายๆชนิดมีความไวรับตอเช้ือไวรัสชนิดนี้

รวมถึงอัลลิเกเตอรดวย โดยพบการระบาดในฝูง American alligator  

(Alligator mississippiensis) ที่เพาะเล้ียงในประเทศจอรเจีย

เมื่อป ค.ศ.2001 และกอใหเกิดอัตราตายของลูกอัลลิเกเตอรจํานวน 
1,250 ตัว จาก 10,000 ตัว การระบาดครั้งนี้สัมพันธ กับการเลี้ยงอัล

ลิเกเตอรดวยเน้ือมาซึ่งมาจากแหลงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส West Nile  นอกจากน้ีผลการสํารวจความชุกของโรคน้ีใน

ประชากรจระเขสายพันธุ Morelet’s crocodiles (Crocodylus more-
letii) และ Nile crocodile (Crocodylus niloticus) ซึ่งมีสุขภาพดีที่

เลี้ยงในฟารมและท่ีพบในธรรมชาติที่ประเทศเม็กซิโกและอิสราเอล 
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พบวาสัตวเหลานี้ตางมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส West Nile  

อาการสําคัญที่พบในอัลลิเกเตอร ไดแก คอบิดแหงน 

(star gaze) ไมยอมลงนํ้า ขาควบคุมไมได  และคอกระตุก 

ความรุนแรงในการกอโรคที่พบในลูกแรกฟกจนถึงขนาด 

1-2 เมตร จะรุนแรงกวาใน  อัลลิเกเตอรโต เมื่อผาซากจะ

พบรอยโรคสําคัญ ไดแก การคั่งนํ้าในถุงหุมหัวใจและชอง

ลําตัว เนื้อตายสีเหลืองที่ตอมทอนซิลและหลอดอาหาร 

เยื่อบุลําไสมีเลือดออก ตับและมามมีจุดสีนํ้าตาลกระจาย 

การติดเช้ือไวรัสชนิดนี้ทําใหภูมิคุ มกันของอัลลิเกเตอร

ออนแอลงจนกระทั่งไวตอการติดเชื้อฉวยโอกาสตางๆ  

 การติดต อของเช้ือที่ เป นไปได คือเ ม่ือเ ช้ือไวรัส

แพรกระจายไปตามอวัยวะภายใน เชือ้ไวรสัอาจถูกขบัออก

ทางทวารรวมกับมูลและติดตอไปยังตัวอื่นผานการกิน 

(fecal-oral route) การระบาดของโรคนี้ในฝูงอัลลิเกเตอร

จะรุนแรงและรวดเร็วเมื่อเลี้ยงลูกอัลลิเกเตอรอยางหนา

แนนหรืออุณหภูมิสิ่งแวดลอมตํ่าลงอยางเฉียบพลัน 

โดยพบวาระยะ viremia ของเชือ้ไวรัส West Nile ในอลัลเิก

เตอรนั้นยาวนานกวา 2 สัปดาห ซึ่งหมายถึงโอกาสติดตอ

ไปยังพาหะที่เพิ่มขึ้นและระยะ viremia ดังกลาวจะยิ่ง

ยาวนานเม่ืออุณหภูมิสิ่งแวดลอมตํ่าลง ทั้งน้ีเปนผลจาก

การทํางานของระบบภูมิคุ มกันจระเข ที่ขึ้นอุณหภูมิ

สิ่งแวดลอมนั่นเอง

โรคฝดาษจระเข (Pox virus infection)
 พบการระบาดของโรคครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1979 ที่

ประเทศบราซิลในลูกจระเขไคแมน Brazilian caimans 

(Caiman crocodiles yacare) อายุ 5-9 เดือน รอยโรค
สาํคญัอยูทีผ่วิหนังโดยพบลักษณะจุดกลมสีเทาขาวขนาด

เสนผานศูนยกลางประมาณ 1-3 มม. กระจายตามเทา 

หนังตา ขากรรไกร สําหรับรอยโรคท่ีผิวหนังจะหายเอง

ภายใน 5 สปัดาห อตัราตายต่ํา ตวัปวยจะผอม เมือ่ผาซาก

พบนํ้าขังในชองลําตัว ในขณะที่รอยโรคที่ผิวหนังในจระเข 

Nile crocodile (C. niloticus) นัน้กลบัลกัษณะรอยโรคเปน

สเีขมกวาและคลายหูด (wart-like) ได ในขณะท่ีอลัลเิกเตอร 

(A. mississippiensis) อาจพบรอยโรคคลายรูเข็มบริเวณ

หนังทอง สงผลตอราคาหนังจระเขอยางหลีกเลี่ยงไมได

สําหรับสาเหตุโนมนําน้ันพบวาเกิดจากภาวะความเครียด

ของลกูจระเขจากการเล้ียงทีห่นาแนน   และภาวะการขาด

สารอาหาร และยังทําใหการระบาดของโรคเปนไปได

รวดเร็ว  การควบคุมโรคท่ีไดผล  ไดแก การแยกตัวปวยท่ี

มรีอยโรครุนแรง หลีกเล่ียงการสัมผสัระหวางลูกจระเขอายุ

นอยซึง่ไวรับตอโรค  จากจระเขโตซึง่อาจเปนตวัอมโรค การ

ลดความหนาแนนในการเล้ียง การฆาเชื้ออุปกรณ 

เครื่องมือตางๆ   และปรับคุณภาพอาหารโภชนาการ

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสมา (Mycoplasmosis) 
 เปนจุลชีพขนาดเล็ก 0.2-1 ไมครอน ไมมีผนังเซลล 

การกอโรคในจระเขนั้นมีรายงานคร้ังแรกในป ค.ศ.1995 

ในจระเข Nile crocodile (C. niloticus) ชวงอายุ 1-3 ป ที่

แสดงอาการขออักเสบ สามารถแยกเชื้อดังกลาวไดจาก

ปอดและน้ําไขขอ จระเขปวยมีขอบวม ขยับตัวไมคอยได 

นํา้ไขขอสขีุน สวนตัวท่ีเปนเร้ือรงัจะมีหนองและบางตัวพบ

รอยโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ตอมาในป ค.ศ.1997 

มรีายงานระบุวา สามารถแยกเช้ือ Mycoplasma crocodyli 

ไดจากจระเข Nile crocodile (C. niloticus) และพบวา 

Mycoplasma alligatoris เปนสาเหตุการตายในฝูง

อัลลิเกเตอร (A. mississippiensis) อาการสําคัญที่พบ 

ไดแก ไมกินอาหาร ผอม กลามเน้ือไมมีแรง อัมพาต 

ขี้ตาขาว เมื่อทดลองฉีดเชื้อเขาไปพบวาทําใหเกิดการ

อกัเสบของเยือ่บขุอและเยือ่บอุวยัวะภายใน (polyserositis 
and polyarthritis) กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis)  

และเยื่อหุมสมองอักเสบ (meningitis) ทั้งนี้ยังพบอีกวา 

broad-nosed caiman มีความไวรับตอเชื้อ M. alligatoris 

ในขณะที่จระเขนํ้าจืด (C. siamensis) ที่ไดรับเช้ือจะไม

แสดงอาการปวย
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ภาพที่ 1: ขาหลังขวาของจระเขที่บวมจากการติดเชื้อ Mycoplasma crocodyli (Mohan et al., 2001)

 ระบาดวิทยาของโรคนี้ในจระเขยังไมเปนที่แนชัด 

สนันษิฐานวาจระเขธรรมชาตเิปนรงัโรค การตดิตอ ทีส่าํคญั

นาจะเปนลักษณะผานจากแมมายังลูก (vertical trans-

mission) โดยเฉพาะฟารมที่เก็บไขจากธรรมชาติมาเพาะ 

อยางไรกด็ ีเน่ืองจากเคยมีการศกึษาพบวาเชือ้ Mycoplasma 

spp. สามารถปนเปอนออกมากับมูลได ดังนั้น จึงมีความ

เปนไปไดเชนกันที่เชื้อดังกลาวจะสามารถติดตอไปยัง

จระเขตัวอื่นในฝูงได (horizontal transmission) โดยมี

ความเครียดเปนปจจัยโนมนําที่สําคัญ

โรคติดเชื้อคลามัยโดฟลา
 เชื้อแบคทีเรียสกุล Chlamydophila เปนแบคทีเรีย

แกรมลบท่ีตองอาศัยอยูในเซลลโฮสตเทานั้น    การกอโรค

ในจระเข Nile crocodile (C. niloticus) พบวาเปนเชือ้ชนิด 

Chlamydophila psittaci  ซึ่งกอโรค 2 รูปแบบคือ แบบตับ

อักเสบเฉียบพลัน (acute hepatitis) และแบบตาอักเสบ

เรือ้รงั (chronic conjunctivitis) สวนใหญพบวาโรคติดเช้ือ
นี้สัมพันธกับการตรวจพบเช้ือ Mycoplasma spp.

และภาวะตับอักเสบจากเช้ือไวรัส Adenovirus อาการ
สาํคญัทีพ่บในแบบเฉียบพลัน ไดแก ลกูจระเขแรก ฟกตาย

โดยไมแสดงอาการใดๆ ผาซากพบตบัโตซดี สไีมสมํา่เสมอ 
และมามโต พบภาวะการค่ังน้ําในชองทองและถุงหุมหวัใจ 

สวนแบบเร้ือรงัทําใหเกดิอาการสําคญัท่ีตาอักเสบ หนังตา

ทีส่ามขุนกวาปกติ  และเกิดหนอง ขึน้ท่ีหนังตาท่ีสามจนไป
ถึงทําใหจระเขตาบอด รายงานการระบาดลาสุดในป 

ค.ศ.2006  ที่ประเทศออสเตรเลีย พบวา Chlamydophila 

psittaci เปนสาเหตุหลักในฝูงจระเขที่มีอาการตาและ
คอหอยอกัเสบกออตัราตายในลกูจระเขแรกฟกและยงัพบ

การอมโรคในตัวปกติ
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ภาพที่ 2 และ 3 ลูกจระเขที่มีอาการหนังตาอักเสบบวมและมีขี้ตา (ซาย)
และคราบไฟบรินสีเหลืองเกาะในชองปากและลําคอ (ขวา) (Jerrett et al., 2008)

 สัตวที่เปนรังโรคของเช้ือนี้มีหลายชนิด ที่สําคัญไดแก 

สัตวปก สําหรับจระเขเลี้ยงในฟารมและจระเขธรรมชาติ

ลวนมีโอกาสเปนสัตวรังโรคน้ี การติดตอสําคัญอาจเปน

ทางนํ้าและทางอุปกรณตางๆ ในฟารม โดยมีความเครียด

เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการระบาดได ขอควรคํานึง

คือโรคน้ีเปนโรคสัตวสูคนดวย ดังนั้น การปองกันโรคน้ีที่

สําคัญคือการปองกันไมใหจระเขเกิดความเครียดและ

การจัดการสุขลักษณะท่ีเขมงวด การควบคุมสัตวพาหะ 

เพื่อปองกันโรคที่เกิดขึ้นในฝูงจระเขและผูเลี้ยง 

บทสรุป
 การเพาะเล้ียงสัตวตระกูลจระเขเชิงเศรษฐกิจใน

หลายๆประเทศท่ัวโลกตองเผชิญกับปญหาการระบาด

โรคติดเช้ืออุบัติใหมและอุบัติซํ้ามากข้ึน อีกท้ังบางโรคยัง

เปนโรคสัตวสูคน เชน โรคติดเชื้อไวรัสเวสทไนล และโรค

ติดเชื้อคลามัยโดฟลา โรคดังกลาวในจระเขลวนมีสาเหตุ

โนมนาํคอืความเครยีดของตวัจระเข อนัเกดิจากการจดัการ

ที่ไมเหมาะสม ทําใหภูมิคุมกันของจระเขออนแอและไม

สามารถตอตานเชื้อโรคที่เขาสูรางกายได ดังน้ัน ผูเลี้ยง

จระเขจาํเปนตองปรบัการจดัการเพือ่ลดความเครยีดท่ีอาจ

เกดิขึน้กบัตวัจระเข ไมควรเลีย้งจระเขหนาแนน รวมกบัการ

วางแผนควบคุมและปองกันเชื้อกอโรคในระบบการเลี้ยง
จระเขของฟารม ไดแก การนําเขาจระเขจากแหลงปลอด

โรคและสามารถระบุหมายเลขประจําตัวสัตวได เพ่ือ
ประโยชนในการติดตามยอนกลับเม่ือเกิดโรคระบาด 

การเลี้ยงจระเขดวยอาหารสดใหม มีปริมาณและคุณคา

ทางโภชนาการเหมาะสมกับชวงอายุของจระเข และการ

จัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity 

system) ที่มีประสิทธิภาพของฟารม โดยเฉพาะการกําจัด

ซากจระเขอยางถูกตอง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ 
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¼È.¹.Ê¾.¾Ô§¾Å ¨ÃÙÞÃÑμ¹ �
ÀÒ¤ÇÔªÒàÇªÈÒÊμÃ�¤ÅÔ¹Ô¡áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

¡ÒÃãªŒÂÒ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ã¹ÊÑμÇ �àÅÕéÂ§

 ปจจุบันประเทศไทยยังคงมีปญหา สุนัข 

แมว ไมมีบานหรือจรจัดอยูมาก ทั้งนี้อาจจะมา

ไดจากหลายปจจัย เชน คนไทยนับถือศาสนา

พุทธก็จะใหความเมตตา สงสาร สัตวเหลาน้ี 

และมแีนวความคดิวา  หากไปทาํหมนัสตัวเหลา

นีอ้าจจะเปนบาปติดตวั สงผลใหตนเองมีปญหา

เรือ่งไมมบีตุร อกีประการหนึง่  ซึง่เปนสิง่สําคัญ

มากท่ีสดุ คอื คนไทยยังขาดความรับผดิชอบตอสตัวเล้ียงอยูมาก ดงัจะเห็นไดจากการเอาสุนขัหรือแมวไปปลอย

ตามสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะวัดเปนตัน เนื่องจากตอนเปนลูกสุนัขจะนารัก ซึ่งปจจัยเหลานี้ ทําใหการควบคุม

ประชากรสุนัข แมว จรจัดในประเทศไทยไมสามารถแกไขไดอยางเห็นผล

 การแกไขปญหาสุนัขแมวจรจัดวิธีการหน่ึงคือการคุม

กาํเนดิ ซึง่สามารถกระทําไดหลายวธิ ีวธิทีีด่แีละไดผลมาก

ที่สุดคือการ ผาตัดทําหมันถาวร ทั้งใน เพศผู และเพศเมีย 

แตอาจมีขอดอยเกิดบางประการ คือมีคาใชจายมากพอ
สมควรและจะตองมีการดูแลสัตวหลังการผาตัด เพื่อลด

ปญหาแทรกซอนหลังการผาตดั อกีวธิทีีน่ยิมกระทํากนัคอื 

การฉีดยาคุมกําเนิดในสัตวเล้ียงเพศเมีย วิธีนี้คาใชจาย
นอยแตมีขอดอย   คือ ระยะเวลาท่ีสามารถคุมกําเนิดไดมี

จํากัด เชน ในสุนัข คุมไดประมาณ 6 เดือน ในแมว 

ประมาณ 4 เดอืน ซึง่ถาเจาของสัตวเลีย้งไมไดนาํสตัวเลีย้ง
ไปฉีดอยางตอเน่ืองกอ็าจสงผลใหสตัวกลบัเขาวงรอบและ

เกิดการผสมพันธุได หรือ หากการฉีดนั้นในชวงเวลาท่ีไม

เหมาะสมก็อาจจะทําใหสัตวเกิดปญหา มดลูกอักเสบเปน

หนองได ซึง่สงผลใหสตัวเลีย้งมอีาการปวยท่ีและอาจถึงขัน้

เสียชีวิตได
รูปที่ 1 สภาพมดลูกของสุนัขที่มีปญหามดลูกอักเสบเปนหนอง
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 ลักษณะของยาคุมกําเนิดที่มีใช อยู ในสัตว เลี้ยง 

ทัง้หมดจะอยูในรูปแบบยาสําหรับฉดีเขากลามเน้ือ  จะไมมี

รูปแบบยากินเหมือนที่มีใชในคน ยาฉีดคุมกําเนิดน้ันมี

ทั้งที่เปนยาสําหรับสัตวโดยเฉพาะ  และเปนยาที่มีใชอยู

ในคนแตนํามาฉีดใหกับสุนัขและแมว ยาฉีดคุมกําเนิด

ทั้งหมด มักจะเปนสารสังเคราะหคลายฮอรโมนเพศ ซึ่งใน

ปจจุบันจะมีอยู 2 กลุมหลัก คือ 

 1. กลุมยา Progestogen

 ยาฉดีกลุมนีเ้ปนสารสงัเคราะหคลายฮอรโมนเพศโปร

เจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งการออกฤทธิ์ของฮอรโมน

กลุ มนี้ จะทําใหร างกายของสัตวเพศเมียลดการหล่ัง

ฮอรโมนเอสโตรเจน (Estrogen) ซึ่งเปนฮอรโมนท่ีเหนี่ยว

นําใหสัตวแสดงอาการเปนสัด ดังนั้นสุนัขหรือแมวก็จะไม

แสดงอาการเปนสตัว   ยาฉดีคมุกาํเนดิกลุมน้ีสามารถแบง

ยอยออกไดเปน 2 กลุม คือ

  1.1. Medroxyprogesterone acetate เปนตัวยา

ฉีดคุมกําเนิดใหกับสุนัขและแมวที่นิยมใชกันมากและมี

การใชกันมานาน ยาตัวน้ีเปนตัวยาเดียวกันกับที่ใชในคน

เพือ่คมุกาํเนดิเชนกนั ดงันัน้จงึมรีาคาไมสงูนัก ยาตวัน้ีหาก

จะฉีดใหกับสัตวเพื่อคุมกําเนิดจะตองฉีดในชวงที่สัตวเพศ

เมีย อยูในระยะพัก (Anestrus) คือชวงท่ีสัตวไมแสดง

อาการเปนสัด ยาก็จะสามารถคุมกําเนิดไดประมาณ

6 เดือน ขอควรระวังและอันตรายท่ีเกิดจากการใชยาตัวนี้

คือ หากฉีดในชวงน้ีที่สัตวไดรับการผสมไปแลวหรือเริ่ม

ตั้งทอง จะสงผลทําใหการต้ังทองยาวนานออกไป และ

จะทาํใหลกูสตัวตายอยูภายในมดลูกได เน่ืองจากเกินระยะ

ที่สัตวควรจะคลอดลูกแลว และผลขางเคียงอีกประการ

ที่พบไดคอนขางบอยคือ การเกิดภาวะมดลูกอักเสบ

และเกิดเปนหนองสะสมอยู ในมดลูก ดังที่ไดกลาวไว

ตอนตนแลว

รูปที่ 2 ยาฉีดคุมกําเนิดชนิด Medroxyprogesterone ในสัตว

  1.2. Proligestone (Covinan) ยาตัวน้ีเปนยาฉีด

คุมกําเนิดที่ผลิตข้ึนเพื่อใชเฉพาะในสัตวเลี้ยงเทาน้ัน จึงมี

ราคาคอนขางสูง แตมีความปลอดภัยในการใชมากกวา
แบบแรกมาก ยาตัวนี้หลังฉีดใหกับสัตว    แลวจะไปยับยั้ง

การหล่ังฮอรโมน GnRH ทําใหสัตวไมเกิดอาการเปนสัด 

การฉีดจะแนะนําใหฉีดในชวงระยะพัก (Anestrus) เชน

เดียวกับแบบแรก แตก็ยังสามารถฉีดในชวงท่ีสัตวแสดง

อาการเปนสัดก็ไดการฉีดจะมีระยะเวลาในการฉีดตามที่

กําหนดมากจากทางบริษัทคือ หลังจากฉีดเข็มแรกไปแลว 

3 เดือน จึงจะฉีดเข็มที่ 2 และถัดจากน้ัน 4 เดือน จึงฉีดเข็ม
ที่ 3 และหลังจากน้ันจะฉีดทุกๆ 5 เดือน ยาตัวนี้มีขอควร

ระวังเชนเดียวกับยาตัวแรกคือ หามฉีดหลังจากมีการผสม

พันธุ  หรือมีการตั้งตั้งทอง เพราะจะทําใหการตั้งทอง

ยาวนานออกไป
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 2. ยา Diethylstilbestrol หรือ Estradiol cypionate 

 ยากลุมน้ีเปนสารสังเคราะหคลายฮอรโมนเอสโตรเจน

(estrogen) ซึ่งเปนตัวยาท่ีมีใชอยูในคน จุดประสงคของ

ยากลุมนี้จะตางจากกลุมแรก คือ ยาในกลุมนี้ จะชวยลด

โอกาสเกิดการตั้งทองหลังจากถูกผสมพันธุไปแลว แตผล

ของยากลุมแรก คือ ปองกันไมใหสัตวแสดงอาการเปนสัด 

สตัวกจ็ะไมเกดิการผสมพนัธุ ดงันัน้การใชยาตวันีจ้งึจะตอง

มีการใหภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากถูกผสมพันธุไปแลว

แตผลท่ีไดไมแนนอน คือ บางตัวอาจจะไมตั้งทอง แตบาง

ตัวก็ยังสามารถเกิดการตั้งทองตอได และยาฉีดตัวนี้ยังมี

ผลขางเคยีงในการใชยาอกีดวย คอื เกดิภาวะมดลกูอกัเสบ

หรือ การสรางเม็ดเลือดของรางกายลดตํ่าลง เนื่องจากยา

จะไปกดการทํางานของไขกระดูก

 จะเห็นไดวา ยาฉีดคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงนั้น มีบางสวน

ทีเ่รานําเอายาในมนุษยมาใชได แตการใชนัน้ จะตองมกีาร

ใชในขนาดท่ีเหมาะสม และถูกวิธีเทาน้ันจึงจะไมเกิด
อันตรายตอตัวสัตว แตยังมีเจาของสุนัข    หลายทานท่ียัง

มคีวามเขาใจผดิเกีย่วกบัการคมุกาํเนดิในสตัวโดยมกีารนาํ

ยาเม็ดคุมกําเนิดที่ใชในคนแบบชนิดที่ทานวันละเม็ด

มาใหสัตวกินโดยไมไดมีความรู ซึ่งนอกจากจะยังไมไดผล

แลว ยงัสงผลเสยีตอตวัสัตวอยางมาก มีบางรายถึงขัน้เสยี

ชีวิตก็มีมาแลว เหตุผลท่ียาคุมกําเนิดแบบเม็ดไมสามารถ

ใชในสัตวไดผลมาจาก 2 ประการคือ

  2.1.  วงรอบการตกไข  มีความแตกตางกัน

ระหวางคนและสัตว ในคนจะมีวงรอบการตกไข  ประมาณ 

28 วนั เมือ่ไขตกและไมไดรบัการผสม ผนงัมดลูกก็จะลอก

หลุดออกมาท่ีเราเรียกวาประจําเดอืนนัน้เอง แตในสนัุขจะ

มีวงรอบการตกไขยาวนานประมาณ 6 เดือน และเลือดที่

เราเห็นวาออกจากอวัยวะเพศของสุนัขน้ัน ก็ไมไดเกิดเชน

เดียวกับในคน ในสุนัขเลือดที่ออกมานั้นจะออกกอนท่ีจะ

เกิดการตกไข   และเปนเลือดที่ซึมผานผนังมดลูกออกมา 

ตางจากในคนท่ีเกิดจากผนังมดลูกลอกหลุดออก

  2.2. ฮอร  โมนท่ีอยู  ในยาเม็ดคุมกําเนิดนั้น 

ประกอบดวย ฮอรโมน 2 ตวัหลกัคอื เอสโตรเจน (estrogen) 

และโปรเจสติน (Progestin) ซึ่งผลในคนจะไปออกฤทธิ์

ยับยั้งไมใหเกิดการตกไขและผนังมดลูกไมเหมาะสม แก

การฝงตัวของไข การกินจะตองกินคร้ังละ 1 เม็ด ตามวันที่

ระบเุนือ่งจากแตละเมด็จะมฮีอรโมนทีแ่ตกตางกนัตามชวง

เวลา ซึ่งปริมาณฮอรโมนในยาเม็ดคุมกําเนิดนี้ ไมเหมือน

กับสุนัข จึงไมสงผลใดตอการคุมกําเนิดได

รูปที่ 3 ตัวอยางยาเม็ดคุมกําเนิดท่ีมีใชในคน
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 ดงันัน้การใชยาเม็ดคมุกาํเนดิของคนแกสนุขั นอกจาก

จะไมไดผลแลวยงัเกดิผลเสยีมหาศาลอกีดวย เพราะในยา

เม็ดคุมกําเนิดจะมีฮอรโมน estrogen ซึ่งถาสุนัขไดรับ

เขาไปเปนระยะเวลานาน ไขกระดูกของสุนัขจะถูกกดการ

ทํางาน ทําใหไมสามารถสรางเม็ดเลือดใหมได ผลท่ีตาม

มาคือ เกิดภาวะโลหิตจางรุนแรง เกล็ดเลือดตํ่า เม็ดเลือด

ขาวตํ่า และอาจรวมกับภาวะมดลูกอักเสบดวย ผลของยา

เม็ดคุมกําเนิดนี้ หากเกิดขึ้นแลวก็ไมสามารถรักษาได 

กต็องรกัษาแบบประคบัประคองไปจนกวาฤทธิข์องฮอรโมน 

จะหมดไป และไขกระดูกเร่ิมกลับมาทํางานตามปกติได แต

จากท่ีไดประสบมาสวนใหญมกัจะพาสุนขัมาพบสัตวแพทย 

ดวยภาวะท่ีโลหิตจางคอนขางมากแลว ซึง่เกินกวาจะรักษา

ไดแลว สรุปการคุมกําเนิดสัตวเลี้ยงที่ดี ปลอดภัยและได

ผลมากท่ีสุด คือการผาตัดทําหมัน แตหากยังไมสามารถ

กระทาํไดอาจเนือ่งมาจากปจจยัตางๆ ทัง้จากเจาของสัตว

หรือจากตัวสุนัข ก็สามารถใชยาฉีดคุมกําเนิดชวยได

แตแนะนําวาเปนการใชแบบชั่วคราวเทานั้น ไมแนะนําให
ใชในระยะยาวเพราะจะมผีลเสยีมากกวาผลด ีและทีส่าํคญั

หามเอายาเม็ดคุมกําเนิดของคนมาใหสุนัขโดยเด็ดขาด 

หวังวาเจาของสัตวเลี้ยงทุกทานคงจะชวยกันควบคุม

ประชากาสุนขัท่ีครอบครองอยูใหมจีาํนวนท่ีเหมาะสมท่ีรบั

ผิดชอบได จะไดไมเปนการสรางภาระใหกับสังคมตอไป
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»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¨Ò¡μ ‹Ò§á´¹: 
Avian and Exotic pet training at Indianapolis

 สวัสดีครับทานผูอาน สําหรับฉบับน้ีผม

ไดรับมอบหมายใหเขียนถึงการท่ีไดรับ

โอกาสไปดูและฝกงาน ที่ตางประเทศและ

เขารวมงานสัมมนาที่ประเทศอเมริกา ระยะ

เวลาประมาณ 3 อาทิตย

 Avian  Exotic Animal Clinic of Indianapolis  

เปนคลินิกรักษาสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ ซึ่งตั้งอยูที่ 

Indianapolis, Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งที่นั่นเปนคลินิกขนาดกลาง มีเจาของคือ 

Dr.Angela Lennox ซึ่งจบ อเมริกันบอรด 

(Board certified) มาทางดานนกและสัตวเล้ียงชนิดพิเศษ  และยังเปน  Adjunct professor ที่มหาวิทยาลัย Purdue 

อีกดวย  ที่คลินิกนี้จะมีสัตวแพทยทั้งหมด 3 คน ซึ่งประกอบไปดวย Dr.Angela  Lennox เจาของคลินิก, Dr.Amber lee 

กําลังศึกษาตอในโปรแกรม Residency in Avian medicine and Surgery โดยมี Dr.Angela Lennox เปน supervisor  

และสัตวแพทย อีกคนคือ Dr.Heather Goldstein  โดยสัตวแพทยทั้ง 3 จะทําหนาที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงตรวจและ

ผาตัด 

 Avian and Exotic Animal Clinic of Indianapolis 

เปนคลินิกรักษาสัตวเลี้ยงชนิดพิเศษ 100 % โดยสัตวไข

สวนใหญ จะประกอบไปดวย นก สตัวเลีย้งชนดิพเิศษขนาด

เล็ก เชน หนูชนิดตางๆ กระตาย สัตวเลื้อยคลานชนิดตางๆ 

เชน งู กิ้งกา เตา และสัตวปา เชน กระรอก นกปา สกั้งค

และพอสซ่ัม ซึ่งพบไดบอยที่เมืองแหงนี้ 
 เวลาเปดปดของคลินิกนี้ก็คือ ในวันจันทรถึงศุกร 

เปดทําการตั้งแต 8.30 - 17.00 น. และในวันเสาร 8.30 

-12.00 น. และหยุดในวันอาทิตย ซึ่งจะคอนขางแตกตาง

จากคลินิกรักษาสัตวในเมืองไทยอยางมาก ที่สวนใหญจะ

เปด 8.00 - 20.00 น. สวนถาเปนโรงพยาบาล อาจจะเปด
ใหมชีัว่โมงทําการมากกวาน้ี ขึน้กบัโรงพยาบาลแตละแหง 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแลวคุณภาพชีวิตของสัตวแพทยที่

ตางประเทศจะมีมากกวา สตัวแพทยชาวไทย ทีท่าํงานหนัก

มาก จนบางที ทําใหการสมดุลยระหวางการใชชีวิตและ

การทาํงาน เสียไป ทีค่ลินกิแหงน้ี ปรมิาณเคสจะไมไดเยอะ
มากและกวา 80 % จะเปนเคสท่ีตองทําการนัดหมายกอน 

เคสท่ีคลินิกนี้โดยเฉลี่ยจะไมเกิน 10 เคสตอวัน และแตละ
เคสจะใชเวลาทําคอนขางนานและละเอยีดมาก ซึง่เจาของ

สวนใหญอนญุาตใหทาํได ซึง่แตกตางจาก เจาของสัตวของ

คนไทยซ่ึงมกัจะมีงบประมาณจํากดัในการรักษาสัตวเลีย้ง 
 การฝกงานในแตละวัน จะเริ่มจากการท่ีจะตองไปถึง

คลินิกในตอนเชา และเดินดูสัตวปวยท่ีมีการฝากไวรักษา

ที่คลินิกแหงน้ี กรงฝากที่นี่จะสามารถรับสัตวปวยได
ประมาณ 20 ตัว ซึ่งจะมีสัตวทุกชนิด ที่มีการฝาก เชน นก 

กระตาย หนู สัตวเล้ือยคลานและสัตวปาขนาดเล็ก หลัง
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จากที่ทําการเดินดูคราวๆ แลว จะมีการคุยกันถึงแผนการ

รักษา วาอาการตางๆ เปนยังไง และวันนี้จะตองมีการ

ทาํการรกัษาอยางไร จะตองมกีารวนิจิฉยั อะไรเพิม่เตมิ อกี

บางหรือเปลา ซึ่งขอดีของการท่ีคุยอาการและแผนการ

รกัษาน้ัน สตัวแพทยทกุคนจะมาฟงรวมท้ังผูชวยสตัวแพทย

ดวยเพื่อฟงแผนการรักษา และแผนการวินิจฉัย ทําให

สัตวแพทยทุกคนเขาใจในแผนการรักษาไดตรงกัน และ

สัตวแพทยจะมีโอกาสไดซักถาม รวมถึงเกิดกระบวนการ

เรียนรู ไปพรอมๆ กัน  

 

 หลังจากท่ีคุยและแบงงานกันเรียบรอย ก็เริ่มไดเวลา

ทํางานเพื่อรักษาสัตวปวย ในฐานะที่ไปดูงานและฝกงาน

ในอเมริกานั้น การที่สัตวแพทยจากตางประเทศ ที่มา

ทําการฝกงานและดูงาน จะไมไดรับอนุญาตใหทําการ

รักษาสัตว ได  เลย  เพราะผิดกฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ยกเวนจะไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการฝกงานที่คลินิกแหงน้ีก็

เชนกัน ผู ที่เขาไปเย่ืยมชมและฝกงานดูงานนั้น ก็ไม

สามารถทําการฉีดยาหรือใหยาสัตวได ซึ่งหนาที่หลัก ที่ได
รับมอบหมายก็คือ การตรวจรางกายสัตวและประเมิณ

สภาพของสัตว ยกเวน ในสัตวปาหรือ สัตวที่ไมมีเจาของ 

เจาของคลินิกถึงอนุญาต ใหผูเยื่ยมชมและฝกงาน/ดูงาน 
ไดมโีอกาสทําหัตถการตางๆ ในการรักษาสัตว ซึง่สวนใหญ

จะเปนสัตวประเภท กระตายปา กระรอกชนิดตางๆ 

นกชนิดตางๆ เชน นกลาเหยื่อ และอื่นๆ ที่พบไดละแวก

คลนิกิ ซึง่ทางคลนิกินีจ้ะเปนท่ีรบัดแูละอนบุาลสตัวปาปวย

ในเบื้องตนดวย  ซึ่งการท่ีเปนแหลงรับดูแลในเบื้องตนนั้น 

จะทําใหสัตวแพทยที่นี่ไดมีโอกาสในการดูแล และการ

อนบุาลลกูสัตวกาํพราตางๆ และท่ีคลินกินี ้ยงัเปนท่ีรบัดแูล

สตัวปวยจากรานขายสตัวเลีย้งชนดิพเิศษ ในละแวกน้ันดวย 

 หลังจากท่ีใชเวลาในชวงเชารักษาเคสที่เจาของฝาก

เลี้ยงแลว ก็จะมีเคสท่ีทําการนัดหมายทยอยมากันในชวง

สายๆ ซึ่งแตละเคสก็จะนัดหางกันเคสละ 30-45 นาทีเปน

อยางนอย ซึง่โดยสวนใหญแลวเวลามีเคสใหมเขามา คนที่

ทําหนาที่ซักประวัติคือ ผูชวยสัตวแพทย โดยจะซักประวัติ

อยางละเอียด โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีในการพูด

คุยและซักประวัติ รวมถึงการเลี้ยงดู และอาการปวย จาก

นั้นผูชวยสัตวแพทย ก็จะเขามาเลาประวัติสัตวปวยท่ีไป

ซักประวัติมาแลวใหสัตวแพทยฟง และถาสัตวแพทย

ตองการขอมูลใดเพิ่มเติม ก็จะใหผู ชวยสัตวแพทยไป

ซักประวัติเพิ่มอีกที หลังจากไดขอมูลทุกอยางเรียบรอย 

สัตวแพทยก็จะเขาไปตรวจรางกาย และพูดคุยกับเจาของ

สัตว จนไดประวัติ รวมถึงการตรวจรางกายสัตวอยาง

ละเอียด หลังจากนั้น ก็ทําการรักษา ซึ่งการรักษาถาตองมี

หัตถการตางๆ ก็จะนําสัตวออกจากหองตรวจ เพ่ือมา

ทําการรักษาท่ีหอง treatment room ซึ่งหองน้ีจะมีเคร่ือง

มือตางๆ และ สัตวแพทยคนอ่ืนท่ีวางก็จะเขามาชวยกัน

ตรวจ หรอืรักษาไปพรอมๆกนั ซึง่กระบวนการนีจ้ะคอนขาง

แตกตางจากประเทศไทย ที่สัตวแพทยจะรักษาและทํา

หัตถการใหเสร็จภายในหองตรวจ และการซักประวัติ

นัน้สวนใหญสตัวแพทยไทยก็จะทําการซกัประวัตเิองเกือบ
ทั้งหมด  ซึ่งก็มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป แตการที่

นาํสตัวไปรักษาท่ีหอง treatment room จะทําใหสตัวไดรบั

การตรวจอยางละเอยีด  และในหัตถการทีส่ตัวอาจจะมกีาร

ดิ้น การรักษาที่หองอื่นน้ันจะทําใหเจาของสัตวไมตองเปน

กงัวล กบัการท่ีเหน็สตัวเลีย้งของตัวเองด้ินดวย ซึง่จะทําให
การรักษาทําไดงายขึ้น
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 การรกัษาสตัวทีน่ีจ่ะมกีารรกัษาทัง้ทางอายุรกรรมและ

ศลัยกรรม สวนการศลัยกรรมนัน้ กม็หีลากหลาย ตัง้แตสตัว

ขนาดเล็กเชน หนูแฮมสเตอร กระตาย งู เตา จนถึงสัตวปา

ชนิดตางๆ ที่คลินิกแหงนี้ถือวาเปน Referral center แลว

คือสวนใหญถามีเคสเกี่ยวกับสัตวพิเศษ โรงพยาบาลหรือ 

คลนิกิเหลาน้ันกจ็ะทําการสงตวัมาท่ีนีเ่พือ่ทําการรักษาตอ 

เนือ่งจากความชาํนาญของทีน่ี ่แตบางครัง้ทีน่ีก่ม็ขีอจาํกดั

ในเรื่องเครื่องมือ และ บุคลากร เฉพาะทาง ตางๆ เชน

ในชวงท่ีทําการฝกงานอยูนั้น มี เฟอเรท 4 ตัว ตองการ

ทํา Ultrasound แตทางคลินิกไมมีอุปกรณ และไมมีใคร

สามารถทําได จึงไดทําการสงตัวตอไปยังโรงพยาบาล

เอกชน  เชนเดียวกับวิทยาการในการรักษาสัตวแบบตางๆ  
ขณะฝกงานนั้นผู เขียนไดมีโอกาส ติดตามสัตวแพทย

ประจําที่คลินิก Avian  Exotic Animal Clinic of

Indianapolis ไปยัง Referral Center อีกแหงคือ VCA 

(Advanced Veterinary Care Center) ทีน่ีจ่ะมหีลากหลาย

แผนก ทั้งผาตัด การเอ็กเรย เคร่ือง MRI และเครื่อง CT 

scan รวมถึงยังมีเครื่องฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็ง (Radio 

therapy) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ดีมาก ในการรักษามะเร็งชนิด

ตางๆ โดยเฉพาะมะเรง็ท่ีเกดิขึน้ในอวยัวะภายใน ในรปูเปน

กระตายท่ีเปนมะเร็งท่ีตอมไทมัส และไมสามารถทําการ
ผาตัด หรือใหเคมีบําบัดได ดังนั้นการฉายแสง เพื่อรักษา

จงึเปนทางเลอืกเดยีวท่ีทาํใหระตายสามารถมโีอกาสหายได 

ขั้นตอนในการฉายรังสี ในกระตายตัวน้ีกอนที่จะมาถึงขั้น
ตอนการฉายรังสีนี้ จะตองผานการวินิจฉัยมากอนซึ่งการ

วินิจฉัยน้ัน นอกจากดูจากอาการที่แสดงออกในเบื้องตน

แลว ยังตองมีการเอ็กซเรย  อัลตราซาวด และการทํา MRI 

เพื่อดูขนาดและตําแหนงของกอนเนื้องอกนี้กอนท่ีจะฉาย

รังสี เพราะวาจะตองมาคํานวนปริมาณรังสี ความลึกของ
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กอนเนื้อและมุมในการฉายรังสีอีกดวย ขณะท่ีทําการฉาย

รังสี จะตองมีการวางยาสลบกระตาย เพื่อปองกันการ

เคลื่อนไหว ขณะฉายรังสีอีกดวย ขณะที่ไดพากระตายไป

ที่ VCA นั้น สัตวแพทยที่นั่น พอทราบวามีสัตวแพทยที่มา

ดงูานจากประเทศไทย สตัวแพทยทีน่ัน่จงึไดพาเดนิดสูถาน

ทีร่วมทัง้อปุกรณเครือ่งมอื และหองตรวจตางๆภายใน VCA  

ซึ่งการจัดการหองตรวจ และเครื่องมืออุปกรณนั้นทําไดดี

มาก อยางท่ีเห็นไดในรูปภาพตางๆ ที่ขออนุญาตถายภาพ

กลับมา 

 และในชวงเวลาท่ีไดทําการฝกงานอยูนั้น ไดมีเคสลิง

ที่เข ามาทําการรักษาและไดวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจ

แตสัตวแพทยที่คลินิก Avian  Exotic Animal Clinic of 

Indianapolis นั้นตองการทําวินิจฉัยเพิ่มเติม จึงไดทําการ

สงตวัไปวินจิฉยัเพิม่เติมตอที ่คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัย 

Purdue  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่อยูในเมืองเดียวกับคลินิก 

ซึ่งการที่จะสงตัวไปนั้นตองมีการทําการนัดหมายกับทาง

มหาวทิยาลยักอน จงึทาํการสงตวัเพือ่ไปวนิจิฉยัตอได และ

อีก 5 วันตอมาจึงไดคิวไปท่ีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

Purdue มีอยู หลายคณะมาก รวมถึงคณะสัตวแพทย 

ในนั้น ซึ่งคณะสัตวแพทยเปนคณะท่ีมีพื้นที่คอนขางใหญ

และมีหลายตึกมาก รวมท้ังมีหลายโรงพยาบาล เชน 

กําลังทําการตรวจรางกายมาอยางละเอียด ทําใหเห็นการ

ใสใจในการเรยีนการสอนของอาจารย และความสนใจของ

นักศึกษาสัตวแพทยที่นั่น ซึ่งแตกตางและมีความกระตือ

รือลน มากกวานักศึกษาสัตวแพทยไทย ซึ่งถานักศึกษา

สัตวแพทยไทยไดเห็นการเรียนการสอนของสัตวแพทยที่

ตางประเทศ อาจจะทําใหเกิดแรงกระตุนในการเรียนการ

สอนท่ีดีขึ้นได 

 หลงัจากไดเวลาตรวจแลวกท็าํการใหยาซมึแกลงิและ

รอจนลิงซึม จึงพาเขาไปที่หองตรวจ ขณะตรวจนั้นมี

สัตวแพทยมากมายใหความสนใจ มาดูการทํา Echocar-

diogram ของหมอเฉพาะทาง การเตรียมตัวและการระวัง

โรคสัตวตดิคนจากลงิน้ัน สตัวแพทยทีน่ัน่จะใหความสาํคญั

อยางมาก ผิดกับสัตวแพทยไทยที่ไมคอยใหความสําคัญ

เทาที่ควร สัตวแพทยทุกคนของมหาวิทยาลัย Purdue นั้น

ตางใสเสือ้กราวนยาว ใส mask ปดปากและหมวกคลมุผม

กันทุกคน และสัตวแพทยที่ตองทําการ echocardiogram 

นั้นยังใสหนากากพลาสติกและถุงมือ 2 ชั้นเพื่อปองกัน 
ซึ่งจากท่ีดูสัตวแพทยที่นั่นจะใหความสําคัญกับเรื่องน้ี

อยางมาก แตกตางกับสตัวแพทยไทย ทีย่งัไมคอยใหความ

สําคัญกับเร่ืองโรคสัตวติดคนมากเทาไหร รวมถึงการ

ปองกันตัวเอง 
โรงพยาบาลสัตวใหญ โรงพยาบาล

มาและโรงพยาบาลสัตวเล็กอยูในั้น  

ขณะเคล่ือนยายลิงไปน้ัน เราจะ

ตองเตรียมยาซึมและยาสลบไป

เผื่อดวย เพราะการไปคร้ังนี้ เรานัด

หมายในการทําการตรวจหัวใจโดย

วธิกีาร Echocardiogram ซึง่จะตอง
ใหหมอเฉพาะทาง ทางดานหัวใจ

เปนผูตรวจ ขณะที่เราไปถึงนั้น หมอ

เฉพาะทางตดิเคสอยู จงึทาํใหตองรอ
หมอเปนระยะเวลาหลายช่ัวโมง จึง

มีเจาหนาพาไปเดินชมโรงพยาบาล 

ซึ่งโรงพยาบาลมีหลากหลายหอง
มาก รวมถงึเหน็นกัศกึษาสตัวแพทย
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 การฝกงานและดูงานท่ี  Avian  Exotic Animal 

Clinic of Indianapolis  ไดประโยชนกับผูไปฝกมากมาย

หลายทาง เพราะเห็นทั้งกระบวนการคิด เห็นท้ังเทคนิคใน

การรักษาสัตว และเห็นทั้งกระบวนการข้ันตอนตางๆ 

ถาจะเปรียบเทียบใหเห็นภาพก็คือ วิธีกระบวนการคิด 

ของสัตวแพทยตางประเทศจะดีกวาสัตวแพทยไทย แตวา

หัตถการที่จะตองใชทักษะมือนั้น สัตวแพทยไทยจะดีกวา

อยางเห็นไดชดั ดงัน้ันถาเราสามารถคิดไดอยางสัตวแพทย

ตางประเทศ แตทกัษะมือ เปนของสัตวแพทยไทย จะทําให

การรักษาสัตวสมบูรณมากขึ้น  

 อีกอยางที่มีความแตกตางระหวางเจาของสัตว 

ระหวางคนไทยกับเจาของสัตวตางประเทศก็คือ การดูแล
เอาใจใสตอสัตวเลี้ยงของเคา เจาของสัตวที่ตางประเทศ

จะใหการดูแลเอาใจใส และ คิดถึงสวัสดิภาพสัตวมาเปน

อนัดบัหน่ึง ในบางกรณทีีส่ตัวเลีย้งปวย และเจาของรูสกึวา

สตัวเล้ียงจะทรมาน เคากจ็ะตดัสินใจทําเมตตาฆาต เพือ่ท่ี

จะใหสัตวเลี้ยงจากไปอยางสงบ ดังนั้น ในคลินิกแหงนี้จึง

มีหองที่ใหโอกาสท่ีเจาของไดอยู กับสัตวเลี้ยงของเคา

จนวาระสุดทายกอนที่จะจากไปอยางสงบ ซึ่งแตกตางกับ

คนไทยซึง่คนไทยจะพยายามทาํทกุวถิทีาง เพือ่ใหสตัวเลีย้ง

มชีวีติรอด แมสตัวจะดทูรมานกต็าม ซึง่การทีก่ระบวนการ

คิดแตกตางกัน อาจเน่ืองจากประเทศไทยเปนเมืองพุทธ 

การทีเ่ราจะไปตดัสินชวีติคนอืน่จงึอาจจะเปนเรือ่งทีค่นไทย

ไมคุนเคย 

 นี่ก็เปนเรื่องราวคราวท่ีผู เขียนไดมีโอกาสแบงปน

ประสบการณ ใหกบัผูอานในเรือ่งราวทีไ่ดมโีอกาสไปสมัผสั

มาขณะไปฝกงานท่ี Avian  Exotic Animal Clinic of Indi-

anapolis  ฉบบันีล้าไปกอนพบกันใหมฉบบัหนา สวัสดคีรบั 


