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สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นในการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารโรงพยาบาลสัตว์ 

 

          การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลสัตวซ่ึ์งรวมถึงการตรวจในโรงพยาบาลสัตวเ์ล็กและ
โรงพยาบาลปศุสัตว ์ โดยทัว่ไป นั้นมกัเป็นการตรวจเพื่อ ประเมิน สภาพสัตว ์ช่วยในการวนิิจฉยั   

วางแผนการรักษา หรือก่อนการท าศลัยกรรม โดยแบ่งเป็นการตรวจดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
          1. ดา้นโลหิตวทิย า เพื่อดูค่าเลือดสัมบูรณ์  ค่าการท างานของตบั ค่าการท างานของไต  และ
เอนไซมต่์างๆท่ีส าคญัของร่างกาย การตรวจพยาธิในเลือดในสัตว ์

          2. การตรวจทางดา้นผวิหนงัเพื่อหาสาเหตุขอ งเช้ือท่ี ท าใหเ้กิดโรคผิ วหนงั เช่น ไรข้ีเร้ือน    

เช้ือรา เช้ือยสีต ์หรือปรสิตภายนอก เป็นตน้ 

          3. การตรวจปัสสาวะเพื่อดูการท างานของระบบทางเดินปัสสาวะ  
          4. การตรวจอุจจาระ เพื่อดูไข่พยาธิ  เช้ือโปรโตซวัท่ีท าใหเ้กิดโรคทอ้งร่วงในสัตว์   หรือความ
ผดิปกติอ่ืนๆ ท่ีอาจพบได ้

          5. การผา่ซากและการเก็บตวัอยา่งท่ีถูกตอ้ง 

  ดงันั้นผูท่ี้ท  าการตรวจตอ้งมีความรู้เร่ือง อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้ทกัษะวธีิกา รตรวจ  รวมถึง
ขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งทราบ ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารตรวจใหผ้ลถูกตอ้งท่ีสุด 

  

1.1 ข้อปฏิบัติในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ขอ้ปฏิบติัในการ ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการนั้นเป็นเหมือนการปฏิบติัตนเพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้นท่ีร่วมปฏิบติั อาทิเช่น การเก็บอาหารหรือเคร่ืองด่ืมของผูป้ฏิบติังาน
ในตูเ้ก็บสารเคมีซ่ึงอาจส่งผลต่อการปนเป้ือนของสารเคมี โดย เฉพาะสารเคมีอนัตรายลงในอาหาร
หรือเคร่ืองด่ืมได ้ หรือการใชป้ากดูดไปเปตซ่ึงอาจเกิดการดูดกลืนสารเคมีลงคอและท าใหเ้กิด
อนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ไดแ้ก่ ขอ้ปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังาน  ขอ้
ปฏิบติัต่ออุปกรณ์และเคร่ืองมือ และขอ้ปฏิบติัต่อการใชห้อ้งปฏิบติัการ 

1.1.1 ขอ้ปฏิบติัต่อผูป้ฏิบติังาน 

1.1.1.1 หา้มเก็บอาหารหรือเคร่ืองด่ืมในตูเ้ก็บเช้ือหรือสารเคมี  

1.1.1.2 หา้มสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืม หรือรับประทานอาหารในหอ้งปฏิบติัการ 

1.1.1.3 หา้มใชป้ากดูดไปเปต 

1.1.1.4 ใส่เส้ือคลุมตลอดเวลาในการปฏิบติังาน  และตอ้งถอดเส้ือคลุมทุกคร้ังท่ีอ อก
จากพื้นท่ีปฏิบติังาน  
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1.1.1.5 ระมดัระวงัการฟุ้งกระจายของวตัถุตวัอยา่ง 

1.1.1.6 วธีิการด าเนินงานทุกขั้นตอนจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย  โดยเฉพาะเม่ือ
ตอ้งปฏิบติังานกบัเช้ืออนัตราย  

1.1.1.7 มีการตรวจสุขภาพและบนัทึกประวติัสุขภาพบุคลากรอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

1.1.1.8 ตอ้งมี การบนัทึกและเก็บรั กษาขอ้มูลท่ีจ า เป็น  ส าหรับใชใ้นการตรวจสอบ  

ติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

1.1.2 ขอ้ปฏิบติัต่ออุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1.1.2.1 ของเสียทางจุลชีววทิยาทุกชนิดตอ้งไดรั้บการฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ  

(Autoclave) ก่อนน าไปทิ้ง 

1.1.2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพาะเช้ือหรือปนเป้ื อนเช้ือจุลินทรีย์  ควรฆ่า
เช้ือภายหลงัการใชง้าน ถา้ไม่สามารถฆ่าเช้ือดว้ยเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือใหแ้ช่เคร่ืองมือในน ้า ยาฆ่าเช้ือ  เช่น 

หา้สิบเปอร์เซนต ์โซเดียม ไฮโปคลอไรด ์ (50% Sodium hypochlorite) เป็นเวลาอยา่งนอ้ย  30 นาที 

เป็นตน้   

1.1.2.3 มีการดูแลรักษาเคร่ืองมือและอุป กรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการอยา่งเหมาะสม  

และตรวจสอบสภาพการใชง้านอยา่งสม ่า เสมอ รวมถึงตอ้งมีการทดสอบและซ่อมแซมเคร่ืองมือท่ี
ใชเ้พื่อความปลอดภยัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

1.1.2.4 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ ท่ีน ามาใชใ้นการ ตรวจตอ้งสะอาด เพราะ ความสกปรก
เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใ หผ้ลการตรวจผดิพลาด หรือคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง
ได ้และเคร่ืองมือตอ้งอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน    

1.1.2.5 เม่ือ ท าการตรวจตวัอยา่งเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งลา้งมือใหส้ะอาด ลา้งเก็บ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้หส้ะอาดและอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านไดต้ลอด    

1.1.3 ขอ้ปฏิบติัต่อการใชห้อ้งปฏิบติัการ   
1.1.3.1 ท าความสะอาดโตะ๊ปฏิบติัการดว้ยน ้า ยาฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพหลงัจาก

ปฏิบติังานเสร็จทุกคร้ัง  

1.1.3.2 ตอ้งมีชุดปฐมพยาบาลในหอ้งปฏิบติัการทุกหอ้ง  

1.1.3.3 ตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ หอ้งปฏิบติัการเป็นสถานท่ีท างาน ตอ้งท าการตรวจดว้ย
ความตั้งใจ จริงจงั  ระมดัระวงั  พึงระลึกอยู่ เสมอวา่ตอ้งท าการตรวจตวัอยา่งดว้ยความระมดัระวงั
ท่ีสุด เพราะความประมาท หรือความไม่รอบคอบ อาจน ามาซ่ึงความผดิพลาดหรือความเสียหายใน
การตรวจวนิิจฉยัได ้
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1.1.3.4 มีการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งปฏิบติัการ  มีมาตรการ
ก าจดัสัตวร์บกวน เช่น มด ปลวก และ หนู เป็นตน้  

1.2 อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากห้องปฏิบัติการ 

การปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการอาจเกิดอนัตรายข้ึนได ้ทั้งทางกายภาพซ่ึงเก่ียวกบัทางกายของ
ผูป้ฏิบติังาน เช่น อุบติัเหตุต่างๆ  หรืออนัตรายจากสารเคมี เช่นการสูดดมสารเคมีท่ีมีพิษ เป็นตน้ 
รวมถึงอนัตรายท่ีเกิดจากเช้ือจุลชีพ โด ยเฉพาะเม่ือตอ้งปฏิบติังานกบัเช้ือท่ีก่อโรค ซ่ึงควรตอ้งมี
ความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก โดยอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากข้ึนจากหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่  
      1.2.1 อนัตรายทางกายภาพ  เช่น การหกลม้  ล่ืน พลดัตก  ถูกเขม็แทง  แกว้บาด  ถูกของร้อน               

ไฟไหม ้การเส่ือมของกระจกตาจากการสัมผสัรังสีอลัตราไวโอเลต เป็นตน้  

      1.2.2 อนัตรายทางเคมี เช่น การสูดดมหรือการกินสารพิษ ถูกน ้ากรด สัมผสัสารก่อมะเร็ง  

      1.2.3 อนัตรายจากเช้ือจุลชีพ หมายถึงการติดเช้ือหรือไดรั้บสารพิษท่ีผลิตจากเช้ือจุลชีพ เขา้สู่
ร่างกาย 

1.3 การแก้ไขข้อผดิพลาดทีเ่กดิในห้องปฏิบัติการ 

ขอ้ผดิพลาดท่ีสามารถเกิดไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการ อาทิเช่น ภาชนะบรรจุเช้ือหก หรือแตก ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหเ้กิดการปนเป้ือนของเช้ือในหอ้งปฏิบติัการ โดยเฉพาะเช้ือท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงอาจส่งผลต่อ
ผูป้ฏิบติังานได ้  ดงันั้นเราจึงควรทราบปัญหาท่ีอาจเกิดและการแกไ้ขท่ีถูกตอ้งเพื่อเป็นการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดในหอ้งปฏิบติัการไดแ้ก่ 
      1.3.1 ภาชนะบรรจุเช้ือแตกหรือเช้ือหก   

  ใชผ้า้หรือกระดาษซบัวางทบับนบริเวณท่ีเช้ือหก  เทน ้ายาฆ่าเช้ือบนกระดาษซบัใหชุ่้ม              

ทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 10 นาที หยบิเศษภาชนะและผา้ออกโดยใชป้ากคีบ  เช็ดซ ้ าอีกคร้ังดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ            

น าส่ิงของท่ีปนเป้ือนทั้งหมดไปฆ่าเช้ือ  

      1.3.2 เขม็แทง แกว้บาด หรือถูกขีดข่วนขณะปฏิบติังานกบัเช้ือโรค  

  ถอดเส้ือคลุมออก  ลา้งมือบริเวณบาดแผล  ทาน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมบริเวณบาดแผล  และ
ตรงไปยงัสถานพยาบาลทนัที  แจง้ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบถึงสาเหตุและชนิดของเช้ือ  ปรึกษาแพทย์  
และปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุในแบบฟอร์มรายงานอุบติัเหตุ  

      1.3.3 เช้ือเขา้ปาก  

  ถอดเส้ือคลุมออก  และตรงไปยงัสถานพยาบาลทนั ที แจง้ใหแ้พทยท์ราบเก่ียวกบัเช้ือท่ีกิน
เขา้ไป และปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทย ์บนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีจ  าเป็น  

      1.3.4 เกิดการฟุ้งกระจายของเช้ือท่ีอาจเป็นอนัตรายในอากาศ  



 

4  บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้ในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลสตัว ์

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

  แจง้ใหบุ้คลากรทุกคนตอ้งออกจากบริเวณนั้นทนัที  พร้อมทั้งแจง้หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการ  

ติดป้ายหา้มทุกคนเขา้ไปในหอ้งปฏิบติัการนั้นเป็นเวลาอยา่งนอ้ย  1 ชัว่โมง  หลงัจาก  1 ชัว่โมง             

ใหเ้ขา้ไปท าการฆ่าเช้ือ และผูท่ี้สงสัยวา่อาจไดรั้บเช้ือใหไ้ปพบแพทยท์นัที  

      1.3.5 เม่ือเกิดการร่ัวไหล หรือภาชนะบรรจุเช้ือแตกหกัในเคร่ืองป่ันขณะท่ีเคร่ืองก า ลงัท างานอยู่
ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

              1.3.5.1 เม่ือสงสัยวา่ภาชนะแตกหกัขณะท่ีเคร่ืองก าลงัท างาน ใหห้ยดุเคร่ืองทนัที  และปิดฝา
เคร่ืองต่ออีกอยา่งนอ้ย 30 นาที  

              1.3.5.2 หากพบวา่มีภาชนะแตกหกัหลงัจากเคร่ืองหยดุแลว้  ใหปิ้ดฝาเคร่ืองอยา่งนอ้ย                

30 นาที  

              1.3.5.3 เก็บเศษภาชนะออกจากเคร่ืองโดยใชคี้มคีบ  และใชคี้มคีบส า ลีชุบน ้ายาฆ่าเช้ือ  เช็ด
ภายใน เคร่ืองป่ัน  ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมถุงมือขณะปฏิบติังานดงักล่าว  เช็ดเคร่ืองป่ัน ซ ้ าอีกคร้ัง
หลงัจากปล่อยทิ้งไวข้า้มคืน 

1.4 การก าจัดขยะติดเช้ือ  

      1.4.1 การก าจดัดว้ยวธีิน่ึงฆ่าเช้ือ ตอ้งท าท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที  

      1.4.2 การฆ่าเช้ือดว้ยเตาอบ ตอ้งใชค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ  160 - 170 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  2 - 4 

ชัว่โมง 
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1.5 สรุป 

     การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลสัตว์ ซ่ึงรวมถึงการตรวจในโรงพยาบาลสัตวเ์ล็กและ
โรงพยาบาลปศุสัตว ์โดยทัว่ไป นั้นมกัเป็นการตรวจเพื่อ ประเมิน สภาพสัตว์  ช่วยในการวนิิจฉยั            

วางแผนการรักษาหรือก่อนการท าศลัยกรรม โดยแบ่งเป็นการตรวจดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นโลหิตวทิย า 
เพื่อดูค่าเลือดสัมบูรณ์ ค่าการท างานของตบั ค่าการท างานของไต  และเอนไซมต่์าง  ๆ ท่ีส าคญัของ
ร่างกาย การตรวจพยาธิในเลือดในสัตว์     การตรวจทางดา้นผวิหนงัเพื่อหาสาเหตุของเช้ือท่ี ท าให้
เกิดโรคผวิหนงั เช่น ไรข้ีเร้ือน เช้ือรา  เช้ือยสีต ์หรือปรสิตภายนอก  เป็นตน้   การตรวจปัสสาวะเพื่อ
ดูการท างานของระบ บทางเดินปัสสาวะ    การตรวจอุจจาระเพื่อดูไข่พยาธิ  เช้ือโปรโตซวัท่ีท าให้
เกิดโรคทอ้งร่วงในสัตว ์หรือความผดิปกติอ่ืน ๆ ท่ีอาจพบได ้  และการผา่ซากและการเก็บตวัอยา่งท่ี
ถูกตอ้ง   ดงันั้นผูท่ี้ท  าการตรวจ ตอ้งมีความรู้เร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้ ทกัษะวธีิการตรวจ   รวมถึง
ขอ้ควรระวงัต่าง  ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งทราบ  ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน  ป้องกนัอนัตราย ท่ี
อาจเกิดข้ึนจากหอ้งปฏิบติัการ รวมถึงสามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดในหอ้งปฏิบติัการได ้

 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ขอ้ปฏิบติัในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการขอ้ใดส าคญัท่ีสุด   เพราะเหตุใด  

2. เม่ือผูป้ฏิบติังานถูกเขม็เจาะเลือดแทง ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

3. เม่ือภาชนะบรรจุเช้ือแตกหรือเช้ือหก   ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

4. เม่ือเกิดการฟุ้งกระจายของเช้ือท่ีอาจเป็นอนัตรายในอากาศ  ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

5. การก าจดัขยะติดเช้ือสามารถท าไดโ้ดยวธีิใดบา้ง 

 

 



 

 

บทที่ 2 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารโรงพยาบาลสัตว์ 

 

      ในการตรวจทางเทคนิคการสัตวแพทยน์ั้น ตรวจเพื่อการวางยาสลบก่อนการท าศลัยกรรม หรือ
ตรวจสุขภาพสัตวโ์ดยทัว่ไป ช่วยในการวนิิจฉยัโรคสัตวเ์บ้ืองตน้ โดยเฉพาะการตรวจค่าเลือดเพื่อ
หาความผดิปกติต่าง  ๆ ในเลือด ตรวจดูภาวะการติดเช้ือในเลือด ตรวจหาพยาธิในเลือด ตรวจ
อุจจาระเพื่อหาปรสิตและโปรโตซวัในระบบทางเดินอาหาร  ตรวจผวิหนงัเพื่อหาสาเหตุของการเกิด
โรคข้ีเร้ือน หรือโรคผวิหนงัในสัตว ์ ตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผดิปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  
รวมถึงการผา่ซากและการเก็บตวัอยา่งเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการชั้นสูง เพื่อช่วยในการ
วนิิจฉยัโรคท่ีซบัซอ้นต่อไป  ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งมีในหอ้งปฏิบติัการตรวจโรคทาง
โรงพยาบาลสัตว ์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

2.1 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 

      กลอ้งจุลทรรศน์เป็นเคร่ืองมือขยายขอบเขตประสาทสัมผสัตา  ใหเ้ห็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น
ไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น จุลินทรีย ์ เซลลร่์างกาย  เซลลเ์มด็เลือด เป็นตน้ ดงันั้นกลอ้งจุลทรรศน์จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ        
      2.1.1 หลกัการท างาน 
   กลอ้งจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใหม้องเห็นวตัถุท่ีมีขนาดเล็กมาก  ประกอบดว้ยเลนส์
นูนความยาวโฟกสัสั้น ๆ 2 อนั โดยเลนส์อนัหน่ึงอยูใ่กลว้ตัถุเรียกวา่เลนส์ใกลว้ตัถุ (Objective lens) 

และเลนส์อนัหน่ึ งอยูใ่กลต้า  เรียกวา่   เลนส์ใกลต้า (Eyepiece lens) โดยความยาวโฟกสัของเลนส์
ใกลว้ตัถุนอ้ยกวา่ความยาวโฟกสัของเลนส์ใกลต้ามาก (

o Ef f ) ดงัรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 การหกัเหแสงของเลนส์ใกลต้า 

(ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_29.htm) 

 

  วางวตัถุไวใ้นระหวา่ง  2o of s f  ของเลนส์ใกลว้ตัถุ  จะไดภ้าพจริงขนาดขยายอยูห่นา้
เลนส์ใกลต้าโดยจะเป็นวตัถุเสมือนของเลนส์ใกลต้า  โดยวตัถุเสมือนน้ี จะตอ้งอยูร่ะหวา่งความยาว
โฟกสัของเลนส์ใกลว้ตัถุกบัเลนส์  (

Es f ) เกิดภาพเสมือนขนาดขยายท่ีระยะท่ีเห็นชดัปกติของตา 
คือประมาณ 25 เซนติเมตร โดยในทางปฏิบติัวธีิท าใหเ้ห็นภาพชดัเรียกวา่การโฟกสัภาพ ท าไดโ้ดย
เล่ือนเลนส์ใกลต้าเพื่อปรับระยะวตัถุใหเ้หมาะสมท่ีจะเกิดภาพท่ีระยะเห็นไดช้ดัเจน ดงัรูปท่ี 2.2 

 
รูปท่ี 2.2 การเดินแสงของกลอ้งจุลทรรศน์ 

(ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1/ligh_29.htm) 
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      2.1.2 ก าลงัขยายภาพภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ หาไดจ้ากสูตรค านวณ 

ก าลงัขยายภาพ  =  ก าลงัขยายของเลนส์ใกลต้า   ก าลงัขยายของเลนส์ใกลว้ตัถุ 
      2.1.3 ชนิดของกลอ้งจุลทรรศน์ 
              2.1.3.1 กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สง (Light microscope) เป็นกลอ้งท่ีนิยมใช้  จะเห็นภาพพื้น
หลงัเป็นสีขาวสวา่ง ในส่วนของวตัถุท่ีตอ้งการดูจะเห็นเป็นสีท่ีเขม้กวา่โดยใชห้ลกัการแสงท่ีใชส่้อง
ดูวตัถุเป็นแสงจากหลอดไฟหรือแสงแดด ใชก้ระจกเงาสะทอ้นแสงเขา้สู่กลอ้งเกิดการขยายภาพจาก
เลนส์กระจก เกิดภาพซ่ึงสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้ 
              2.1.3.2 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดพื้นหลงัสีด า (Dark field microscope) จะเห็นพื้นภาพเป็นสีด า
และวตัถุท่ีตอ้งการดูเป็นสีสวา่ง 

              2.1.3.3 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิดเฟตคอนทราซ์ (Phase contrast microscope) กลอ้งชนิดน้ีใช้
ส่องจุลินทรียท่ี์ยงัไม่ไดย้อ้มสี 

              2.1.3.4 กลอ้งจุลทรรศน์ส าหรับยอ้มสีฟลูออเรสเซนซ์ (Fluprescence microscope) ใชส่้องดู
จุลินทรียท่ี์ยอ้มดว้ยสีเรืองแสง 

              2.1.3.5 กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  (Electron microscope) ใชล้ าอิเล็กตรอนซ่ึงมองไม่เห็น
ดว้ยตาเปล่าแทนแ สงสวา่งท่ีมองเห็น และใชเ้ลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าแทนเลนส์แกว้ ใชล้  าอิเล็กตรอน
จากปืนยงิผา่นเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใหเ้กิดภาพบนจอรับภาพ มีก าลงัขยายสูงกวา่กลอ้งจุลทรรศน์
แบบใชแ้สง แบ่งเป็น 
                         1. กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผา่น (Transmission electron microscope)  

สามารถมองเห็นองคป์ระกอบภายในของเซลลไ์ดช้ดัเจน มีก าลงัขยายสูงมาก 
                         2. กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning electron microscope) ใช้
ศึกษารูปร่างโครงสร้างและพื้นผวิของเซลลภ์ายนอก ไม่เห็นองคป์ระกอบดา้นใน 

      2.1.4 หนา้ท่ีและส่วนประกอบของกลอ้งจุลทรรศน์ 

               กลอ้งจุลทรรศน์ ท่ีใชก้นัมากคือ กลอ้งจุลทรรศน์ใชแ้สง ซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วนส าคญั
คือ ส่วนตวัเคร่ืองและส่วนเลนส์  ซ่ึงส่วนน้ี นบัวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของกลอ้งจุลทรรศน์
ประกอบดว้ยเลนส์ มีอยู ่ 3 ชนิดเลนส์ใกลว้ตัถุ   เลนส์ใกลต้า   และ เลนส์รวมแสง (condenser Lens) 

คุณภาพของกลอ้งจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเลนส์ดงักล่าวโดย เลนส์ใกลว้ตัถุ  มีขนาด
ก าลงัขยาย  4 เท่า หรือเรียกอีกช่ือวา่ โลวพ์าวเ์วอร์ ฟิล (low power field) 10 เท่า  40 เท่าเรียกอีกช่ือ
วา่ ไฮตพ์าวเ์วอร์ ฟิล  (high power field)  และ 100 เท่าหรือเรียกเลนส์หวัออย ์ (oil immersion 

objective lens) ส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 2.3 

 

http://pirun.ku.ac.th/~b521020210/Light%20microscope.html
http://pirun.ku.ac.th/~b521020210/Dark%20field%20microscope.html
http://pirun.ku.ac.th/~b521020210/Phase%20contrast%20microscope.html
http://pirun.ku.ac.th/~b521020210/Fluprescence%20microscope.html
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รูปท่ี 2.3 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกลอ้งจุลทรรศน์ 
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1 เลนส์ใกลต้า ซ่ึงมีก าลงัขยาย 10 เท่า 

 

พิลล่าร์ (Pillar)  เป็นส่วนต่อระหวา่งเลนส์ใกลต้ากบัเลนส์ใกลว้ตัถุ 

 

ตวักลอ้ง (Arm or body tube) เป็นส่วนท่ีใชจ้บัถือกลอ้ง หรือล าตวัของกลอ้ง 
 

ปุ่มปรับภาพหยาบ (Coarse adjustment knob) ท าหนา้ท่ีใชป้รับแท่นวางสไลดข้ึ์น
ลงเพื่อหาระยะโฟกสั  ท าใหเ้ห็นภาพได ้ 

 

ปุ่มปรับภาพละเอียด (Fine adjustment knob) ท าหนา้ท่ีปรับหลงัจากปรับปุ่มปรับ
ภาพหยาบแลว้เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีคมชดัยิง่ข้ึน 

   

ฐานกลอ้ง (Base) เป็นส่วนท่ีเป็นแท่นรับน ้าหนกัของกลอ้ง 

  

เลนส์ใกลว้ตัถุ  
 

  แท่นวางสไลด ์ (Stage)  เป็นแท่นส่ีเหล่ียมส าหรับวางสไลด ์ปรับเล่ือนข้ึนลงได้   
 

ท่ียดึสไลด ์(Stage clip) ช่วยในการยดึสไลดใ์หอ้ยูก่บัท่ี  

 

ไอรีส ไดอะแฟรม (Iris diaphragm) ใชป้รับปริมาณแสงใหเ้ขา้สู่เลนส์รวมแสง 
 

แหล่งก าเนิดแสง (Light source) เพื่อใหเ้กิดการมองเห็นของภาพ  

 

      2.1.5 วธีิการปฏิบติัเม่ือใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
               2.1.5.1 ใชมื้อขา้งท่ีถนดัถือกลอ้งบริเวณ ตวัของกลอ้งในแนวขน านกบัพื้นและมืออีกขา้ง
รองบริเวณฐานกลอ้ง เพื่อเพิ่มความมัน่คงในการยกหรือเคล่ือนยา้ยกลอ้ง  วางกลอ้งใหห่้างจากขอบ
โตะ๊เล็กนอ้ย 
               2.1.5.2 เสียบปลัก๊กลอ้งจากนั้นเปิดสวทิช์ท่ีกลอ้งจุลทรรศน์ โดยก่อนเปิดสวิ ทช์ใชง้านนั้น
ตอ้งตรวจเช็คท่ีปุ่มปรับแสงของกลอ้งจุลทรรศน์ก่อนวา่อยูท่ี่ระดบัแสงต ่าสุดหรือไม่  ถา้ไม่ใหท้  า
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การปรับใหอ้ยูท่ี่ระดบัแสงต ่าสุดก่อน เพื่อเป็นการถนอมการใชง้านของหลอดไฟในกลอ้ง
จุลทรรศน์ใหน้านท่ีสุด 

               2.1.5.3 เล่ือนแท่นวางสไลด ์ ลงมาต ่าสุด วางสไลดล์งบนแท่นวาง จากนั้นค่อยๆเล่ือนแท่น
วางสไลดข้ึ์นเพื่อปรับหาโฟกสั โดยใชเ้ลนส์ใกลว้ตัถุ ขนาดก าลงัขยายท่ี 4 เท่า ก่อน 

               2.1.5.4 เม่ือตอ้งการดูภาพท่ีละเอียดข้ึนใหท้ าการปรับ เลนส์ใกลว้ตัถุ  เป็นก าลงัขยายขนาด 
10 เท่า และ 100 เท่า ตามล าดบั จากนั้นปรับหาโฟกสัของสไลดโ์ดยปรับท่ีปุ่มปรับภาพละเอียด  
               2.1.5.5 เม่ือตอ้งการดูภาพท่ีละเอียดข้ึนและตอ้งการใช ้เลนส์ใกลว้ตัถุ เป็นก าลงัขยายขนาด 
100 เท่า ใหห้ยดน ้ามนั (Oil Immersion for Objective Lens) ลงบนสไลดก่์อนแลว้ค่อยเล่ือนเลนส์
ดงักล่าวไปแตะสัมผสักบัหยดน ้ามนั จากนั้นปรับหาโฟกสัของสไลดโ์ดยปรับท่ี ปุ่มปรับภาพ
ละเอียด  

               2.1.5.6 เม่ือตอ้งการเปล่ียนแผน่สไลด ์ใหเ้ล่ือนวตัถุ กลบัเป็นก าลงัขยายท่ี 4 เท่า ก่อน
จากนั้นท าการเปล่ียนแผน่สไลดแ์ผน่ใหม่ โดยไม่ตอ้งเล่ือนแท่นวางสไลดล์ง 

               2.1.5.7 เม่ือเปล่ียนแผน่สไลดใ์หม่แลว้ถา้ภาพไม่คมชดั ใหท้  าการปรับหาโฟกสัของ แผน่
สไลดใ์หม่ โดยปรับท่ีปุ่มปรับภาพหยาบ แทนการเล่ือนแท่นวางสไลดข้ึ์นลงเพื่อปรับหาโฟกสั ซ่ึง
จะเป็นการท าใหเ้สียเวลามาก เม่ือมีสไลดห์ลายแผน่ท่ีตอ้งการดู 

               2.1.5.8 เม่ือตอ้งการเคล่ือนยา้ยกลอ้งจุลทรรศน์ จะตอ้งใชส้องมือ โดยจบัท่ีตวักลอ้งและใช้
มืออีกขา้งรองท่ีฐานกลอ้งดว้ย 

               2.1.5.9 ก่อนเก็บกลอ้งจุลทรรศน์ใหท้  าความสะอาดกลอ้งก่อน และถา้มีการใชน้ ้ามนั  ท่ี
เลนส์วตัถุก าลงั ขยาย 100 เท่าใหท้  าการเช็ดน ้ามนัออกดว้ยน ้ายาเช็ดเลนส์โดยเฉพาะเท่านั้น 

               2.1.5.10 ปรับเลนส์วตัถุกลบัมาเป็นก าลงัขย าย 4 เท่า จากนั้นเล่ือนแท่นวางสไลดล์งมาให้
อยูต่  ่าสุดคลุมกลอ้งดว้ยถุงคลุมกลอ้ง ก่อนท าการเก็บเขา้ตูเ้ก็บ 

      2.1.6 ขอ้ควรระมดัระวงั 

                เน่ืองจากกลอ้งจุลทรรศน์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความละเอียดอ่อนมาก  ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ระมดัระวงัในการใชง้าน โดยเฉพาะปัญหาจาก 

                2.1.6.1 ความช้ืน เป็นสาเหตุของการเกิดเช้ือรา โดยเฉพาะท่ีเกิดข้ึนในเลนส์กบัปริซึม และ
เม่ือมีเช้ือราเกิดข้ึนแลว้จะท าให้ เห็นภาพไม่ชดั และท าใหเ้ลนส์เส่ือมสภาพเร็วได ้ซ่ึงการซ่อมบ ารุง
เลนส์จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษ  
                2.1.6.2 ฝุ่ น จะเป็นตวัการส าคญัอีกอยา่งหน่ึง ท่ีจะท าใหเ้กิดเช้ือรา เพราะในบริเวณท่ีมีฝุ่ น
มากๆ ฝุ่ นจะเกาะท่ีตวักลอ้งและเลนส์ใกลต้า  ฝุ่ นน้ีจะเป็นตวัเก็บความช้ืนไวแ้ละก่อใหเ้กิดเช้ือราได ้
อีกประการหน่ึงฝุ่ นท่ีจบับนเลนส์ใกลต้า ถา้เช็ดไม่ถูกวธีิจะท าใหเ้กิดรายขดูขี ดบนเลนส์ไดซ่ึ้งส่งผล
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ใหเ้กิดการพร่ามวัและเลนส์เส่ือมสภาพเร็วได ้ดงันั้นจึงควรท าการปัดฝุ่ นออกก่อนการเช็ดท าความ
สะอาดเลนส์ และสุดทา้ยคลุมดว้ยถุงคลุมกลอ้งก่อนท าการเก็บเขา้ตูเ้ก็บต่อไป 

               2.1.6.3 ความร้อนและแสงแดด  จะท าใหเ้กิดความร้อน ซ่ึงจะมีผลต่อเลน ส์และปริซึม            

ท่ีตอ้งใชก้าวติด โดยถา้ความร้อนสูง เป็นเวลานาน เลนส์หรือปริซึมนั้นจะแยกตวัออกจากกนัได ้ 
นอกจากน้ีความร้อนจะท าใหน้ ้ามนัหล่อล่ืนในระบบโฟกสัมีความหนืดผดิจากมาตรฐาน ท าให้
ระบบโฟกสัท างานไดไ้ม่ดี 

               2.1.6.4 แรงสั่นสะเทือนท าใหก้ารดูภาพเกิดการสั่นและดูแลว้ไม่สบายตา หรือเกิดการปวด
ตาข้ึนไดห้รือถา้เกิดการสั่นสะเทือนอยา่งแรงจะท าใหร้ะบบต่าง  ๆ ของกลอ้งเคล่ือนจากต าแหน่ง
มาตรฐานและเสียหายได ้ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการเล่ือนกลอ้งจุลทรรศน์กบัพื้นโตะ๊ ควรใชว้ธีิยก
แทน 

               2.1.6.5 ละอองน ้า และน ้ามนั ท่ีมาจบัท่ีตวักลอ้ง เลนส์ใกลต้า และบริเวณเลนส์ใกลว้ตัถุ           

จะมีผลท าใหค้วามคมชดัของกลอ้งลดลงได ้ 
 

2.2 เคร่ืองวดัความเข้มข้นของสาร (Refractometer) 

       เป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้ดัความเขม้ขน้ของสาร หรือปริมาณของแขง็ท่ีมีอยูใ่นของเหลว จึงมีช่ือเรียก
อีกอยา่งหน่ึงวา่ Total solid (TS) refractometer โดยใชห้ลกัการดชันีหกัเหของแสง (Refractive 

index) ซ่ึงมีรูปลกัษณะภายนอกท่ีประกอบไปดว้ย กระจกระนาบ (Prism), ปุ่มปรับตั้งค่ า (Scale 

adjustment knob), ส่วนท่ีใชต้าส่องดู (Eyepiece) และ แผน่ปิดกระจกระนาบ (Daylight Plate) ดงัรูป
ท่ี 2.4 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร 
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2.2.1 หลกัการท างาน 
               ใชท้ฤษฏีการหกัเหแสงและการสะทอ้นของแสงท่ีตกกระทบบริเวณรอยต่อของพื้นผวิ  

ของตวักลาง  2 ชนิด โดยแสงท่ีสะทอ้นและส่องผา่นสามารถแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ ล าแสงท่ี
ขนานกับระนาบของแสงตกกระทบ  (Plane of incidence) และล าแสงท่ีตั้งฉากกบัระนาบของแสง
ตกกระทบล าแสงทั้งท่ีขนานและ ตั้งฉากกบัระนาบของแสงตกกระทบ จะสะทอ้นไม่เท่ากนัโดย
ขนาดของสัมประสิทธ์ิของการสะทอ้น  (Magnitude of reflection coefficient) จะข้ึนกบัมุมท่ีแสงตก
กระทบ (Angle of Incidence)  

               Sir David Brewster นกัฟิสิกส์ชาวสก็อตไดค้น้พบปรากฏการณ์ของการตกกระทบของ
แสงโดยพบวา่ท่ีมุมตกกระทบค่าหน่ึงล าแสงท่ีขนานกบัระนาบของแสงตกกระทบจ ะไม่สะทอ้นแต่
จะส่องผา่น  (Transmitted) ทั้งหมด มุมตกกระทบน้ีจึงถูกเรียกวา่ บริวสเตอร์ แองเจิล  (Brewster’s 
angle) ดงัรูปท่ี 2.5 

 

Incident Light

Plane of Incidence

Interface



t
t

r

r

 

 
 

 รูปท่ี 2.5 การหกัเหและการสะทอ้นของแสงท่ีตกกระทบบริเวณรอยต่อของพื้นผวิ  

 ของตวักลาง 2 ชนิด 

(ท่ีมา : http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/freseq.html) 

Incident ray
(Unpolarised)

Reflected ray
(Polarised)

Refracted ray 

(slightly polarised) 
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จากภาพ   บริวสเตอร์ แองเจิล ของแสงเม่ือตกกระทบน ้า (RI = 1.333) มีค่าเท่ากบั 530  

                บริวสเตอร์ แองเจิล ของแสงเม่ือตกกระทบพื้นผวิของเพชร (RI = 2.417) มีค่าเท่ากบั 

     บริวสเตอร์ แองเจิล  ของแสงเม่ือตกกระทบพื้นผวิของเพชร (RI = 2.417) มีค่าเท่ากบั 

67.50  

               ดงันั้น เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร จึงใชห้ลกัการ  วธีิคลิติคอล แองเจิล  (Critical angle 

method) ในการตรวจสอบค่าดชันีการหกัเหแสงของตวัอยา่งท่ีตอ้งการตรวจหา 
 

       2.2.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร  

   เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารประกอบไปดว้ย 4 ส่วนท่ีส าคญั คือ กระจกระนาบ  ปุ่ม
ปรับตั้งค่า  ส่วนท่ีใชต้าส่องดู  และแผน่ปิดกระจกระนาบ ดงัรูปท่ี 2.6 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร 

 

จากรูปท่ี 2.6 

กระจกระนาบ ส่วนท่ีส าคญัส าหรับการวดัค่าดชันีหกัเหของแสง 
ปุ่มปรับตั้งค่า ใชเ้พื่อการปรับตั้งค่า ก่อนการหาค่าหกัเหแสงของตวัอยา่ง 
ส่วนท่ีใชต้าส่องดู ใชดู้ค่าดชันีการหกัเหแสงของสะสารท่ีตอ้งการตรวจ 

แผน่ปิดกระจกระนาบ  เพื่อใหเ้กิดช่องวา่งบริเวณกระจกระนาบระหวา่งการอ่านค่าดชันีหกั
เหแสง และใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดรอยบนกระจกระนาบ 

       2.2.3 วธีิการใช ้

 ในการใชเ้คร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารผูป้ฏิบติังานตอ้งทราบถึงวธีิการใชใ้หถู้กตอ้ง 
เพื่อใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือท่ีสุด โดยสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี  

กระจกระนาบ แผน่ปิดกระจกระนาบ 

ส่วนท่ีใชต้าส่องดู 

ปุ่มปรับตั้งค่า 
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                   2.2.3.1 ก่อนท่ีจะใช้ เคร่ืองวดัความเขม้ขน้สาร  ควรมีการตรวจสภาพการตั้งค่าการวดั 
(Calibrate) ก่อนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยใชน้ ้ากลัน่หยดลงบนปริซึมแลว้ปิดแผน่ปิดกระจกระนาบ ให้
แนบกบักระจกระนาบ 
                   2.2.3.2 หนัดา้นกระจกระนาบเขา้หาแสง อ่านใหเ้ส้นตดัสีฟ้า - ขาว อยูท่ี่ค่าดชันีหกัเหของ
แสง 1.3330 หรือค่าความถ่วงจ าเพาะ ท่ี 1.000 หรือท่ีเส้น Wt (Water) ดงัรูปท่ี 2.7 

 

 
 

รูปท่ี 2.7 ค่าดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่า ความถ่วงจ าเพาะ ท่ี 1.000 หรือท่ีเส้น Wt 

 

                            1)หนัปลายปริซึมเขา้หาแสง  โดยถือเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร ใหข้นานกบัพื้น 
อ่านใหเ้ส้นตดัสีฟ้า - ขาว อยูท่ี่ค่าดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่าความถ่วงจ าเพาะ  ท่ี 1.000 หรือ
ท่ีเส้น Wt (Water)  ดงัรูปท่ี 2.8 

 

รูปท่ี 2.8  การถือเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารใหข้นานกบัพื้น 
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                            2) ถา้ไม่ตรงตามน้ี ใหใ้ชไ้ขควงเล็ก ๆ หรือกา้นใบเล่ือยปรับตรงสกรู (Screw) ท่ีอยู่
ใกล ้แผน่ปิดกระจกระนาบ ใหไ้ดค้่าตามนั้น ดงัรูปท่ี 2.9 

  

(ก) ขอบเส้นตดัสีฟ้า-ขาวท่ีค่าถ.พ. ท่ี 1.000  

         หรือท่ีเส้น Wt (water) ไม่ตรง 
(ข) หลงัปรับตั้งค่าแลว้ 

 

รูปท่ี 2.9 การปรับตั้งค่าการวดั 

 

                            3) เม่ือไดค้่าตามท่ีตอ้งการแลว้เปิดแผน่ปิดกระจกระนาบ ผา้สะอาดหรือผา้ก๊อซซบั 
หรือเช็ดน ้ากลัน่เบา ๆ จนแหง้  

                            4) หยดสาร ลงบนปริซึมของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร ใหพ้อดีอยา่ใหล้น้หรือ
ขาด ดงัรูปท่ี 2.10 

    
(ก) การหยดสารพอเหมาะ (ข) หยดสารนอ้ยเกินไป 

 

รูปท่ี 2.10 การหยดสาร 
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                            5) ปิดดว้ยแผน่ปิดกระจกระนาบ น าไปส่องในท่ีมีแสงสวา่ง 

                            6) ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารหลงัจากใชง้านเสร็จแลว้
ทนัที โดยเปิดแผน่ปิดกระจกระนาบข้ึน ใชก้ระดาษทิชชูหรือผา้สะอาดเช็ดสารออก 

                            7) จากนั้นลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 1 - 2 คร้ัง 

                            8) ใชก้ระดาษทิชชูหรือผา้สะอาดซบัน ้ากลัน่ออกเบา ๆ จนแหง้ น าเก็บเขา้กล่อง
ตามเดิม 

       2.2.4 ขอ้ควรระวงั 

 ในการปฏิบติัเม่ือใช้ เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสา ร มีความส าคญัมากเน่ืองจากบริเวณ
กระจกระนาบ  มีความส าคญัต่อการหกัเหแสง ท าใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ดงันั้นถา้เกิดรอยข้ึน
บริเวณน้ี ยอ่มส่งผลต่อการค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีวดัได ้ดงันั้นขอ้ควรระวงัท่ีควรทราบไดแ้ก่ 

             2.2.4.1 ในการเช็ดท าความสะอาดบริเวณผวิ กระจกระนาบ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่ง
มาก และหา้มท าใหเ้กิดรอย เน่ืองจากกระจกระนาบเป็นส่วนท่ีส าคญัส าหรับการวดัค่าดชันีหกัเห
ของแสง ถา้บริเวณผวิของกระจกระนาบมีรอยขีดข่วนจะท าใหค้่าการหกัเหแสงท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง 

             2.2.4.2 สารท่ีใชใ้นการตรวจส อบไม่ควรเป็นสา รท่ีมีความเป็นกรด หรือด่างเขม้ขน้ 
เน่ืองจากจะมีผลต่อผวิของกระจกระนาบได ้

             2.2.4.3 การเก็บรักษาเคร่ืองวดัความเขม้ขน้สาร ควรเก็บในกล่องเฉพาะเน่ืองจากมีวสัดุ          

กนักระแทกเพื่อความปลอดภยัในกรณีท่ีไม่มีกล่องเฉพาะส าหรับใส่ ควรใช้ กล่องท่ีมีขนาดพอดีกบั
ตวัเคร่ืองและมีวสัดุกนักระแทกบุอยูภ่ายในดว้ย 

             2.2.4.5 หา้มท าเคร่ืองวดัความเขม้ขน้สารหล่น เพราะอาจท าใหส่้วนประกอบของเคร่ือง
แตกเสียหายได ้
 

2.3 เคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า (Low Speed Centrifuge) 

     เคร่ืองหมุนเหวีย่ง  ดงัรูปท่ี 2.11 เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับเร่งอตัราการตกตะกอน
ของอนุภาค  (Particle) ท่ีไม่ละลายออกจากของเหลว  ใชท้  าสารละลายใหเ้ขม้ขน้ข้ึน เคร่ืองหมุน
เหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า  เป็นเคร่ืองหมุนเหวีย่งขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่  นิยมใชใ้นงานทัว่ไปใน
หอ้งปฏิบติัการมีความเร็วรอบไม่เกิน  6,000 รอบต่อนาที  มีแรงหนีศูนยก์ลางสูงสุดในช่วง  1,800 - 

7,000 ของแรงหนีศูนยก์ลางนิยม 
     2.3.1 หลกัการท างาน 

 โดยธรรมชาติอนุภาคชนิดต่าง  ๆ ท่ีแขวนลอยอยูใ่นสารละลายจะตกตะกอนดว้ยแรงนอน
กน้ (Sedimentation force : SF) ในอตัราเร็วท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดของอนุภาค  น ้าหนกั
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โมเลกุล  ความหนาแน่น  ความหนืดของสารละลาย  และแรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีท าต่ออนุภาค  

ในขณะท่ีอนุภาคพยายามนอนกน้ของเหลวพยายามต่อตา้นการตกนอนกน้ดว้ยแรงลอยตวั
(Buoyancy force : BF) และแรงเสียดทาน  (Frictional resistance force : FRF) ถา้แรงนอนกน้
มากกวา่แรงต่อตา้นการจมอนุภาคจะจม  เคร่ืองหมุนเหวีย่งสร้างแรงหนีศูนยก์ลางหรือแรงหมุน
เหวีย่ง (Centrifugal force : CF) ข้ึน เพื่อเร่งใหอ้นุภาคตกตะกอนเร็วข้ึน  ดงันั้นภายใตส้นามของแรง
เหวีย่งหนีศูนยก์ลาง  แรงนอนกน้ของอนุภาคจะเป็นสัดส่ วนโดยตรงกบัแรงหนีศูนยก์ลาง  ท าให้
อนุภาคนอนกน้ดว้ยอตัราเร็วท่ีแตกต่างกนั   แรงหนีศูนยก์ลางนิยมวดัเปรียบเทียบกบัแรงโนม้ถ่วง
ของโลก (Earth's gravitational force : g) โดยค านวณจากจ านวนรอบการหมุนท่ีสมบูรณ์ของหวั
หมุนต่อนาที  (Revolution per minute : rpm)  ภายใตส้นามแรงหนีศูนยก์ลางอนุภาคจะตกตะกอน
ดว้ยอตัราเร็วท่ีไม่เท่ากนั  การป่ันแยกตะกอน  จึงตอ้งใชเ้วลาใหน้านพอเพียงท่ีอนุภาคขนาดเล็กจะ
นอนกน้หมด จนกลายเป็นกอ้นตะกอน (Pellet) และของเหลวเหนือตะกอน (Supernatant) 

 

 
 

รูปท่ี 2.11 เคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า 

 

     2.3.2 ส่วนประกอบของเคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า  

  เคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า ประกอบดว้ยส่วนส าคญัต่างๆ ดงัน้ี   

  2.3.2.1 ตวัถงั  (Body) สร้างข้ึนเพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ผูใ้ชแ้ละป้องกนัอุปกรณ์ภายใน
ตวัถงัซ่ึงมกัท าดว้ยเหล็กพน่สีอีนาเมล เพื่อป้องกนัสนิมและสารเคมีไดดี้ มีองคป์ระกอบยอ่ยคือ 
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                          1) ช่องใส่หวัหมุน  (Chamber) มกัท าดว้ยโลหะท่ีทนต่อการกดักร่อน  และท าความ
สะอาดง่าย ไดแ้ก่ เหล็กกลา้ไร้สนิม หรืออะลูมิเนียม  บางชนิดเป็นพลาสติกผวิเรียบ  ช่องใส่หวัหมุน
บางแบบสามารถถอดออ กมาท าความสะอาดได้  บางแบบถอดไม่ได้  โดยทัว่ไปดา้นล่างมกัจะปิด
สนิทแต่ในบางแบบมีช่องระบายอากาศ หรือช่องส าหรับใหเ้ศษส่ิงสกปรกไหลออกทางดา้นล่าง  ท า
ใหส้ะดวกต่อการท าความสะอาดภายใน และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากเศษสกปรกเหล่านั้น 

                          2) ฝาปิดช่องใส่หวัหมุน นิยมใชพ้ลาสติกชนิด อะครีลิกเรซิน  (Acrylic Resin) ซ่ึงมี
คุณสมบติัแขง็  ใส ทนความร้อนไดดี้มาท าเป็นฝาปิดท าใหม้องเห็นสภาพภายในช่องใส่หวัหมุนได้
ตลอดเวลา ฝาปิดอาจประกอบดว้ย   

                                (1) รูระบายอากาศ  นิยมเจาะไวต้รงกลางดา้นบนของฝาปิด  เพื่อใหอ้ากาศ
ภายนอกถูกดูดเขา้ไปถ่ายเทความร้อนภายในช่องใส่หวัหมุน  

                                (2) ยางกนัเสียง  อยูใ่ตฝ้าปิดท าหนา้ท่ีปิดช่องใส่หวัหมุนใหส้นิท  ท าใหล้ดเสียง
ท่ีเกิดจากหวัหมุนเสียดสีกบัอากาศ และลดการสั่นสะเทือนท่ีอาจเกิดจากความไม่สมดุลของน ้าหนกั
และยงัท าท าหนา้ท่ีปิดช่องใส่หวัหมุนใหส้นิทดว้ย 

                                (3) ตะขอยดึ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีไวเ้พื่อความปลอดภยัในการใชง้าน จึงท าใหเ้ปิดฝา
ปิดไม่ไดจ้นกวา่หวัหมุนจะหยดุหมุน ในทางตรงกนัขา้มจะตดัการท างานของมอเตอ ร์ในขณะท่ีเปิด
ฝาปิดถึงแมว้า่จะหมุนปุ่มควบคุมความเร็วใหม้อเตอร์หมุนแลว้ก็ตาม 

  2.3.2.2 หวัหมุน (Rotor หรือ Head) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ียดึหรือใส่กระบอกใส่หลอดป่ัน
(Bucket, Shield, Carrier) นิยมท าดว้ยโลหะท่ีแขง็แต่มีน ้าหนกัเบา  เช่น อะลูมิเนียม  เหล็กกลา้ไร้
สนิม ไททาเนียม โลหะผสม ฯลฯ บางชนิดเป็นพลาสติกแขง็  

  2.3.2.3 กระบอกใส่หลอดป่ัน  ท าดว้ยเหล็กกลา้ไร้สนิม  หรือพลาสติกแขง็  กระบอก 1 อนั
อาจใส่หลอดป่ันไดม้ากกกวา่  1 อนั ข้ึนอยูก่บัจ  านวนรูท่ีเจาะท่ีกน้กระบอกใส่หลอดป่ันมียางกนั
แตก (Cushion)  

  2.3.2.4 มอเตอร์ (Motor) เป็นอุปกรณ์ส่วนท่ีอยูถ่ดัจากหวัหมุนลงมา แกนหมุนของมอเตอร์
จะหมุนหวัหมุนโดยตรง  ดงันั้นถา้เกิดความไม่สมดุลในการหมุนของหวัหมุนจึงท าใหลู้กปืนรอบ
แกนหมุนแตก หรือแกนหมุนของมอเตอร์คดงอไดง่้าย  มอเตอร์ท่ีนิยมใชเ้ป็นมอเตอร์อเนกประสงค์
(Universal Motor) ท่ีสามารถใชก้บักระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าสลบัได ้ 

 2.3.2.5 ระบบควบคุม อาจพบส่วนประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

             1) สวทิช์จ่ายไฟฟ้า  (Power Switch) ท าหนา้ท่ีปิด  (OFF) หรือ เปิด (ON) เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าใหก้บัวงจรการท างานของเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 
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             2) นาฬิกาตั้งเวลาการท างาน  (Timer) ใชส้ าหรับควบคุมเวลาในการหมุนเหวีย่ง  

เคร่ืองหมุนเหวีย่งขนาดเล็กมกัจะตั้งเวลาไดใ้นช่วง 0 - 60 นาที  

2.3.3 ขอ้ควรปฏิบติัในการใชง้าน 

      ในการใชง้านเคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่านั้น มีขอ้ค านึงท่ีควรทราบคือ การใส่น ้า 

หนกัใหส้มดุลเพื่อใหแ้กนหมุนตรงและสามารถป่ันสารไดอ้ยา่งเท่ียงตรง ดงันั้นถา้ใส่สารไม่สมดุล 
ท าใหแ้กนหมุนเอียงส่งผลต่อการป่ันสารและอายกุารใชง้านของเคร่ืองป่ันได ้ดงันั้นจึงมีขอ้ควร
ปฏิบติัในการใชง้านดงัน้ี 

       2.3.3.1 ศึกษาวธีิการใชง้านของเคร่ือง 
2.3.3.2 ตรวจสภาพความพร้อมของเคร่ืองหมุนเหวีย่งก่อนใชง้าน  เช่น  ระดบั

น ้ามนัหล่อล่ืน  แปรงถ่าน  ความสะอาดของกระบอกใส่หลอดป่ัน  กระบอกใส่หลอดป่ันมียางกนั
แตกอยูค่รบหรือไม่   

2.3.3.3 ไม่ควรใชห้วัหมุนของเคร่ืองหมุนเหวีย่งเคร่ืองหน่ึง  กบัเคร่ืองหมุนเหวีย่งอีก
เคร่ืองหน่ึงเพราะอา จมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีแตกต่างกนั  ควรท าเคร่ืองหมายของหวัหมุนแต่ละ
เคร่ืองไว ้

                2.3.3.4 การใส่น ้าหนกัใหส้มดุล การสมดุลของหวัหมุนของเคร่ืองหมุนเหวีย่งคือ  การ
ท าใหจุ้ดศูนยก์ลางของการหมุนของน ้าหนกัซอ้นทบัจุดหมุนต่าง  ๆ พอดี ความสมดุลของน ้าหนกั
รอบ ๆ จุดหมุนใด  ๆ ยอ่มก่อใหเ้กิดการหมุนท่ีราบเรียบและคงท่ี  ท าใหอ้นุภาคตกตะกอนหรือแยก
ชั้นไดดี้  ลดการสั่นสะเทือน ลดเสียงดงั ลดอนัตราย ตลอดจนยดือายกุารใชง้าน 

                1) เลือกปริมาณตวัอยา่งใหมี้น ้าหนกัเท่าๆกนั   
                2) ใส่กระบอกใส่หลอดป่ันในหวัหมุนใหเ้ตม็อยูเ่สมอถึงแมว้า่จะไม่ไดใ้ช ้

หลอดป่ันอนันั้นก็ตาม 

                3) ใส่หลอดป่ันพร้อมของเหลวท่ีมีน ้าหนกัเท่ากนั ในช่องใส่ตรงกนัขา้มในแนว 

เส้นตรงผา่นจุดก่ึงกลางของแกนหมุน 

                4) ถา้มีกระบอกใส่หลอดป่ันวา่งอยู ่ควรกระจายหลอดป่ันใหอ้ยูร่อบ ๆ แกนหมุน 

               2.3.3.5 ใชห้ลอดป่ันท่ีมีขนาดพอดีกบักระบอกใส่หลอดป่ัน  ถา้ไม่พอดีตอ้งใชย้าง
ปรับขนาด 

                2.3.3.6 ตรวจดูความยาวของหลอดป่ันเสมอ  ถา้เป็นหวัหมุนแบบมุมคงท่ีควรดูวา่
ความยาวของหลอดป่ันวา่จะกระทบกบัฝาปิดช่องใส่หวัหมุนหรือไม่  ความยาวของหลอดป่ันจะ
เสียดสีกนัเองไดห้รือไม่  ถา้เป็นหวัหมุนแบบมุมแกวง่  ควรตรวจดูระยะท่ีปลายหลอดป่ันจะกระทบ
กบัแกนหมุนเม่ือหลอดป่ันอยูใ่นแนวราบ 
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                 2.3.3.7 ไม่ควรป่ันแยกสารเคมีท่ีติดไฟหรือระเบิดไดง่้าย เพราะประกายไฟท่ีมอเตอร์
อาจท าใหเ้กิดไฟลุกข้ึน 

                2.3.3.8 ควรตั้งเวลาป่ันแยกก่อนหมุนปุ่มควบคุมความเร็ว 

                 2.3.3.9 ไม่ควรเปิดฝาปิดช่องใส่หวัหมุนขณะท่ีหวัหมุนก าลงัหมุนดว้ยความเร็วสูง  

เพราะอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายไดง่้าย และช่วยท าใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของเช้ือโรคไดดี้ข้ึน 

                 2.3.3.10 เคร่ืองหมุนเหวีย่งท่ีไม่มีระบบหยดุหมุนของมอเตอร์  ควรปล่อยใหห้วัหมุน
หยดุหมุนเองไม่ควรใชมื้อหรือวตัถุอ่ืน ๆ หยดุหวัหมุน 

                 2.3.3.11 ไม่ควรพยายามดึงหลอดป่ันออกในขณะท่ีหวัหมุนยงัไม่หยดุสนิท 

                  2.3.3.12 ในขณะป่ันแยก  ถา้มีความผดิปกติ  หรือเกิดความไม่สมดุลควรปิดสวทิช์
หยดุการท างานของมอเตอร์ทนัที 

                2.3.3.13 ท าความสะอาดหวัหมุนและช่องใส่หวัหมุนทุกคร้ังหลงัจากใชง้าน 

2.3.4 การบ ารุงรักษา 

       เพื่อใหก้ารท างานของเคร่ืองหมุนเหวีย่งมีประสิทธิภาพสูงสุดเกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ช ้
และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ควรปฏิบติัดงัน้ี 

                  2.3.4.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของความเร็วรอบของเคร่ืองหมุนเหวีย่งดว้ยเคร่ืองวดั
ความเร็วรอบภาย นอก  ค่าท่ีวดัไดค้วรผดิพลาดไ ม่เกินร้อยละ  5 ถา้ผดิพลาดมากอาจแกไ้ขโดยการ
ปรับวงจรควบคุมความเร็วภายในเคร่ืองหมุนเหวีย่ง 

       2.3.4.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของปุ่มควบคุมเวลาโดยใชน้าฬิกาท่ีมีความถูกตอ้งสูง  

ความผดิพลาดของปุ่มควบคุมเวลาไม่ควรเกินร้อยละ 10  

       2.3.4.3 ส่ิงสกปรกท่ีเกิดข้ึนแก่ เคร่ืองหมุนเหวีย่งและอุปกรณ์  ควรท าความสะอาด
ทนัทีดว้ยสารเคร่ืองหมุนเหวีย่งชะลา้งชนิดอ่อน  น ้าอุ่น หรือน ้ากลัน่  ถา้เป็นสารกดักร่อนควรเช็ด
ดว้ยน ้ากลัน่มาก ๆ ก่อนเช็ดใหแ้หง้ 

       2.3.4.4 เศษแกว้ท่ีแตกควรก าจดัออกใหห้มดจากกระบอกใส่หลอดป่ัน  เพราะเศษ
เหล่าน้ีจะก่อ ใหเ้กิดแรงกดเฉพาะจุดท าใหห้ลอดป่ันแตกไดง่้าย  ส่วนเศษผงโลหะซ่ึงมกัจะมีสีเทา  

อาจก าจดัออกไดโ้ดยเช็ดออกหลงัการหมุนหวัหมุนเปล่าหลาย ๆ คร้ัง 

       2.3.4.5 ในกรณีท่ีมีระบบป้องกนัการไม่สมดุลของหวัหมุน  ควรตรวจดูสภาพความ
เส่ือมของยางหรือความแขง็ของสปริงท่ีฐานมอเตอร์ทุก ๆ ปี 

       2.3.4.6 ตรวจดูรอยฉีกขาดของสายไฟฟ้า  ตรวจวดักระแสไฟฟ้าร่ัวท่ีเคร่ืองทุก  3 

เดือน 
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2.3.5 ปัญหาและสาเหตุ 

       ปัญหาของเคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่าท่ีพบ สามารถเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ                   
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2.1 ปัญหาและสาเหตุของเคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า 
ปัญหา สาเหตุ 

มอเตอร์ไม่หมุน 1. ไม่มีกระแสไฟฟ้า (ฟิวส์ขาด ลืมเสียบปลัก๊) 

2. แปลงถ่านหมด 

3. หนา้สัมผสัแปลงถ่านสกปรกหรือไม่เรียบ 

4. ฟิลดค์อยลล์ดัวงจร 

5. ลูกปืนรอบแกนหมุนแตก 

6. สวทิช์ตั้งเวลาท างานผดิปกติ 

7. ปุ่มควบคุมความเร็วผดิปกติ 

มอเตอร์หมุนชา้กวา่ปกติ 1. หนา้สัมผสัแปลงถ่านไม่เรียบหรือสกปรก 

2. ระบบควบคุมความเร็วผดิปกติ 

3. ฟิลดค์อยลล์ดัวงจร 

4. โวลตต์ ่ากวา่ปกติ 

มอเตอร์หมุนเร็วแต่ควบคุมความเร็ว
ไม่ได ้

1. ระบบควบคุมความเร็วผดิปกติ 

2. มอเตอร์เสีย 

หลอดป่ันแตก 1. ใส่หลอดป่ันไม่สมดุล 

2. ไม่มียางกนัแตกท่ีกน้ของช่องใส่หลอดป่ัน 

3. ปลายหลอดป่ันกระทบกนัเอง 

4. ปลายหลอดป่ันกระแทกกบัฝาปิดหรือแกนหมุน 

5. มีเศษสกปรกท่ีกน้ช่องใส่หลอดป่ัน 

6. ใชห้ลอดป่ันท่ีไม่เหมาะสม 

7. ใส่หลอดป่ันขนาดเล็กในช่องใส่หลอดป่ันขนาดใหญ่ 

    โดยไม่ใชย้างปรับขนาด 

8. ใชค้วามเร็วรอบในการป่ันแยกสูงเกิน 

มีเสียงดงัมาก 1. หวัหมุนไม่สมดุล 

2. แกนมอเตอร์คด 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ปัญหา สาเหตุ 

มีเสียงดงัมาก (ต่อ) 3. ยางรองกนัเสียงแขง็หรือฉีกขาด 

4. ปิดฝาเคร่ืองหมุนเหวีย่งไม่สนิท 

5. ลูกปืนมอเตอร์แตกหรือฝืด 

6. มีส่ิงสกปรกในช่องใส่หวัหมุน 

เบรกไม่หยดุ 1. หนา้สัมผสัแปรงสกปรกหรือแปรงถ่านหมด 

2. สายต่อในระบบหยดุหมุนต่อไม่แน่นหรือหลุด 

 

2.4 เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลอืดแดงอดัแน่น (Hematocrit centrifuge) 

     มีหลกัการท างาน การใชง้านเหมือนเคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วต ่า แต่ต่างกนัท่ีเคร่ืองป่ัน          

หาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น ใชเ้พื่อการหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอั ดแน่นเท่านั้น ดงัรูปท่ี 
2.12 โดยใชห้ลอดป่ันคือหลอดเก็บเลือดขนาดเล็ก (Hematocrit tube)  

 

 

 

รูปท่ี 2.12 เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น  
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2.5 เคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลอืด (Vettest chemistry analyser ; IDEXX VetTest
®
)  

      เป็นเคร่ืองส าหรับตรวจวดัระดบัสารชีวเคมีในเลือด เป็นเคร่ืองก่ึงอตัโนมติั ชนิดน ้ายาแหง้ ยีห่อ้  

IDEXX VetTest
® ท่ีผลิตโดยหอ้งปฏิบติัการ IDEXX ดงัรูปท่ี 2.13 ในการตรวจวดัอาศยัหลกัการ

สะทอ้นและดูดกลืนแสงของสาร (Light reflection and absorption) รวมทั้งมีการใชเ้ทคโนโลยี
ภาพน่ิงแหง้เขา้มาร่วมแปลผลดว้ย สามารถตรวจวดัเลือดรวม (Whole blood) ซีร่ัมและพลาสมา 
นอกจากน้ียงัสามารถตรวจวดัปัสสาวะได ้

 

 
 

รูปท่ี 2.13 เคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือดยีห่อ้ IDEXX VetTest
®

 

  

      ชนิดน ้ายาแหง้ท่ีใชใ้นเคร่ืองตรวจวดัระดบัสารชีวเคมีในเลือด เป็นแถบพลาสติกประกอบดว้ย
ส่วนต่าง ๆ 6 ชั้น ซ่ึงจะมีแถบแม่เหล็กในค านวณและประมวลผลเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีท างาน
ร่วมกบัรหสัค าสั่งต่างๆ ดงัรูปท่ี 2.14 
 

 
รูปท่ี 2.14 แผน่น ้ายาชนิดแหง้และแถบแม่เหล็ก 
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      2.5.1 หลกัการท างาน 
  หลกัการท างานของเคร่ืองเก่ียวกบัการทดสอบโดยใชช้นิดน ้ายาแหง้ โดยมีแถบพลาสติกท่ี
บรรจุน ้ายาชนิดแหง้อยู ่ซ่ึงประกอบไปดว้ยชั้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

 
 

 จากภาพ พบ วา่แผน่น ้ายาแหง้ท่ีใชใ้นการตรวจ ดว้ยเคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด 
ประกอบดว้ย 6 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นสามารถแบ่งหนา้ท่ีการท างานต่างๆ ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1 เป็นชั้นท่ีใส่ตวัอยา่งของสัตว ์เรียกวา่ชั้น Patient Sample 

ชั้นท่ี 2 เป็นชั้นท่ีท าใหเ้กิดการกระจายตวัของเลือดอยา่งสม ่าเสมอ เรียกวา่ชั้น Spreading 

Layer 

ชั้นท่ี 3 เป็นชั้นท่ีท าหนา้ท่ีกรองเอาเมด็เลือดออก เพื่อใหน้ ้าเลือดไหลลงไปในชั้นต่อไป 
เรียกชั้นน้ีวา่ Filtering Layer 

ชั้นท่ี 4 เป็นชั้นท่ีบรรจุน ้ายาแหง้ท่ีจะใชท้  าปฏิกิริยากบัสารเคมีท่ีตอ้งการตรวจในน ้าเลือด 
หรือน ้าปัสสาวะ เรียกชั้นน้ีวา่ Reagent Layer 

ชั้นท่ี 5 เป็นชั้นท่ีประกอบดว้ยสารส าคญัท่ีเป็นตวักลาง (Indicator) ท่ีจะถูกท าให้
เปล่ียนเป็นสารสี โดยผลผลิตของปฏิกิริยาท่ีตรวจวดัระหวา่งน ้ายาแหง้กบัสารท่ีตอ้งการตรวจวดั 
เรียกชั้นน้ีวา่ Indicator Layer 

ชั้นท่ี 6 เป็นชั้นท่ีมีแถบแม่เหล็กบรรจุดว้ยขอ้มูล และรหสัค าสั่งต่าง  ๆ ท่ีใชก้บัเคร่ือง ซ่ึง
จ าเป็นในการตรวจวดัและประมวลผลการตรวจวดั ไดแ้ก่ รหสับอกชนิดการตรวจวดั ช่วงระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการตรวจวดั ความยาวคล่ืนของแสงท่ีใชใ้นการตรวจวดั และปัจจยัท่ีใชใ้นการ ค านวณเพื่อ
เปล่ียนหน่วยในการตรวจวดั เรียกชั้นน้ีวา่ Support Layer 

 

ชั้นท่ี 1 

ชั้นท่ี 2 

ชั้นท่ี 3 

ชั้นท่ี 4 

ชั้นท่ี 5 

ชั้นท่ี 6 
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  เม่ือหยดเลือดรวมหรือเลือดตวัอยา่งลงบน ชั้นท่ีท าใหเ้กิดการกระจายตวัของเลือดอยา่ง
สม ่าเสมอ (Spreading Layer) ของแถบน ้ายาแหง้แลว้  เฉพาะส่วนพลาสมาเท่านั้นจะถูกกรองผา่น
แผน่กรองใยแกว้ ลงไปเก็บกกัไวใ้นส่วน Reagent Layer เพื่อรอการทดสอบต่อไป  เม่ือใส่แถบน ้ายา
นั้นเขา้ไปในเคร่ืองส่วน  Measuring Chamber เคร่ืองจะเร่ิมอ่านขอ้มูลจ าเพาะของการทดสอบและ
ค าสั่งอ่ืน ๆ จากแถบแม่เหล็กดา้นล่างของแถบน ้าย าแหง้ แลว้เร่ิมท างานตามล าดบั   กล่าวคือส่วน  

Reagent Layer จะถูกกดใหท้บัลงบนส่วน  Indicator Layer เพื่อใหน้ ้ายาแหง้ท าปฏิกิริยากบัสารท่ี
ตอ้งการตรวจวดัในพลาสมา  หลงัการเกิดปฏิกิริยาจะไดผ้ลผลิตเป็นสารท่ีสามารถเปล่ียน  Indicator 

จากสารท่ีไม่มีสีเป็นสารท่ีมีสี  (Dye Complex) ทั้งน้ีปริมาณหรือความเขม้ขน้ของสารท่ีตรวจวดัได้
จะแปรตามความเขม้ของสารสีท่ีเกิดข้ึน เม่ือครบเวลาท่ีตรวจวดัแลว้ส่วน  ชั้นท่ีมีแถบแม่เหล็กบรรจุ
ดว้ยขอ้มูล และรหสัค าสั่งต่าง  ๆ จะเร่ิมท างานโดยใหแ้สงตามความยาวคล่ืนแสงท่ีจ าเพาะกบัการ
ทดสอบ ขณะเดียวกนัเคร่ืองก็จะค านวณค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีตรวจ ท าใหไ้ดค้่าท่ีตอ้งการ 
      2.5.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ือง 

   เคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด ประกอบดว้ยอุปกรณ์ร่วม 3 ส่วน คือ  ตวัเคร่ืองตรวจ  
แป้นพิมพข์อ้มูล และเคร่ืองป่ันเหวีย่งความเร็วรอบต ่าส าหรับเคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด  ดงัรูปท่ี 
2.15 และรูปท่ี 2.16   

 

 

 

รูปท่ี 2.15 ตวัเคร่ืองตรวจและแป้นพิมพข์อ้มูล   
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รูปท่ี 2.16 เคร่ืองป่ันเหวีย่งความเร็วรอบต ่าส าหรับเคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด  

 

   ในส่วนของตวัเคร่ืองประก อบไปดว้ยหนา้จอในการบอกการท างานของเคร่ือง แผง
ควบคุมการท างานการตั้งค่าต่าง  ๆ ของการตรวจ  อุปกรณ์ดูดตวัอยา่งท่ีตอ้งการตรวจ ช่องส าหรับ
ใส่แถบน ้ายาแหง้  และมีอุปกรณ์ในการใชร่้วมคือ หลอดเก็บเลือดขนาด 1 มิลลิลิตร และแถบน ้ายา
แหง้ ดงัรูปท่ี 2.17 และรูปท่ี 2.18 

 

 
 

รูปท่ี 2.17 หลอดเก็บเลือดขนาด 1 มิลลิลิตร 
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รูปท่ี 2.18 แถบน ้ายาแหง้ 
 

      2.5.3 ส่ิงส่งตรวจและชนิดการตรวจ 

               สามารถตรวจวดัสารเคมีหรือสารชีวโมเลกุลต่าง  ๆ  ในส่ิงส่งตรวจหลายชนิด
นอกเหนือจากเลือดรวม  ไดแ้ก่  ซีรัม พลาสมา  และปัสสาวะไดด้ว้ย  ส่วนชนิดของการตรวจวดั         

จะสามารถตรวจไดเ้ฉพาะการตรวจวดัท่ีบริษทัผลิตแถบน ้ายาแหง้เท่านั้นไม่สามารถใชร่้วมกบั
แถบน ้ายาของบริษทัผูผ้ลิตอ่ืนได ้
      2.5.4 ขอ้ควรระวงัและการบ ารุงรักษา 

 เป็นส่ิงท่ีตอ้งทราบและจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามเน่ืองจากเคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือดของแต่ละ
บริษทัท่ีผลิตจะไม่เหมือนกนั ดงันั้นเพื่อเป็นการยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองจึงควรปฏิบติั ดงัน้ี  

                2.5.4.1 การใชแ้ถบน ้ายาแหง้ตอ้งใชข้องบริษทัท่ีผลิตเท่านั้น เน่ืองการโปรแกรมการตั้งค่า
บนแถบแม่เหล็กเหล็กของแต่ละบริษทัไม่เหมือนกนั ดงั นั้นหา้มใชข้องบริษทัอ่ืน เพราะเคร่ืองจะ
เสียได ้

                2.5.4.2 ควรเก็บเคร่ืองตรวจในท่ีแหง้และเยน็ 

                2.5.4.3 ไม่ควรเก็บเคร่ืองตรวจใกลส้ารเคมีท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด หรือด่างเขม้ขน้ หรือสารเคมี  

ท่ีมีไอระเหย 

                2.5.4.4 หลงัการใชทุ้กคร้ังตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองและอุปกรณ์ร่วมต่าง  ๆ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติพร้อมใชใ้นคร้ังต่อไป 
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2.6 สรุป 

      ในการตรวจทางเทคนิคการสัตวแพทยน์ั้น ตรวจเพื่อการวางยาสลบก่อนการท าศลัยกรรม หรือ
ตรวจสุขภาพสัตวโ์ดยทัว่ไป ช่วยในการวนิิจฉยัโรคสัตวเ์ บ้ืองตน้ โดยเฉพาะการตรวจค่าเลือดเพื่อ
หาความผดิปกติต่างๆในเลือด ตรวจดูภาวะการติดเช้ือในเลือด ตรวจหาพยาธิในเลือด ตรวจอุจจาระ
เพื่อหาปรสิตและโปรโตซวัในระบบทางเดินอาหาร ตรวจผวิหนงัเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค             

ข้ีเร้ือน หรือโรคผวิหนงัในสัตว ์ตรวจปัสสาวะ เพื่อหาความผดิปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  
รวมถึงการผา่ซากและการเก็บตวัอยา่งเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการชั้นสูง เพื่อช่วยในการ
วนิิจฉยัโรคท่ีซบัซอ้นต่อไป  ดงันั้นเคร่ืองมือจ าเป็นท่ีตอ้งมีในหอ้งปฏิบติัการตรวจโรคทาง
โรงพยาบาลสัตว์  ไดแ้ก่  กลอ้งจุลทรรศน์   เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร     เคร่ืองหมุนเหวีย่งสาร                  

ความเร็วรอบต ่า  เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น  และเคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด  

 

ค าถามท้ายบท 

      1. ขอ้ควรระวงัในการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์มีอะไรบา้ง 

      2. เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร มีหลกัการท างาน วธีิการใช ้และขอ้ควรระวงัอยา่งไรบา้ง 

      3. เคร่ืองหมุนเหวีย่งสารความเร็วรอบต ่า และเคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น มีขอ้
จ าเป็นท่ีตอ้งปฏิบติัในการตรวจตวัอยา่งเหมือนกนั เพื่อใหก้ารป่ันเหวีย่งมีความสมดุลท่ีสุดคือ การ
ท าอยา่งไร 

      4. ท่านคิดวา่เคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด สามารถใชต้รวจหาค่าความสมบูรณ์ของเมด็เลือดได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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การตรวจหาปรสิตในเลอืด 

 

  ปรสิตท่ีอยูใ่นเลือดเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของการเจบ็ป่วยในสัตวท่ี์พบไดบ้่อย โดยท าใหเ้กิด
ภาวะโลหิตจาง ไขสู้ง  เลือดแขง็ตวัชา้ ปอดอกัเสบ กลา้มเน้ืออกัเสบ แทง้ลูก อณัฑะบวม กระจกตา
อกัเสบ เป็นตน้ และการวนิิจฉยัโดยดูจากอาการอยา่งเดียว ท าไดค้่อนขา้งยาก เพราะเน่ืองจากอาการ
ไม่ไดจ้  าเพาะ บางคร้ังเกิดเป็นภาวะแทรกซอ้น (Secondary Infection) ท าใหส้ัตวมี์อาการเจบ็ป่วย
มากข้ึน และบ่อยคร้ังการตรวจวนิิจฉยัในช่วงแรกไม่พบความผดิปกติ เน่ืองจาก การติดเช้ือเป็นไป
อยา่งเร้ือรังจึง ค่อยแสดงอาการ ดงันั้นการตรวจ วนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ 
ในการวนิิจฉยัโรคติดเช้ือปรสิตในเลือด   การตรวจวนิิจฉยัการติดเช้ือปรสิตในเลือดมีหลายวธีิ 
สามารถใชว้ธีิการตรวจโดยตรงจากสเมียร์เลือด หรือใช้ วธีิทางซีร่ัมวทิยา เช่น คอมพลีเมนท ์ฟิกเท
ทีฟ เทสต ์(Complement fixation test) วธีิฟลูออเรสเซนต ์แอนติบอดี เทคนิค (Florescent antibody 

technique) วธีิอีไลซา (Enzyme-linked immunesorbent assay;ELISA) วธีิพีซีอาร์ (Polymerase 

chain reaction;PCR) และใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูป  (Test kit)  ซ่ึงชุดตรวจส าเร็จรูปก็เป็นการใชว้ธีิทาง
ซีร่ัมวทิยาท่ีไดผ้ลยนืยนัท่ีชดัเจน  ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงวธีิการตรวจโดยตรงจากสเมียร์เลือด และ
การตรวจโดยใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูป  
 

3.1 การเจาะเกบ็เลอืด (Collection of blood) 

การเก็บตวัอยา่งเลือดควรเจาะจากเส้นเลือดด าใหญ่  ซ่ึงข้ึนกบัชนิดและขนาดของตวัสัตว ์
โดยในสุนขัและแมว เ ก็บเลือดท่ีต าแหน่ง  เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก  (Cephalic vein) เส้นเลือดด าจุกกู
ลาร์ (Jugular vein) เส้นเลือดด าสะฟีนสั (Sphenous vein) โดยใชเ้ขม็เบอร์ 20 - 25 ในสุกร แพะ แกะ 
เก็บเลือดท่ีต าแหน่ง เส้นเลือดด าจุกกลูาร์ โดยใชเ้ขม็เบอร์ 18 - 20 ในโค กระบือเก็บเลือดท่ีต าแ หน่ง 

เส้นเลือดด าจุกกลูาร์  ดงัรูปท่ี 3.1 และเส้นเลือดด าท่ีโคนหาง (Coccigeal vein) โดยใชเ้ขม็เบอร์ 16 - 

18 ในมา้เก็บเลือดท่ีต าแหน่ง  เส้นเลือดด าจุกกลูาร์  โดยใชเ้ขม็เบอร์ 16 - 18 ในสัตวปี์กเก็บเลือดท่ี
ต าแหน่ง เส้นเลือดด าท่ีปีก (Wing vein หรือ Cutaneous ulna anterior brachial vein) โดยใชเ้ขม็
เบอร์ 22 - 26 
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รูปท่ี 3.1 การเก็บเลือดโคจากเส้นเลือดด าจูกลูาร์ 

 

การเจาะเก็บเลือดควรเจาะในขณะท่ีสัตวย์งัไม่ไดรั้บอาหาร เพื่อหลีกเล่ียงภาวะท่ีมีไขมนัใน
เลือดมากท่ีเกิดข้ึนจากการกินอาหาร (Postprandial lipemia) ซ่ึงส่งผลต่อการตรวจค่าทางชีวเคมี เช่น          

ค่าอะลานีน อะมิโน ทรานสมิเนส  (Alanine amino transaminase : ALT) ค่าแอสพาเตท อะมิโน 
ทรานสมิเนส  (Aspatate amino transaminase : AST) และค่าอะไมเลส  (Amylase) ซ่ึงมีผลท าใหค้่า
เหล่าน้ีสูงกวา่ความเป็นจริงได ้

 

3.2 การส่งตัวอย่างเลอืด 

ก่อนท าการส่งตวัอยา่งเลือดหลงัจากเก็บเลือดใส่หลอดท่ีมีสารกนัเลือดแขง็ตวัแลว้นั้น ค วร
ท าการกล้ิงหลอดเก็บเลือดไป -  มาอยา่งชา้ ๆ เพื่อผสมเลือดใหเ้ขา้กนัดีกบัสารกนัเลือดแขง็ตวั ไม่
ควรเขยา่แรง ๆ เพราะจะท าใหเ้มด็เลือดแตกได ้ควรท าการส่ งตวัอยา่งทนัทีหลงัจากเก็บเลือด หรือ
ส่งใหเ้ร็วท่ีสุด โดยส่งภายใน 4 - 6 ชัว่โมง เพราะถา้นานกวา่น้ีความเท่ียงตรงของปริมาณเกล็ดเลือด           
จะลดลงโดยมีแนวโนม้อาจเกิดการเกาะกลุ่มกนัของเกล็ดเลือด ท าใหไ้ดค้่าเกล็ดเลือดนอ้ยกวา่ความ
เป็นจริงไดร้วมถึงการเกิดภาวะนิวเคลียส พิโคซีส (Nuclear pykosis หรือ fragmentation) ในเมด็
เลือดขาวได ้การเก็บตวัอยา่งเลือดเพื่อส่งตรวจในหอ้งปฏิบติัการท่ีไกลออกไปสามารถส่งตรวจได้
โดยโดยแพค็ใส่น ้าแขง็อุณหภูมิ 3 - 4 องศาเซลเซียส และตอ้งระวงัไม่ใหน้ ้าละลายเขา้ไปในหลอด



 

บทท่ี 3 การตรวจหาปรสิตในเลือด   33  

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

เก็บเลือดได ้เพราะจะท าให้ เมด็เลือดแตกได ้แต่ถา้ไม่สามารถส่ งไดท้นั ควรท าการสเมียร์เลือดและ
ตรึง (Fixation) เลือดดว้ยเมทานอลเขม้ขน้ 100 เปอร์เซนต์ (Absolute methanol) ก่อนส่งตรวจ 

 

3.3 การประเมินสภาวะโลหิตจางในสัตว์ 

  ในสัตวท่ี์พบวา่มีการติดปรสิตในเลือดโดยมากมกัมีภาวะโลหิตจางเน่ืองจา กปรสิตใน
เลือดหลายชนิดท าใหเ้มด็เลือดแดงแตก เช่น ปรสิตในเลือดสกุลบาบีเซีย  (Babesia spp.)  สกุลอะนา
พลาสมา (Anaplasma spp.) เป็นตน้ และบางชนิดสามารถท าใหก้ารสร้างเมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาว 
และเกร็ดเลือดลดลง เช่น ปรสิตชนิดเออร์ริเชีย เคนีส (E. canis) ซ่ึงเป็นปรสิตในเมด็เลือดแดงสุนขั 
การประเมินสภาพสัตวว์า่มีการติดปรสิตในเลือดหรือไม่นั้น สามารถท าไดโ้ดยการซกัประวติั ซ่ึงจะ
พบวา่สัตวจ์ะซึม เบ่ืออาหาร ปัสสาวะเป็นสีโคก้โดยเฉพาะในโค เม่ือตรวจร่างกายพบวา่มีไขสู้ง  
เยือ่เมือกซีด  หวัใจเตน้เร็วกวา่ ปกติเน่ืองจากร่างกายตอ้งรีบ สูบฉีดเลือดไปเล้ียงใหท้ัว่ร่างกายให้
เพียงพอ ในการประเมินสภาวะโลหิตจางนั้น  ถา้สัตวมี์ภาวะโลหิตจาง มากตอ้งท าการใหเ้ลือด
เพื่อใหเ้ซลลส์ัตวไ์ดรั้บออกซิเจนอยา่งเพียงพอ คงระดบัความดนัโลหิตใหป้กติ เพื่อป้องกนัสัตว์
ช็อก  ในการประเมินสภาวะโลหิตจางในโรงพยาบาลสัตวน์ั้น  สามารถท าไดโ้ดย การวดัหาปริมาณ
เมด็เลือดแดงอดัแน่น  ดงัน้ี 
  3.3.1 วดัปริมาณเมด็เลือดแดงอดัแน่นโดยวธีิไมโครฮีมาโตคริท (Microhematocrit 

Method ;Packed Cell Volumn ; PCV)   

  3.3.1.1 อุปกรณ์    

     1) เลือดสัตว ์

      2) หลอดแคปิลลารี (Capillary tube หรือ Hematocrit tube) ยาวประมาณ 
75 มิลลิเมตร  1 มิลลิเมตร 

      3) ดินน ้ามนั 

      4)  แผน่อ่านค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น (PCV Reading Chart) 

  3.3.1.2 วธีิการ   

    1) ผสมเลือดในหลอดเก็บเลือดใหเ้ขา้กนั 

      2) หลอดแคปิลลารี  ใส่ในหลอดเก็บเลือด เอียงหลอดเก็บเลือดประม าณ 
60 องศา เพื่อให้ เลือดไหลเขา้ใน หลอดแคปิลลารี  โดยเก็บเลือดใหไ้ดป้ระมาณ 3/4 ของความยาว
หลอดแคปิลลารี 
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      3) เม่ือไดป้ริมาณเลือดในหลอดตามท่ีตอ้งการแลว้ น าหลอด แคปิลลารี  

ออกมาจากหลอดเก็บเลือด โดยใชป้ลายน้ิวอุดท่ีหลอดแคปิลลารี ดา้นหน่ึงเอาไว ้และใชก้ระดาษทิช
ชู ซบัเลือดท่ีเป้ือนรอบๆ หลอดแคปิลลารี จากนั้นน าไปอุดดินน ้ามนั ใหสู้งประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

      4) น าไปป่ันท่ี เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น  โดยวาง  

หลอดแคปิลลารี ใหส่้วนปลายท่ีอุดดินน ้ามนัอยูด่า้นนอก และตอ้งวางใหส้มดุลกนั ปิดฝา เคร่ืองป่ัน
หาเปอร์ เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น  ใหแ้น่น ถา้ลืมปิดฝา เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดั
แน่น จะท าให้ หลอดแคปิลลารี  แตกกระจายไดน้ า  หลอดแคปิลลารี  ไปป่ันท่ีความเร็ว 12,000 - 

15,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที 

      5) เม่ือป่ันแลว้ เลือดจะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน อยา่งชดัเจน ดงัรูปท่ี 3.2 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 การแยกชั้นของเลือดในหลอดแคปิลลารี 

 

ชั้นล่างสุดคือชั้น ดินน ้ามนั ถดัจากชั้นดินน ้ามนั  คือ ชั้นเมด็เลือดแดง ท่ี
เรียกวา่ ค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น (Packed cell volume) 

ชั้นถดัข้ึนมาท่ีมีสีขาวหรือสีเทา เรียกวา่ชั้นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด ซ่ึง
เป็นชั้นท่ีประกอบไปดว้ยเมด็เลือดขาว และเกล็ดเลือด  ชั้นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด สีขาวท่ีอยู่
เหนือค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น จะเห็นรอยตดัระหวา่ง ค่า เมด็เลือดแดงอดัแน่น  และ ชั้นเมด็เลือดขาว
และเกร็ดเลือด  เป็นเส้นสีด าอยา่งชดัเจน เส้นน้ี เกิดจากเมด็เลือดขาวรับ ออกซิเจนจากเมด็เลือดแดง
จึงเกิด การสันดาป ฮีโมโกลบิน (Reduced hemoglobin) ในเมด็เลือดแดง สีจึงเขม้ข้ึน เกล็ดเลือดจะ

ชั้นพลาสมา (Plasma) 

ชั้นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด (Buffy Coat) 

ชั้นเมด็เลือดแดง (RBC) 

ดินน ้ ามนั (Clay Sealant) 
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อยูบ่นสุดของชั้นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด ในบางกรณีท่ีมีเมด็เลือดแดงท่ีมีนิ วเคลียสจะอยูใ่นชั้น
น้ี ท าใหสี้ของชั้นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด ออกสีแดงเร่ือ  

ชั้นบนสุด คือชั้น  พลาสมา เป็นชั้นใสไม่มีเซลล ์ควรบนัทึกสีของของ
พลาสมา จะสามารถบอกสาเหตุท่ีเกิดปัญหา หรือความผดิปกติได ้วา่ สีปกติ สีแดง สีเหลืองเขม้  สี
ขาวขุ่นซ่ึงสีของพลาสมาโดยปกติจะเป็นสีฟางขา้ว พลาสม าของโคจะออกสีเหลืองอ่อน พลาสมา
ของมา้จะออกสีเหลืองเขม้กวา่ของโค ในกรณีท่ีมีพยาธิในเลือด คือ ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ  

(Microfilaria) หรือพยาธิทริปปาโนโซม  (Trypanosoma spp.) การตรวจดูพลาสมาท่ีอยูเ่หนือ ชั้นเมด็
เลือดขาวและเกร็ดเลือด  ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เลนส์วตัถุ  10 เท่า โดยวางหลอดแคปิลลารีท่ีป่ันแลว้
ลงบน สไลด ์แลว้ยดึดว้ย  สก๊อตเทปท่ีปลายขา้งหน่ึง ตอ้งหร่ี ไดอะแฟรม   เล็กนอ้ยเพื่อปรับโฟกสั
ละเอียด  อาจพบพยาธิแหวกวา่ยอยูใ่นน ้าเลือด ถา้เป็นตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ จะสามารถเห็น
ไดช้ดักวา่ พยาธิทริปปาโนโซม  เน่ืองจากตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ มีขนาดใหญ่กวา่  
    

6) น าออกมาอ่านค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น โดยใชแ้ผน่อ่านค่าเมด็เลือดแดง
อดัแน่น โดยวางหลอด แคปิลลารี  ใหอ้ยูใ่นแนวตั้งฉาก ปลายบนอยูท่ี่ขีด 100 ปลายล่างอยูท่ี่ขีด 0 

อ่านค่า เมด็เลือดแดงอดัแน่นออกมาเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัรูปท่ี 3.3 

 

 
 

 

รูปท่ี 3.3 การอ่านค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่นโดยใชแ้ผน่อ่านค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น 
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7) ค่าปกติของเปอร์เซ็นต์เมด็เลือดแดงอดัแน่นในสัตว ์ดงัตารางท่ี  3.1 

 

ตารางที ่3.1 แสดงค่าปกติของเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่นในสัตว์ 
ชนิดสัตว ์ เปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น 

สุนขั 37 – 55 

แมว 24 – 45 

โค 24 – 48 

มา้ 35 – 58 

สุกร 32 – 50 

แกะ และ แกะ 24 – 50 

 ท่ีมา : The Merck Veterinary Manual, 2011. 

 

3.4 การประมาณเกร็ดเลอืดอย่างคร่าวๆ 
ในกรณีท่ีสงสัยพยาธิในเลือด ชนิด เออริเชีย เคนีส ซ่ึงปรสิตในเลือดชนิดน้ีมกัท าให้ เกิด

ภาวะการอกัเสบแบบเฉียบพลนัในสัตวท่ี์มีการติดคร้ังแรก โดยจะมีอาการทางคลินิกคือ เลือดก าเดา
ไหลออกจากจมูก 1 ขา้ง และถา้สัตวไ์ดรั้บเช้ือต่อไปโดยไม่ไดรั้บการรักษา จะพบภาวะแพน ไซโต
พีเนีย (Pancytopenis) คือ ภาวะท่ีมีเมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาว และเกร็ดเลือดลดต ่า ลง  ดงันั้นในการ
ตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลสัตว ์มกัท าการตรวจหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดั
แน่น ร่วมกบัการประมาณ จ านวน เกร็ดเลือด อยา่งคร่าว  ๆ โดยหาจ านวนเกล็ดเลือด /เลนส์วตัถุ
ก าลงัขยาย 100 เท่า (Oil immersion field) จ านวน 10 ออย ์ฟิลล ์(Oil field) จากนั้นน าค่าท่ีไดม้าหา
ค่าเฉล่ียใน 10 ออย ์ฟิลล ์ และรายงานผลดงัน้ี Adequate หมายถึง เพียงพอ หรือพอดี หรือปกติ  และ 

Decrease หมายถึง ลดลงกวา่ปกติ หรือต ่ากวา่ปกติ   โดยอา้งอิงจากตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่3.2 การรายงานผลจ านวนเกล็ดเลือด  

ค่าเฉลีย่ Platelet/Oil Field  ระดับ  การรายงานผล  
1-5 เซลล ์ ต ่า (Decrease) นอ้ยกวา่ 100,000 เกร็ด  

6-10 เซลล ์ ปกติ 

(Normal / Adequate)  

ประมาณ 100,000 - 

400,000 เกร็ด  

มากกวา่ 20 เซลล ์ สูง  (Increase) มากกวา่ 400,000 เกร็ด  

 ท่ีมา : เฉลียว, 2548. 
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3.5 เทคนิคการตรวจหาปรสิตในเลอืด 

 เป็นการตรวจหาปรสิตในเลือดท่ีสามารถตรวจไดใ้นโรงพยาบาลสัตว ์ มีหลายวธีิ เช่น การ
ใชฟิ้ลม์เลือดยอ้มสีตรวจดูโดยการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงมีความส าคญัในการหาสาเหตุของการ
ตรวจเลือดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปรสิตชนิด บาบีเซีย ซ่ึงไม่มีชุดตรวจส าเร็จรูป เป็นตน้ 

       3.5.1 การเตรียมฟิล์มเลอืดสด (Wet Blood Smear Technique) 

  วธีิการตรวจหาปรสิตในเลือดโดยวธีิน้ีสามารถท าไดง่้าย และสะดวก เหมาะส าหรับ
การตรวจหาปรสิตในน ้าเลือด 

 3.5.1.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

                     1) ตวัอยา่งเลือด 

                     2) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                     3) หลอดแคปิลลารี ส าหรับหยดเลือด 

                     4) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 

3.5.1.2 วธีิการ 

       1) หยดเลือดลงบริเวณกลางสไลดป์ระมาณ 2 - 3 หยด 

                     2) ปิดทบัดว้ยแผน่ปิดสไลด์ 
                     3) น าไปตรวจหาพยาธิในเลื อด เช่น ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ  และ
ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ   โดยดูจากลกัษณะ ขนาด และการเคล่ือนไหวของเช้ือ    ในการ
เคล่ือนไหวของ  ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ  จะเป็นการเคล่ือนไหวไปมาอยูก่บัท่ี และไม่มีการ
เคล่ือนไหวไปขา้งหนา้ แต่ การเคล่ือนไหวของ ปรสิตทริปปาโนโ ซมา อีแวนไซ   จะเคล่ือนไหวไป
ขา้งหนา้  
   ในการตรวจโดยวธีิน้ี อาจเห็นการเคล่ือนไหวของ ตวัอ่อน ของพยาธิ
หนอนหวัใจ  และปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ ไดไ้ม่ชดัเจน เน่ืองจากเมด็เลือดแดงจ านวนมาก
มาบงั  อาจแกไ้ขไดโ้ดยหยดสาร  2 เปอร์เซ็นต ์ซาโปนิน  (2% Saponin) ซ่ึงท าใหเ้มด็ เลือดแดงแตก
ตวั  สามารถเตรียมไดจ้าก 0.04% แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์ (Ammonium  Hydroxide) โดยหยดลง
บนตวัอยา่งของเลือดท่ีอยูบ่นประจกสไลด ์ท าใหเ้ห็น ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ  และปรสิต  

ทริปปาโนโซมา อีแวนไซไดช้ดัเจนข้ึน 
               3.5.1.3 ขอ้ดี  

1) ไดง่้าย  รวดเร็ว ประหยดัเวลา  
2) ประหยดัค่าใชจ่้าย เพราะใชเ้คร่ืองมือในการตรวจนอ้ย   การตรวจแบบน้ี

จึงนิยมท าตามคลินิกรักษาสัตว ์และโรงพยาบาลสัตวท์ัว่ไป 
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  3.5.1.4 ขอ้เสีย 

1) การตรวจแบบน้ีเป็นการตรวจแบบไม่เขม้ขน้  เน่ืองจากใชต้วัอยา่งเลือด
ในการตรวจนอ้ย  ถา้ในรายท่ีการติดเช้ือ นอ้ย  ๆ มกัตรวจไม่พบ เพราะวธีิการน้ีมีความไวไม่พอ 
เพราะตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ และปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ มีการเคล่ือนท่ีในน ้าเลือด
ตลอดเวลา 

   2) วธีิน้ีไม่สามารถแยกตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจไดเ้น่ืองจากไม่มีสารท่ี
จะตรึง ให ้ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจเหยยีดตรงและไม่สามารถเห็นโครงสร้างของ  ตวัอ่อนของ
พยาธิหนอนหวัใจไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.5.2 การเตรียมฟิล์มเลอืดชนิดบางโดยใช้สไลด์  (Thin Blood Smear Method/Thin Blood 

Film Method)  

   เป็นวธีิท่ีนิยม เพราะสามารถยอ้มสีไดท้น สีไม่แตกง่าย สามารถเก็บสไลดไ์วดู้
ยอ้นหลงัได ้แต่มีข้ อเสียคือการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ โดยเฉพาะในเลือดของสัตวปี์กและ
สัตวเ์ล้ือยคลาน รวมถึงความช านาญของผูป้ฏิบติัดว้ย วธีิน้ีสามารถท าบนโตะ๊ โดยวางสไลดบ์นโตะ๊
หรือท าบนมือก็ได ้ โดยวางสไลดล์งบนมือขา้งท่ีไม่ถนดัแลว้ใชมื้อขา้งท่ีถนดัท าการไถสไลด ์

                3.5.2.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

1) ตวัอยา่งเลือด 

2) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

3) สไลดต์วัไถ (Spreader Slide) หรือใช ้Coverslip แทนได ้

4) หลอดฮีมาโตคริท (Hematocrit Tube) ส าหรับหยดเลือด 

5) สียอ้ม  
6) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 

               3.5.2.2 วธีิการ  
1) หยดเลือด 1 หยด ท่ีปลายดา้นหน่ึงของสไลด์ ดงัรูปท่ี 3.4 (ก) 

2) ใชป้ลายสไลดต์วัไถ (Spreader)  หรือแผน่ปิดสไลด ์(Cover slip) วาง
หนา้หยดเลือดของแผน่แรกโดยใหต้วัไถเอียงท ามุม 30 - 40 องศา ดงัรูปท่ี 3.4 (ข) และรูปท่ี 3.5  

3) ถอยตวัไถมาแตะกบัหยดเลือด รอใหเ้ลือดแผก่ระจายไปตามความกวา้ง
ของปลายตวัไถ แลว้จึงดนัตวัไถไปขา้งหน้าดว้ยความเร็วและมุมท่ีสม ่าเสมอ ดงัรูปท่ี 3.4 (ค) 

4) ทิ้งใหแ้หง้ในอากาศหา้มใชค้วามร้อนหรือลมเป่าลงบนแผน่ฟิลม์
โดยตรง ดงัรูปท่ี 3.4 (ง) 

5) น าไปยอ้มสี และตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เท่า และ 1000 เท่า 
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(ก) หยดเลือด 1 หยด ท่ีปลายดา้นหน่ึงของสไลด์ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(ข) ใชป้ลายสไลดต์วัไถวางหนา้หยดเลือดของแผน่แรกโดยใหต้วัไถเอียงท ามุม 30 - 40 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)  ดนัตวัไถไปขา้งหนา้ดว้ยความเร็วและมุมท่ีสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

(ค) ทิ้งฟิลม์เลือดใหแ้หง้ 

 

รูปท่ี 3.4 การเตรียมฟิลม์เลือดบาง 
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รูปท่ี 3.5 องศาท่ีท ามุมระหวา่งตวัไถและสไลด ์

 

    ในการท าฟิลม์เลือดบางนั้น เหมาะส าหรับการตรวจหาค่าความผดิปกติของเมด็
เลือด  การนบัแยกชนิดเมด็เลือดขาว  การประมาณจ านวนเกล็ดเลือด รวมถึงการตรวจหาความ
ผดิปกติในฟิลม์เลือดบางท่ีพบ เช่น การหาพยาธิในเลือด เป็นตน้ โด ยบริเวณท่ีเหมาะสมในการ
ตรวจคือบริเวณท่ีเลือดเรียงตวักนัชั้นเดียว (Monolayer) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสามารถดูลกัษณะเมด็เลือด
ไดช้ดัเจนท่ีสุด  ดงัรูปท่ี 3.6 

 

 

 

 

     รูปท่ี 3.6 บริเวณต่าง ๆ ของฟิลม์เลือดแบบบาง 

 

    ในการท าฟิลม์เลือดบางนั้น  สไลดท่ี์ใชต้อ้งสะอาดไม่มีเศษคราบสกปรก เพราะ
จะท าใหเ้สมียร์เลือดไดไ้ม่สม ่าเสมอ ท าใหก้ารตรวจผดิพลาดได้  ดงัรูปท่ี 3.7 

30-40 องศา 

Monolayer 

Body of the film Feathered Edge 

Label 
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รูปท่ี 3.7 ฟิลม์เลือดสเมียร์ท่ีไม่สม ่าเสมอเน่ืองจากสไลดไ์ม่สะอาด 
         

         3.5.3 การท าสเมียร์เลอืดโดยใช้สไลด์และแผ่นปิดสไลด์ (Slide and Coverglass Method) 

     การท าสเมียร์เลือดโดยวธีิน้ีมีขอ้ดีคือช่วยลดการแตกสลายของเซลลเ์มด็เลือด และ
ช่วยในการกระจายตวัของเซลลเ์มด็เลือดใหเ้รียงตวัชั้นเดียวไดดี้ นิยมใชก้บัเลือดสัตวปี์ก และ
สัตวเ์ล้ือยคลานซ่ึงมีเมด็เลือดแดงขนาดใหญ่ และเซลลเ์มด็เลือดทุกชนิดมีนิวเคลียส เพ ราะถา้ใชว้ธีิ 
สไลดส์เมียร์ ฟิลมเ์ลือดจะไม่สม ่าเสมอท าใหก้ารตรวจลกัษณะของเมด็เลือดท าไดย้าก 

3.5.3.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

1) ตวัอยา่งเลือด 

2) สไลด ์

3) แผน่ปิดสไลดข์นาด 22 มม.  40 มม. 

4) หลอดฮีมาโตคริท (Hematocrit Tube) ส าหรับหยดเลือด 

5) สียอ้ม  
6) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 

   3.5.3.2 วธีิการ 
    1) หยดเลือด 1 หยด ท่ีปลายดา้นหน่ึงของสไลด์ ดงัรูปท่ี 3.8 (ก) 

     2) ใช ้แผน่ปิดสไลดว์างทบัลงบนหยดเลือด ดงัรูปท่ี 3.8 (ข) 

    3) ปล่อยใหเ้ลือดแผก่ระจายออกทุกทิศทาง แต่ไม่ใหถึ้งขอบสไลด์  
      4) ท าการเล่ือนแผน่ปิดสไลดใ์นแนวระนาบกบัแผน่สไลดไ์ปยงัดา้นตรง

ขา้มกบัหยดเลือด ดว้ยความเร็วคงท่ี ดงัรูปท่ี 3.8 (ค) 

     5) ทิ้งใหแ้หง้ในอากาศ หา้มใชค้วามร้อนหรือลมเป่าลงบนแผน่ฟิลม์
โดยตรง  
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     6) น าไปยอ้มสี  

     7) ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 40 เท่า และ 100 เท่า 
 

 

 

 

  

 

 

(ก) หยดเลือด 1 หยด ท่ีปลายดา้นหน่ึงของสไลด์ 
 

 

 

 

 

 

(ข) ใช ้แผน่ปิดสไลดว์างทบัลงบนหยดเลือด 

 

 

  

 

 

 

(ค) ท าการเล่ือนแผน่ปิดสไลดใ์นแนวระนาบกบัแผน่สไลด ์
 

 

รูปท่ี 3.8 การเตรียมฟิลม์โดยใชส้ไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์
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3.5.4 การเตรียมฟิล์มเลอืดชนิดหนา (Thick Blood Smear Method/ Thin Blood Film 

Method) 

วธีิการตรวจหาปรสิตในเลือดโดยวธีิน้ีสามารถท าไดง่้าย และสะดวก เหมาะส าหรับ
การตรวจหาปรสิตในน ้าเลือด 

                3.5.4.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

   1) ตวัอยา่งเลือด 

   2) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

   3) หลอดแคปิลลารี ส าหรับหยดเลือด 

   4) สียอ้ม  
  5) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 

   3.5.4.2 วธีิท า 

   1) หยดเลือด 2 - 3 หยด ลงบนกลางสไลด ์

   2) ใชมุ้มสไลดอี์กแผน่ เกล่ียกระจายเลือดออกเป็นวงกลมท่ีมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ  2 ซม.  

   3) ทิ้งไวใ้หแ้หง้ในอากาศ 

   4) น าไปจุ่มน ้ากลัน่เพื่อใหเ้มด็เลือดแดงแตก 

   5) น าไปยอ้มสี  
   6) ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เท่า และ 1000 เท่า 

การตรวจวธีิน้ีเหมาะส าหรับตรวจหาปรสิตท่ีอยูใ่นเมด็เลือดแดงและกระแสเลือดได ้เช่น 
ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ หรือ ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ เป็นตน้ 

 3.5.5 ฮีมาโตคริททวิ เทคนิค (Hematocrit tube technique หรือ Woo’s technique) 

วธีิการตรวจหาปรสิตในเลือดโดยวธีิน้ีสามารถท าไดง่้าย และสะดวก เหมาะส าหรับ
การตรวจหาปรสิตในน ้าเลือด 

   3.5.5.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

   1) ตวัอยา่งเลือด 

2) หลอดฮีมาโตคริท  
   3) ดินน ้ามนั 

4) เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอัดแน่น 

5) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 
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   3.5.5.2 วธีิท า 

     1) บรรจุเลือดเขา้ไปใน หลอดฮีมาโตคริท ประมาณ 2/3 ส่วน หรือ 3/4 

ส่วน ดงัรูปท่ี 3.9 

     2) อุดปลายดา้นหน่ึงดว้ยดินน ้ามนัประมาณ 2 มม. 

 

 
 

รูปท่ี 3.9 บรรจุเลือดเขา้ไปในหลอดฮีมาโตคริท 

 

     3) น าไปป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่นท่ีความเร็ว 
12,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที เลือดจะแยกเป็นสามชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นเมด็เลือดแดง ชั้นกลาง
เป็นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด ซ่ึงเรียกชั้นน้ีวา่ ชั้นบฟัฟีโคท้ ส่วนชั้นบนสุดเป็นพลาสมา  

    4) ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100 เท่า โดยตรวจบริเวณชั้น
พลาสมาท่ีอยูติ่ดกบัชั้นบฟัฟีโคท้ ดงัรูปท่ี 3.10 

  วธีิน้ีใชต้รวจหาตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ หรือ ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ 

  ขอ้ดี    คือ  ท าไดง่้าย รวดเร็วและ เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 

  ขอ้เสีย คือ  ในรายท่ีติดเช้ือนอ้ยๆ มกัจะตรวจไม่พบ เช่นเดียวกนักบัวธีิการเตรียมฟิลม์
เลือดสด  
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รูปท่ี 3.10 ต าแหน่งการตรวจหาปรสิตโดยตรวจบริเวณชั้นพลาสมา  

 

      3.5.6 การเตรียมฟิล์มเลอืดจากช้ันบัฟฟีโค้ท (Buffy Coat Smear Method) 

 เป็นอีกวธีิท่ีนิยมท าเน่ืองจากสามารถตรวจหาปรสิตในเลือดโดยเฉพาะปรสิตท่ีอยู่
ในเมด็เลือดขาว แต่ขั้นตอนในการท าจะยุง่ยากและใชเ้วลาเน่ืองจากตอ้งท าฟิลม์เลือดและน าไปยอ้ม
สี 

  3.5.6.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

   1) ตวัอยา่งเลือด 

   2) หลอดฮีมาโตคริท  
   3) ดินน ้ามนั 

   4) เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น 

   5) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

   6) สไลดต์วัไถ หรือใช้แผน่ปิดสไลด์ แทนได ้

   7) สียอ้ม  
   8) กลอ้งจุลทรรศน์แสงสวา่ง 

  

ชั้นพลาสมา  
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3.5.6.2 วธีิท า 

   1) บรรจุเลือดเขา้ไปในหลอดฮีมาโตคริท ประมาณ 2/3 ส่วน หรือ 3/4 

ส่วน และอุดปลายดา้นหน่ึงดว้ยดินน ้ามนัประมาณ 2 มม. ดงัรูปท่ี 3.11 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 การบรรจุเลือดเขา้ไปในหลอดฮีมาโตคริท ประมาณ 2/3 ส่วนของหลอด   

 

   2) น าไปป่ันดว้ย เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น ความเร็ว 
12,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที เลือดจะแยกเป็นสามชั้น โดยชั้นล่างสุด เป็นเมด็เลือดแดง ชั้นกลาง
เป็นเมด็เลือดขาวและเกร็ดเลือด ซ่ึงเรียกชั้นน้ีวา่ ชั้นบฟัฟีโคท้ ส่วนชั้นบนสุดเป็นพลาสมา ดงัรูปท่ี 
3.12  

 
 

รูปท่ี 3.12 เลือดท่ีป่ันแลว้จะแยกเป็นสามชั้น 
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   3) ใชเ้ล่ือยหรือขอบสไลดต์ดับริเวณใต้ชั้นบฟัฟีโคท้ เล็กนอ้ย ดงัรูปท่ี 
3.13 

 

 

รูปท่ี 3.13 การใชข้อบสไลดต์ดับริเวณใตช้ั้นบฟัฟีโคท้ เล็กนอ้ย 

 

                4) ท าการหกัหลอดฮีมาโตคริท ดงัรูปท่ี 3.14 โดยระวงัอยา่ให้ชั้นบฟัฟี
โคท้ ไหลออกหมด 

 

 
 

รูปท่ี 3.14 การหกัหลอดฮีมาโตคริท 

 

Buffy Coat 
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                  5) แลว้น าส่วน ชั้นบฟัฟีโคท้ ไปหยดสไลด์ เพื่อเตรียมฟิลม์เลือดชนิดบาง 
(ก่อนจะท าการไถ ควรใชมุ้มตวัไถวน ชั้นบฟัฟีโคท้ ท่ียงัจบักนัเป็นกอ้นอยูใ่นกระจายตวัดีออกก่อน 
เพื่อไม่ใหเ้มด็เลือดขาวซอ้นทบักนั ท าใหง่้ายต่อการตรวจหาปรสิต) ดงัรูปท่ี 3.15 

 

 
 

รูปท่ี 3.15 การหยดชั้นบฟัฟีโคท้ บนสไลด ์

 

                6) ท าการไถสไลดโ์ดยการวางสไลดอี์กแผน่ในแนวราบ ไถใหเ้ร็วโดยให้
เป็นฟิลม์เลือดบาง  ตอ้งระวงัอยา่กดแรงเกินไป  เพราะเน่ืองจากเมด็เลือดอาจแตก ท าใหห้าปรสิต
พบไดย้าก ดงัรูปท่ี 3.16 

 
 

รูปท่ี 3.16  การไถสไลด ์
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3.6 การแปลผลฟิล์มเลอืด 

              ในการท่ีจะแปลผลฟิลม์เลือดไดถู้กตอ้ง  เสมียร์เลือดจะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่ควรแปลผลจาก   
สเมียร์เลือดท่ีคุณภาพไม่ดี และจะตอ้งดูเมด็เลือดใหค้รบทั้ง 3 ชนิด คือ เมด็เลือดแดง เมด็เลื อดขาว
และเกร็ดเลือด เร่ิมดูดว้ยเลนส์ก าลงัขยายต ่าก่อนเสมอ ตรวจดูเมด็เลือดท่ีเรียงตวัเด่ียวไม่ซอ้นทบักนั 
(Monolayer) โดยตรวจหาปรสิตในเมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาว และในน ้าเลือด 
  

3.7 การย้อมสีสไลด์ (Slide smear staining) 

                  ในการเตรียมฟิลม์เลือดตอ้งมีการยอ้มสีเพื่อการต รวจหาปรสิตในเลือดไดง่้าย โดย สีท่ี
นิยมใชใ้นการยอ้มฟิลม์เลือด ทางเทคนิคการสัตวแพทยมี์อยู ่ 4 สี  ไดแ้ก่สีไรท ์ สียมิซ่า สีโมดิไฟล ์
ไรทย์มิซา และสีดิฟควิก๊ ซ่ึงแต่ละสีมีขอ้มีวธีิหรือเวลาท่ีใชใ้นการยอ้มต่างกนั ดงัน้ี 
                    3.7.1 สีไรท์ (Wright’s stain) 

     เป็นสีท่ีนิยมใชใ้นทางเทคนิคการสัตวแพทย ์ เน่ืองจากสามารถยอ้มติดสี           
แกรนนูลของเซลลเ์มด็เลือดไดดี้ 
     3.7.1.1 วธีิการ 

       1) วางกระจกสไลดบ์นรางยอ้มสี (Rack) ซ่ึงปรับใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั 
เพื่อป้องกนัไม่ใหสี้ไปรวมกนัท่ีปลายดว้นใดดา้นห น่ึงของกระจกสไลด ์การวางกระจกสไลดบ์น
รางยอ้มสี ตอ้งวางโดยเอาดา้นท่ีมีฟิลม์โลหิตข้ึนดา้นบน  
       2) ตรึงเลือดดว้ยเมทานอลเขม้ขน้ 100 เปอร์เซนต์ เป็นเวลา 5 นาทีใน โถ
ยอ้มสไลด ์(Coplin jar)   

3) หยดสีไรท ์ลงบนกระจกสไลด์ โดยใหสี้ปกคลุมทัว่ทั้งฟิลม์ ปล่อยทิ้ง
ไวป้ระมาณ 1-3 นาที 

4) เติมน ้ากลัน่บฟัเฟอร์ ท่ีมีค่าความเป็นกรด- ด่าง(pH) 6.8 - 7.2 ลงบนสี
ท่ีอยูบ่นกระจกสไลด ์โดยเติมลงไปในจ านวนเท่ากบัจ านวนของหยดสีท่ีใช ้ ผสมน ้ากลัน่บฟัเฟอร์
ใหเ้ขา้กนัดีกบัสีบนกระจกสไลด ์ แลว้ปล่อยตั้งทิ้งไวน้านประมาณ 3 - 5 นาที ส าหรับการยอ้มสี
ทัว่ไป แต่ส าหรับการยอ้มสีโปรโตซวั  ท่ีท  าใหเ้กิดโรคไขจ้บัสั่น หรือโรคมาลาเรีย อาจจะตอ้งใช้
เวลาในการยอ้มนานถึง 45 นาที 

5) ลา้งสีบนกระจกสไลดอ์อกดว้ยน ้ากลัน่บฟัเฟอร์ ถา้น ้าท่ีใชใ้นการลา้ง
สีเป็นด่าง อยา่รินสีออกจากกระจกสไลดก่์อนลา้งเพราะอาจจะท าใหเ้กิดตะกอนได ้
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6) หลงัจากลา้งสีเรียบร้อยแลว้ ปล่อยตั้งฟิลม์ทิ้งไวใ้นอากาศใหแ้หง้ แลว้
ปิด (Mount) ฟิลม์โลหิตดว้ยแผน่ปิดสไลด์   โดยใชส้ารท่ีใชใ้นการ ปิด หรืออาจน าฟิลม์โลหิตท่ียอ้ม
แลว้ไปตรวจโดยตรงท่ีกลอ้งจุลทรรศน์ได ้

                    3.7.2 สียมิซ่า (Giemsa’s Stain)  
     การยอ้มฟิลม์โลหิตดว้ยสียมิซาเพื่อตรวจหาปรสิตในเลือดเป็นวธีิท่ีนิยมท ากนั

ในหอ้งปฏิบติัการ เน่ืองจากวธีิการยอ้มท าไดง่้ายและสามารถยอ้มฟิลม์โลหิตคราวละจ านวนมากได ้
ปรสิตในเลือดจะติดสียมิซาอยา่งชดัเจน และใชไ้ดดี้กบัปรสิตในเลือดทุกชนิด สีท่ีใชจ้ะเตรียมอยูใ่น
รูปของสีท่ียงัไม่ไดผ้สม (Stock solution) โดยใชบ้ฟัเฟอร์เป็นตวัเจือจางก่อนใช ้ 
  3.7.2.1 วธีิการ 

  1) น า ฟิลม์เลือดท่ีแหง้สนิทดีแลว้ไปต รึงดว้ย เมทานอลเขม้ขน้ 100 

เปอร์เซนต ์หรือ เมทานอลเขม้ขน้ 95 เปอร์เซนต ์ประมาณ 2 – 3 นาที 

  2) น าสไลดไ์ปแช่ใน โถยอ้มสไลด ์ ท่ีมีการเจือจาง สีท่ียงัไม่ไดผ้สม ดว้ย
บพัเฟอร์ คือ 0.1 เปอร์เซ็นตโ์มล ฟอสเฟต บฟัเฟอร์ โซลูชัน่  (0.1%M Phosphate Buffer Solution 

;PBS) ท่ีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.8 - 7.2 ในอตัราส่วน 1:10 หรือ 1:15 ทิ้งไว ้ 15 - 30 นาที 

  3) ลา้งสไลดด์ว้ยน ้าประปา เช็ดหลงัสไลดใ์หส้ะอาด ทิ้งใหแ้หง้ 

  4) ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100 เท่า 

                   3.7.3 สีโมดิไฟล์ ไรท์ยมิซา  (Modified wright - giemsa’s stain)  
     เป็นสีท่ีพฒันาข้ึนมาจากสียมิซาเพื่อใหก้ารยอ้มฟิลม์เลือดมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  

สีท่ีใชจ้ะเตรียมอยูใ่นรูปสีท่ียงัไม่ไดผ้สม  โดยใชบ้ฟัเฟอร์เป็นตวัเจือจางก่อนใช ้ 
 3.7.3.1 วธีิการ 

   1) เตรียมสียอ้มโดยละลาย สีท่ียงัไม่ไดผ้สม  ดว้ยน ้าบฟัเฟอร์ ในบีกเกอร์ 
อตัราส่วน 1 : 9 ซ่ึง  สีท่ียงัไม่ไดผ้สม เตรียมไดจ้าก ผสมผงสีไรท ์ (Wright stain powder) 300 

มิลลิกรัม กบัผงสียมิซา (Giemsa stain powder) 30 มิลลิกรัม  ใน เมทานอลเขม้ขน้ 100 เปอร์เซนต์ 
100 มิลลิลิตร 
  2) หยด เมทานอลเขม้ขน้ 100 เปอร์เซนต์  ใหท้่วมฟิลม์บางเพื่อ ตรึง  

ฮีโมโกลบิน 2 - 3 นาที และปล่อยตั้งทิ้งไวใ้นอากาศใหแ้หง้ 

  3) จุ่มแผน่สไลดล์งใน โถยอ้มสไลด ์ ท่ีมีสีบรรจุอยู่ โดยใหร้ ะดบัขอ งสี
ท่วมฟิลม์โลหิตอยา่งสมบูรณ์ แช่ฟิลม์โลหิตทั้งไวน้านประมาณ 10 นาที โดยมีการเขยา่เบาๆ เป็น
คร้ังคราว 
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   4) ลา้งสีท่ีมากเกินพอโดยการจุ่มลงในโถยอ้มสไลด ์ ท่ีมีน ้ายาบฟัเฟอร์
นานประมาณ 10 นาที โดยมีการเขยา่เป็นบางคร้ัง น ้ายาบฟัเฟอร์ท่ีใชใ้นกระบวนการยอ้มสีควรมี ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 6.9 

   5) ลา้งสีท่ียงัหลงเหลืออยูบ่นฟิลม์โลหิตดว้ยน ้าประปาอยา่งรวดเร็ว 

   6) ตากฟิลม์ใหแ้หง้บน Slide Rack และน ามาส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
ต่อไป  
                    3.7.4 สีดิฟควิก๊ (Diff - quick stain) 

      เป็นสีท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อใ หส้ะดวกในการใช ้โดยเวลาท่ีใชย้อ้มจะสั้นกวา่                      

สียมิซา และสีไรท ์แต่ความคมชดัของสียอ้มจะดอ้ยกวา่ 
     3.7.4.1 วธีิการ   

   1) ผึ่งสไลดใ์หแ้หง้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นน าไปตรึงดว้ยเมทานอลเขม้ขน้ 
100 เปอร์เซนต ์นาน 10 - 30 วนิาที 

   2) น าไปยอ้มท่ีสารละลายสีแดง (Eosin) 1 - 2 นาที จากนั้นใชน้ ้าประปา
ลา้งสีออก 

   3) น าไปยอ้มท่ีสารละลายสีน ้าเงิน(Haematoxilin) 1 - 2 นาที จากนั้นใช้
น ้าประปาลา้งสีออก 

   4) ตากฟิลม์ใหแ้หง้บนรางยอ้ม 

 3.7.5 ผลการย้อม 

                      ผลการยอ้มเลือดดว้ยสีไรท ์ สียมิซ่า สีโมดิไฟล ์ไรทย์มิซ่า และสีดิฟควิก๊ พบ
ลกัษณะการติดสีของนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมึคลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัท่ีความเขม้ในการติดสี
ต่างกนั ดงัน้ี 

      3.7.5.1. เมด็เลือดแดงติดสีเทาอมแดงหรือชมพขูองฮีโมโกลบิน  

   3.7.5.2. นิวเคลียสของเมด็เลือดขาวติดสีม่วงถึงม่วงน ้าเงิน 

   3.7.5.3. แกรนูลของนิวโทรฟิวติดสีชมพถึูงม่วงอ่อน 

     3.7.5.4. แกรนูลของอีโอซิโนฟิวติดสีส้ม 

         3.7.5.5. เกร็ดเลือดติดสีม่วงอ่อน 

     3.7.5.6. ไซโตพลาสซึมของลิมโฟไซต ์ติดสีฟ้าอ่อน 

     3.7.5.7. ไซโตพลาสซึมของโมโนไซต ์ติดสีฟ้าอมเทา 
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3.8 วธีิการตรวจหาปรสิตในเลอืดบนฟิล์มเลอืด 

ในการตรวจหาปรสิตในเลือด นิยมตรวจหาบริเวณท่ีเมด็เลือดเรียงตวัชั้นเดียว โดยเร่ิมจาก
ก าลงัขยายต ่าก่อน โดยวธีิครอส เซกชัน่นอล  (Cross -sectional method)  ดงัรูปท่ี 3.17  คือการเล่ือน
ฟิลม์เลือดตามแนวลูกศรข้ึนลง  
 

 
รูปท่ี 3.17 รูปแบบการนบัฟิลม์เลือดแบบครอส เซกชัน่นอล 

 

 

3.9 การใช้ชุดตรวจส าเร็จรูป 

 เป็นการตรวจหาปรสิตในเลือดท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก และนิยมใชใ้นโรงพยาบาลสัตวท่ี์สุด
เน่ืองจากมีความแม่นย  า สะดวก รวดเร็ว แต่มีขอ้เสียคือชุดตรวจมีราคาแพง  โดยในปัจจุบนัสามารถ
หาปรสิตเออริเชี ย  เคนีส   ปรสิตตวัเตม็วยัของพยาธิหนอนหวัใจ (Dirofilaria imitis)  ปรสิตอะนา
พลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั (Anaplasma  phagocytophilum)และโรคไลม ์ (Lyme disease) ท่ีเกิดจาก
ปรสิตบาบีเซีย เบิ รกดอร์เฟอไร (Babesia  burgdorferi) ท่ีสามารถติดสู่คนได ้ซ่ึงโรคน้ีพบใน
อเมริกายงัไม่มีรายงานการตรวจพบในไทย 
               3.9.1 ชุดตรวจส าเร็จรูปในการตรวจแอนติบอดีของ ตวัอ่อนของพยาธิหนอนหวัใจ   ปรสิต
เออริเชีย   เคนีส   ปรสิตอะนาพลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั และโรคไลม์  เรียกชุดตรวจยีห่อ้สแนป
เทสต ์ดงัรูปท่ี 3.18 
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รูปท่ี 3.18  ชุดตรวจส าเร็จรูปยีห่อ้สแนป เทสต ์

 

                          เป็นชุดทดสอบยีห่อ้ SNAP
®
 4Dx

®
  Test  ของบริษทั  IDEXX  Laboratory

®
  มี

หลกัการท างาน ในรูปแบบ วธีิอีไลซา โดยใชค้อนจูเกต (Conjugate) ติดแถบสีน ้าเงิน  เพื่อ การ
ตรวจหาแอนติเจนของ ตวัเตม็วยั ของพยาธิหนอนหวัใจ และตรวจ แอนติบอ ดีต่อปรสิตเออริเชีย   

เคนีส   ปรสิตอะนาพลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั และ โรคไลม ์ในซีร่ัม พลาสมา หรือ เลือด (Whole 

Blood) ของสุนขั โดยอาศยัการเกิดจุดวงกลมสีน ้าเงินท่ีชุดทดสอบในแต่ละต าแหน่ง เป็นตวัทดสอบ
และตวัควบคุม   
                          การอ่านผล ถา้เกิดจุดวงกลมบริเวณต าแหน่งต่าง ๆ แสดงถึงการตรวจพบแอนติเจน
ของตวัเตม็วยัของพยาธิหนอนหวัใจและแอนติบอดีต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส  ปรสิตอะนาพลาสมา 
ฟาโกไซโตฟิลมั และ โรคไลม ์ดงัรูปท่ี 3.19 
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รูปท่ี 3.19 ต าแหน่งการแปลผล 
 

                3.9.1.1 วธีิการตรวจ  
                       1) เตรียมอุปกรณ์ตรวจ ดงัรูปท่ี 3.20 

 
 

รูปท่ี 3.20 เตรียมอุปกรณ์ตรวจ 
 

                           2) หยดตวัอยา่งเลือด จ านวน 3 หยดลงในหลอดทดสอบ  ดงัรูปท่ี 3.21 

 

ควบคุม ปรสิตอะนาพลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั 

ตวัเตม็วยัของพยาธิหนอนหวัใจ 

โรคไลม ์

ปรสิตเออริเชีย  เคนีส    
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รูปท่ี 3.21 การหยดตวัอยา่งเลือดลงในหลอดทดสอบ   
 

                         3) หยดคอนจูเกต จ านวน 4 หยด ลงในหลอดทดสอบ รูปท่ี 3.22 

 

 
 

รูปท่ี 3.22 การหยดคอนจูเกตลงในหลอดทดสอบ 
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4) ท าการเขยา่หลอดทดสอบเบาๆประมาณ 4 - 5 คร้ัง รูปท่ี 3.23 

 
 

รูปท่ี 3.23 ท าการเขยา่หลอดทดสอบเบา ๆ  

  

5) หยดสารตวัอยา่งทั้งหมดลงบนชุดทดสอบ บริเวณต าแหน่งท่ีใชห้ยดสาร 
จากนั้นรอจนเกิดฟิลม์เลือดไหลผา่นจนสุดปลาย จากนั้นท าการกดชุดตรวจลงใหแ้นบสนิทกนั  รูปท่ี 

3.24 

 

 
 

รูปท่ี 3.24 ต าแหน่งท่ีใชห้ยดสาร 
 

                       

ต าแหน่งท่ีใชห้ยดสาร 
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6) ทิ้งไวป้ระมาณ 8 นาที จากนั้นอ่านผลพบวา่ตรวจพบแอนติบอดีต่อปรสิต
เออริเชีย  เคนีส   ในเลือดสุนขั รูปท่ี 3.25 

 
 

รูปท่ี 3.25 ผลการตรวจพบแอนติบอดีต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส  ในเลือดสุนขั 

 

               3.9.2 การตรวจทางซีร่ัมวทิยาดว้ยชุดทดสอบส าเร็จรูป เป็นการตรวจแอนติบอดีของ ปรสิต
เออริเชีย  เคนีส    เรียกวา่ ชุดทดสอบแอนติบอดีต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส  (E.canis Ab) รูปท่ี 3.26 

 

 
 

รูปท่ี 3.26  ชุดตรวจส าเร็จรูปในการตรวจแอนติบอดีของปรสิตเออริเชีย  เคนีส   

 
 

 มีหลกัการท างานแบบ อิมมูโนเอสเส โครมาโตรกราฟฟี  ( Immunoassay 

chromatographic) ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแอนติบอดี ของปรสิตเออริเชีย  เคนีส  ในซีร่ัม
พลาสมาหรือ เลือดของสุนขั โดย ชุดทดสอบแอนติบอดี ต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส   มีตวัอกัษร “T” 
และ “C” เป็นตวัทดสอบและควบคุม  ภายหลงัจากเช้ือเขา้สู่ร่างกาย  ระบบภูมิคุม้กนัจะเร่ิมพฒันา
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ตั้งแต่ในวนัท่ี  4 - 7  ของการติดเช้ือซ่ึงแอนติบอดีท่ีสร้างข้ึนเป็นชนิด ไอจีเอม็  (lg M) และไอจีเอ     

(lg A) ขณะท่ีแอนติบอดีชนิด ไอจีจี (lgG) เร่ิมตรวจพบไดต้ั้งแต่วนัท่ี  15  หลงัการติดเช้ือ เน่ืองจาก
ชุดการตรวจสอบเป็นการตรวจหาแอนติบอดีชนิด ไอจีจี ดงันั้นในระยะแบบเฉียบพลนัถา้มีก ารใช ้
ชุดทดสอบ ตรวจมีโอกาสใหผ้ลลบลวง  (False Negative)  นอกจากน้ีแอนติบอดีดงักล่าวจะ
สามารถอยูใ่นกระแสเลือดไดน้าน 6 - 9 เดือน ผลบวกลวง (False Positive) ดงันั้นชุดตรวจสอบโรค
น้ีสามารถ ใช้เป็นการทดสอบสกรีนน่ิง เทสตไ์ด้   ไดแ้ต่ควรพิจารณาร่วมกบัการแสดงอาการทาง
คลินิกของสัตวด์ว้ย 

 3.9.2.1 วธีิการตรวจ  
      1) เตรียมอุปกรณ์ตรวจ ดงัรูปท่ี 3.27 

 

 
 

รูปท่ี 3.27 เตรียมอุปกรณ์ตรวจ 

 

        2) ใชห้ลอดใชห้ลอดฮีมาโตคริท ดูดเลือดจากหลอดเก็บเลือด ดงัรูปท่ี 
3.28 

 

 
รูปท่ี 3.28 ใชห้ลอดใชห้ลอดฮีมาโตคริท ดูดเลือดจากหลอดเก็บเลือด 
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        3) ท าการหยดเลือด 1 หยดลงบนชุดตรวจ  ดงัรูปท่ี 3.29 

 

 
 

รูปท่ี 3.29 ท าการหยดเลือด 1 หยดลงบนชุดตรวจ 

 

       4) หยดบฟัเฟอร์ จ านวน 3 หยดลงบนชุดตรวจ ดงัรูปท่ี 3.30 

 

 

  

รูปท่ี 3.30 หยดบฟัเฟอร์ จ านวน 3 หยดลงบนชุดตรวจ 

 

      5) รอผลประมาณ 10 นาที ถา้ผลบวกห มายถึงข้ึนขีด 2 ขีด แสดงวา่สุนขั
นั้นมีแอนติบอดีต่อ ปรสิตเออริเชีย  เคนีส  แต่ถา้ เป็นผลลบหมายถึงข้ึนขีด 1 ขีด แสดงวา่ไม่พบ
แอนติบอดีต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส ดงัรูปท่ี 3.31 
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รูปท่ี 3.31 ผลการตรวจ หาแอนติบอดีต่อปรสิตเออริเชีย  เคนีส ผลลบ (บน) และผลบวก (ล่าง) 

 

3.10 การตรวจด้วยวธีิ PCR (Polymerase Chain Reaction) 

เป็นวธีิท่ีก าลงัมีความนิยมค่อนขา้งสูงเน่ืองจากเป็นการตรวจหา เอน็เอของปรสิตเออริเชีย  

เคนีส  โดยตรงเหมาะส าหรับการตรวจหาเช้ือตั้งแต่ในระยะเร่ิมตน้ของการติดเช้ือ เคยมีรายงานใน
การตรวจพบเช้ือไดเ้ร็วท่ีสุดคือ 4 - 10 วนั ภายหลงัจากมีการติดปรสิตเออริเชีย  เคนีส  ส่วนต าแหน่ง
ของยนีเป้าหมาย  (Target  gene)  มีความหลากหลายตั้งแต่ 16S rRNA, p28, p30, dsb และ VirB9  

แต่ยนีท่ีมีความนิยมในการตรวจคือ  16S rRNA และ p30 แต่จากการศึกษาของ Stich และคณะในปี 
ค.ศ.2002 พบวา่ยนี p30 ตรวจดว้ยวธีิเนสพีซีอาร์ ( Nested  PCR) จะมีความไวสูงการใชย้นีของ  16S 

rRNA นอกจากน้ีการใชต้วัอยา่งมา้มในการท า พีซีอาร์ จะมีความไวสูงกวา่การใชข้องเลือดและจาก
ไขกระดูก  ปัจจุบนัจะมีการพฒันาเทคโนโลยใีนการตรวจคือการใช้ เรียวไทม ์พีซีอาร์ (Real - Time 

PCR) ซ่ึงขอ้ดีของการใชเ้ทคโนโลยชีนิดน้ีคือสามารถจ าแนก สปีชีย ์และสเทรน ของปรสิตเออริเชีย  
เคนีส  ไดท้นัทีและรวดเร็ว   

ส าหรับขอ้จ ากดัของวธีิน้ีคือ อาจจะเกิดผลลบลวง  เน่ืองจากขั้นตอนการเพิ่มจ านวนของดี
เอน็เอหรืออาจจะมีการปนเป้ือนท าใหเ้กิด ดีเอน็เอท่ีผดิ  แต่ส าหรับประโยชน์ข องวธีิน้ีคือ สามารถ
ตรวจหาดีเอน็เอ  ของเช้ือตั้งแต่การติดเช้ือในระยะแรกและมีความไวของการตรวจหาเช้ือสูง ซ่ึงจะ
เป็นการบ่งช้ีไดดี้ตรงท่ีบอกวา่สัตวมี์การติดเช้ืออยู ่ไม่ใช่วา่สัตวมี์การรับเช้ือมาก่อน  เหมือนจากการ
ตรวจหาดว้ยวธีิการตรวจทางซีร่ัมวทิยาโดยเฉพาะการหาแอนติบอดี 
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3.11 ปรสิตในเลอืด (Haemoparasites) 

 ปรสิตในเลือดเป็นโรคท่ีส าคญัโรคหน่ึงซ่ึงสามารถท าใหส้ัตวต์ายได ้ โดยสัตวจ์ะมีอาการ
โลหิตจางเน่ืองจากปรสิตในเลือดท าลายเมด็เลือด ซ่ึงบางชนิดท าใหเ้มด็เลือดแดงแตกได ้ มีไขสู้ง 
แทง้ลูก  ติดโรคแทรกซอ้นไดง่้ายเน่ืองจากปร สิตบางชนิดกดภูมิคุม้กนัเช่น พยาธิเออริเชีย   เคนีส 
เป็นตน้ 
       3.11.1 โรคเฮปปาทูโนซีส (Hepatozoonosis) 

                 เกิดจากปรสิตเฮปปาโตซูน (Hepatozoon spp.) ดงัรูปท่ี 3.32 พบในสัตวห์ลายชนิด 
ทั้งสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวเ์ล้ือย  คลาน สัตวปี์กและสัตวฟั์ นแทะ  เช่น เฮปปาโตซูน ฟีลีส 
(Hepatozoon felis) พบในแมว  และเฮปปาโตซูน เคนีส (Hepatozoon canis) พบในสุนขั  สามารถ
ติดต่อไดโ้ดยการกิน เห็บ ในสุนขัท่ีพบในประเทศไทยท่ีมีการติดเช้ือ เฮปปาโตซูน เคนีส  เกิดจาก
การกินเห็บสีน ้าตาล(Rhipicephalus Sanguineus) ท่ีมีไข่ (Oocyst) ของเช้ือ ซ่ึงเห็บชนิดน้ีเป็นเห็บท่ี
สามารถพบไดอ้ยูท่ ัว่ไป  ก่อใหเ้กิดปัญหาในสุนขัอยา่งมาก  โดยเช้ือปรสิตน้ีจะมีผล ผลต่อ
กระบวนการสร้างเมด็เลือดแดง  หรืออายขุองเมด็ เลือดแดงและท าใหจ้  านวนเมด็เลือดขาวสูงข้ึน  

โดยเฉพาะเมด็เลือดขาวชนิดนิวโตฟิล  ซ่ึงอาการของโรคท่ีพบคื อมีไข ้ซึม เบ่ืออาหาร อาเจียน  
เจบ็ปวดตามกลา้มเน้ือ  มีภาวะเลือดจาง และระยะทา้ย ๆ ของการติดเช้ือมีภาวะไตวาย   

 

 
 

รูปท่ี 3.32 เช้ือ เฮปปาโตซูน เคนีส  จากสเมียร์เลือดสุนขั 
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                 ปรสิตเฮปปาโตซูน จะอาศยัอยูใ่นเมด็เลือดขาวชนิด นิวโทรฟิล  ซ่ึงจะมีผลท า ให้
ภูมิคุม้กนัของสัตวล์ดลง   นอกจากน้ีแลว้สุนขัท่ีพยาธิในเลือดชนิด เฮปปาโตซูน เคนีส  ส่งผล
กระทบท าใหไ้ปมีผลต่อกระบวนการสร้างเมด็เลือดแดง  หรืออายขุองเมด็ เลือด แดง  และท าให้
จ  านวนเมด็เลือดขาวสูงข้ึนโดยเฉพาะเมด็เลือดขาวชนิดนิวโตฟิล นอกจากน้ี พบวา่ในสุนขัท่ีติด
พยาธิในเลือดชนิด เฮปปาโตซูน  เคนีส  จะท าใหสุ้นขัมีภาวะโลหิตจาง และจ านวนเมด็เลือดขาว
รวมเพิ่มข้ึน แต่จ านวนของอีโอสิโนฟิลมีจ านวนลดลงและจ านวนลิมโฟไซตล์ดลง  ซ่ึงจ านวนท่ีเมด็
เลือดขาวรวมเพิ่มข้ึน  เป็นผลรวมของการเพิ่มจ านวนเมด็เลือดขาวชนิดเซกเมนตนิ์วโทรฟิล และ
แบนดนิ์วโทร ฟิล ในปัจจุบนัยงัไม่มีการรักษาท่ีเฉพาะเจาะจงต่อเช้ือ  แต่ก็มีผูใ้ชย้าชนิดต่าง  ๆ เช่น 
เบเรนิล (Diminazene Aceturate;Berenil

®
) หรืออิมิซอล (Imidocarb dipropionaten;lmizol

®
) ยา

ซลัฟาชนิดต่างๆ (Sulfonamide-Trimethroprim) มีทั้งท่ีมีชนิดเดียวและใชร่้วมกบัยาชนิดอ่ื น ๆ ซ่ึงมี
ทั้งไดผ้ลและไม่ไดผ้ล  

3.11.2 โรคเอลชิิโอซีส (Ehrlichiosis)  

                 เกิดจากปรสิตเออริเชีย   จดัอยูใ่นแฟมมิล่ี  เอลิชิเอซีอี  (Ehrichiaceae) ปรสิตเออริเชีย   

ท่ีพบในสุนขัแบ่งออกเป็น  2 กลุ่มหลกัคือ  ปรสิตเออริเชียใน เซลล์โมโนไซต์และเซลลม์าโครฟา จ 

(Monocytic ehlrichiosis) ซ่ึงเช้ือในกลุ่มน้ีไดแ้ก่  เออริเชีย  เคนีส (E.canis) เออริเชีย  คาฟ์ฟินซีส 
(E.chaffeensis) และเออริเชีย รีสติซิไอ (E. risticii) และปรสิตเออริเชียท่ีอาศยัอยูใ่นเซลลนิ์วโตรฟิล 
ท าใหเ้กิดโรคเคไน แกรนนูโลไซโตโทรปิก เออริชิโอซีส (Canine granulocytotropic ehlrichiosis) 

ไดแ้ก่  เช้ือ เออริเชีย  อีวงิกิไอ (E.ewingii) และ เออริเชีย  ฟาโกไซโตฟิเลีย (E.phagocytophila) ซ่ึง
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนช่ือ  คือ อนาพลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั (Anaplasma phagocytophilum) โรคเอลิ
ชิโอซีสมีการติดต่อโดยอาศยัเห็บสุนขัสีน ้าตาล ซ่ึงเป็นเห็บท่ีพบมากในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเฉพาะในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่มีเห็บสามารถน าโรคไดทุ้กระยะตั้งแต่ระยะตวัอ่อน  
(Larva)  ตวักลางวยั (Nymph) และตวัเตม็วยั (Adult)  โดยท่ีเห็บระยะตวัอ่อนดูดเลือดสุนขัท่ีมี ปรสิต
เออริเชีย  เคนีส ดงัรูปท่ี 3.33 แลว้สามารถส่งต่อไปยงัตวักลางวยัและตวัเตม็วยัได้   นอกจากน้ีเช้ือยงั
สามารถถ่ายทอดผา่นทางการใหเ้ลือดเช่นกนัภายหลงัจากปรสิตเออริเชีย   เคนีส เขา้สู่ร่างกายสัตว ์
จะแบ่งระยะของความก่อโรคออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี   
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รูปท่ี 3.33 ปรสิตเออริเชีย  เคนีส ในสุนขั 

(http://www.vetnext.com/search.) 

 

                 ระยะแรก คือ ระยะเฉียบพลนั (Acute) มีระยะฟักตวัอยูท่ี่ 8 - 20 วนั เช้ือจะเขา้ไป
เพิ่มจ านวนใน ระบบสร้างเมด็เลือดภูมิคุม้กนั  ลิมโฟไซต์ และ โมโนไซต์  สุนขัท่ีติดปรสิตเออริเชีย   

เคนีส ท าใหเ้กิดการท าลาย เกร็ดเลือด   ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหสุ้นขัเกิดภาวะเกร็ดเลือดต ่า
(Thrombocytopenia)  อาการทางคลินิกท่ีปรากฏ คือ สุนขัจะมีไขสู้ง ซึม เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย 
อาจจะมีจุดเลือดออกตามผวิหนงั  แ ละมีรายงานวา่สามารถอาการทางตาไดเ้ช่น เกิดภาวะจอตา
อกัเสบ (Anterior uveitis) เป็นตน้ นอกจากน้ีสุนขับางตวัอาจจะมีอาการทางประสาทร่วมไดเ้ช่นการ
เกิดเยือ่หุม้สมองอกัเสบ  (Meningitis)  หรือ  หรือเกิดเลือดออกท่ีเยือ่หุม้สมอง  (Meningeal  

Bleeding) 

                 ระยะเร้ือรัง  (Chronic)  อาการระยะน้ีบางอาการคลา้ยกบัอาการในระยะเฉียบพลนั 
แต่ส่ิงท่ีเห็นชดัเจนคือเยือ่เมือกซีด น ้าหนกัลด และมีอาการอ่อนเพลียสังเกตเห็นชดัเจน รวมไปถึง
การมีเลือดก าเดาออกจากรูจมูกขา้งเดียว  (Unilateral  Epistaxis)  ระยะน้ีจะเป็นระยะท่ีเช้ือเข้ าสู่ไข
กระดูกท าใหเ้กิดภาวะไขกระดูกเส่ือม (Bone  marrow  hypoplasia)  และจะไปกดการสร้างเมด็เลือด
ทุกชนิดท าใหเ้กิดภาวะเมด็เลือดต ่าทุกชนิด  (Pancytopenia)  และพบวา่เป็นสาเหตุใหสุ้นขัส่วนใหญ่
เสียชีวติ 

http://www.vetnext.com/search.php?s=onderwerp&id=73068980044%20181
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 3.11.3 โรคบาบีซิโอซีส (Babesiosis) 

    เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ื อปรสิตในเซลลเ์มด็เลือดแดง (Intraerythrocytic) จาก สกุล
บาบีเซีย  (Genus Babesia) ดงัรูปท่ี 3.34  ปรสิตเออริเชีย   เคนีส โรคน้ีเกิดโดยเห็บเป็นตวัน า เช้ือ 
ส่งผลกระทบต่อสัตวเ์ล้ียงและสัตวป่์าและคน ในโคเรียกอีกช่ือวา่โรคไขเ้ห็บ ซ่ึงมีความรุนแรง และ
ส่งผลเสียต่ออุต สาหกรรมการเล้ียงโคอยา่งมาก เกิดจาก ปรสิต บาบีเซีย ไบเจมินา  (Babesia 

bigemina) และ บาบีเซีย โบวสี  (B. bovis) พบในโคและกระบือ    บาบีเซีย โอวสี (B. ovis) และบาบี
เซีย โมทาไซ ( B. motasi) พบในแพะและแกะ บาบีเซีย ทรอแมนไน  (B. trautmanni)   และบาบีเซีย 
เพอรรอนซิทอย  (B. perroncitoi)  พบในสุกร   บาบีเซีย คาบาไล  (B. caballi)  พบในมา้  บาบีเซีย  
เคนีส (B. canis)  และบาบีเซีย กิบโซไน  (B.gibsoni) พบในสุนขั   บาบีเซีย ฟีลีส  (B. felis) พบใน
แมว (มีรายงานวา่พบในแมวแถบยโุรปและอินเดีย ) เป็นโรคท่ีส าคญัท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สัตว์
โดยเฉพาะโค กระบือ พบวา่ท าใหเ้กิดโรคในคนไดเ้ช่น บาบีเซีย  ไมโครติ (Babiesia microti) ใน
พวกสัตวฟั์นแทะ ท าใหเ้กิดโรคในคนในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ลกัษณะของเช้ือ มีหลายลกัษณะ มีรูปร่างคลา้ยหยดน ้า  รูปกลม รูปวงรี หรือ รูปร่าง
ไม่แน่นอน จา กการศึกษาพบวา่สัตวส์ามารถติดเช้ือไดโ้ดยถูกเห็บท่ีมีเช้ือดูดเลือด จากนั้นเห็บจะ
ปล่อยเช้ือลงสู่ตวัสัตวใ์นขณะดูดเลือด   
 

 
 

รูปท่ี 3.34  ปรสิตบาบีเซียในเลือดโคนม 
 

    อาการของโรคสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ระยะเฉียบพลนั มีระยะเวลา
ประมาณ 7 - 10 วนั สัตว์ มีไข้สูง (106 F)  เกิดภาวะ โลหิตจาง  อาเจียน ทอ้งเสีย หรือทอ้งผกู  
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กลา้มเน้ืออ่อนแรง   อาจพบภาวะฮีโมโกลบินในปัสสาวะ (Haemoglobinuria) ซ่ึงอาการน้ีจะเกิดใน
รายท่ีเป็นเฉียบพลนัมาก  ๆ อาจพบ มา้มขยายใหญ่ อุจจาระมีสีเหลืองและพบ บิลิรูบิน  (Bilirubin) 

จ านวนมากในปัสสาวะ ซ่ึ งสัตวจ์ะค่อย  ๆผอมซีดและจะทวคีวามรุนแรงมากข้ึน  และอาจมีปัญหา
ระบบประสาทเน่ืองจากเมด็เลือดแดงเกาะกลุ่มกนัในสมอง  ระยะสุดทา้ยสัตวจ์ะแทง้โดยเฉพาะโค
นมท่ีทอ้งและอาจเป็นหมนัชัว่คราวเน่ืองจากไขเ้ห็บ ได ้ เช้ือจะมีความรุนแรงข้ึนอยูก่บั ชนิดของเช้ือ 

(Species) ภูมิคุม้กนัของสัตว ์ การระบาดในพื้นท่ี 
    แบบเร้ือรัง พบวา่อุณหภูมิร่างกายอาจจะไม่สูงมากนกั  มีอา การดีซ่านเล็กนอ้ย 
โลหิตจาง สัตวจ์ะซึม ผอมลงเร่ือย ๆ และตายเน่ืองจากระบบการหายใจลม้เหลวเฉียบพลนั จะมีการ
เกร็งของอวยัวะภายนอก โรคบาบีเซียในปัจจุบนัการรักษาจะนิยมใชย้า  อิมิซอล ในสุนขัใช ้3.5 มก. 

/กก. ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงัหรือกลา้มเน้ือ ใชซ้ ้ าอีกคร้ังโดยใหห่้างจากคร้ังแรก 2 สัปดาห์  ในแมวใช ้ 5 

มก./กก. ทุก 2 สัปดาห์ ในมา้ใช ้ 2.2 มก./กก. ในแกะใช ้1.2 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ยาเบเรนิล  

ขนาด 3.5 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ คร้ังเดียว  ในมา้ โค กระบือ แพะ แกะ หา้มใชเ้กินขนาด 4,000 

มก/ตวั  

3.11.4 โรคพยาธิหนอนหัวใจ (Heart Worm Disease) 

    เกิดจากเช้ือจุล ชีพชนิด ฟิลาเรีย  (Filarial) ท่ีมีช่ือวา่  ไดโรฟิลาเรีย อิมมิทีส  

(Dirofilaria immitis) ดงัรูปท่ี 3.35  และมียงุกวา่ 70 สายพนัธ์เป็นพาหะแพร่ เช้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ยงุบา้น(Aedes spp.) ยงุกน้ปล่อง (Anopheles spp.) และ ยงุลาย (Culex spp.) การติดเช้ือพบได้ทั้งใน
สัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียงหลายสายพนัธ์  สัตวป่์า  ไดแ้ก่ หมาป่า หมาป่าอเมริกา หมาจ้ิงจอก แมวน ้าสี
เทาแคลิฟอร์เนีย สิงโตทะเล  และตวัแรคคูน ในสัตว์เล้ียงพบมากในสุนขั รองลงมาไดแ้ก่  แมวและ
ตวัเฟอร์เรต โรคน้ี พบมากในประเทศท่ีอยูเ่ขตภูมิอากาศ  ก่ึงร้อนช้ืน และเขตร้อนช้ืน ซ่ึงรวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ลาตินอเมริกาและยโุรปตอนใต้  ยงุเป็นแมลงท่ีเป็น
พาหะของโรคท่ีสามารถถ่ายทอดโรคมาสู่คนได ้ แต่ยงัไม่มีรายงานความรุนแรงของโรคดงักล่าว  
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รูปท่ี 3.35 พยาธิชนิดไดโรฟิลาเรีย อิมมิทีส ในหวัใจสุนขั 

(ท่ีมา : B. M. Waggoner.2010.http://www.bio.miami.edu/dana/160/160S11_16print.html) 

 

    การติดต่อเกิดจากยงุท่ีเป็นพาหะไปดูดเลือดสัตวท่ี์มีตวัอ่อนระยะท่ี 1 (L1) จากนั้น
ตวัอ่อนจะพฒันาเป็นตวัอ่อนระยะท่ี 2 และ ตวัอ่อนระยะท่ี 3 ซ่ึงเป็นระยะติดต่อ ในยงุโดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 - 4 สัปดาห์ ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จากนั้นเม่ือยงุไปดูดเลือด
สุนขัตวัใหม่ก็จะปล่อยเช้ือลงไป  เม่ือ สุนขัและสัตวท่ี์เป็นพาหะของโรคชนิด อ่ืน ๆ ไดรั้บตวัอ่อน
ระยะท่ี 3 (L3)  เช้ือนั้นจะลอกคราบเพื่อเขา้สู่ระยะท่ี 4 (L4) ภายใน 3 - 12 วนั หลงัจากท่ีฝังตวัอยูใ่น
เน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงับริเวณช่องทอ้งและหนา้อก เป็น เวลา 2 เดือน ตวัอ่อน ระยะ ท่ี 4 จะท าการลอก
คราบคร้ังสุดทา้ยภายใน 50 - 70 วนั และจะกลายเป็นตั วอ่อนเติบโตเตม็ท่ีขั้นแรก ซ่ึงจะเคล่ือนตวั
เขา้สู่หวัใจและหลอดเลือดในปอด ภายใน 70 - 120 วนัหลงัจากเร่ิมติดเช้ือ ดว้ยความยาวแค่ 2.5 - 4 

ซม. เม่ือเร่ิมเขา้มา   ตวัพยาธิ จะเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในหลอดเลือดในปอดจนโตเตม็ท่ี (ตวัผูจ้ะยาว
ประมาณ 15 ซม. ตวัเมียยาวประมาณ  25 ซม.) เม่ือพยาธิหวัใจท่ีโตยงัไม่เตม็ท่ีนกั เร่ิมเขา้ไปถึงปอด 
ความดนัเลือดจะ ดนัใหพ้ยาธิ เขา้ไปอยูใ่นเส้นเลือดฝอยตามกลีบปอด เม่ือ พยาธิโตข้ึน ก็จะลุกลาม
ไปตามหลอดเลือดในปอดมากข้ึน จนกระทัง่เขา้สู่หอ้งหวัใจดา้นขวาทั้งบนและล่างเม่ือพยาธิ เติบโต
เตม็ท่ี ตวัอ่อนของพยาธิ เรียกวา่ ไมโครฟิลาเรีย  (Microfilariae) ดงัรูปท่ี 3.36  ท่ีสร้างข้ึนโดยการตั้ง
ไข่ของพยาธิตวัเมีย ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 6 เดือน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้จะเกิดข้ึนหลงัการติดเช้ือ 6 - 9 

เดือน   
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รูปท่ี 3.36  ไมโครฟิลาเรีย ของพยาธิหนอนหวัใจในฟิลม์เลือด 
 

    อาการท่ีพบคือ ไอ เ หน่ือยง่าย น ้าหนกัลด เบ่ืออาหาร  หายใจล าบาก สีเยือ่เมือก
เขียวคล ้า ไอเป็นเลือด หมดสติ เลือดออกทางจมูก และพบอาการทอ้งมานได ้การรักษาใชย้า มีลาโซ
ไมด ์ไดไฮโดรคลอไรด ์ (Melarsomine dihydrochloride) ซ่ึงมีผลต่อตา้นพยาธิหวัใจท่ีโตเตม็ท่ีแลว้ 
ใชใ้นขนาด 2.5 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  

3.11.5 โรคทริปปาโนโซมมิเอซีส (Trypanosomiasis) 

เกิดจากปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ (Trypanosoma evansi) ท าใหเ้กิดโรคใน
สัตวไ์ดห้ลายชนิด ทั้งสัตวเ์ล้ียงและสัตวท์ดลอง เช้ือ ปรสิตในสกุลน้ีจดัเป็นสัตวแ์ส้ท่ีพบในเลือด 
โดยปรสิตจะพบในพ ลาสมาของเลือดขณะเคล่ือนไหวโดยแส้ (Flagellum) ซ่ึงมีเพียงเส้นเดียว แส้
จะตั้งตรงจากส่วนทา้ยของล าตวั  และวิง่ไปทางดา้นหนา้ของล าตวัแส้  จะติดกบัผนงัเซลลข์องโปร
โตซวัดว้ยครีบ ส่วนท่ีแส้โผล่พน้ออกมาจากล าตวัเรียกวา่  ฟรีแฟรกเจลลมั  (Free flagellum) นิว
เครียสของปรสิตน้ีเป็นชนิดเวสซิคูลา นิวเคลียส  (Vesicular nucleus) โครงสร้างท่ีส าคญัของโปรโต
ซวัน้ีซ่ึงพบอยูบ่ริเวณตอนทา้ยของล าตวั  ปรสิตทริปปาโนโซม (Trypanosoma spp.) ท่ีมีความส าคญั
ในประเทศไทย ไดแ้ก่  ปรสิตทริปปาโนโซม   ชนิด ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ ซ่ึงจดัอยูใ่น
กลุ่มซาลิวาเรีย (Salivaria) ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ ดงัรูปท่ี 3.37 
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รูปท่ี 3.37 ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซในฟิลม์เลือดโค 
 

    พบในพลาสมาของเลือดในสัตวห์ลายชนิด เช่น อูฐ มา้ ลา โค แพะ สุกร สุนขั แมว 
กระบือ ชา้ง กวาง และสัตวป่์า หลายชนิด ปรสิตชนิดน้ีสามารถฉีดเขา้ไปในสัตวท์ดลองและสัตวป่์า
หลายชนิดเพื่อ ท าใหเ้กิดการติดเช้ือข้ึนได ้ระย ะทริปโปแมสติโกต (Trypomastigote) ท่ีพบใน
พลาสมาของเลือดจะมีความยาวเปล่ียนแปลงไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดท่ีแตกต่างกนัของสัตวแ์ละพื้นท่ีท่ี
แตกต่างกนั ความยาวของ ระยะทริปโปแมสติโกต ของเช้ือน้ี โดยทัว่ไ ปจะมีความยาวประมาณ 15 - 

34 ไมครอน ลกัษณะของเช้ือท่ีพบในเลือดจะพบวา่ส่วนใหญ่เป็นแบบยาว  เรียว  หรืออาจจะพบ
ลกัษณะของเช้ือท่ีอว้นและสั้น ซ่ึงเรียกวา่ ลกัษณะก่ึงกลาง  ลกัษณะของเช้ือแบบอว้นสั้น  อาจจะพบ
ไดใ้นเลือดเป็นคร้ังคราวไม่บ่อยนกั ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ  สามารถติดต่อถ่ายทอดจาก
การกดัของแมลงท่ีชอบดูดกินเลือดสัตว ์โดยท่ีเช้ือไม่มีการเจริญหรือเปล่ียนรูปร่าง ปรสิตทริปปาโน
โซมา อีแวนไซ  จะพบอยูใ่นส่วนของ โปรโบซีส (Proboscis) ของแมลงท่ีพบวา่เป็นพาหะตาม
ธรรมชาติ คือ   เหลือบ  นอกจากน้ียงัพบวา่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกา ใต ้ โรคน้ีพบวา่มีการ
กระจายตวัอยา่งกวา้งขวางในหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย พม่า อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ประเทศแถบอินโดจีนอ่ืน  ๆ ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ  อาการท่ีพบท าใหส้ัตวมี์
อาการไขสู้ง ๆ ต ่า ๆ บวมน ้าตามอวยัวะต่าง ๆ  อ่อนเพลีย กระจกตาอกัเสบ แท้ ง และอาจพบภาวะมี
กลูโคสในเลือดต ่าได ้การรักษาใชย้าเบเรนิล  ขนาด 3.5 - 7 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือคร้ังเดียว ใน มา้ 
โค กระบือ แพะ แกะ หา้มใชเ้กินขนาด 4,000 มก/ตวั 
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 3.11.6 โรคอะนาพลาสโมซิส (Anaplasmosis)  

                เกิดจากปรสิตอะนาพลาสมา (Anaplasma spp.) ท่ีพบในโคและท าใหเ้กิดโรค มกั
เกิดจากปรสิตอะนาพลาสมา มาจินาเล (Anaplasma marginale) และปรสิตอะนาพลาสมา เซนทรอ
เล (Anaplasma Centrale) ปรสิตจะมีรูปร่างเล็ก กลม อยูท่ี่ขอบเมด็เลือดแดงของโค ซ่ึงถา้ดูดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์ จะเห็นเป็นจุดท่ีขอบเมด็เลือดแดง ดงัรูปท่ี 3.38 

 

 
 

รูปท่ี 3.38 ปรสิตอะนาพลาสมา จากสเมียร์เลือดโค 

 

                การติดต่อโรคน้ีติดต่อกนัไดโ้ดยเห็บ (Tick) เหลือบ (Tabanus spp.) แมลงวนัคอก 
(Stable fly) และยงุ โค  ท่ีเป็นสายพนัธ์ุยโุรป (Bos taurus) ถา้ติดเช้ือน้ีอาการมกัจะรุนแรง โคท่ีอายุ
ต ่ากวา่ 18 เดือน มกัมีความตา้นทานต่อโรคน้ี แต่โคท่ีอายมุากอาการมกัรุนแรง  อาการท่ีพบสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือแบบเฉียบพลนัและเร้ือรัง   

                ระยะเฉียบพลนั  มีอาการ ไขสู้ง 104 – 107 องศาฟาเรนไฮน์ ซึม ไม่เค้ียวเอ้ือง 
โลหิตจางอยา่งรุนแรง เยือ่เมือกซีด เหลือง มีอาการดีซ่าน หายใจถ่ีและแรง เดินเซ ไม่มีแรง ทอ้งผกู 
และถ่ายแบบมีมูกเลือด ปัสสาวะเป็นสีปกติ สัตวท่ี์ทอ้งจะแทง้ ในโคท่ีก าลงัใหน้ม น ้านมจะลด และ
จะตายภายใน 1 - 4 วนั  
                ระยะเร้ือรัง ไดแ้ก่ สัตวจ์ะซูบผอม โลหิตจาง ผสมติดยาก หรือแทง้ลูก สัตว์ ท่ีเป็น
โรคน้ีแบบเร้ือรัง จะเป็นตวัน าโรคในฝงูต่อไป สัตวป่์วยท่ีตาย ถา้ท าการผา่ซาก จะพบวา่ซากซีดมาก       

ถุงน ้าดีขยายใหญ่ มีน ้าดีสีคล ้าอยูเ่ตม็ น ้าดีจะกระจายไปในช่องทอ้ง ท าใหไ้ขมนัและอวยัวะในช่อง
ทอ้งเป็นสีเหลือง ตบัขยายใหญ่สีเหลือง มา้มขยายใหญ่ หวัใจมีจุดเ ลือดออก ต่อมน ้าเหลืองบริเวณ
ตบัจะเป็นสีน ้าตาล บวม และน่ิม  การตรวจวนิิจฉยัสามารถท าได้ โดย การตรวจพบเช้ือจากการท า
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ฟิลม์เลือดบาง แลว้ยอ้มดว้ยสีชนิดต่าง ๆ หรืออาจยอ้มดว้ย สียมิซา หรือ สีเรืองแสง  เช่นสีอะคริดีน 
ออร์เรนซ์  (Acridine orange) ในระยะท่ีแสดงอาการของโรครุน แรง อาจจะพบเช้ือในเลือดไดน้อ้ย 
เพราะเช้ืออาจจะถูกก าจดัออกจากกระแสเลือดโดยกระบวนการท าลายของ ร่างกาย  การรักษา
สามารถใหย้าในกลุ่มเตตราไซคลิน (Tetracycline) หรืออิมมิซอล ได ้

       3.11.7 โรคไทเลอริโอซีส (Theileriosis) 

     เกิดจากเช้ือปรสิตสกุลไทเลอเรีย (Theileria spp.) พบหลายสกุลในประเทศไทย ยงั
ไม่มีรายงานแน่ชดัวา่เป็นชนิดใด แต่ชนิดท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ ไทเลอเรีย เซอร์เจน็ไท (T. 

sergenti) ไทเลอเรีย ออร์เร็นทอลีส (T. orientalis) และไทเลอเรีย บฟัเฟลไล   (T. buffeli) เป็นปรสิต
ท่ีพบในเมด็เลือดแดงและเมด็เลือดข าวชนิดท่ีไม่มีการสร้างเมด็สี  มีรูปร่างไม่แน่นอน ทัว่ไปอาจ
เป็นรูปหยดน ้า รูปแท่ง รูปกลม พบในโค กระบือ แพะ แกะ ดงัรูปท่ี 3.39   

 

 
รูปท่ี 3.39 ปรสิตสกุลไทเลอเรีย  

(ท่ีมา : http://www.itg.be/internet/jaarverslag00/en/dep-iergeneeskunde.htm#projecten) 

 

     มีเห็บเป็นพาหะ โดยการดูดเลือด การก่อโรคของปรสิตสกุลไทเลอเรีย ในประเทศ
ไทยเป็นชนิดท่ีไม่รุนแรงมากนกั อาจพบอาการ ซึม เบ่ืออาหาร น ้านมลด และโลหิตจางไดบ้า้ง  การ
ตรวจวนิิจฉั ยสามารถตรวจโดยใชว้ธีิท าฟิลม์เลือดบาง เพื่อดูลกัษณะของเช้ือ อาจมีลกัษณะเป็น
รูปร่างกลม แท่ง หรือรูปร่างไม่แน่นอน การรักษาในประเทศไทยยงัไม่มีรายงานแน่ชดั แต่ใน
ต่างประเทศมีรายงานการใชย้าออกซีเตตราไซคลิน (Oxytetracyline) ขนาด 20 มก./กก. ในการ
รักษาปรสิตไทเลอเรีย  แอนนูลาทา (T. annulata) 

 

        

http://www.itg.be/internet/jaarverslag00/en/dep-iergeneeskunde.htm#projecten
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 3.11.8 โรคมาลาเรียในสัตว์ปีก (Plasmodium Infection) 

    เกิดจาก ปรสิตสกุลพลาสโมเดียม (Plasmodium spp.) เป็นเช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรค
มาลาเรียในสัตวปี์ก ปรสิตท่ีมีความรุนแรงไดแ้ก่ ปรสิตพลาสโมเดียม กาลินาเซียม (P. gallinaceum) 

ดงัรูปท่ี 3.40 ท าใหอ้ตัราการป่วยและตายสูงในสัตวปี์ก โดยเฉพาะในไก่ท่ียงัไม่เคยไดรั้บเช้ือ     ซ่ึง
การติดเช้ือมกัไม่แสดงอาการในนกเฉพาะถ่ิน มียงุเป็นพาหะ 

 

 

 

รูปท่ี 3.40 ปรสิตพลาสโมเดียม กาลินาเซียม ในฟิลม์เลือดไก่ไข่ 
(ท่ีมา : http://www.itg.be/internet/jaarverslag00/en/dep-iergeneeskunde.htm#projecten) 

 

 

  การติด ปรสิตสกุลพลาสโมเดียม อาจไม่ แสดงอาการทางคลินิก ท่ีเด่นชดั มกัพบ
อาการอ่อนแอ หายใจอ่อนเพลีย  ไข่ลด  เลือดออกท่ีตา  ทอ้งป่อง โลหิตจางและตาย  มกัพบการตาย
เน่ืองจากภาวะโลหิตจางอยา่งรุนแรง  หรือมีการอุดตนัของเส้นเลือดฝอยในสมองหรืออวยัวะอ่ืน  

โดยเช้ือระยะเมอร์มอนท์  (Mermonts) อยู่เซลลต์บั  ในเซลลบุ์ผนงัหลอดเลือด ตบัและมา้มจะขยาย
อยา่งเด่นชดัและสีซีดจาง  สีน ้าตาลเขม้สีด า  การรักษา  ใชย้ากลุ่มคลอโรควนิ  (Chloroquine)  ขนาด 
20 มก. / กก. ใหต้อนเชา้ และขนาด 10 มก./กก. ตอนเยน็ สามวนัต่อมาให ้ 10 มก./กก. ร่วมกบัการ
ใหย้า เตตราซยัคลิน ขนาด 80 มก./กก. แบ่งใหกิ้นเชา้เยน็ นาน 7 วนั รวมถึงอาจพิจารณาการให้
วติามินเอ บี และ ซี เพื่อลดภาวะเครียด และใหธ้าตุเหล็กเพื่อบ ารุงเลือด 
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 3.11.9 โรคลวิโคไซโตซูโนซีส (Leucocytozoonosis) 

   เกิดจากปรสิตสกุลลิวโคไซโตซูน (Leucocytozoon spp.) พบไดท้ัว่ไปในประเทศ
ไทย    ท าใหเ้กิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในอุตสาหกรรมการเล้ียงไก่เน้ือและไก่ไข่ ในประเทศ
ไทยพบ 2 สายพันธ์ุ คือ ลิวโคไซโตซูน คอลเลอรีไอ (Leucocytozoon Caulleryi) และ ลิวโคไซ
โตซูน  ซาบราเซซิ (Leucocytozoon Sabrazesi) เช้ือสามารถเจริญไดท้ั้งในเมด็เลือดขาวและเมด็เลือด
แดง การติดต่อมีร้ิน (Culicoides spp.) เป็นพาหะน าโรค เช้ือเขา้สู่ไก่ไดโ้ดยการถูกร้ินกดั จากนั้ นเช้ือ
จะเจริญทั้งในเมด็เลือด (Gametocytes) และในอวยัวะ ซ่ึงสามารถท าให้ มองเห็นเป็นจุดขาว  

(Megalomeronts) บนในอวยัวะนั้นได ้ ไก่อาจแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการได ้ อาการท่ีพบ คือ 
ซึม เบ่ืออาหาร ไข่ลด ทอ้งเสีย         ข้ีมีสีเขียว และอาจจะมีอาทางการระบบประสาทส่วนก ลางร่วม
ดว้ย  ในไก่ท่ีติดปรสิตลิวโคไซโตซูน คอลเลอรีไอ จะมีอาการท่ีเห็นไดช้ดั ใน  1 สัปดาห์หลงัจาก
การติดเช้ือ  การตรวจวนิิจฉยัสามารถเจาะ เลือด ตรวจโดยวธีิท าฟิลม์เลือดบาง จะเห็นเช้ืออยูบ่ริ เวณ
ขอบดา้นใดดา้นหน่ึงของเมด็เลือดแดง หรือเมด็เลือดขาว ดนันิวเคลียสของเมด็เลือดแดงใหไ้ปอยู่
ขา้ง และท าใหเ้มด็เลือดแดงผดิรูป ดงัรูปท่ี 3.41 

 

 
 

รูปท่ี 3.41 ปรสิตลิวโคไซโตซูน คอลเลอรีไอ ในฟิลม์เลือดไก่ไข่ 
 

    การรักษาใชย้าซลัฟาไดเมท็โธซีน  (Sulfadimethoxine) ขนาด 1 กรัมต่อน ้า 1 ลิตร 
ใหกิ้นติดต่อกนั 7 วนั จากนั้นใหกิ้นต่ออีก 3 วนั มกัใชไ้ดผ้ลกบัการติดเช้ือลิวโคไซโตซูน คอล
เลอรีไอ 

 



 

บทท่ี 3 การตรวจหาปรสิตในเลือด   73  

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

       3.11.10 โรคไมโครพลาสโมซีสในเลอืด (Hemotropic Mycoplasmosis)  

      สาเหตุของโรคเกิดจากแบคทีเรียแกรมลบในสกุลไมโครพลาส มา (Mycoplasma 

spp.)โรคน้ีพบกระจายอยูท่ ัว่โลก มีลกัษณะเป็นรูปแท่ง ทรงวงกลม หรือรูปคลา้ยวงแหวน สามารถ
เจริญไดใ้นเซลลเ์มด็เลือดแดงท่ีโตเตม็ท่ี แต่เดิมรู้จกัในช่ือ ฮีโมบาโทเนล โลซีส 
(Haemobartonellosis) และเอพเพอรีโทซูนโนซีส (Eperythrozoonosis) แต่ปัจจุบนัมีการจดักลุ่มโดย
อาศยัการเปรียบเทียบของการเรียงตวัของ ล าดบัเบสในกรดนิวคลีโอไทด ์ 16เอส อาร์เอน็เอ  ในสุนขั
พบ 2 ชนิดคือ เช้ือ ไมโครพลาส มา ฮีโมเคนีส (Mycoplasma haemocanis) ช่ือเดิมคือ  ฮีโมบา
โทเนล ลา เคนีส  (Haemobartonella canis) และ  แคนดิดดาทสั  ไมโครพลาส มา ฮีมาโตพาวมุ 
(Candidatus mycoplasma haematoparvum) ในแมวพบ 3 ชนิดคือไมโครพลาส มา ฮีโมฟีลีส  

(Mycoplasma haemofelis) ช่ือเดิมคือฮีโมบาโทเนลลา ฟีลีส (Haemobartonella felis) ในสุกรพบ  2 

ชนิดคือ ไมโครพลาส มา ซูอีส (Mycoplasma suis) ช่ือเดิมคือเอพเพอริโทซูน ซูอีส  (Eperythrozoon 

suis) และ        เอพเพอริโทซูน พาร์วมุ (Eperythrozoon parvum) ในโคพบปรสิตไมโครพลาส มา 
เวนโยนไล  (Mycoplasma wenyonli) ช่ือเดิมคือ  เอพเพอริโทซูน  เวนโยนไล  (Eperythrozoon 

wenyonli) ในแพะแกะพบไมโครพลาสมา โอวสี (Mycoplasma ovis) ช่ือเดิมคือ เอพเพอริโทซูน   โอ
วสี (Eperythrozoon  ovis)   

    โรคน้ีเด่นในแมวโดยเฉพาะเช้ือ ไมโครพลาส มา ฮีโมฟีลีส   ซ่ึงมีความรุนแรงมาก
ท าใหเ้กิดภาวะโลหิตจางรุนแรงในแมวทัว่โลก  การติดต่อสามารถติดต่อผา่นทาง หมดั ยงุ เห็บ ดูด
เลือด การใหเ้ลือด และผา่นทางรกรวมถึงการคลอดดว้ย เช้ือมีระยะฟักตวัประมาณ 1 – 3 สัปดาห์
ข้ึนกบัความรุนแรงของเช้ือ ปริมาณเช้ือท่ีไดรั้บและภูมิตา้นทางของสัตว ์พบวา่ในแมวท่ีติดเช้ืออาจ
ไม่แสดงความผดิปกติใด ๆ  จนถึงตายได ้ในแมวท่ีมีอาการรุนแรง มกัมีอาการซึม มีไข ้หวัใจเตน้
เร็ว หายใจเร็ว  อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร น ้าหนกัลด เยือ่เมือกมีสีซีด บางคร้ังอาจพบภาวะดีซ่านได ้การ
ตรวจวนิิจฉยัสามารถตรวจโดยใชว้ธีิท าฟิลม์เลือดบาง เพื่อดูลกัษณะของเช้ือ ซ่ึงเช้ือมีลกัษณะเป็น
รูปแท่ง หรือเป็นจุดกลมมกัอยูบ่ริเวณขอบของเมด็เลือดแดง ซ่ึงบางคร้ังอาจเขา้ใจผดิวา่เป็นตะกอน
สีได ้  ดงัรูปท่ี 3.42 



 

74  บทท่ี 3 การตรวจหาปรสิตในเลือด 
 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

 
 

รูปท่ี 3.42 เช้ือไมโครพลาสมา ฮีโมฟีลีส ท่ีอยูบ่นผวิของเมด็เลือดแดง 

(ท่ีมา : John W. Harvey.2011. http://www.merckmanuals.com/vet/circulatory_system/ 

                     Blood_parasites/schistosomiasis.html) 

 

     

  การรักษาในแมวท่ีหายจากการติดเช้ือจะเป็นตวักกัโรคต่อไป การรั กษาสามารถใช้
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเตตราไซคลินขนาด 5 - 10 มก./กก. ทุก 24 ชัว่โมง นาน 2 - 3 สัปดาห์  
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3.12 สรุป 

ในการตรวจหาพยาธิในเลือดมีหลายวธีิท่ีสามารถใชใ้นการตรวจได ้โดยมากนิยมวธีิการท า
ฟิลม์เลือดบางโดยการยอ้มสีโดยใชสี้โรมานอฟสกี (Romanovsky) เช่น สีไรทย์ิมซ่า  ในการแปลผล
ฟิลม์เลือดไดถู้กตอ้ง เสมียร์จะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่ควรแปลผลจากสเมียร์ท่ีคุณภาพไม่ดี และตอ้งดูส่ิง
แปลกปลอมบน เมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาวและ และในน ้าเลือด  โดยเร่ิมดูดว้ย เลนส์ก าลงัต ่า ก่อน
เสมอ  นอกจากวธีิการท าฟิลม์เลือดแลว้ในการตรวจปรสิตในเลือดในโรงพยาบา ลสัตวนิ์ยมใช้ ชุด
ตรวจส าเร็จรูป เพราะสามารถตรวจไดร้วดเร็ว และยนืยนัผลการตรวจไดช้ดัเจน แต่ทั้งน้ีตอ้ง
พิจารณาร่วมกบัอาการทางคลินิกท่ีพบ  ผลกา รตรวจเลือดทางหอ้งปฏิบติัการ   ปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาใหส้ามารถตรวจปรสิตในเลือด ชนิดปรสิตเออริเชีย  เคนีส   ตวัเตม็วยัของพย าธิหนอนหวัใจ
(Dirofilaria imitis)  ปรสิตอะนาพลาสมา ฟาโกไซโตฟิลมั และโรคไลม ์ได ้

 

 

ค าถามท้ายบท 

      1. การตรวจหาปรสิตในเลือดโดยวธีิบฟัฟีโคท้ สเมียร์ต่างจากวธีิท าฟิลม์เลือดบางอยา่งไร  

      2. การตรวจหา ปรสิต ในเลือด ชนิด ปรสิตทริปปาโนโซมา อีแวนไซ และ ตวัอ่อน ของพยาธิ
หนอนหวัใจสามารถตรวจไดโ้ดยวธีิใด ท่ีท าไดร้วดเร็วและไม่จะเป็นตอ้งยอ้มสี 

      3. การตรวจหาปรสิตในเลือดชนิดบาบีเซีย นิยมใชว้ธีิใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

      4. จงอธิบายหลกัการท างานของชุดตรวจส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการตรวจหา ปรสิต ในเลือดชนิด          

เออริเชีย  เคนีส    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

การตรวจค่าทางเคมีในเลอืด 

 

การตรวจค่าทางเคมีในเลือดเป็นการตรวจหาค่าเอนไซมต่์างๆในร่างกาย  ช่วยในการ
ประเมินสภาพสัตว ์หรือช่วยในการตรวจวนิิจฉยัทางคลินิกได้  ซ่ึงในการตรวจนั้นบางคร้ังไม่ไดใ้ช้
ประเมินการท างานของอวยัวะนั้นโดยตรง เช่นการตรวจการท างานของตบั ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้เป็นการ
ตรวจสภาพของตบัไม่ใช่การตรวจการท างานของตบั  หรือการตรวจการท างานของตบัอ่อน ก็ไม่
สามารถตรวจการท างานของตบัอ่อนไดโ้ดยตรง แต่อาศยัการตรวจจากเอนไซมท่ี์ตบัอ่อนสร้าง
ข้ึนมา เป็นตน้ ในบทน้ีจะของกล่าวถึงการตรวจค่าทางเคมีในเลือดของตบั ไต ตบัอ่อน  และการวดั
โปรตีนในพลาสมา ซ่ึงเป็นการตรวจท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากวา่สามารถช่วยในการวนิิจฉยัโรคได ้  

 

4.1 การตรวจค่าการท างานของตับ   
ช่วยในการประเมินการเกิดโรคตบั ความรุนแรงและการด าเนินไปของโรค โดยทัว่ไปอาจ

ตรวจหนา้ท่ีการท างานของตบั หรือตรวจการท างานของเอนไซม์ตบัซ่ึงแสดงถึงสภาพของตบัใน
ขณะนั้น การตรวจการท างานของตบัอาจตรวจไดจ้าก  
      4.1.1 ระดบักรดน ้าดีในซีร่ัม (Serum bile acids) เป็นตวับ่งช้ีท่ีไวและจ าเพาะต่อการ ท างาน
ของตบั สามารถใชว้นิิจฉยั โรคเก่ียวกบัตบัและตบัอ่อน  (Hepatobiliary disease) หรือโรคในระบบ
ไหลเวยีนเลือดของตบัและตบัอ่อน  (Hepatoportal circulation) ได ้ค่าปกติของ ฟาสต้ิง ซีรัม ไบด ์เอ
ซิด (Fasting serum bile acid) ในสุนขั 2.5 ไมโครโมล /ลิตร ในแมว 1.5 ไมโครโมล /ลิตร พบวา่ 2 

ชัว่โมง หลงัจากกินอาหาร ค่า ฟาสต้ิง ซีรัม ไบด ์เอซิด ในสุนขัเพิ่มข้ึนเป็น 30 ไมโครโมล /ลิตร และ
ในแมว 20 ไมโครโมล/ลิตร. แสดงถึงค่าการท างานผดิปกติของตบัได ้

      4.1.2 การตรวจระดบัแอมโมเนียในพลาสมา (Plasma ammonia) หรือ การตรวจ ค่า
แอมโมเนีย โทเลอเรนซ์ เทส  (Ammonia tolerance test) แอมโมเนียจะถูกเมตตาบอไลซ์ท่ีตบั ดงันั้น
การตรวจ   แอมโนเนียในเลือดจึ งเป็นการตรวจท่ีไวต่อการท างานของตบั เน่ืองจากแอมโมเนียถูก
สร้างจากแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ (Colon) สร้างจากโปรตีนในอาหาร และจะถูกเปล่ียนเป็นยเูรียโดย
ตบั ค่าปกติของแอมโมเนียในกรแสเลือดมีค่า 20 - 120 ไมโครกรัม /เดซิลิตร  แต่มีขอ้ควรระวงัใน
การตรวจระดบัแอมโมเนียในเลื อด คือ การเก็บตงัอยา่งเลือดซ่ึงควรตรวจทนัที เน่ืองจากเลือดท่ีทิ้ง
ไวน้านจะท าใหเ้กิดการปล่อยของแอมโมเนียออกมาไดเ้น่ืองจากการแตกของเมด็เลือดแดง  
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       4.1.3 การตรวจการท างานของเอนไซมต์บั (Serum Hepatic Enzyme Activities) เป็นการ
ตรวจสภาพของตบั ไม่ใช่การตรวจกา รท างานของตบั ซ่ึง ค่าการท างานของเนไซม์  (Enzyme 

activities) แสดงถึงภาพโดยรวมของเยือ่หุม้เซลลต์บั หรือสภาพของระบบน ้าดี  โดยเอนไซมท่ี์จะ
ตรวจดงัน้ี 
                4.1.3.1 ซีร่ัม อลานีน ลีฟเวอร์ สเปกซิฟิก เอนไซม์(Serum alanine liver specific 

enzyme;SALT หรือช่ือเดิม SGPT) เป็นเอนไซมท่ี์ใชใ้นการตรวจตบัโดยเฉพาะ (Liver Specific 

Enzyme) โดยเฉพาะในสุนขัและแมว ใชเ้พื่อตรวจสอบการบาดเจบ็ การอกัเสบ การตายของผนงั
เซลลต์บั โดยจะพบวา่มีเอนไซมน้ี์อยูใ่นกระแสเลือด เอนไซมน้ี์มีค่าคร่ึงชีวติประมาณ 48 ชัว่โมง 
พบวา่เอนไซมน้ี์สูงข้ึนอยา่งมากในกรณีเกิดเน้ืองอกท่ีตบั ตบัอกัเสบเฉียบพลนั เกิดการตายของเน้ือ
ตบัอาจเน่ืองจากยา หรือ สารเคมี สารพิษ  
                4.1.3.2 ซีร่ัม แอสปาเตต ลีฟเวอร์ สเปกซิฟิก เอนไซม์  (Serum aspartate liver 

specific enzyme ;SAST หรือ SGOT) มีหนา้ท่ีคลา้ยกบัซีร่ัม อลานีน ลีฟเวอร์ สเปกซิฟิก เอนไซม์แต่
ซีร่ัม แอสปาเตต ลีฟเวอร์ สเปกซิฟิก เอนไซม ์ท่ีสูงข้ึนเม่ือมีการท าลายของเซลลต์บั กลา้มเน้ือ มีค่า
คร่ึงชีวติประมาณ 12 ชัว่โมง 

                4.1.3.3 ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์ (Serum alkaline phosphatase ;SAP) 

ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยเซลลบุ์ท่อ น ้าดี  มกัสูงข้ึนในกรณี เกิดการอุดตนัท่ีท่อน ้าดี หรือเกิดพยาธิสภาพท่ี
ตบัเน่ืองมาจากการใชส้เตียรอยด์  (Steroid hepatopathy) และโรคกระดูก  พบไดใ้นเน้ือเยือ่หลาย
ชนิด เช่น  ตบั  กระดูก ล าไส้  รก และไต แต่ในจ านวนน้ี   ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟ าเตส เอนไซม์ ท่ี
พบท่ีตบัและกระดูกมีความส าคญัท่ีเด่นชดักวา่ เพราะเน่ืองจากมีค่าคร่ึงชีวติประมาณ 72 ชัว่โมง 
ในขณะท่ีเน้ือเยือ่อ่ืนมีค่าคร่ึงชีวติเพียง 3-6 นาที มกัพบค่า ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์   
สูงข้ึนเม่ือมีการขดัขวางการไหลของน ้าดีไม่วา่จะเกิดภายใน หรือภายนอกตบั  เน่ืองจากเอนไซม์
ดงักล่าวไม่สามารถถูกขบัออกไปทางน ้าดี  อาจเน่ืองจากเซลลต์บับวมหรือขยายใหญ่ท าใหเ้กิด ตบั
แขง็ได ้สุนขัจะไวต่อการไดรั้บยากลุ่มสเตียรอยด ์(Glucocorticoids) มากกวา่ในแมว พบวา่การฉีดส
เตียรอยด ์เพียงคร้ังเดียว สามารถท าใหค้่า ซีร่ัม อั ลคาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์  สูงข้ึนไดน้าน
เช่นเดียวกบัสุนขัท่ีเป็นโรค คูซซ่ิง ซินโดรม (Hyperadrenocorticism : Cushing’s Syndrome)  และ
พบวา่ยากลุ่ม Barbiturate และยาแกช้กัต่าง  ๆ สามารถท าใหเ้อนไซมน้ี์สูงข้ึนได ้   ค่าคร่ึงชีวติของ
เอนไซม ์ ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟาเต ส เอนไซม์  ในแมวประมาณ 6 ชัว่โมง และพบวา่ ซีร่ัม อลั
คาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์ ในตบัแมวมีเพียง 1 ใน 3 ของสุนขั ดงันั้นการตรวจพบ เอนไซม ์ซีร่ัม 
อลัคาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์  ท่ีสูงข้ึนเพียงเล็กนอ้ยในแมว แสดงถึงโรค ตบัและน ้าดี ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน โรคในแมวท่ีท าใหค้่า ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟาเตส เอนไซม์ สูงข้ึนไดแ้ก่โรคไขมนัสะสมใน
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ตบัในแมว  (Feline hepatic lipidosis)  เน้ืองอกท่ีตบั (Hepatic lymphosarcoma)  ถุงน ้าดีอกัเสบ โรค
ถุงน ้าดีอุดตนัในแมว  (Feline cholangiohepatitis) ท่อน ้าดีอุดตนั  (Bile duct obstruction) และโรค
ไฮเปอร์ไทรอยดิซึม (Hyperthyroidism) 

               4.1.3.4 ซีร่ัม แกรมมา กลูตามิล ทรานเปบติเดส เอนไซม ์(Serum gamma glutamyl 

transpeptidase;GGT) ค่าซีร่ัม แกรมมา กลูตามิล ทรานเปบติเดส เอนไซม ์มกัเพิ่มข้ึนในกรณีเกิดการ
อุดตนัท่ีท่อน ้าดี หรือเกิดพยาธิสภาพท่ีตบัเน่ืองมาจาก การใชส้เตียรอยด ์ โดยค่าซีร่ัม แกรมมา กลูตา
มิล ทรานเปบติเดส เอนไซม ์ จะสูงข้ึนขนานไปกบั ซีร่ัม อลัคาไลน์ ฟอสฟาเตส  เอนไซม์  และจะ
เพิ่มเด่นชดัเม่ือเกิดภาวะตบัแขง็  

 

4.2 การตรวจค่าการท างานของไต  
การตรวจการท างานของไตโดยประเมินจากค่า ระดบันนัโปรตีน ไนโตรเจน ในกระแส

เลือด (Nonprotein nitrogen level in blood;NPN) ซ่ึงค่าระดบันนัโปรตีน ไนโตรเจน ในกระแสเลือด 
คือ สารประกอบไนโตรเจนในซีร่ัมหรือพลาสมา โดยไม่ใช่สารประกอบโปรตีน เช่น ยเูรีย  (Urea)      

ครีเอตินีน (Creatinine) ยริูกแอซิด  (Uric acid) แอมโมเนีย (Ammonia) กรดแอมโมเนีย (Amino 

acid) ซ่ึงสารเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของผลผลิตของกระบวนการเมตาบอลิซึ มของเน้ือเยือ่และการยอ่ย
โปรตีนมีเอนไซมท่ี์ตรวจ ดงัน้ี 

      4.2.1 ค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในกระแสเลือด (Blood Urea Nitrogen ;BUN) ยเูรียเกิดจาก
การยอ่ยสลายโปรตีนไดแ้อมโมเนียและถูกเปล่ียนแปลงเป็นยเูรียท่ีตบั และถูกขบัทิ้งทางไต ซ่ึงยเูรีย
มีฤทธ์ิเป็นยาขบัปัสสาวะอยา่งอ่อน  ๆ ปกติยเูรียจะถูกดูดกลบัท่ีท่อไตประมาณร้อยละ 25 - 40  การ
ตรวจค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในกระแสเลือด บ่งบอกถึงการเสียหายของการกรองของโกลเมอรูลสั 
หรือเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดการตายของเน้ือเยือ่ การอดอาหาร การออกก าลงักาย การมี
ไข ้ ติดเช้ือ การไดรั้บยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด ์  (Corticosteroid) หรือการกินอาหารท่ีมีโปรตีนสูง
โดยมกัพบค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในกระแสเลือด สูงสุดหลงัจากกินโปรตีนไป 6 ชัว่โมง  ค่าปกติของ 
ค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในก ระแสเลือด ในสุนขัคือ 6 - 24 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และในแมวคือ  5 - 50 

มิลลิกรัม /เดซิลิตร การลดลงของ ค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในกระแสเลือด อาจเกิดเน่ืองจากโรคเบาจืด 
(Diabetes Insipidus) หรือโรคไฮเปอร์อดีโน คอร์ติชิซึม (Hyperadrenocorticism)  

      4.2.2 ค่าครีเอตินีน  เป็นนนัโปรตีน ไนโตรเจน (Non protein nitrogen;NPN)  ท่ีเกิดจาก
การเมตาบอลิซึมของกลา้มเน้ือ โดยเปล่ียนรูปจากครีเอติน (Creatin) และฟอสโฟครีเอติน 

(Phosphocreatin) ไดเ้ป็นครีเอตินีน  ซ่ึงถูกขบัออกจากร่างกายโดยการกรองผา่นโกลเมอรูลสัของไต
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ไดอ้ยา่งเดียว โดยไม่มีการดูดกลบัทางท่อไต  ดงันั้นค่าน้ีจึงเป็นค่าท่ีดีในการบ่งช้ีถึงการท างานของ
ไต ค่าปกติของ    ครีเอตินีน  ในสุนขัและแมวคือ นอ้ยกวา่ 1.6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

 

4.3 การตรวจค่าการท างานของตับอ่อน  

ตบัอ่อนเป็นอวยัวะท่ีอยูบ่ริเวณล าไส้เล็กตอนบน (Duodenal Loop) โดยอยูร่ะหว่ างล าไส้
เล็กส่วนตน้และกระเพาะอาหาร มีหนา้ท่ีในการสร้างน ้ายอ่ย  โปรตีเอส  (Protease) อะไมเลส  

(Amylase) ไลเปส (Lipase) ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการยอ่ยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมนัตามล าดบั 
สร้างฮอร์โมนควบคุมน ้าตาลในเลือด สร้างสารไบคาร์บอเนต (Bicarbonate) ความเขม้ขน้สูงเพื่อให้
น ้ายอ่ยในล าไส้เล็กท างานไดดี้ โดยปกติการตรวจการท างานของตบัอ่อนจะใชเ้อนไซมท่ี์สร้างจาก
ตบัอ่อน เป็นตวับ่งช้ีการท างานของตบัอ่อน ปกติเอนไซมท่ี์สร้างจากตบัอ่อนมกัถูกสร้าง เก็บ และ
ถูกหลัง่ออกมาในรูป อินแอกทีฟ ไซโมเจน (Inactive zymogen)  และจะเกิดการเปล่ียนแป ลงในรูป
ของ แอกทีฟ ไซโมเจน (Active zymogen) ก็ต่อเม่ือหลัง่และเคล่ือนท่ีเขา้สู่ล าไส้เล็กส่วนตน้แลว้
เท่านั้น  ดงันั้นจึงสามารถตรวจพบเอนไซม ์โปรตีเอส   อะไมเลส   ไลเปส ในระดบัต ่า แต่ถา้มีความ
ผดิปกติของตบัอ่อนเน่ืองจากการบาดเจบ็หรือความเสียหายของตบัอ่อน เน้ือง อก เน้ือตายท่ีตบัอ่อน 
เป็นตน้ ท าใหเ้อนไซมเ์หล่าน้ีสูงข้ึนได ้สามารถตรวจการท างานของตบัอ่อนโดยการตรวจหาระดบั
ของเอนไซม ์ อะไมเลส    ไลเปส และ ซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ (Serum  trypsin-like 

immunoreactivity ;TLI) ในกระแสเลือดแลว้  ยงัมีการตรวจดว้ยวธีิ อ่ืน ๆ ท่ีสามารถบ่งบอกถึงค วาม
เสียหายของตบัอ่อนได ้แต่ในบท น้ีจะของกล่าวถึงเพียงการตรวจเอนไซมเ์อนไซม ์   อะไมเลส   ไล
เปส และซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ ในกระแสเลือดเท่านั้น 
       4.3.1 อะไมเลส    เป็นการตรวจระดบัเอนไซม ์ อะไมเลส    ในเลือดซ่ึงสามารถ ตรวจพบได้
ในเน้ือเยือ่หลายชนิด ไดแ้ก่  ล าไส้  ไต  มดลูก  ตบัอ่อน  ตบั โดยพบสูงสุดท่ีตบัอ่อนและล าไส้เล็ก 
มีค่าคร่ึงชีวติประมาณ 12 - 48  ชัว่โมง โดยปกติเอนไซม์ อะไมเลส    ในเลือดไม่ไดมี้แหล่งก าเนิด
จากตบัอ่อนอยา่งเดียว และจะถูกอินแอกทีฟ  และขบัทิ้งผา่นทางไต จะพบ วา่มีค่าเอนไซม์อะไมเลส    

ในเลือดเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีเกิดภาวะตบัอ่อนอกัเสบอยา่งเฉียบพลนั เกิดเน้ือตายท่ีตบัอ่อน เน้ืองอกท่ี
ตบัอ่อน ล าไส้อุดตนั ล าไส้ฉีกขาด ไตมีความผดิปกติหรือมีการกรองลดลงได ้อาจตรวจพบวา่ค่า
เอนไซม ์  อะไมเลส   ในเลือดท่ีสูงมากกวา่ค่าปกติ 4 เท่าข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญั อาจใชบ้่งช้ีถึงภาวะ
ตบัอ่อนอกัเสบได ้ และในมา้สามารถบ่งบอกถึงการเกิดภาวะช่องทอ้งส่วนตน้อกัเสบ (Proximal 

Enteritis) และการเสียดทอ้ง (Colic) ได ้แต่ในบางคร้ังค่าเอนไซม์ อะไมเลส    ในเลือดท่ีสูงข้ึนไม่
มาก อาจพิจารณาการตรวจเอนไซมช์นิดอ่ืนร่วมดว้ย เพื่อยนืยนัสาเหตุการเกิดได ้
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       4.3.2 ไลเปส  การตรวจระดบัเอนไซมไ์ลเปส  ในเลือดพบวา่เอนไซมน้ี์ถูกสร้างจากตบัอ่อน
และกระเพาะอาหารโดยตบัอ่อนเป็นอวยัวะหลกัในการสร้าง ไลเปส  ท าหนา้ท่ีในการยอ่ ยสลายไตร         

กลีเซอไรด์ใหเ้ป็นกรดไขมนัและกรีเซอรอล  การเพิ่ มข้ึนของเอนไซม ์ ไลเปส  ในกระแสเลือดเกิด
ไดจ้ากตบัอ่อนอกัเสบ เกิดเน้ือตายหรือเน้ืองอกท่ีตบัอ่อน การอุดตนัท่อทางเดินของเอนไซมใ์นตบั
อ่อน  กระเพาะอาหารอกัเสบ  กระเพาะอาหารและล าไส้อกัเสบ เกิดบาดแผล หรือแผลหลุม  ตบัวาย
เฉียบพลนั เน้ืองอกท่ีตบั และ ยากลุ่มคอร์ติโค สเตียรอยด ์ ในสุนขัและแมวอาจตรวจพบวา่ค่า
เอนไซม ์ไลเปส  ในเลือดท่ีสูงมากกวา่ค่าปกติ 4 เท่าข้ึนไป  อยา่งมีนยัส าคญัอาจใชบ้่งช้ีถึงภาวะตบั
อ่อนอกัเสบไดแ้ต่อาจตอ้งพิจารณาถึงกรณีอ่ืนดว้ยโดยพบวา่ในสุนขัท่ีเป็นโรคไต สุนขัไดรั้บยากลุ่ม 
เด็กซาเมททาโซน (Dexamethasone) พบการอกัเสบในกระเพาะอาหารและล าไส้ ก็สามารถพบวา่ค่า
เอนไซมไ์ลเปส  สูงข้ึนได ้ แต่ในสัตวป์ศุสัตวแ์ละมา้พบวา่การเพิ่มข้ึนของเอนไซม์ ไลเปส  ในเลือด
ไม่สามารถใชใ้นการตรวจวนิิจฉยัโรคตบัอ่อนอกัเสบได ้ 
      4.3.3 ค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ  ปัจจุบนัการตรวจหาระดบัค่าซีร่ัม ทริปซิน 
ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ  มกัใชใ้นการวนิิจฉยัภาวะ พร่องเอนไซมจ์ากตบัอ่อน  (Exocrine pancreatic 

insufficiency;EPI) แต่พบวา่ระดบัของ ค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ  ท่ีสูงข้ึนสามารถ
บ่งช้ีถึงภาวะตบัอ่อนอกัเสบช่วงตน้ในสุนขั และ ใชย้นืยนัภาวะตบัอ่อนอกัเสบในแมวได ้เน่ืองจาก
ค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ  มีความจ าเพาะต่อความผดิปกติของตบัอ่อนมากกวา่การ
ตรวจระดบัเอนไซมอ์ะไมเลส   และไลเปส  ในเลือดซ่ึงในการตรวจ ค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรี
แอคทีวตีิ  นั้นจะเป็นการตรวจหาเอนไซม์ ทริปซิน  และ เอนไซมท์ริปซิโนเจน ในเลือด โดย  

เอนไซมท์ริปซิโนเจนจะถูกสร้างจากตบัอ่อนเท่านั้น และถูกเปล่ียนเป็นเอนไซมท์ริปซิน ท่ีล าไส้เล็ก 
ซ่ึงการตรวจนั้นจะใชแ้อนติบอดีท่ีมีความจ าเพาะต่อ เอนไซมท์ริปซิน  และ เอนไซมท์ริปซิโนเจน
ค่าท่ีไดจ้ะมีความจ าเพาะต่อชนิดสัตว ์แล ะไม่สามารถขา้มชนิดสัตวไ์ด ้โดยใชต้รวจจา กซีร่ัมสัตวท่ี์
อดอาหาร  พบวา่ค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ  ท่ีสูงข้ึนสามารถบ่งช้ีถึงภาวะตบัอ่อน
อกัเสบช่วงตน้ในสุนขั และใชย้นืยนัภาวะตบัอ่อนอกัเสบในแมวได ้แต่อยา่งไรก็ตามความผดิปกติ
ของไต มีผลต่อค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมูโนรีแอคทีวตีิ เช่นกนั เน่ืองจากค่าซีร่ัม ทริปซิน ไลค ์อิมมู
โนรีแอคทีวตีิ ถูกขบัออกทางไต ดงันั้นจึงควรตรวจการท างานของไตร่วมดว้ย  เพื่อช่วยในการตรวจ
วนิิจฉยั 
 

 

 

 



 

82   บทท่ี 4 การตรวจค่าทางเคมีในเลือด 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

4.4 การวดัปริมาณโปรตีนในพลาสมา 
การวดัปริมาณโปรตีนในพลาสมาถือวา่เป็นการตรวจร่างกายสัตวโ์ดยทัว่ไป ไม่ค่อยมีความ 

จ าเพาะต่อโรคใด แต่ช่วยในการวนิิจฉยัร่วมกบัการตรวจอยา่งอ่ืน  ใชติ้ดตามรักษาอาการป่วยเป็น
การพิจารณาต่อการตอบสนองและการสร้างเน้ือเยือ่  
     4.4.1 ความหมายและชนิดของโปรตีนในพลาสมา 

               โปรตีนในพลาสมา (Plasma Protein : PP) หมายถึง กลุ่มของโปรตีนชนิดต่าง  ๆ ท่ี
มีลกัษณะและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึงพบในกระแสเลือด โปรตีนในพลาสมาประกอบดว้ย 

                4.4.1.1 อลับูมิน (Albumin) เป็นโปรตีนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีสร้างจากตบั  และเมด็เลือด
ขาวท าหนา้ท่ีต่อสู่กบัเช้ือโรค  เน่ืองจากมากท่ีสุ ดในกระแสเลือด คิดเป็น  50 - 60% ของโปรตีน
ทั้งหมด เป็นโปรตีนขนาดใหญ่ มีค่าคร่ึงชีวติระหวา่ง 3 - 28 วนั ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาแรงดนั
ออสโมติก  75% มีอลับูมินเป็นส าคญั โรคท่ีท า ใหอ้ลับูมินลดลงอยา่งมีนยัส าคญั จะมีผลท าใหก้าร
เคล่ือนท่ีของน ้าจากหลอดเลือด เขา้สู่ช่ องวา่งระหวา่งเน้ือเยือ่ มีผลท าใหค้วามดนัต ่าและบวมน ้าใน
ชั้นใตผ้วิหนงั  หรือใตป้อด และของเหลวในช่องวา่งของร่างกาย เช่น น ้าในช่องปอด (Pleural 

Effusion) และทอ้งมาน (Ascites) รวมทั้งมีผลท าใหโ้ปรตีนท่ีจะจบักบัยาบางชนิดต ่าลง จึงมีตวั ยา
อิสระในการะแสโลหิตเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กิดภาวะยาเกินขนาดได ้  
                4.4.1.2 กลอบูลิน (Globulin) เป็นโปรตีนท่ีพบรองลงมาจากอลับูมิน มีส่วนร่วมใน
การรักษาแรงดนัออสโมติก การขนส่งโปรตีนหรือยา ส่วนภาวะโปรตีนในเลือดสูง  

(Hyperproteinemia) มกัพบในกรณีท่ีมีการ เพิ่มปริมาณของ กลอบูลิน เช่น โรคเก่ียวกบัระบบ สร้าง
เมด็เลือดภูมิคุม้กนั  (Reticuloendothelial system) ไดแ้ก่ มะเร็งเมด็เลือดขาว  (Monocytic leukemia) 

ส่วนในโรคตบัแขง็ (Cirrhosis) และโรคกรวยไตอกัเสบแบบเฉียบพลนั (Acute glomerulonephritis) 

จะพบระดบัโปรตีนในเลือดสู งไดเ้ช่นกนั โดยกรณีดงักล่าวน้ีมีปริมาณนอ้ยลง แต่ กลอบูลิน มี
ปริมาณเพิ่มข้ึนมาก นอกจากน้ี สัตวป่์วยท่ีติดเช้ือเร้ือรัง  และท่ีร่างกายขาดน ้า จะพบภาวะโปรตีนใน
เลือดสูงดว้ย 

                4.4.1.3 ไฟบริโนเจน (Fibrinogen) เป็นโปรตีนสร้างจากตบัและมีส่วนส าคญัใน
กระบวนการแขง็ตวัของเลือด  การวดัค่าโปรตีนน้ีจะวดัระยะเวลาในการแขง็ตวัของเลือด โดยปกติ
ใชเ้วลา 1 - 6 นาที หากการแขง็ตวัของเลือดใชเ้วลานานกวา่น้ีแสดงวา่ตบัเกิดการเสียหายหรืออาจจะ
เกิดจากยาหรือขาดวติามินเค  

       4.4.2 การวดัปริมาณโปรตีนในพลาสมา 

  หลกัการคือใชพ้ลาสมาจากหลอดแคปปิลลารี หยดลงในปริซึมของเคร่ือง วดัความ
เขม้ขน้ของสาร ซ่ึงอาศยัการหกัเหของแสงในการอ่านค่า 
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                4.4.2.1 เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร ดงัรูปท่ี 4.1 

 
 

รูปท่ี 4.1 เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร 
 

  ในงานทางพยาธิวทิยาคลินิก จะใช้ เคร่ือง วดัความเข้ มขน้ของสารในการวดัหา
โปรตีนในพลาสมา โปรตีนใน ซีร่ัม  โปรตีนในน ้าไขสันหลงั  หรือโปรตีนในของเหลวจากส่วน
อ่ืนๆของร่างกาย (Body Fluid) และใชว้ดัค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ในการวดัค่าโปรตีน             

(Serum Protein Scale : S.P.) ซ่ึงไดป้รับค่าอ่านไดต้ั้งแต่  0.0 - 12.0 กรัม/100มิลลิลิตร และดา้น
ขวามือสุดจะบอกค่าดชันีการหกัเหของแสง (Refractive Index : nD) 1.3330 - 1.3660  

  ในการวดัค่าโปรตีนดว้ย เคร่ือง วดัความเขม้ขน้ของสารจะมีการปรับค่าสารอ่ืนๆ 
ในพลาสมาหรือซีร่ั มวา่มีค่าอยูใ่นพิสัยอา้งอิงปกติ (Normal Reference Range) ดงัจะเห็นไดจ้ากขีด 
0 กรัม/100มิลลิลิตร  จะอยูสู่งกวา่ค่าดชันีหกัเหของน ้าท่ี 1.3330 ดงันั้นถา้ปริมาณกลูโคส ยเูรีย 
โซเดียมคลอไรด ์หรือไขมนัในของเหลวท่ีวดั มีความเขม้ขน้มากกวา่ปกติ จะท าใหค้่าโปรตีนท่ีอ่าน
ไดสู้งกวา่ความเป็นจริง โดยทัว่ไปทั้งพลาสมา ซีร่ัม หรือของเหลวจากร่างกายอ่ืนๆ จะใสท าใหเ้ห็น
เส้นตดัอ่านชดัเจน แต่ถา้มีการแตกของเมด็เลือดแดง (Hemolysis) จะท าใหค้่าสูงข้ึนเล็กนอ้ยและ
มองเห็นเส้นตดัไม่ชดั ในกรณีท่ีมีไขมนัในเลือดสูงจะมองเห็นเส้นตดัไดห้รือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั
ปริมาณไขมนัท่ีมีอยู ่ส่วนภาวะท่ีมีบิลิรูบิน (เป็นสารท่ีเกิดจากการสลายตวัของ ฮีโมโกลบิน  และ ไม
โอโกลบินในพลาสมา โดยจะจบักบัอลับูมินเกิดเป็นคอนจูเกต บิลิรูบิน (Conjugated bilirubin) และ
จะถูกคอนจูเกตโดย ไมโครโซมอล เอนไซม์  (Microsomal enzyme) เป็นคอนจูเกต บิลิรูบิน จากนั้น
จะถูกส่งไปท่ีท่อน ้าดีจึงถูกเรียกวา่ไดเร็ก (Direct Bilirubin) สูงไม่มีผลต่อค่าโปรตีนในพลาสมา 
               4.4.2.2 ขั้นตอนการวดัโปรตีนในพลาสมา 

   1) ก่อนท่ีจะใช ้เคร่ืองวดัความเขม้ขน้สาร  ควรมีการตรวจสภาพการตั้งค่า
การวดั (Calibrate) ก่อนวา่ถูกตอ้งหรือไม่  โดยใชน้ ้ากลัน่หยดลงบนปริซึมแลว้ปิ ดแผ่นปิดกระจก
ระนาบ ใหแ้นบกบักระจกระนาบ 
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   2) หนัดา้นกระจกระนาบเขา้หาแสง  อ่านใหเ้ส้นตดัสีฟ้า  - ขาว อยูท่ี่ค่า
ดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่า ถ.พ. ท่ี 1.000 หรือท่ีเส้น Wt (Water) ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ค่าดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่า ถ.พ. ท่ี 1.000 หรือท่ีเส้น Wt 

 

   3) หนัปลายปริซึมเขา้หาแสง  โดยถือเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร ให้
ขนานกบัพื้น อ่านใหเ้ส้นตดัสีฟ้า  - ขาว อยูท่ี่ค่าดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่า ถ .พ. ท่ี 1.000 

หรือท่ีเส้น Wt (Water)  

   4) ถา้ไม่ตรงตามน้ี ใหใ้ชไ้ขควงเล็ก  ๆ หรือกา้นใบเล่ือยปรั บตรงสกรู 
(Screw) ท่ีอยูใ่กล ้แผน่ปิดกระจกระนาบ ใหไ้ดค้่าตามนั้น ดงัรูปท่ี 4.3 (ก) และ (ข) 

  

(ก) ขอบเส้นตดัสีฟ้า-ขาวท่ีค่าถ.พ. ท่ี  
          1.000 หรือท่ีเส้น Wt (Water) ไม่ตรง 

(ข) หลงัปรับตั้งค่าแลว้ 

     

รูปท่ี 4.3 การตั้งค่าเคร่ืองวดัความเขม้ขน้สาร 
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   5) เม่ือไดค้่าตามท่ีตอ้งการแลว้ เปิด แผน่ปิดกระจกระนาบ  ใชผ้า้สะอาด 
หรือผา้ก๊อซซบั หรือเช็ดน ้ากลัน่เบา ๆ จนแหง้  
   6) ท าการตรวจหาค่าโปรตีนในพลาสมา โดยใชพ้ลาสมาจาก หลอดแคปิล
ลารีโดยวธีิการเตรียมดงัน้ี ผสมเลือดในหลอดเก็บเลือดใหเ้ขา้กนั 

   7) น าหลอดแคปิลลารีใส่ในหลอดเก็บเลือด เอียงหลอดเก็บเลือดประมาณ 
60 องศา เพื่อใหเ้ลือดไหลเขา้ใน หลอดแคปิลลารี โดยเก็บเลือดใหไ้ดป้ระมาณ 3/4 ของความยาว 
หลอดแคปิลลารี 

   8) เม่ือไดป้ริมาณเลือดในหลอดตามท่ีก าหนดแลว้ น า หลอด แคปิลลารี
ออกมาจากหลอดเก็บเลือด โดยใชป้ลายน้ิวอุดท่ีหลอดแคปิลลารี ดา้นหน่ึงเอาไว ้และใชก้ระดาษทิช
ชูซบัเลือดท่ีเป้ือนรอบ ๆ หลอดแคปิลลารีจากนั้นน าไปอุดดินน ้ามนัใหสู้งประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร 

   9) น าไปป่ันท่ีเคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น โดยวางหลอด
แคปิล   ลารี ใหส่้วนปลายท่ีอุดดินน ้ามนัอยูด่า้นนอก และตอ้งวางให้ สมดุลกนั ปิดฝา เคร่ืองป่ันหา
เปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่นใหแ้น่น ถา้ลืมปิดฝาเคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น จะ
ท าให ้หลอดแคปิลลารีแตกกระจายได้  น า หลอดแคปิลลารีไปป่ันท่ีความเร็ว 12,000 - 15,000 รอบ/

นาที เป็นเวลา 5 นาที 

   10) เม่ือป่ันแลว้ เลือดจะถูกแยกออกเป็น 3 ส่วน อยา่งชดัเจน 

   11) ใชใ้บเล่ือยเล็กๆ เล่ือยเหนือชั้น บบัฟีโคท้ 

  12) หยดพลาสมา ลงบนปริซึม ของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร ใหพ้อดี 
ดงัรูปท่ี 4.4 (ก) อยา่ใหล้น้หรือขาด ดงัรูปท่ี 4.4 (ข) ปิดดว้ย แผน่ปิดกระจกระนาบ  น าไปส่องในท่ีมี
แสงสวา่ง อ่านผล หน่วย กรัม/100มิลลิลิตร 
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(ก) หยดสารพอเหมาะ (ข) หยดสารนอ้ยเกินไป 

  

รูปท่ี 4.4  การหยดสาร 

 

   13) ลา้งท าความสะอาด เคร่ืองป่ันหาเปอร์เซ็นตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น
หลงัจากใชง้านเสร็จแลว้ทนัที โดยเปิด แผน่ปิดกระจกระนาบ ข้ึน ใชก้ระดาษทิชชูหรือ ผา้สะอาด 

เช็ดสารออก 

   14) จากนั้นลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 1 - 2 คร้ัง ใชก้ระดาษทิชชูหรือผา้สะอาด ซบั
น ้ากลัน่ออกเบาๆจนแหง้ น าเก็บเขา้กล่องตามเดิม 

               4.4.2.3 การแปลผล 

                            1) ค่าปกติของโปรตีนในพลาสมาในสัตว ์ชนิดต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ค่าปกติของโปรตีนในพลาสมาชนิดต่าง ๆ  

ชนิดสัตว์ โปรตีนในพลาสมา
รวม (Total  Protein) 

(กรัมเปอร์เซ็นต์) 

อลับูมิน  

(กรัมเปอร์เซ็นต์) 

กลอบบูลนิ 

(กรัมเปอร์เซ็นต์) 

สุนขั 5.4 - 7.7 2.3 - 3.8 2.3 - 5.2 

แมว 5.4 - 7.8 2.1 - 3.3 2.6 - 5.1 

ววั 6.7 - 7.5 3.0 - 3.6 3.0 - 3.5 

มา้ 5.7 - 7.8 2.3 - 3.9 2.6 - 4.0 

สุกร 6.0 - 7.9 2.7 - 3.9 3.5 - 5.7 

แกะ 6.4 - 7.9 2.7 - 3.9 2.7 - 4.1 

แพะ 7.9 - 8.9 1.8 - 3.3 5.3 - 6.4 

 ท่ีมา : The Merck Veterinary Manual, 2011.                          

 

2) โปรตีนในพลาสมารวม ลดลง เน่ืองจาก  

                                    (1)การไดรั้บสารอาหารประเภทโปรตีนต ่า   

                                    (2)เกิดความผดิปกติท่ีตบัท าใหก้ารสร้างลดลง 

                                   (3) การตั้งทอ้ง หรือการใหน้มลูก 

                                    (4) การสูญเสียโปรตีนออกจากร่างกาย เน่ืองจากเกิดการเสียเลือด  โรค
ไต  ไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก  พยาธิในล าไส้โดยเฉพาะพยาธิปากขอ และพยาธิไส้เดือน 

                                    (5) ไดรั้บสารน ้าท่ีมากเกิน (Overhydration) 

                                      (6) ภาวะหวัใจวายเฉียบพลนั (Severe Congestive Hheart Failure) 

                                    (7)ร่างกายดูดซึมโปรตีนไดล้ดลง  

                           3) โปรตีนในพลาสมา (Total Protein) สูงข้ึน (Increased) เน่ืองจาก 
                                    (1) สัตวอ์ยูใ่นสภาวะแหง้น ้า (Dehydration)  

                                    (2) การอกัเสบเร้ือรัง 

                                    (3) ร่างกายมีภาวะโปรตีนในกระแสเลือดสูง 

                                  (4) อลับูมินในกระแสเลือดต ่ากวา่ปกติ (Hypoalbuminemia) 
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4.5 การตรวจหาค่าทางเคมีในเลอืดโดยใช้เคร่ืองชีวเคมีในเลอืด 

ในบทน้ีจะขอกล่าวถึงการใช้ เคร่ืองตรวจชีวเคมีในเลือด ยีห่อ้ IDEXX VetTest
®
  ซ่ึงเป็น

เคร่ืองท่ีปัจจุบนัโรงพยาบาลสัตวใ์ชก้นัอยา่งแพร่หลาย การตรวจหาค่าทางชีวเคมีในเลือดนั้นบริษทั
ผลิตชนิดน ้ายาแหง้ท่ีใชใ้นเคร่ืองตรวจน้ีโดยเฉพาะ เป็นแถบพลาสติกประกอบไปดว้ยส่วนต่าง  ๆ 6 

ชั้น ซ่ึงจะมีแถบแม่เหล็กในค านวณและประมวลผลเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท างานร่วมกบัรหสั
ค าสั่งต่างๆ ซ่ึงสามารถตรวจเอนไซมไ์ดจ้  าเพาะต่อชนิดเอนไซมแ์ละชนิดสัตว ์ 
      4.5.1 ชนิดของค่าชีวเคมีท่ีตรวจ 

                4.5.1.1 การตรวจการท างานของตบั ใชช้นิดน ้ายาแหง้ท่ีเขียนวา่ ALKP, ALT, AST 

และ GGT 

                4.5.1.2 การตรวจการท างานของไต ใชช้นิดน ้ายาแหง้ท่ีเขียนวา่ BUN และ CREA 

                4.5.1.3 การตรวจการท างานของตบัอ่อน ใช้ ชนิดน ้ายาแห้งท่ีเขียนวา่ AMYL และ
LIPA 

                4.5.1.4 การวดัระดบัของโปรตีนในพลาสมา ใช้ ชนิดน ้ายาแหง้ ท่ีเขียนวา่ TP หรือ
ตอ้งการตรวจแยกชนิดของโปรตีนในพลาสมา โดยตรวจเฉพาะอลับูมิน สามารถใชช้นิดน ้ายาแหง้ท่ี
เขียนวา่ ALB ได ้

 

     4.5.2 ขั้นตอนการตรวจวดั 

               4.5.2.1 เจาะเลือด จ านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดเก็บเลือดโดยไม่ใส่สารกนั
เลือดแขง็ตวั  ตอ้งท าการหยดอยา่งระมดัระวงัเพื่อป้องกนัเมด็เลือดแดงแตก ดงัรูปท่ี 4.5 

 

   
 

รูปท่ี 4.5 การเก็บเลือดในหลอดขนาด 1 มิลลิลิตร  
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               4.5.2.2 ตั้งตวัอยา่งเลือดทิ้งไวน้าน 20 นาที เพื่อใหเ้ลือดแยกชั้นระหวา่งซีร่ัมและ
เมด็เลือด หรือ น าไปป่ันท่ีเคร่ืองป่ันเฉพาะ ท่ีความเร็ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 การป่ันซีร่ัม 
 

 

4.5.2.3 ใชไ้ปเปตดูดซีร่ัมลงในถว้ยเฉพาะ (IDEXX VetTest
®
 cup) ดงัรูปท่ี 4.7 

 
 

รูปท่ี 4.7 การซีร่ัมท่ีป่ันแยกชั้นแลว้ในถว้ยเฉพาะ 
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               4.5.2.4 ท าการเปิดเคร่ือง IDEXX VetTest
®
 จากนั้นพิมพข์อ้มูลประวติัสัตวแ์ละ

เลือกเมนูเร่ิมตน้ ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 หนา้จอเร่ิมตน้ 

 

 

               4.5.2.5 น าชุดน ้ายาแหง้ท่ีตอ้งการตรวจค่าทางเคมีนั้น ใส่ลงในช่องใส่ชุดน ้ายาแหง้
ท่ีอยูบ่นเคร่ือง IDEXX VetTest

®
 ดงัรูปท่ี 4.9 

  

 
 

รูปท่ี 4.9 การน าชุดน ้ายาแหง้ใส่ลงในช่อง 
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4.5.2.6 ตั้งค่าการตรวจบนหนา้จอของเคร่ือง IDEXX VetTest
®
 โดยเลือกค่าทาง

เคมีท่ีตอ้งการตรวจ ดงัรูปท่ี 4.10 

 

 
 

รูปท่ี 4.10 การตั้งค่าการตรวจบนหนา้จอของเคร่ือง  IDEXX VetTest
®
   

 

              

4.5.2.7 น าทิป (IDEXX VetTest
®
 Pipette Tip) ใส่กบัไปเปตของเคร่ืองตรวจ ดงัรูป

ท่ี 4.11 

 

 
 

รูปท่ี 4.11 การทิปใส่กบัไปเปตของเคร่ืองตรวจ 

(ท่ีมา : http://www.idexx.com) 
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               4.5.2.8 จุ่มปลายทิปลงในถว้ยเฉพาะ โดยใหป้ลายของทิปอยูก่ึ่งกลางของซีร่ัม เพื่อ
ไม่ใหมี้ฟองอากาศแทรกอยูใ่นตวัอยา่ง กดท่ีไปเปตของเคร่ืองตรวจใหไ้ดย้นิสัญญาณดงั 1 ป๊ีบ (1 

beep) แสดงวา่ซีร่ัมตวัอยา่งเขา้ไปอยูใ่นปลายทิปแลว้ จากนั้นเม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณดงั 2 ป๊ีบ (2 

beeps) ใหเ้อาไปเปตออกจากถว้ยเฉพาะได ้ดงัรูปท่ี 4.12 

 

 
 

รูปท่ี 4.12 การจุ่มปลายทิปลงในถว้ยเฉพาะโดยปลายของทิปอยูก่ึ่งกลางของซีร่ัม 

(ท่ีมา : http://www.idexx.com) 

 

              4.5.2.9 และเม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณดงั 3 ป๊ีบ (3 beeps) สามารถเอาทิปออกได ้
จากนั้นเก็บ  ปิเปตของเคร่ืองตรวจท่ีต าแหน่งเดิม  ดงัรูปท่ี 4.13 

 

 
 

รูปท่ี 4.13 การเอาทิปออกจากถว้ยเฉพาะได ้ 
(ท่ีมา : http://www.idexx.com) 
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               4.5.2.10 ท าการเช็ดบริเวณทิปเพื่อตรวจสอบดูวา่ซีร่ัมตวัอยา่งมีฟองอากาศหรือไม่ 
ดงัรูปท่ี 4.14 

 
 

รูปท่ี 4.14 การเช็ดทิป 

(ท่ีมา : http://www.idexx.com) 

 

4.5.2.11 ปริมาณการดูดซีร่ัมตอ้งเตม็พอดี ดงัรูปท่ี 4.15 (ก) ไม่ควรมีฟองอากาศ
แทรกในทิป ดงัรูปท่ี 4.15 (ข) ซ่ึงท าใหไ้ม่สามารถตรวจตวัอยา่งได ้

 

 

  
(ก) ปริมาณตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งในการตรวจ  (ข) ตวัอยา่งท่ีมีฟองอากาศ 

 

รูปท่ี 4.15 ปริมาณตวัอยา่งในการตรวจ  

(ท่ีมา : http://www.idexx.com) 
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4.5.2.12 รอประมาณ 6 นาที เม่ือไดย้นิเสียงเคร่ืองตรวจร้องก็สามารถอ่านผลได ้
ดงัรูปท่ี 4.16 

 
 

รูปท่ี 4.16 ใบอ่านผลค่าทางเคมีของเลือด 

 

               4.5.2.13 เม่ือใชง้านเสร็จแ ลว้ท าการถอดทิปออก และเก็บ ปิเปตไวท่ี้ต าแหน่งเดิม 
จากนั้น เก็บชุดน ้ายาแหง้ท่ีใชง้านแลว้ออกจากเคร่ือง ตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองและ
อุปกรณ์ร่วมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติพร้อมใชใ้นคร้ังต่อไป 
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4.6 สรุป 

      การตรวจค่าทางเคมีในเลือดเป็นการตรวจหาค่าเอนไซมต่์างๆ ในร่างกาย ช่วยในการประเมิน
สภาพสัตว ์หรือช่วยในการตรวจวนิิจฉยัทางคลินิกได้   การตรวจนั้นบางคร้ังไม่ ใชป้ระเมินการ
ท างานของอวยัวะนั้นโดยตรง เช่นการตรวจการท างานของตบั ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้เป็นการตรวจสภาพ
ของตบัไม่ใช่การตรวจการท างานของตบั  หรือการตรวจการท างานของตบัอ่ อน ก็ไม่สามารถตรวจ
การท างานของตบัอ่อนไดโ้ดยตรง แต่อาศยัการตรวจจากเอนไซมท่ี์ตบัอ่อนสร้างข้ึนมา เป็นตน้ ใน
การตรวจค่าทางเคมีในเลือด ทางสัตวแพทยนิ์ยมตรวจค่า ประเมินการท างานของตบั โดยตรวจค่า  

เอนไซม์ ซีร่ัมอลานีนลีฟเวอร์สเปกซิฟิก  ซีร่ัมแอสปาเตตลีฟเวอร์สเปกซิฟิก เอนไซ ม์  ซีร่ัมอลั
คาไลน์ฟอสฟาเตส เอนไซม์   ในการประเมินสภาวะการท างานของไตนิยมตรวจค่ายเูรีย ค่า  ครีเอ
ตินีน ค่ายริูกแอซิด  ค่าแอมโมเนีย และค่า ยเูรีย ไนโตรเจน ในกระแสเลือด  การประเมินการท างาน
ขอตบัอ่อนจะตรวจเอนไซมโ์ปรตีเอส   อะไมเลส    ไลเปส   และการตรวจวดัปริมาณโปรตี นใน
พลาสมาถือวา่เป็นการตรวจร่างกายสัตวโ์ดยทัว่  ๆไป ไม่ค่อยมีความจ าเพาะต่อโรคใด แต่ช่วยใน
การวนิิจฉยัร่วมกบัการตรวจอยา่งอ่ืน ใชติ้ดตามรักษาอาการป่วยเป็นการพิจารณาต่อการตอบสนอง
และการสร้างเน้ือเยือ่   

 

 

ค าถามท้ายบท 

      1. การตรวจการท างานของตบัเราสามารถตรวจจากเอนไซมอ์ะไรบา้ง 

      2. เอนไซมท่ี์เป็นตวับ่งช้ีในการตรวจการท างานของไต มีอะไรบา้ง  และมีขอ้ควรระวงัในการ
ตรวจอยา่งไร 

      3. เพราะเหตุใดเอนไซม ์อะไมเลส และไลเปส จึงไม่ใช่เอนไซมท่ี์บ่งช้ีสภาพการท างานของ        
ตบัอ่อนไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

      4. ในการวดัระดบัโปรตีนในพลาสมามีความส าคญัในการช่วยตรวจวนิิจฉยัโรคอยา่งไร 

 

 

 



บทที่ 5 

การตรวจผวิหนังทางคลนิิก 
 

      โรคท่ีเกิดกบัผวิหนงัสัตว ์มีสาเหตุต่าง  ๆ มากมายหลายประการ อาจเกิดจากการติดเช้ือหรือไม่
ติดเช้ือก็ได ้โรคผวิหนงับางชนิดมีวกิารท่ีผวิหนงัคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะมีสาเหตุต่างกนัก็ตามโรค
ผวิหนงัในสัตวส์ามารถจ าแนกไดต้ามสาเหตุของโรค ดงัน้ี โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากปรสิตเช้ือแบคทีเรีย  

เช้ือราและเช้ือยสีตม์าลาสซีเซียการแพแ้บบต่าง ๆสภาพภูมิคุม้กนัของร่างกายแปรผนัระบบฮอร์โมน
ไม่สมดุล การขาดสารอาหาร พนัธุกรรม เน้ืองอกท่ีผวิหนงั เกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ  ในบทปฏิบติัการน้ี
จะขอกล่าวถึงการตรวจโรคผวิหนังท่ีเกิดจากปรสิตภายนอก เช้ือรา และเช้ือยสีต ์เพื่อใหส้ามารถ
น าไปใชต้รวจไดจ้ริงทางหอ้งปฏิบติัการ 
 

5.1 โรคผวิหนังทีเ่กดิจากปรสิตภายนอก 

      มกัเป็นปัญหาท่ีพบไดบ้่อยในการเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทย ดว้ยสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนช้ืนซ่ึง
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตและด ารงชีวิตของปรสิตหลายชนิด ท าใหเ้กิดปัญหาโรคผวิหนงัและ
สัตวถู์กรบกวนจากปรสิตภายนอก จึงเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเล้ียงสัตว ์การเกิดโรคผวิหนงัอาจ
เกิดจากปรสิตเพียงอยา่งเดียวหรือเกิดร่วมกบัปัญหาอ่ืนก็ได ้ ดงันั้นวิ ธีการท่ีพบอาจมีหลายแบบไม่
แน่นอน  วธีิการรักษาตอ้งพิจารณาคว บคุมปัญหาท่ีเขา้แทรกซอ้นดอ้ยจึงจะใหผ้ลดี  โรคผวิหนงัท่ี
เกิดจากปรสิตภายนอกไดแ้ก่  โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากปรสิต สกุลเดโมเด็ก (Demodex  spp.)ปรสิตซาร์
คอบเตส สเครบิไอ (Sarcoptes  scabiei)   ปรสิตสกุลไชเล็ตทีลา (Cheyletiella spp.) ปรสิตโอโตเด็ก
เทส ไซโนทีส  (Otodectes  cynotis) ปรสิตโนโตเดรีย เคติ  (Notoedres  cati)  ปรสิตโซรอบเทส โอ
วสี (Psoroptes ovis)  ปรสิตสกุลโชริออฟเทส (Chorioptes spp.) ปรสิตลินซาคารัส ราดอฟสกี  

(Lynxacarus  radovskyi) ปรสิตเน็มมิโดคอปเทส มูเมียส  (Knemidocoptes  mutaus) หรือปรสิตออร์
นิโทนีสซสั เบอร์ ซา (Ornithonyssus  bursa) และปรสิตเดอร์มานีสซสั กาลิเน  (Dermanyssus 

gallinae) 

5.1.1 โรคเดโมดิโคซีส (Demodicosis)  

                   เกิดจากปรสิตสกุลเดโมเด็ก ซ่ึง เป็นปรสิตท่ีอยูใ่นแฟมิล่ีเดโมดิซิด้ี (Demodicidae) 

เป็นไรชนิดขดุโพรงอยูใ่นรูขมุขน (Hair follicles) อาจพบท่ีต่อมไขมนั (Sebaceous gland) ดงันั้น 
บางคนจึงเรียกโรคผวิหนงัน้ีวา่ ข้ีเร้ือนรูขมุขน หรือข้ีเร้ือนเปียกเน่ืองจากการอกัเสบของผวิหนงั
บริเวณท่ีไรน้ีอยู่ จะท าใหข้บัไขมนัออกมาจากต่อมไขมนัท าใหผ้วิหนงัดูมนัเยิม้ ไรน้ีจะใชเ้น้ือเยื้อท่ี
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ตายแลว้เป็นอาหาร วงรอบชีวติจะนานประมาณ 20 – 35 วนัโดยเปล่ียนเป็นระยะต่าง ๆ คือ  ระยะ
ออกจากไข่ ตวัอ่อน 6 ขา ตวัอ่อน 8 ขา และสุดทา้ยเป็นตวัโตเตม็วยั 8 ขา ดงัรูปท่ี 5.1 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 ปรสิตสกุลเดโมเด็กตวัเตม็วยั 

 

                 ตลอดชีวติจะอาศยับนร่างกายสัตว ์ในสัตวท่ี์มีสุขภ าพดีสามารถพบไดโ้ดยไม่ท าให้
เกิดโรคนอกจากจะมีจ านวนมาก กระบวนการการเกิดโรคยงัไม่ทราบแน่ชดั อาจเป็นไปไดว้า่เช้ือมี
อยูจ่  านวนนอ้ยและสัตวสุ์ขภาพดีจึงไม่สามารถเพิ่มจ านวนได ้แต่เม่ือภาวะภูมิคุม้โรคของร่างกาย
สัตวถู์กกด เช่นในกรณีท่ีสัตวไ์ดรั้บคอร์ติโคสเตียรอยดใ์นระดบัสูงเป็นเวลานานหรือสัตวเ์ป็นโรคท่ี
ระดบัคอร์ติโคสเตียรอยดข์องร่างกายสูงกวา่ปกติ  เช่นโรค (Hyperadre nocorticism) หรืออาจ
เก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมของสัตว ์สุขภาพของสัตว ์ความเหมาะสมของธาตุอาหารท่ีสัตวค์วรไดรั้บ  
สัตวเ์ป็นโรคบางชนิด เช่น พยาธิหวัใจ พยาธิทางเดินอา หาร ดุลภาวะของร่างกายขณะตั้งทอ้งและ
ก าลงัใหน้มลูก มกัพบวา่โรคเบาหวาน ไธรอยดฮ์อร์โมนมีระดบัต ่ากวา่ปกติ อยา่งไรก็ตามปัจจยั
ส าคญัน่าจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะภูมิตา้นทานโรคของร่างกายต่อเช้ือน้ี  
                 5.1.1.1 สาเหตุการเกิดโรคเดโมดิโคซีส พบไดใ้นสัตวเ์ล้ียงทั่ วไปและในคน พบวา่ เกิด
จากปรสิตเดโมเด็ก เคนีส (Demode x canis) เดโมเด็ก  อินไจ (Demodex  injai) พบในสุนขั  เดโมเด็ก 
เคติ (Demodex cati) หรือเดโมเด็ก กาโตอิ  (Demodex gatoi) พบในแมว  เดโมเด็ก โบวสี  (Demodex 

bovis) พบในโค   เดโมเด็ก ฟิลอยเดส (Demodex phylloides) พบในสุกร แล ะเดโมเด็ก  ฟอลลิคูลมั 
(Demodex  folliculorum) หรือเดโมเด็ก เบรวสี (Demodex  brevis) พบในคน 
                 5.1.1.2 อาการทางคลินิก  โรคจะปรากฏเป็น 2 แบบ คือ เฉพาะแห่งและกระจายทัว่
ร่างกาย (Localized and generalized) โดยพบวา่ประมาณ  90 % ของการเกิดโรคจ ะปรากฏเป็นแบบ
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เฉพาะแห่ง และสามารถหายเองไดโ้ดยไม่ตอ้งรักษา ยกเวน้แต่มีการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอ้น ซ่ึง
ตอ้งใหย้าปฏิชีวนะและพบวา่ 10 % เป็นแบบกระจายทัว่ร่างกาย    
                 5.1.1.3 อาการของโรคแบบเฉพาะแห่ง  จะปรากฏหรือบริเวณขนร่วงเล็ก  ๆ ตาม
ใบหนา้  ศีรษะ แกม้ ริมฝีปาก รอบตา ขาหนา้  ผิ วหนงับริเวณขนร่วงอาจมีเศษรังแคหรือผวิหนงัสี
เขม้กวา่ปกติ  มกัไม่มีอาการคนัหรือการอกัเสบ  90% ของโรคแบบเฉพาะแห่งอาจหายเองไดห้รือ
พฒันาไปท าใหเ้กิดแบบกระจายทัว่ร่างกาย (10%) 

                 5.1.1.4 อาการของโรคแบบกระจายทั่ วร่างกาย  ดงัรูปท่ี 5.2 โดยคร้ังแรกโรคจะเป็น
แบบเฉพาะแห่งจากนั้นกระจายลุกลามไปยงับริเวณต่าง  ๆ ทัว่ร่างกาย โดยพบอาการขนร่วงขยาย
ขอบเขตเพิ่มข้ึน ผวิหนงัอกัเสบ มีรังแคคลุมและมีสีเขม้ข้ึน อาจมีแบคทีเรียแทรกซอ้นอกัเสบติดเช้ือ
มีหนองได ้ อยา่งไรก็ตามวกิารท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของโรคคือ อาการขนร่วง ผวิหนงัมีผื่ นเล็ก ๆ  มี
รังแคคลุมสีเขม้กวา่ป กติ  และมกัจะพบบริเวณแกม้หรือเหนือริมฝีปากบน  ไรข้ีเร้ือนดีโมเดกซ์อาจ
เกิดร่วมกบัเช้ือแบคทีเรีย ท าใหเ้กิดตุ่มหนองลึกใตผ้วิหนงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีบริเวณระหวา่งซอก
เทา้ ท่ีเรียกวา่ เดโมเด็กติก โพโดเ ดอร์มาไตตีส  (Demodectic pododermatitis) หรือโพโดเดโมดิโค
ซีส (Pododemodicosis) โดยมกัพบในสุนขัและแมวซ่ึงมีแบคทีเรีย สแตปไฟโลคอกคสั  อินเทอร์
มีเดียส (Staphylococcus  intermedius) ร่วมดว้ย ท าใหซ้อกน้ิวเทา้อกัเสบมาก บวมแดง รักษาหาย
ยาก และตอ้งใชเ้วลารักษานาน 

 

 
 

รูปท่ี 5.2 โรคเดโมดิโคซีสชนิดกระจายทัว่ร่างกาย 

 

                 5.1.1.5 แนวทางตรวจวนิิจฉยั   โดยตรวจลกัษณะวกิารท่ีผวิหนงั อยา่งไรก็ตามโรคน้ี
อาจมีลกัษณะคลา้ยกบัโรคผวิหนงัจากสาเหตุอ่ืน เช่น โรคผวิหนงัจากเช้ือรา โรคผวิหนงัจากการแพ้
ชนิดต่าง ๆ โรคผวิหนงัจากการติดเช้ือแบคทีเรีย ซีบอเรีย และโรคผวิหนงัจากสาเหตุอ่ืน  ดงันั้นการ
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ขดูผวิหนงัตรวจหาไรดีโมเดกซ์ โดยวธีิ ขดูผวิหนงัชั้นลึก   จึงเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดโดยวธีิการขดูนั้นตอ้ง
ขดูใหลึ้กเพราะไรดีโมเดกซ์อาศยัในรูขมุขน โดยอาจตอ้งใช่มือบีบตุ่มอกัเสบนูนข้ึนเพื่อให้
ของเหลวภายในทะลกัออกมา การขดูควรท าหลาย ๆ แห่งเพื่อป้องกนัการตรวจวนิิจฉยัท่ีผดิพลาด   
                 5.1.1.6 การรักษาและควบคุมโรค 

                             1) ในสุนขัและแมว   ในสัตวท่ี์เป็นแบบเฉพาะแห่ง  หลายคนกล่าววา่โรคอาจ
หายเองได ้อยา่งไรก็ตามการรักษ าโดยใชอ้มิทราซ (Amitraz) ขนาด 250 - 1000 พีพีเอม็ เช็ดบริเวณ
ท่ีเป็นโรค แนะน าใหใ้ช้ เบน็โชเปอร์ออกไซด ์แชมพ ู (Benzoperoxide shampoo) 2.5 - 3 เปอร์เซนต์  
เพื่อท าความสะอาดขนและผวิหนงัเพื่อขจดัรังแค และใชย้าก าจดัไรจ าพวก โรตีนนั (Rotenone) ครีม 
หรือเบน็โซเอต (Benzoate) โลชัน่ หรืออมิทราซ ผสมน ้ารักษาเฉพาะแห่งและขดูผวิหนงัตรวจหาตวั
ไรทุก  2 - 4 สัปดาห์จนกวา่จะไม่พบตวัไรและวกิารหายเป็นปกติ  การรักษาโรคท่ีเป็นแบบกระจาย
ทัว่ร่างกาย โดยใช้อมิทราซ ในความเขม้ขน้ท่ีระดบั  250 - 1000 พีพีเอม็ ใชผ้สมน ้าอาบทุก 5 - 7 วนั 
ติดต่อกนัประมาณ 6 คร้ัง  โดยมีรายละเอียดในการรักษาต่อไปน้ี   ถา้เป็นสุนขัขนยาวควรตดัขนให้
ทัว่ตวั  เพื่อยาจะไดส้ัมผสัและแทรกซึมถึงบริเวณท่ีไรดีโมเดกซ์อาศยัอยู่  ก่อนอาบน ้ายาฆ่าไรดีโม
เดกซ์ สระท าความสะอาดผวิหนงัดว้ยแชมพท่ีูใหผ้ลดีในการขจดัรังแคและแบคทีเรีย  เช่น  เบน็โช
เปอร์ออกไซ ด ์แชมพ ู หรือแชมพท่ีูมีส่วนผสมของเอท็ทิล แลตเตต  (Ethyl lactate shampoo) ซ่ึง
ใหผ้ลต่อการขจดัแบคทีเรียท่ีผวิหนงัไดดี้  อาบชโลมผวิหนงัดว้ย อมิทราซ 500 พีพีเอม็ ท าต่อเน่ือง
ทุกสัปดาห์ พร้อมกบัตรวจหาไรดีโมเดกซ์ทุก 2 - 4 สัปดาห์ จนตรวจไม่พบและใหอ้าบชโลมดว้ย    

อะมิทราสต่อไปอีก  2 - 4 สัปดาห์ หลงัขดูตรวจหาไรไม่พบ  ในระหวา่งรักษาพยายามอยา่ใหส้ัตว์
เครียดและหลีกเล่ียงการใชย้าท่ีกดภูมิคุม้กนัของร่างกาย เช่น ยาพวกคอร์ติโคสเตียรอยด ์

                               ในสุนขัและแมวท่ีมีอาการ โพโดเดโมดิโคซีส  ตอ้งใหย้าปฏิชีวนะกลุ่ม ท่ีใหผ้ล
ต่อการท าลายแบคทีเรียสแตปไฟโลคอกคสั  อินเทอร์มีเดียส  อยา่งต่อเน่ืองและนานอยา่งนอ้ย 1 - 2 

เดือนและ  อมิทราซ 0.5 - 1 มิลลิลิตร ผสมน ้ามนัหรือโปรไพลีนกลยัคอล 30 มิลลิลิตรชะบริเวณ
ซอกน้ิวเทา้ทุก 3 - 4 วนั เพื่อขจดัไรดีโมเดกซ์ บางคนแนะน าใหข้จดัแบคทีเรียโดยช โลมดว้ยโพวิ
โดนไอโอดีนท่ีซอกน้ิวเทา้วนัละ  1 - 2 คร้ัง หรือใช้ไอเวอร์เมก็ติน  ใชข้นาด 300 - 600 ไมโครกรัม /

กิโลกรัม ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั สัปดาห์ละ 1 คร้ังติดต่อกนั 4 สัปดาห์ หรือในสุนขัสามารถใหกิ้น
ติดต่อกนัทุกวนัได ้โดยหลีกเล่ียงการใชใ้นสุนขัพนัธ์ุ คอลล่ี  สุนขักลุ่ มชีพด็อก  และในสุนขัมี
รายงานการใช้ มิลเบไมซิน (Milbemycin) ในขนาด 0.5-1  มก./กก.ใหกิ้นทุกวนั นาน 90 วนั หรือ
จนกวา่จะขดูตรวจไรไม่พบ 
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                              2) ในโค กระบือ สุกร นิยมฉีดไอเวอร์เมคตินในขนาด 200 - 300 ไมโครกรัม /

กิโลกรัม ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  ในกรณีท่ีเป็นแบบกระจายทัว่ตวัและใช้ อมิทราซขนาด 500 พีพีเอม็ทา
บริเวณผวิหนงัท่ีเป็นโรค ทุก 5 - 7  วนัจนกวา่จะขดูตรวจไม่พบ  
 

  5.1.2 โรคขีเ้ร้ือนแห้ง (Sarcoptic mange) 

      โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากไร ปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ  ดงัรูปท่ี 5.3  เป็นไรชนิดขดุ
โพรง สามารถพบไดใ้นสุนขั สุกร โค กระบือ ลิงและในคน การติดต่อระหวา่งสัตวสู่์สัตว ์และสัตว์
สู่คนไดโ้ดยการสัมผสั โดยมากมกัเรียกวา่โรค ข้ีเร้ือนแหง้ในสัตว ์และโรคหิดในคนสัตวท่ี์ติดเช้ือน้ี
จะมีอาการขนร่วง ผวิหนงัเป็นผืน่เล็ก ๆ มีรังแคและคนัมาก มกัพบในบริเวณท่ีมีขนข้ึนไม่มาก เช่น 
หนา้อก ผนงัทอ้ง  ซอกขาหนีบ ขอ้ศอกและบริเวณเข่า  

 
 

รูปท่ี 5.3  ปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ 

(ท่ีมา : Michael Dryden http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods15.html) 

 

      ปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ  สามารถติดต่อสู่มนุษยไ์ด ้ ซ่ึงตวัไรจะขดุอุโมงคอ์ยู่
ในชั้นหนงัก าพร้า รอยโรคคร้ังแรกพบท่ีบริเวณซอกน้ิวมือ  ดงัรูปท่ี 5.4 ต่อมามีการเคล่ือนตวัไปยงั
บริเวณท่ีอบอุ่น เช่น ดา้นขา้งของน้ิวมือ ขอ้มือดา้นใน  ขอ้ศอก รักแร้ หวันม รอบสะดือ สะโพกและ
อวยัวะเพศชาย คนท่ีติดเช้ือไรชนิดน้ีจะมีอาการคนัอยา่งรุนแรงโดยเฉพาะในตอนกลางคืน  
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รูปท่ี 5.4 รอยโรคท่ีเกิดจากปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ ท่ีพบบริเวณขอ้มือ 

(ท่ีมา : Markell EK et.al.(1999), www.dermnetnz.org/.../ gplect5/page1.html) 

 

      และเป็นโรคท่ีติดต่อกนัง่าย จึงท าใหพ้บสมาชิกในครอบครัวมีอาการหลายคน ยา
ท่ีใชรั้กษา  คือ ยาทาเบนซิลเบนโซเอท  ยาทาเบนซีน แกมมา เฮกซ่าคลอไรด ์ (Benzene Gamma 

Hexachloride) และข้ีผึ้งก ามะถนั แต่ยาท่ีไดผ้ลดีและผลขา้งเคียงต ่ากวา่ คือ  เพอร์มิธริน (Permithrin) 

และ ไอเวอร์เมก็ติน  แต่ยาทั้ง 2 ชนิด ยงัไม่มีจ  าหน่ายในประเทศไทย  การรักษาหิดจะตอ้งรักษา
พร้อมกนัทั้งครอบครัว และตอ้งท าลายตวัและไข่ซ่ึงอยูใ่นเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองนอนในวนั
ถดัมาเพื่อไม่ใหเ้ป็นซ ้ าอีก  และพบวา่เช้ือน้ีไม่สามารถแพร่พนัธ์ุไดใ้นผวิหนงัของมนุ ษย ์โดยพบวา่
ไข่ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตวัอ่อนได ้และเม่ือตวัแก่ตายเช้ือไรน้ีก็จะหายไป มีระยะเวลาอยูบ่น
ผวิหนงัมนุษยน์านประมาณ 2 สัปดาห์ 
      5.1.2.1 การเกิดโรค  มีสาเหตุจาก ปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ  ซ่ึงเป็นไรท่ีชอบ
อาศยัอยูใ่ตช้ั้นผวิหนงั เอพิเดอร์มีส   โดยขดุโพร งยาวประมาณ 0.5 - 3 เซนติเมตร ตวัไรจะปล่อย
น ้ายอ่ยออกมายอ่ยเน้ือเยือ่ก่อนจะดูดกินเขา้ไป ท าใหเ้กิดการระคายเคืองอกัเสบอยา่งรุนแรง  ไรไม่
ทนทานเม่ืออยูใ่นสภาวะแหง้แลง้นอกตวัสัตว ์แต่อาจมีชีวติไดน้านถา้สภาพแวดลอ้มเหมาะสมวงจร
ชีวติจะนานประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ โดยตวัแก่จะผสมพนัธ์ุท่ีบริเวณผวิหนงัแลว้ไรตวัเมียจะขดุโพรง
วางไข่และฟักเป็นตวัอ่อนใตช้ั้นผวิหนงั หลงัจากนั้นตวัอ่อนจะกลบัข้ึนมาบนผวิหนงัและพฒันา
เป็นตวัแก่ต่อไป ตวัไรน้ีสามารถติดต่อไดง่้ายระหวา่งสัตวห์รือติดจากไรท่ีอยูต่ามวสัดุแวดลอ้ม เช่น 
แปรง  หว ีวสัดุปูท่ีนอน หรือไรท่ีอยูต่ามกรงพื้นท่ีอยูอ่าศยัสัตวเ์กิดไดใ้นสัตวทุ์กอาย ุ 
      5.1.2.2 อาการทางคลินิก  ไรน้ีชอบอยูบ่ริเวณท่ีไม่มีขนหรือมีขนนอ้ยต าแหน่งท่ี
สามารถ  พบรอยโรคไดม้าก ไดแ้ก่ ส่วนทอ้ง อก ขา ใบหู ขอ้ศอก ในโค กระบือ และสุกรท่ีอายมุาก
มกัพบแบบเร้ือรัง  ลูกสัตวส์ามารถติดต่อไดง่้ายเน่ืองจากมีขนท่ีอ่อนนุ่มท าใหไ้รสามารถฝังตวัลงไป
ไดง่้าย  ในลิงมกัพบจะพบลกัษณะเป็นตุ่ม (Vesicular Lesion และ Papular) บริเวณส่วนหวัและหลงั 

http://www.dermnetnz.org/gps/gplectures/gplect5/page1.html
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      5.1.2.3 แนวทางตรวจวนิิจฉยั  ใชว้ธีิการตรวจวนิิจฉยัยนืยนัโดยการขดูผวิหนงั
ตรวจชั้นผวิ(Superficial Skin Scraping Technique) แต่ส าหรับสุกรซ่ึงมีผวิหนงัท่ีค่อนขา้งหนา จึง
ไม่สามารถขดูผวิหนงัออกมาไดโ้ดยตรง ตอ้งน าผวิหนงัมาผา่นกระบวนการยอ่ยก่อน โดยน า
ผวิหนงัท่ีมีรอยโรคไปตม้กบัโปแตสเซียมไฮดรอกไซด ์ (KOH) ท่ีความเขม้ขน้ท่ีร้อยละ 10 โดยตม้
ใหเ้ดือดนาน 1 - 2  นาที จากนั้นเทน ้าส่วนใสทิ้ง น าตะกอนไปตรวจหาตวัไรต่อไป  
      5.1.2.4 การรักษาและควบคุมโรค 

                           1) ในสุนขั การรักษาโรคข้ีเร้ีอนซาร์คอพติคค่อนขา้งง่ายเพราะตวัไรอยูใ่ต้
ชั้นผวิหนงัต้ืนและตอบสนองต่อยาหลายชนิด แต่ถา้ตอ้งการใหไ้ดผ้ลดีควรตดัขนใหเ้รียบแล ะใช้
แชมพสูระบนผวิหนงัเพื่อขจดัรังแค สะเก็ดท่ีปกคลุมผวิหนงัหลงัจากนั้นจึงอาบเช็ดดว้ยยาขจดัไร 
ใชก้ารอาบเช็ดดว้ยไลมซ์ลัเฟอร์ 2 % (Lime Sulfur) หรือ มาลาไธออน (Malathaion) อาบชโลม
ผวิหนงัดว้ย อมิทราซ  500 ppm  ท าต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ พร้อมกบัตรวจหาไรดีโมเดกซ์ทุก  2 - 4 

สัปดาห์  จนตรวจไม่พบและใหอ้าบชโลมดว้ยอะมิทราสต่อไปอีก  2 - 4 สัปดาห์ หลงัขดูตรวจหาไร
ไม่พบ ใหกิ้นหรือฉีดไอเวอร์เมก็ติน  เขา้ใตผ้วิหนงัขนาด 200 - 300 ไมโครกรัม /กก. 2 คร้ัง ห่างกนั 
2 สัปดาห์ โดยหลีกเล่ียงการใชใ้นสุนขัพนัธ์ุ คอลลี และสุนขักลุ่มตระกลูชีพด็อ ก  ถา้สัตวแ์สดง
อาการคนัมากอาจพิจารณาใหย้าเพร็ดนิโซโลน (Prednisolone) ขนาด 0.5 มก./กก.กินวนัละคร้ังหลงั
อาหารเชา้นาน 3 - 5 วนั สัตวจ์ะตอบสนองต่อความการรักษาค่อนขา้งเร็วและโรคหายขาดได้
โดยง่าย หรือใช ้เซลาเมก็ติน (Selamectin)  หรือเรฟโวลูชนั  (Revolution) หยดหลังในกรณีท่ีสัตวมี์
อาการไม่มากได ้

                           2) ในโค กระบือ  และสุกร นิยมฉีดไอเวอร์เมก็ติน  ในขนาด 200 - 300 

ไมโครกรัม /กิโลกรัม ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั  ทุก 5 - 7 วนั จนกวา่จะขดูตรวจไม่พบ แต่ในลูกสุกรและ
สุกรหยา่นมนิยมจุ่ม อมิทราซ ขนาด 200 พีพีเอม็ 

                           3) ในลิง  แนะน าใหใ้ชย้าฉีด ไอเวอร์เมก็ติน  ในขนาด 200ไมโครกรัม /

กิโลกรัม ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั  วนัละคร้ังเป็นเวลา 5 วนัและอาจใหย้า แกแ้พ ้ (Antihistamine) และ
วติามินบี (Vitamin B) ร่วมดว้ยเพื่อลดอาการคนัและบ ารุงผวิ  
                            อยา่งไรก็ตาม การรักษาและการควบคุมโรคน้ีตอ้งใชย้าก าจดัตวัอ่อน  ตวักลางวยั 
และตวัเตม็วยั และตอ้งใหย้าซ ้ าอีกคร้ังห่างกนั 10 - 12 วนั เพื่อก าจดัตวัอ่อนท่ีเพิ่งออกมาจากไข่ 
รวมถึงอาจใช ้อมิทราซ ผสมน ้าขนาด 1000 พีพีเอม็ ราดบริเวณพื้นคอก เพื่อก าจดัตวัไรและไข่ ท่ีอาจ
ตกอยูต่ามพื้นคอกได ้ 
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5.1.3 โรคไชเลต็ทโีลซีส (Cheyletielosis)  

    มีสาเหตุเกิดจาก ปรสิตสกุลไชเล็ตทีลา  ซ่ึงเป็นไรท่ีอาศยัอยูบ่นผวิหนงั มีช่ือเรียก
อีกช่ือวา่ “Walking Dandruff” โดย Cheyletiella Blakei จะพบในแมว ดงัรูปท่ี 5.5 

 

 
 

รูปท่ี 5.5 ไรไชเล็ตทีลา บลาคีไอ ท่ีพบในแมว 

(ท่ีมา : Maureen Anderson, http://www.wormsandgermsblog.com/2008/cheyletiella-the-walking-  

            dandruff/) 

 

  ไรไชเล็ตทีลา พาราซิโทโวแร็กซ์ (Cheyletiella  parasitovorax) พบในกระต่าย ดงั
รูปท่ี 5.6   

 

 
 

รูปท่ี 5.6 ไรไชเล็ตทีลา พาราซิโทโวแร็กซ์ ท่ีพบในกระต่าย 

(ท่ีมา : http://wildpro.twycrosszoo.org/S/00dis/ FHB_Cheyletiella_parasitovorax.htm) 

    

http://www.ovc.uoguelph.ca/cphaz
http://www.wormsandgermsblog.com/2008/cheyletiella-the-walking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dandruff/
http://www.wormsandgermsblog.com/2008/cheyletiella-the-walking-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20dandruff/
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  ไรไชเล็ตทีลา ยาสกไูล (Cheyletiella  yasguri) พบในสุนขั ดงัรูปท่ี 5.7   

 

 
 

รูปท่ี 5.7 ไรไชเล็ตทีลา ยาสกไูล ท่ีพบในสุนขั 
(ท่ีมา : http://jcastella.uab.cat/practiques/Practica6/Cheyletiella.html) 

    5.1.3.1 การเกิดโรค  ไรจะขดุโพรงอยู่ ในส่วนของหนงัก าพร้าชั้นบนสุด และอาศยั
อยูใ่นนั้น ซ่ึงจะออกไข่มายดึติดกบัเส้นขน ไรสามารถติดต่อไดง่้ายกบัสัตวต์วัอ่ืนโดยการสัมผสัและ
ยงัสามารถติดต่อสู่คนไดอี้กดว้ย 

    5.1.3.2 อาการทางคลินิก  พบสะเก็ดรังแคผวิหนงั อาการคนัพบนอ้ยมากจนถึง
รุนแรง ซ่ึงสามารถก่อใหเ้กิ ดการอกัเสบของผวิหนงัได ้ไรสามารถติดต่อสู่คนไดโ้ดยท าใหเ้กิด
อาการคนั เกิด ตุ่มนูนท่ีผวิหนงั และตุ่มน ้าใสซ่ึงมกัพบบริเวณขาและล าตวั 

    5.1.3.3 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั  แนะน าใหใ้ชเ้ทคนิค การขดูผวิหนงั  หรือใช้
เทคนิคการใชส้ก็อตเทป (Acetate tape preparation) รวมทั้งการใชก้กระดาษสะอาดรองบนตวัสัตว ์
แลว้ใชห้วสีางขนเพื่อใหต้วัไรและไข่หล่นลงมา 

    5.1.3.4 การรักษาและควบคุมโรค ใชแ้ชมพสูระผวิหนงัเพื่อขจดัรังแค สะเก็ดท่ีปก
คลุมผวิหนงัหลงัจากนั้นจึงอาบเช็ดดว้ยยาขจดัไร มียาหลายชนิดท่ีรายงานวา่ใหผ้ลดีในการรักษา
เช่นการอาบเช็ดดว้ยไลมซ์ลัเฟอร์  2 %  หรือ มาลาไธออน  อาบชโลมผวิหนงัดว้ย อมิทราซ 500 พีพี
เอม็ ท าต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ พร้อมกบัตรวจหาไรทุก  2 - 4 สัปดาห์ จนตรวจไม่พบและใหอ้าบชโลม
ดว้ย      อะมิทราส ต่อไปอีก  2 - 4 สัปดาห์  หลงัขดูตรวจหาไรไม่พบใหกิ้นหรือฉีด ไอเวอร์เมก็ติน    
เขา้ใต้ผวิหนงัขนาด 200 - 300 ไมโครกรัม /กก. 2 คร้ังห่างกนั 2 สัปดาห์ โดยหลีกเล่ียงการใชใ้น
สุนขัพนัธ์ุ สุนขัพนัธ์ุ คอลลี และสุนขักลุ่มตระกลูชีพด็อก หรือใช้ฟร้อนไล (Frontline

®
 )หรือ เรฟ

โวลูชนั (Revolution
®
) หยดหลงัในกรณีท่ีสัตวมี์อาการไม่มากได ้
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5.1.4  โรคไรในหู (Ear mite) 

    ไรในช่องหู หรือ ข้ีเร้ือนปรสิตโอโตเด็กทิค (Otodectic mange) เกิดจากไรโอโต
เด็กเทส ไซโนทีส  ซ่ึงอาศยัในช่องหูส่วนนอกสามารถพบไดใ้นสุนขัและแมวทัว่โลก โดยเฉพาะใน
แมว ดงัรูปท่ี 5.8  

 

 

 

รูปท่ี 5.8 ไรโอโตเด็กเทส ไซโนทีส ท่ีพบในแมว 

(ท่ีมา : http://www.vetpda.ucdavis.edu) 

    5.1.4.1 การเกิดโรค การติดต่อมกัเกิดจากการสัมผสัสัตวท่ี์เป็นโรคโดยตรง มกัพบ
เช้ือน้ีในช่องหูใกลแ้กว้หู ตวัไรจะกินเศษเน้ือเยือ่ในหู ท าใหเ้กิดอาการคนัและอกัเสบในช่องหูได ้
(Otitis externa) 

    5.1.4.2 อาการทางคลินิก สัตว์ จะมีข้ีหู ด า คนัหูมาก เกา สลดัหูรุนแรง เน่ืองจาก
สัตวอ์าจแพส้ารพิษของตวัไร โดยอาจพบการอกัเสบของช่องหูส่วนนอก พบหนอง การติดเช้ือ
แบคทีเรีย เช้ือรา แทรกซอ้น หรือเลือดคัง่บริเวณใบหู (Aural hematoma) เน่ืองจากเกาหูและสะบดัหู
อยา่งรุนแรงท าใหเ้ส้นเลือดฝอยบริเวณใบหูแตกได ้ใน แมวอาจพบตวัไรบริเวณใบหนา้และใบหู
ดว้ย 
    5.1.4.3 แนวทางตรวจวนิิจฉยั โดยสังเกตอาการคนัในช่องหูอยา่งรุนแรง ลกัษณะข้ี
หูจะมีสีแดงปนด า หรืออาจใชต้รวจส่องดว้ย กลอ้งตรวจหู (Otoscope) ขนาดของไรสามารถเห็นได้
ดว้ยตาเปล่า อยา่งไรก็ตามการท าเทคนิคเอียร์ สวอป  (Ear swab technique) น าส่ิงตกคา้งในช่องหูมา
ตรวจหาไร โดยการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า จะใหผ้ลการวนิิจฉยัไดดี้ท่ีสุด 

    5.1.4.4 การรักษาและการควบคุมโรค ใชไ้อเวอร์เมก็ติน ในขนาน 200 - 300 

ไมโครกรัม ฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั หรือกิน 2 คร้ัง ห่างกนั 2 สัปดาห์ ในลูกสัตวส์ามารถใชไ้อเวอร์เมก็ติน 

Adult mite swabbed from a cat’s ear 

Anus 

Capitulum

Otodectes Cynotis Female

approx. 0.5 mm.
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1 เปอร์เซนต์ หยอดหูเพื่อขจดัไรในช่องหูได ้และเน่ืองจากตวัไรในช่องหูอาจพบตามส่วนอ่ืนของ
ร่างกายสัตวโ์ดยเฉพาะในแมว จึงควรรักษาดว้ยการฉีดไอเวอร์เมก็ติน เขา้ใตผ้วิหนงั หรือ หยดหลงั
ดว้ยฟร้อนไล  หรือ เรฟโวลูชนั 

 

5.1.5 ปรสิตโนโตเดรีย  เคติ (Notoedres  cati)   

  เป็นเช้ือไรชนิดขดุโพรง สามารถพบไดใ้นแมว อาจพบในสุนขัและในคนได ้ โดย
ตวัไรน้ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ย ปรสิตซาร์คอบเตส สเครบิไอ  แต่มีขนาดเล็กกวา่ ไรน้ีสามารถพบได้
ในเมืองไทย แต่ไม่มากนกั ดงัรูปท่ี 5.9   

 

 
 

รูปท่ี 5.9  ปรสิตโนโตเดรีย  เคติ ท่ีพบในแมว 

(ท่ีมา : http://www.vetpda.ucdavis.edu) 

 

   5.1.5.1 การเกิดโรค  เป็นตวัไรท่ีอาศยัอยูบ่นตวัแมวในทุกระยะ ตวัอ่อนจะฟักออก
จากไข่ภายใน 3 - 8 วนั วงจรชีวติประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จะเจริญเป็นตวัเตม็วยัและสามารถออก ไข่
ได ้โดยออกไข่ทั้งหมดประมาณ 60 ฟอง ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์จากนั้นตวัเมียจะตาย  
   5.1.5.2 อาการทางคลินิก ผวิหนงับริเวณใบหนา้ ขอบใบหู ใบหูจะหนาตวั ขนร่วง 
มีสีเขม้ข้ึน ดงัรูปท่ี 5.10 แมวจะคนัและเกาอยา่งมาก สามารถติดต่อกนัไดโ้ดยการสัมผสักนั 

 

300 m

Scraping of mang - like lesion on a cat

Notoedres cati

http://www.vetpda.ucdavis.edu/


 

108   บทท่ี 5 การตรวจผิวหนงัทางคลินิก 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

 

รูปท่ี 5.10 อาการทางคลินิกท่ีเกิดจากปรสิตโนโตเดรีย  เคติ ในแมว 

(ท่ีมา : http://www. icb.usp.br)  

   5.1.5.3 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิค ขดูตรวจผวิหนงั 
   5.1.5.4 การรักษาและควบคุมโรค ฉีดไอเวอร์เมก็ติน  เขา้ใตผ้ิ วหนงัขนาด 300 

ไมโครกรัม/กิโลกรัม ทุก 1 - 2 สัปดาห์ ประมาณ 1 เดือน จากนั้นท าการขดูตรวจผวิหนงัเพื่อดูตวัไร 
ถา้ไม่พบสามารถหยดุยาได ้หรือใช ้เซลาเมก็ติน หยดหลงัในกรณีท่ีสัตวมี์อาการไม่มากได ้

 

      5.1.6 ปรสิตสกุลโซรอบเทส (Psoroptes spp.)   

    เป็นปรสิตชนิดท่ีไม่สร้างโพรงท่ีใตผ้วิหนงั แต่อาศยัอยูบ่นผวิหนงัและมีปากแบบ
เจาะดูด เพื่อดูดน ้าเหลืองจากผวิหนงัโฮสตเ์ป็นอาหาร มกัพบในโค กระบือ มา้ และสามารถพบวา่
อาศยัอยูใ่นหูของกระต่าย แพะ แกะ  มา้ ลา และกวาง ในโค กระบือ และมา้ท่ีพบบนผวิหนงั ตวัไร
มกัจะอาศยัอยูบ่ริเวณท่ีมีขนท่ีหนาแน่น  
                  5.1.6.1 การเกิดโรคไรโซรอบเทส  คนันิคูไล  (Psoroptes cuniculi) ดงัรูปท่ี 5.11(ก) 

และ (ข) สามารถพบไดใ้นหูของกระต่าย มา้ ลา แพะ แกะ และกวาง ไร โซรอบเทส  อีไคว
(Psoroptes equi) ดงัรูปท่ี 5.12 พบบนผวิหนงัมา้ 

http://www.vetpda.ucdavis.edu/
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(ก) ไรโซรอบเทส  คนันิคูไล ท่ีพบในใบหูกระต่าย 

  

      
(ข) การจ าแนกชนิดของไร 

 

รูปท่ี 5.11 ไรโซรอบเทส  คนันิคูไล 
(ท่ีมา : Dr. Shauna O'Meara. http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com/rabbit-ear- 

mites.html) 

 
 

รูปท่ี 5.12 ไรโซรอบเทส  อีไควท่ีพบบนผวิหนงัมา้ 

(ท่ีมา : http://saludequina.es/equino/cuidados-de-su-caballo/item/335-parasitos-externos) 

http://saludequina.es/equino/cuidados-de-su-caballo/item/335-parasitos-externos
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  ไรโซรอบเทส โอวสี ดงัรูปท่ี 5.13 สามารถพบบนผวิหนงั โค กระบือ และมา้ ทัว่
โลก วงจรชีวติของไรชนิดน้ีใชร้ะยะเวลาจากเป็นไข่ จนเป็นตวัเตม็วยัสามารถสืบพนัธ์ุได ้ประมาณ 
12 วนั สามารถอาศยัอยูน่อกตวัโฮสตไ์ดน้านประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ 

 

 
(ก) ไรโซรอบเทส โอวสี ท่ีพบบนผวิหนงัโค กระบือ และมา้ 

 

 

 

(ข) ชนิดการจ าแนก 

        

รูปท่ี 5.13 ไรโซรอบเทส โอวสี ท่ีพบบนผวิหนงัของสัตว ์

(ท่ีมา : http://www.djoralaekni.com/psoroptesovis.htm) 

 

                 5.1.6.2 อาการทางคลินิก  ในโค กระบือ มา้ มกัพบบริเวณท่ีมีขนหนาแน่น โดยขนร่วง 
ผวิหนงัหนาตวัซอ้นกนั มีสะเก็ดแหง้แขง็ปกคลุมโดยมกัพบบริเวณหลงั ตะโหนก  โคนเขา ใน
กระต่าย แพะ แกะ กวาง มกัพบรอยโรคบริเวณใบหูและใบหนา้ร่วมดว้ย โดยเฉพาะในกระต่าย  ซ่ึง
กระต่ายจะคนัมาก และอาจพบบาดแผลจากการเกาบริเวณใบหนา้ได ้ดงัรูปท่ี 5.14 
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รูปท่ี 5.14 อาการทางคลินิกของไรโซรอบเทส  คนันิคูไลท่ีพบในใบหูกระต่าย  
(ท่ีมา : Dr. Shauna O'Meara. http://www.pet-informed-veterinary-advice-online.com/rabbit-ear- 

           mites.html) 

 

                 5.1.6.3 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั  ถา้ตวัไรท่ีอาศยัอยูบ่นผวิหนงั ใช้ ขดูตรวจผวิหนงั  ขดู
บริเวณขอบแผล จะพบตวัไรไดถ้า้ตวัไรท่ีอาศยัอยูใ่นหู สามารถใชเ้ทคนิคเอียร์ สวอปได ้

                 5.1.6.4 การรักษาและควบคุมโรค  ฉีดไอเวอร์เมก็ติน เขา้ใตผ้วิหนงัขนาด 300 - 600   

ไมโครกรัม/กิโลกรัม เพียงคร้ังเดียว แต่ถา้ยงัไม่หายสามารถใหซ้ ้ าไดแ้ละท าการขดูตรวจผวิหนงัเพื่อ
หาตวัไรท่ียงัหลงเหลืออยู ่  ถา้ไม่พบสามารถหยดุยาได ้  

  

      5.1.7 ปรสิตสกุลโชริออฟเทส  (Chorioptes spp.)  ดงัรูปท่ี 5.15   

   เป็นไรท่ีอาศยัอยูบ่นผวิหนงั ไม่มีปากแบบเจาะดูด ดงันั้นจึงกินเศษเน้ือเยือ่ผวิหนงั
ของโฮสตเ์ป็นอาหาร ซ่ึงเป็นไรท่ีสามารถพบไดใ้นโค กระบือ และมา้ ไรชนิดน้ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่
ปรสิตสกุลโซรอบเทส   
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(ก) ไรสกุลโชริออฟเทสตวัเตม็วยั (ข) ตวัอ่อน 

            

รูปท่ี 5.15 ไรสกุลโชริออฟเทสท่ีพบบนผวิหนงัโค กระบือ และมา้  

(ท่ีมา : G. Bourdoiseau.http://www3.vetagro-sup.fr/etu/DPC/morphologie/chorioptesBovis.html) 

 

   5.1.7.1 การเกิดโรคไรโชริออฟเทส  โบวสี (Chorioptes  bovis) สามารถพบบน
ผวิหนงั โค กระบือ และไร โชริออฟเทส  อีไคว (Chorioptes  equi) สามารถพบไดใ้นมา้ วงจรชีวติ
ของไรชนิดน้ีใชร้ะยะเวลาจากเป็นไข่ จนเป็นตวัเตม็วยัสามารถสืบพนัธ์ุได ้ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 

สัปดาห์ 
   5.1.7.2 อาการทางคลินิก ในกระบือ มา้ โค  โดยเฉพาะโคนม มกัพบบริเวณโคน
หาง โดยโคจะคนับริเวณโคนหาง เอากน้ถูพื้นคอก รอยโรคจะเป็นสะเก็ดรังแคบนผวิหนงัอาจพบ
ขนร่วงหรือบากแผลถลอกได ้เน่ืองจากสัตวเ์อากน้ถูพื้นคอก ในมา้มกัพบบริเวณ ขอ้เทา้และ เทา้ มกั
ท าใหเ้กิดอาการคนัร่วมกบัการอกัเสบของผวิหนงั  
   5.1.7.3 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิคขดูตรวจผวิหนงั 

   5.1.7.4 การรักษาและควบคุมโรค ทาผวิหนงัดว้ยไลมซ์ลัเฟอร์ หรือโฟซิม ทุก 7 - 

10 วนั จนกวา่โรคจะหาย 
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 5.1.8 ปรสิตลนิซาคารัส ราดอฟสกี (Lynxacarus  radovskyi) 

  เป็นไรท่ีพบไดใ้นแมวช่ือลินซาคารัส ราดอฟสกีมีช่ือสามญัเรียกวา่ แคท เฟอร์ไมท ์
(Cat fur mite) เป็นไรท่ีอาศยัอยูบ่นเส้นขนในแมว ดงัรูปท่ี 5.16 

 

 
 

รูปท่ี 5.16 ไรลินซาคารัส ราดอฟสกีท่ีพบบนเส้นขนในแมว 
(ท่ีมา : Marcelo de Campos Pereira. http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Default.htm) 

   5.1.8.1 อาการทางคลินิก  ไรชนิดน้ีจะเกาะอยูต่ามเส้นขนท าใหแ้มวคนัแมวจะ
พยายามเกา หรือกดัตามตวัท าให ้ขนร่วง ผวิหนงัอกัเสบแดง อาจพบน ้าเหลืองเกาะตามเส้นขน 
ผวิหนงัเปียกเยิม้ หรือพบสะเก็ดรังแคทัว่ตวัได ้ 
   5.1.8.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิคสก็อตเทป  

   5.1.8.3 การรักษาและควบคุมโรค  การใชไ้อเวอร์เมก็ติน  อาจไม่ไดผ้ลเน่ืองจากไร
ชนิดน้ีอาศยัอยูบ่นเส้นขน ดงันั้นการอาบดว้ยแชมพกู าจดัปรสิต สัปดาห์ละคร้ัง หรือใชส้เปรย์
สารเคมีกลุ่มฟิโพรนิล (Fipronil) พน่ตามตวัก็สามารถใหผ้ลในการก าจดัไรไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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5.1.9 ปรสิตเน็มมิโดคอปเทส มูเทยีส (Knemidocoptes  mutaus)  ดงัรูปท่ี 5.17   

  เป็นไรชนิดขดุโพรงอยูท่ี่ผวิหนงัในไก่ มีลกัษณะคลา้ยไร ซาร์คอบเตส สเครบิไอ  

 

 

 

รูปท่ี 8.17 ไรเน็มมิโดคอปเทส มูเทียส ในไก่ 

(ท่ีมา : Marcelo de Campos Pereira. http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Default.htm) 

   5.1.9.1 อาการทางคลินิก เป็นไรชนิดขดุโพรงอยูท่ี่ผวิหนงัในไก่ มกัพบบริเวณขา
ส่วนล่าง หรือน้ิวเทา้ ท าใหเ้กิดการอกัเสบบวม โดยเฉพาะในไก่พื้นเมือง บางคร้ังอาจพบรอยโรค
บริเวณใบหนา้และหงอนได ้ พบวา่ไก่จะเครียด ไม่กินอาหาร และน ้าหนกัลดได ้
   5.1.9.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิคขดูตรวจผวิหนงั 

   5.1.9.3 การรักษาและควบคุมโรค  ฉีดไอเวอร์เมก็ติน ขนาด 200 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม เขา้กลา้มเน้ือ 2 คร้ัง ห่างกนั 10 - 14 วนั หรือ ทาดว้ย ซลัเฟอร์โลชัน่  ท่ีมีความเขม้ขน้ร้อย
ละ 10 โดยทาทุก ๆ 10 วนั  
 

       5.1.10 ปรสิตเดอร์มานีสซัส กาลเิน (Dermanyssus gallinae) ดงัรูปท่ี 8.18   

                  เป็นไรท่ีพบในไก่ ไก่งวง นกพิราบ และสัตวปี์กอ่ืน ๆ สามารถพบในสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนม และในคนได ้
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รูปท่ี 8.18 ไร เดอร์มานีสซสั กาลิเน ในสัตวปี์ก 

(ท่ีมา : Marcelo de Campos Pereira. http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Default.htm) 

                  5.1.10.1 อาการทางคลินิก เป็นไรเป็นไรท่ีอาศยัอยูใ่นรังหรือนอกตวัโฮสต ์โดยจะ
ข้ึนไปดูดเลือดในเวลากลางคืน ถา้มีจ  านวนมากท าใหส้ัตวโ์ลหิตจาง เครียด  และไข่ลดได ้ไรชนิดน้ี
สามารถเป็นพาหะน าเช้ือ แบคทีเรียซาลโมเนลลา  เอน็เทอริทิดีส (Salmonella enteritidis) แบคทีเรีย
สกุลไมโคแบคทีเรียม (Mycobacterium spp.) แบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 

แบคทีเรียสกุลสแตปไฟโลคอ็กคสั และแบคทีเรียอีรีซิเพลโลทริก รัสซิพาทีเอ (Erysipelothrix 

rhusipathiae) ได ้ 
                  5.1.10.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิคสก็อตเทป  

                  5.1.10.3 การรักษาและควบคุมโรค ใชก้ารพน่หรือ โรยสารเคมีบนตวัสัตวโ์ดยใช้
สาร เคมีในกลุ่มคาร์บาซิล (Carbazyl) หรือไพรีทรอย  (Pyrethroid) หรือใหกิ้นไอเวอร์เมก็ติน  ขนาด 
1.8 - 5.4 มิลลิกรัมต่อกิโล กรัม หรือใหกิ้น โมซิเด็กติน (Moxidectin) ในขนาด 8 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม แต่การใหย้าแบบกินประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่าการใหย้าแบบพน่บนตวัสัตว ์และใน
โรงเรือนสามารถพน่ฆ่าเช้ือโดยใชส้ารเคมีกลุ่ม ไดเมท็โทเอท็ (Dimethoate) หรือเฟ็นไทออน 
(Fention) แต่ตอ้งใชใ้นกรณีท่ีพกัโรงเรือนแลว้เท่านั้น 
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5.1.11 ปรสิตออร์นิโทนีสซัส เบอร์ซา (Ornithonyssus  bursa)  ดงัรูปท่ี 5.19   

                  เป็นไรท่ีดูดเลือดโฮสตเ์ป็นอาหาร สามารถพบในไก่ และสัตวปี์กอ่ืนๆ เช่น ไก่งวง 
และสามารถดูดเลือดในคนได ้วางไข่บนตวัโฮสตห์รือนอกตวัโฮสตไ์ด ้ มกัพบในไก่พื้นเมือง
มากกวา่ในไก่ฟาร์ม 

 

 
 

รูปท่ี 5.19 ไรออร์นิโทนีสซสั เบอร์ซา ในสัตวปี์ก 
(ท่ีมา : Marcelo de Campos Pereira. http://www.icb.usp.br/~marcelcp/Default.htm) 

                  5.1.11.1 อาการทางคลินิก มีจ านวนมากท าใหโ้ลหิตจาก เครียด ขนร่วง และไข่ ลด
ได ้ 
                   5.1.11.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชเ้ทคนิคสก็อตเทป 

                  5.1.11.3 การรักษาและควบคุมโรค ใชก้ารพน่หรือ โรยสารเคมีบนตวัสัตวโ์ดยใช้
สาร เคมีในกลุ่มคาร์บาซิล (Carbazyl) หรือไพรีทรอย  (Pyrethroid) หรือใหกิ้นไอเวอร์เมก็ติน  ขนาด 
1.8 - 5.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือใหกิ้นโมซิเด็กติน ในขนาด 8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่การใหย้า
แบบกินประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่าการใหย้าแบบพน่บนตวัสัตว ์และในโรงเรือนสามารถพน่ฆ่าเช้ือ
โดยใชส้ารเคมีกลุ่ม ไดเมท็โทเอท็ หรือเฟ็นไทออน แต่ตอ้งใชใ้นกรณีท่ีพกัโรงเรือนแลว้เท่านั้น 
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5.2 โรคผวิหนังทีเ่กดิจากเช้ือยสีต์มาลาสซีเซีย แพทซีเดอร์มาทสี (Malassezia pachydermatis) 

 การเกิดโรคเช้ือยสีตท่ี์มีช่ือวา่มาลาสซีเซีย แพทซีเดอร์มาทีส  ดงัรูปท่ี 8.20  หรือไพทิโร
สปอร์รัม  แพทซีเดอร์มาทีส (Pityrosporum pachydermatis) หรือไพทิโรสปอร์รัม  เคนีส 
(Pityrosporum canis) เป็นเช้ือยสีต์ประจ าถ่ิน  (normal flora) บนผวิหนงัและในช่องหู มกัพบใน
สุนขัและในแมว ดงัรูปท่ี 5.20 

 
 

รูปท่ี 5.20 เช้ือยสีตม์าลาสซีเซีย  แพทซีเดอร์มาทีสในสุนขั 

 

 เป็นยสีตท่ี์เจริญขยายจ านวนไดดี้บนผวิหนงัท่ีช้ืนและมีไขมนัสะสมม าก   ดงันั้นปัจจยัโนม้
น าท่ีจะท าใหเ้ช้ือยสีตเ์จริญเติบโตไดดี้คือ ความช้ืนเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในช่องหู การเปล่ียนแปลงของ
ต่อมไขมนัใตผ้วิหนงั โดยมกัพบในกรณีท่ีเกิดความผดิปกติของต่อมไร้ท่อหรือการสร้าง เคราติน
(Keratin) ท่ีผวิหนงัได ้หรือภาวะภูมิคุม้กนัในร่างกายถูกกด  เช่นการไดรั้บยากดภูมิคุม้กนัเป็น
เวลานาน หรือโรคภูมิแพต่้างๆ รวมถึงเน้ืองอกชนิด อะดีโนคาร์ ซิโนมาท่ีตบัอ่อน (Pancreatic 

adenocarcinoma) เป็นตน้  เซลมีลกัษณะค่อนขา้งยาวเป็นรูปไข่ ผนงัหนา โดยปกติเช้ืออาจจะพบบน
ผวิหนงัทัว่ไปโดยไม่ท าใหเ้กิดโรค แต่บางคร้ังอาจพบวา่ ยสีตส์ามารถก่อใหเ้กิดโรคไดโ้ดย
ขบวนการท่ีท าใหเ้กิดโรคยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่เช่ือวา่ถา้ผวิหนงัมีสภาพเปล่ียนไป กลไกป้องกนัการ
ติดเช้ือท่ีผวิหนงัลดลง ผวิหนงัแพ ้อกัเสบ มีบาดแผล  หรือมีจุลชีพอ่ืนท่ีผวิหนงั ภาวะดงักล่าวจะ
เป็นปัจจยัท่ีโนม้ใหย้สีตเ์จริญขยายจ านวนและก่อใหเ้กิดได ้  

       5.2.1 อาการทางคลินิก สามารถพบไดเ้ฉพาะแห่ง  และแบบกระจายทัว่ตวัโดยรอยโรคแบบ
เฉพาะแห่ง มกัพบบริเวณโคนใบหู ใตค้อ ซอกหนีบขาหนา้ โคนหาง ช่องหูส่วนนอกและใบหูดา้น
ใน ส่วนการติดเช้ือท่ีช่องหูส่วนนอกจะท าใหมี้ข้ีหูมากกวา่ปกติ อกัเสบ คนั และมีกล่ินแ รง โรค
ปรากฏรุนแรงเฉพาะแห่ง พบไดต้ามซอกน้ิวเทา้หรือร่วมกบั โพโดเดอร์มาไททีส  ใบหูปลายจมูก 
โคนหางและรอบ ดงัรูปท่ี 5.21 
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รูปท่ี 5.21 รอยโรคท่ีพบช่องหูส่วนนอกและใบหูดา้นใน ในสุนขั 

 

              ทวารหนกั ซอกพบัท่ีโคนขาหนา้ ถา้เป็นท่ีซอกน้ิวเทา้จะพบวา่สุนขัพยายามแทะเลียบริเวณ
เป็นโรค ขนร่วงและสีเปล่ียนไป ในรายท่ีเป็นรอบทวารหนกั สุนขัจะขดัลยัหรือนัง่ขดักน้ ถา้เป็นท่ี
บริเวณหู สุนขัจะแสดงอาการคนัสั่นหวั ใชเ้ทา้หนา้เข่ียใบหู (Aural hematorma) พบข้ีหูจ านวนมาก
จบักนัเป็นกอ้นในช่องหูเกาะติดกนัเป็นกอ้นในช่องหู สุนขับางพนัธ์ุ เช่นสุนขัพนัธ์ุพุดเด้ิลหรือชิสุห์  

จะมีขนในช่องหูมากจะเกาะติดกนัเป็นกอ้น มกัเป็นโรคง่ายและรักษาหายขาดยาก   และรอยโรค
แบบกระจายทัว่ตวั สามารถพบไดท้ั้งตวั โดยบริเวณท่ีเป็นโรคจะมีอาการขนร่วง หนาและกระดา้ง
ข้ึน สีเปล่ียนไป มีไขมนัแหง้หรือเหลวปกคลุม คนัและมีกล่ิ นเปล่ียนไปจากปกติ  ส าหรับแบบ
กระจายทัว่ไปสุนขัจะแสดงอาการคนั บางรายคนัมาก ใชป้ากกดัแทะผวิหนงัส่วนต่างๆของร่างกาย
ได ้ ขนร่วง ผวิหนงัอกัเสบเป็นผืน่แดง (Erytherma) ผวิหนงัหนา (Lichenification) สีเปล่ียนไป 
(Hyperpigmentation) มีสะเก็ดแหง้หรือไขมนัปกคลุม (Scaly หรือ Greasy Seborrhea) กล่ิน
เปล่ียนไปจากปกติเน่ืองจากไขมนัเปล่ียนสภาพ บางคร้ังจะพบสะเก็ดแหง้กระจายติดตามขนตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  

       5.2.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั ใชว้ธีิสก็อตเทป  หรือเทคนิคเอียร์ สเมียร์(Ear smear 

technique)  

       5.2.3  การรักษาและควบคุมโรค โรคท่ีเป็นแบบกระจายทัว่ไป รักษาโดยใหกิ้นยาฆ่าเช้ือรา
กลุ่มคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) ขนาด 10 มก./กก. วนัละ 2 คร้ัง อาจนานประมาณ 4 สัปดาห์ 
ควรใชซี้ลีเนียมซลัไฟด ์ (Selenaium disulfide) อาบสระ 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ในระยะ 2 สัปดาห์แรก 
จากนั้นท าสัปดาห์ล ะ 1 คร้ัง เพื่อขจดัสะเก็ดท่ีแหง้ปกคลุมผวิหนงั โดยสังเกตไดว้า่สุนขัจะบรรเทา  

อาการคนัหลงัรักษาได ้1 สัปดาห์ นอกจากซีลีเนียมซลัไฟด ์แชมพแูลว้มีแชมพหูลายชนิดท่ีใหผ้ลดี
ในการรักษาเช่นแชมพท่ีูมีส่วนผสมของคีโตโคนาโซล หรือแชมพท่ีูมีส่วนผสมของไมโคโคนาโซล  

(Micoconazole shampoo) และคลอเฮก็ซิดีน  (Chrohexidine shampoo) ใชอ้าบวนัเวน้วนั จนกวา่
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อาการจะดีข้ึน  แลว้ลดลงเหลือสัปดาห์ละ 1 - 2 สัปดาห์ แต่ถา้ตอ้งการใหห้ายเร็วข้ึน หรือการรักษา
โดยการอาบไม่ไดผ้ลแนะน าใหกิ้น คีโตโคนาโซล  หรือไอทราโคนาโซล  (Itraconazole) ขนาด 5 - 

10 มก./กก. วนัละ 1 คร้ัง นาน 12 สัปดาห์ การรักษาอาจร่วมดว้ยการรักษาเฉพาะแห่ง  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในรายท่ีวกิารชดัเจนหรือรุนแรง โดยเสริมดว้ยการทาบริเวณท่ีเป็นโรคดว้ย ครีมคีโตโคนา
โซล ได ้ ในการรักษาการติดเช้ือในช่องหู สามารถใชย้าหยอดหูท่ีมีส่วนผสมของคีโตโคนาโซลได ้ 
  

5.3 โรคผวิหนังทีเ่กดิจากเช้ือรา 

 โรคเช้ือรา ท าใหเ้กิดโรคท่ีผวิหนงัในสัตว ์มกัพบเช้ือราชนิด ไมโครสปอร์รัม เคนีส  

(Microsporum canis)  ไมโครสปอร์รัม  จิบเซียม (Microsporum  gypseum) ทริโคไฟตอน เมน็ตา
โกรไฟต ์(Trichohyton  mentagrophytes) สปอร์โรทริก สะเคน็ชิไอ (Sporothrix schenckii) โดยเช้ือ
จะท าใหเ้กิดโรคท่ีชั้นสตราทมั คอร์เนียม (Stratum corneum)  รวมทั้งขนและเล็บ และเช้ือรา คริบโต
คอ็กคสั นีโอฟอร์แมน (Cryptococcus  neoformans)  ชนิดน้ีมกัก่อโรคในแมว โดยท าใหเ้กิดโรค
ของระบบทางเดินหายใจส่วนตน้  (เช่น  จมูก และไซนสั) ระบบประสาทตา  และผวิหนงั 

       5.3.1 โรคเช้ือราริงเวอร์ม (Dermatophytosis หรือ Ringworm)   

                 เกิดจากเช้ือราชนิดไมโครสปอร์รัม  เคนีส  ดงัรูปท่ี 5.22  ไมโครสปอร์รัม  จิบเซียม ดงัรูป
ท่ี 5.23  และทริโคไฟตอน เมน็ตาโกรไฟต์  ดงัรูปท่ี 5.24   สัตวม์กัติ ดโรคจากสปอร์ท่ีอยูต่าม
ส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีติดมากบัแปรง  

 

 
 

รูปท่ี 5.22 เช้ือราไมโครสปอร์รัม  เคนีส 

(ท่ีมา : Roberto J. Galindo.2007. http://en.wikipedia.org/wiki/) 

http://en.wikipedia.org/wiki/es:bobjgalindo
http://en.wikipedia.org/wiki/
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รูปท่ี 5.23 เช้ือราไมโครสปอร์รัม  จิบเซียม 

(ท่ีมา : Dr. Denisa Badea.2012. Micology. http://www.tgw1916.net/image_mico_micr.html)  

 

 

รูปท่ี 5.24 เช้ือราทริโคไฟตอน  เมน็ตาโกรไฟต์ 
(ท่ีมา : Dr. Denisa Badea.2012. Micology. http://www.tgw1916.net/image_mico_micr.html) 

 

 หว ี และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ซ่ึงบางคร้ังพบวา่มีเช้ืออยูต่ามผวิหนงัแต่ไม่ปรากฏอาการของโรคก็
ได ้ เช้ือราไมโครสปอร์รัม  จิบเซียมปกติจะอยูต่ามพื้นดินและอาจพบตามขนและผวิหนงัของสัตวท่ี์
ถูกปล่อยเล้ียงตามพื้นดิน  โดยอาจ ท าใหเ้กิดโรคหรือไม่ก็ได ้ ในสัตวม์กัเป็นโรคโดยการสัมผสักบั
เช้ือโดยตรงจากพื้นดินหรือติดจากสั ตวอ่ื์นท่ีมีเช้ือ  พบวา่เช้ือรา ทริโคไฟตอน  เมน็ตาโกรไฟต์ จะมี
สัตวฟั์นแทะเป็นตวักกัเก็บเช้ือ  ดงันั้นสัตวอ์าจติดโรคไดถ้า้มีการสัมผสัฟันแทะ  รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัเก่ียวขอ้งร่วมกนั ส่วนมากแลว้สัตว ์จะมีการสัมผสักบัเช้ือราโดยตรง แต่
โอกาสติดเช้ือและแสดงอาการจะนอ้ย เพราะมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีไม่เอ้ือต่อการติดโรค  เช่น สภาพ
ภูมิตา้นทานโรคของร่างกายสัตวโ์ตเตม็วยัท่ีสุขภาพดี  หรือร่างกายสามารถขจดัโรคเองได ้อยา่งไรก็
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ตามส าหรับสัตวอ์ายนุอ้ยหรือสัตวท่ี์มีภาวะภูมิตา้นทานโรคของร่างกายถูกกด หรือร่างกายขาดธ าตุ
อาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ก็สามารถติดโรคไดง่้ายกวา่สัตวท่ี์แขง็แรง  
                5.3.1.1 อาการทางคลินิก  โรคผวิหนงัจากเช้ือราจะปรากฏท่ีผวิหนงัชั้นนอกและขน  
โดยเฉพาะขนท่ีก าลงังอกใหม่ พบลกัษณะขนร่วงแผข่ยายเป็นวงหรือแผก่ระจายทัว่ไป  ผวิหนงัเป็น
ผืน่แดงอาจจะมีรังแคหรือสะเก็ดรังแคคลุม ผวิหนงัอกัเสบ  และบางคร้ังพบการติดเช้ืออาจลามไปท่ี
เล็บ ดงัรูปท่ี 5.25 

 

 
 

รูปท่ี 5.25 อาการการติดเช้ือราบริเวณผวิหนงั  

 

                5.3.1.2 แนวทางตรวจวนิิจฉยั  ในเช้ือไมโครสปอร์รัม  เคนีส สามารถใช้หลอดไฟส าหรับ
ส่องเช้ือรา (Wood’s lamp) ไดโ้ดยพบแสงเรืองสีเขียวสดเคลือบตามเส้นขนแสดงวา่ใหผ้ล บวก แต่
อตัราการตรวจพบมีเพียง  50 - 80 %  เท่านั้นในสัตวเ์ป็นโรค หรือใชว้ธีิการตรวจหาสปอร์และไฮฟี 
(Hyphae) โดยวธีิน า ขนและสะเก็ดจากบริเวณขนผวิหนงัท่ีสงสัยวา่เป็นโรคไปยอ่ยสลายดว้ย      

โปสแตสไฮดรอกไซ  (KOH) 10 เปอร์เซนต์  1 - 2  หยด ปล่อยทิ้งไว ้  3 - 4 ชัว่โมง แลว้จึงน าไป
ตรวจหาสปอร์และไฮฟี วธีิน้ีเสียเวลามากและผูป้ฏิบติัตอ้งมีประสบการณ์  บางคนใช้ โปสแตสไฮด
รอกไซ (KOH) 20 เปอร์เซนต์  4 - 5 หยด  ผสมกบัส่ิงส่งตรวจบนสไลดแ์กว้  ปิดดว้ยแผน่กระจก
บางปล่อยทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที  หรืออุ่นใหร้้อนพอประมาณนาน 15 - 20  นาที  แลว้จึง
น าไปส่องตรวจ และวธีิการเก็บตวัอยา่งส่งเพาะแยกในหอ้งปฏิบติัการเป็นวธีิท่ีใหผ้ลดีท่ีสุด แต่ตอ้ง
ใชเ้วลานาน ปฏิบติัโดยตดัขนบริเวณท่ีสงสัยวา่เป็นโรคหรือบริเวณท่ีใหผ้ลบวกกบัหลอดไฟส าหรับ
ส่องเช้ือรา ใหส้ันเหลือประมาณ 0.5 มม. ใชส้ าลีชุบแอลกอฮอล ์ 70 เปอร์เซนต์ แตะซบัเบา  ๆ แลว้
ปล่อยทิ้งไวใ้หแ้หง้ ใชคี้มหา้มเลือดท่ีสะอาดหนีบดึงขน หรือใชใ้บมีดผา่ตดัขดูสะเก็ดท่ีคลุมผวิ หนงั 
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รวบรวมไปเพาะเล้ียงใน อาหารเล้ียงเช้ือส าหรับเช้ือรา (Dermatopyte test medium; DTM) ส่ง
หอ้งปฏิบติัการเพื่อเพาะแยกเช้ือต่อไป 

                            เช้ือรากลุ่มท่ีท าใหเ้กิดโรค จะยอ่ยสลายโปรตีนท าใหเ้กิดสภาพเป็นด่าง ซ่ึงจะท า
ใหอ้าหารเล้ียงเช้ือเปล่ียนเป็ นสีชมพเูน่ืองจาก ความเป็นกรด- ด่างเปล่ียนไป  ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีมกั
เกิดใน 3 - 7  วนั  หรืออาจนานถึง 14 วนั ในบางกรณีส่วนเช้ือรากลุ่มท่ีไม่ก่อใหเ้กิดโรคจะยอ่ยสลาย
คาร์โบไฮเดรตก่อน  จึงท าใหมี้การเกิดด่างชา้กวา่  การเปล่ียนสีจึงมกัเกิดชา้กวา่ 14 วนั   
                5.3.1.3 การรักษาและควบคุมโรค ถา้วกิารเป็นเฉพาะแห่งอาจใชย้าครีมป้าย  โดยตดัขนให้
เกล้ียงทาดว้ยไมโคโคนาโซล  หรือคลอไทมาโซล  หรือใช้ครีมคีโตโคนาโซล  ซ่ึงจะใหผ้ลการรักษา
ดีท่ีสุด ส าหรับวกิารแบบกระจายทัว่ตวั  อาจจ าเป็นตอ้งตดัขนทั้งตวัแลว้อาบดว้ยแชมพขูจดัรังแค
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เช่น เบนโซลเปอรอกไซดแ์ชมพหูรือแชมพขูจดัเช้ือรา เช่น แชมพท่ีูมีส่วนผสม
ของไมโคโคนาโซลหรือใชแ้ชมพท่ีูมีส่วนผสมของไมโคโคนาโซล   ร่วมกบัการชโลมดว้ย ไอโอดีน 

(Povidine  iodine) หรือไลมซ์ลัเฟอร์   ถา้จ าเป็นตอ้งใหกิ้นยาร่วมดว้ย สามารถให้ กีสโซโฟวนิ  

(Griseofulvin) ขนาด 10 - 30  มก./ กก. ใหกิ้นวนัละ  2  คร้ัง นาน 4 - 6 สัปดาห์ การใหย้าควรให้   
พร้อมกบัอาหารท่ีมีส่วนของไขมนัสูงหรือพร้อมน ้ามนัพืชและหา้มใชใ้นสัตวต์ั้งทอ้ง และควร
หลีกเล่ียงการใชใ้นแมวท่ีมีการติดเช้ือ เอดส์แมว (FeLV) หรือโรคช่องทอ้งอกัเสบในแมว (FIV)  

หรืออาจใช้ คีโตโคนาโซล  ขนาด 10 มก./ กก. หรือไอทราโคนาโซล  ซ่ึงยาน้ีจะมีผลขา้งเคียงนอ้ย
กวา่ คีโตโคนาโซล  ใหใ้นขนาด 5 - 10 มก./ กก. ใหกิ้นวนัละคร้ังนาน 12 สัปดาห์ ยาน้ีอาจมีผลท า
ใหเ้กิดการอาเจียน ทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร และค่าเอนไซมใ์นตบัสูงได ้

       5.3.2 โรคสปอร์โรทริโคซีส (Sporotrichosis) 

                  เป็นโรคเกิดจากเช้ือรา สปอร์โรทริกซ์ สะเคน็ชิไอ  ซ่ึงสามารถเปล่ียนรูปไดเ้ป็น
ยสีตฟ์อร์ม (Yeast form) ดงัรูปท่ี 5.26 (ก) ไดเ้ม่ือเขาสู่เน้ือเยือ่ (37 องศาเซลเซียส ) และจะมีลกัษณะ
เป็นไมซีเรียล ฟอร์ม  (Mycelial form) ดงัรูปท่ี 5.26 (ข)  เม่ืออยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป (25 - 30) เช้ือ
มกัเขา้สู่ร่างกายทางบาดแผล   
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(ก) ยสีตฟ์อร์ม (ข) ไมซีเรียล ฟอร์ม 

 

รูปท่ี 5.26  เช้ือราสปอร์โรทริกซ์ สะเคน็ชิไอ   
(ท่ีมา : University of Adelaide.2008. http://www.mycology.adelaide.edu.au/virtual/) 

                  

  5.3.2.1 อาการทางคลินิก ในสุนขัมกัพบ 2 แบบโดยแบบ ไดแ้ก่ แบบกระจายท่ี
ผวิหนงั (Cutaneous  form)  จะมีลกัษณะเป็น ตุ่มข้ึนหลายขนาด (Multiple nodules) ท่ีผวิหนงัอยูใ่น
ชั้นหนงัแท ้(Dermis) และชั้นใตผ้วิหนงั  ต่อมาอาจแตกออกเป็นแผลหลุม และมีสะเก็ดแขง็ปกคลุม 
และอีกแบบท่ีพบคือเป็นการกระจายตวัท่ีต่อมน ้าเหลืองท่ีชั้นใตผ้วิหนงั (Cutaneolymphatic form) 

มกัเกิดจากเช้ือผา่นมาทางเส้นน ้าเหลือง ท าใหเ้กิด การติดเช้ือแทรกซอ้นตามมา  เกิดเป็นแผลหลุม มี
หนอง 

                  5.3.2.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั วนิิจฉยัโรคโดย การยอ้มสีธรรมดาเพื่อ ตรวจหา
เช้ือค่อนขา้งยาก แต่อาจพบยสีตฟ์อร์มของเช้ือเป็นแท่งกลม รูปไข่ หรือคลา้ยซิการ์ แต่ควรยอ้มดูเช้ือ
ราโดยวธีิพีเอเอส (Periodic acid – schiff ;PAS) หรือวธีิจีเอม็เอส (Gomori methenamine silver 

;GMS) นอกจากน้ีอาจวนิิจฉยัโด ยวธีิเพาะเช้ือหรือ วธีิฟลูออเรสเซนส์ แอนติบอดี  (Fluorescent 

antibody test)  ซ่ึงใหผ้ลแม่นย  ากวา่ 

                  5.3.2.3 การรักษาและควบคุมโรค Rosser (1993) แนะน าวธีิรักษาโดยให้ กิน
สารละลายโปแตสเซียม ไอโอได อ่ิมตวั (Supersaturated solution of potassium iodide ;SSKI) ขนาด 
40 มก./ กก. วนัละ 3 คร้ัง พร้อมอาหาร  โดยตอ้งกินต่อไปอีก 30 วนั หลงัจากไม่พบอาการของโรค
แลว้ เพราะโรคมกักลบัมาเป็นอีก หรืออาจใหกิ้นคีโตโคนาโซล 15 มก./ กก. วนัละ 2 คร้ัง โดยใช้
เวลานาน 3 ½  เดือน   
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 5.3.3 โรคคริบโตค็อกโคซีส (Cryptococcosis) 

                 เป็นโรคติดเช้ือจากเช้ือรา คริบโตคอ็กคสั นีโอฟอร์แมน (Cryptococcus 

neoformans) ดงัรูปท่ี 5.27 ซ่ึงพบมากในแมว มีรายงานวา่พบเช้ือราชนิดน้ีในส่ิงขบัถ่ายจากนกพิราบ 
แมวติดโรคน้ีไดโ้ดยการหายใจเอาเช้ือน้ีเขา้ไป แมวท่ีติดโรคน้ีจะไม่เป็นอนัตรายกบั คนแต่จะท าให้
ทราบวา่มีเช้ือราชนิดน้ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามควรเพิ่มความระมกัระวงัในการจบัตอ้งแมว
ป่วย เช้ือราชนิดน้ีมกัก่อใหเ้กิดโรคของระบบทางเดินหายใจส่วนตน้ เช่น จมูก และไซนสั ระบบ
ประสาทตา และผวิหนงั 

 

       
 

รูปท่ี 5.27 เช้ือราคริบโตคอ็กคสั นีโอฟอร์แมน  
(ท่ีมา : J  Ito.1999. http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery/fungi/c/Cryptococcus_  

                            neoformans_var_gattii.htm) 

                 5.3.3.1 อาการทางคลินิก จาม  หายใจมีเสียง  หายใจล าบาก  สันจมูกบวม  หรือมี
กอ้นเน้ือยืน่อกมาจากรูจมูกหน่ึงหรือสองขา้ง ต่อมน ้าเหลือง ซบัแมนดิบูลาร์ ขยายใหญ่  ถา้การติด
เช้ือไปถึงระบบประสาท มกัมีอาการเร้ือรัง แมวจะแสดงอาการชกั ตาบ อดและมีพฤติกรรม
เปล่ียนไป  การพบการติดเช้ือท่ีผวิหนงัและเน้ือเยือ่ชั้นใตผ้วิหนงัแสดงวา่โรคไดก้ระจายไปทัว่แลว้  
                 5.3.3.2 แนวทางการตรวจวนิิจฉยั 

    1) สังเกตจากอาการท่ีพบ 

    2) ตรวจทางเซลลว์ทิยา(Cytology) จากตวัอยา่งของเหลวเหนียวขน้ 
(Exudates) หรือจากการป้าย (Swab) การเจาะดูด โดยใชสี้อินเดียนอิงคโ์มดิไฟดไ์รท ์ (India ink  

modified  wright’s)  หรือสีนิวเมท็ทีลีนบูล (New methylene blue stain) เพื่อยอ้มดูเช้ือน้ี 

    3) ถ่ายเอกซเรย์กะโหลกศีรษะและช่องอก มกัพบวกิารของโรคน้ีในช่อง
จมูก  เช่น การสลายของก ระดูก (Bony lysis)  หรือเน้ือเยือ่อ่อนนุ่ม มีความหนาแน่น ผดิปกติ 
(Abnormal soft tissue density) 

http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery/fungi/c/Cryptococcus_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20neoformans_var_gattii.htm
http://www.pf.chiba-u.ac.jp/gallery/fungi/c/Cryptococcus_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20neoformans_var_gattii.htm
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                5.3.3.3 การรักษาและควบคุมโรค 
    1) ไอทราโคลนาโซล 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กินวนัละ 2 คร้ังเชา้เยน็  พร้อม
อาหารเป็นเวลา 1 - 2 เดือน ควรตรวจซีรัมของแมวท่ีไดรั้บยาน้ีเป็นระยะเวลานานๆ 

    2) ฟลูโคนาโซล   50 มิลลิกรัม/ตวั กินวนัละ 2 คร้ังเชา้เยน็   เป็นเวลา 2 - 6  

เดือน ยาน้ีแทรกซึมเขา้ระบบประสาทไดดี้กวา่ไอทราโคลนาโซล  แต่ใหใ้ชอ้ยา่งระมดัระวงัในแมว
ท่ีมีปัญหาโรคไต  เน่ืองจากยาน้ีขบัออกทางไต 

    3) การรักษาอ่ืน ๆ ให้ สารน ้าสารอาหาร  เน่ืองจากแมวมกัมีอาการเบ่ือ
อาหารมานาน 
  

5.4 การตรวจวนิิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

 5.4.1 เทคนิคการตรวจผวิหนังโดยวธีิขูดตรวจผวิหนังช้ันผวิ (Superficial skin scraping 

technique) 

 โดยมากใชใ้นการตรวจไรข้ีเร้ือนแหง้ เน่ืองจากไรชนิดน้ีขดุโพรงอยู่ในชั้นผวิหนงั การขดู
ตรวจตอ้งท าการขดูตรวจในหลายๆต าแหน่ง 
               5.4.1.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

    1) ใบมีดผา่ตดัท่ีใชผ้า่ตดัแลว้ และกรรไกร 

    2) น ้ามนั เช่นพาราฟินเหลว 

    3) สไลดแ์ละ แผน่ปิดสไลด ์ 
    4) กลอ้งจุลทรรศน์ 

                5.4.1.2 วธีิการ 

                 1) ตดัขนออกเท่าท่ีจ  าเป็น  
       2) หยดน ้ามนัลงบนผวิหนงัท่ีตอ้งการขดูตรวจ 4-5 หยด 

                 3) ใชใ้บมีดผา่ตดัท่ีแตะน ้ามนัขดูผวิหนงั ไปตามแนวการเจริญของขน 
โดยท ามุมนอ้ยกวา่ 90 องศา และไม่ควรท าใหเ้กิดเลือดออก ควรขดูหลาย ๆ ต าแหน่ง   
                 4) น าส่ิงท่ีขดูไดป้้ายลงบนสไลดท่ี์หยด พาราฟินเหลวไวแ้ลว้ 

                 5) ปิดทบัดว้ย แผน่ปิดสไลด์ 
                 6) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 100 - 400 เท่า 

       



 

126   บทท่ี 5 การตรวจผิวหนงัทางคลินิก 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

5.4.2 เทคนิคการตรวจผวิหนังด้วยวธีิขูดตรวจผวิหนังช้ันลกึ (Deep skin scraping 

technique) 

 เป็นวธีิการตรวจวนิิจฉยัไรข้ีเร้ือนท่ีขดุโพรงอยูใ่นผวิหนงัชั้นลึก เช่น ไรสกุลเดโมเด็ก ซ่ึง
ไรชนิดน้ีจะอาศยัอยูใ่นรูขมุขน หรือต่อมไขมนั ดงันั้นในการขดูตรวจตอ้งขดูใหลึ้กถึงชั้นรูขมุขน 
หรือชั้นไขมนั เพื่อท่ีจะสามารถตรวจพบปรสิตกลุ่มน้ีได ้
                5.4.2.1 อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) ใบมีดผา่ตดัท่ีใชผ้า่ตดัแลว้ และกรรไกร 

                 2) น ้ามนัพาราฟินเหลว 

                 3) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์ 
                 4) กลอ้งจุลทรรศน์ 
                5.4.2.2 วธีิการ 

                 1) ตดัขนออกเท่าท่ีจ  าเป็น หยดน ้ามนัลงบนผวิหนงัท่ีตอ้งการขดูตรวจ 
เล็กนอ้ย 

                 2) ใชใ้บมีดผา่ตดัท่ีแตะน ้ามนัขดูผวิหนงั ไปตามแนวการเจริญของขน 
โดยท ามุมนอ้ยกวา่ 90 องศา ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือจบัหนงัใหนู้นข้ึน บีบช่วยใหห้นองและไรออก
จากรูขมุขน ขดูไปตามแนวเส้นขนเจริญ และควรขดูผวิหนงัจนเลือดไหลซิบ  ๆ แต่ระวงัการเกิด
เลือดออกมากเกินไป  
                 3) น าส่ิงท่ีขดูไดป้้ายลงบนสไลดท่ี์หยด พาราฟินเหลวไวแ้ลว้ ปิดทบัดว้ย 

แผน่ปิดสไลด ์                

 4) ทาเบตาดีนบริเวณท่ีขดูตรวจ 

                 5) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 100 - 400 เท่า 
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5.4.3 เทคนิคการตรวจผวิหนังโดยวธีิสกอ็ตเทป (Acetate tape technique  หรือAcetate 

tape impression technique) 

  เป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการตรวจหาปรสิตท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว ซ่ึงเป็นวธีิท่ีสะดวก 
และรวดเร็ว 
               5.4.3.1 อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) เทปใส 

                 2) สไลด ์ 

                 3) กลอ้งจุลทรรศน์ 
                5.4.3.2 วธีิการ 

                 1) ใช ้เทปใส ดา้นเหนียว กดลงบนผวิหนงั หรือบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ  

                 2) น าส่ิงท่ีไดติ้ดลงบนสไลด ์ 
                 3) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 40  เท่า หรือใชแ้วน่ขยาย
ส่องดู 

       

5.4.4  เทคนิคการตรวจช่องหูด้านนอกโดยวธีิสวอ็ปหู (Cotton swab technique) 

      เป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการตรวจไรในหู เน่ืองจากสะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจไรในหู
ได ้
                5.4.4.1  อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) คทัทอน บดั (Cotton bud) 

                 2) น ้ามนั พาราฟินเหลว 

                 3) สไลดแ์ละ แผน่ปิดสไลด ์ 
                  4) กลอ้งจุลทรรศน์ 
               5.4.4.2  วธีิการ 

                 1) หยด พาราฟินเหลวบนสไลด ์1 – 2 หยด เตรียมไว ้

                 2) ใชค้ทัทอน บดั เช็ดในช่องหูเบาๆ  
                 3) น าส่ิงท่ีสวอ็ปมาได ้ป้ายลงบนสไลดท่ี์เตรียมไว ้

                 4) ปิดทบัดว้ยแผน่ปิดสไลด์ 
                 5) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 100 - 400 เท่า 

       



 

128   บทท่ี 5 การตรวจผิวหนงัทางคลินิก 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

5.4.5  เทคนิคการตรวจช่องหูด้านนอกโดยวธีิเอยีร์ สเมียร์ (Ear smear technique) 

    วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการตรวจหาเช้ือยสีต์มาลาสซีเซีย ซ่ึงเป็นเช้ือประจ าถ่ินใน
รูหูแต่สามารถก่อโรคไดถ้า้รูหูมีความอบัช้ืนมาก วธีิสามารถท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว  
                5.4.5.1 อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) คทัทอน บดั 

                 2) สไลดแ์ละ แผน่ปิดสไลด ์ 
                 3) สีเมท็ทีลีน บูล หรือสีดิฟควกิ 

                 4) กลอ้งจุลทรรศน์ 
   5.4.5.2 วธีิการ 

                 1) ใชค้ทัทอน บดั เช็ดเอาน ้าเหลือง หรือหนอง ในรูหู  
                 2) น าส่ิงท่ีสวอ็ปมาได ้ป้ายลงบนสไลด ์ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

                 3) น าไปยอ้มดว้ยสีเมท็ทีลีน บูล หรือสีดิฟควกิ 

                 4) ปิดทบัดว้ยแผน่ปิดสไลด์ 
                 5) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย 100 - 400 เท่า 

                 6) ถา้ตรวจพบ แบคทีเรีย หรือจุลินทรีอ่ืนใด ก็ใหด้ าเนินการเพาะเช้ือ ยอ้ม
สี เพื่อแยกชนิดต่อไป  
 

      5.4.6 การตรวจหาเช้ือราโดยวธีิการย่อย (Digestion Technique) 

   มกัเป็นการตรวจหาสปอร์ หรือ สายใยของเช้ือราโดยใช ้20 เปอร์เซ็นต ์โปแทส 

เซียม ไฮดรอกไซด ์ ในการยอ่ยสลายเคราตินท่ีผวิหนงั 
                5.4.6.1 อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) สารละลายท่ีใชใ้นการยอ่ยเคราติน คือ 20เปอร์เซ็นต ์โปแทสเซียม ไฮด
รอกไซด์ (20% KOH) 

                 2) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                 3) ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
                 4) ปากคีบ 

                 5) ขนตวัอยา่ง  
                5.4.6.2 วธีิการ 

                 1) ใชป้ากคีบ ดึงเส้นขนบริเวณท่ีสงสัยวา่เป็นเช้ือรา 3-5 เส้น 
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                 2) กระจายเส้นขนลงบนสไลด ์และหยดสาร 20 เปอร์เซ็นต ์โปแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด์ จ านวน 4-5 หยดใหท้่วมเส้นขน 
                 3) น าสไลดไ์ปลนไฟเพื่อเร่งปฏิกิริยานาน 15 - 20  นาที หรือตั้งทิ้งไวท่ี้
อุณหภูมิหอ้งนาน 30 นาที 

                 4) น าไปตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยายต ่าก่อน (100 เท่า) โดย
การตรวจลกัษณะเส้นขนท่ีผดิปกติ มกัจะบวม สีจางลง ส่วนของผวิเส้นขนจะขรุขระและขอบเขต
ไม่ชดัเจน  
                 5. ถา้มีเช้ือราจึงปรับปุ่มปรับภาพละเอียดของกลอ้ง เพื่อช่วยเพิ่มความ
แตกต่างของภาพ  โดยปรับก าลงัขยายสูง (400 เท่า) และแยกวเิคราะห์หาชนิดเช้ือรา 

      

5.4.7 เทคนิคการเกบ็ตัวอย่างช้ินเนือ้ทีผ่วิหนัง (Skin Biopsy)  

  เป็นวธีิท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งเช้ือรา โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดการระบาดเร้ือรัง 
และตอ้งการเตรียมสไลดถ์าวรเพื่อวนิิจฉยัเช้ือราท่ีผวิหนงั 
               5.4.7.1 อุปกรณ์และสารเคมี 
                 1) ยาชาเฉพาะท่ี (2% lidocaine hydrochloride ท่ีไม่มี Adrenaline) ยาซึม 
(ถา้จ าเป็นตอ้งใช)้ 

                 2) เขม็และไซริงคข์นาด 1 - 3 ซีซี  
                 3) ใบมีดผา่ตดั 

                 4) เขม็เยบ็และไหมเยบ็แผล  
                 5) อุปกรณ์ผา่ตดัท่ีปลอดเช้ือ หรือสกิน พนัซ์ ไบออฟซี (Skin punch 

biopsy) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 – 8 มิลลิเมตร 

                 6) น ้ายาแช่เน้ือเยือ่ 10 เปอร์เซ็นต ์บพัเฟอร์ฟอร์มาลิน  
                 7) กระดาษแขง็ขนาด 3  3 ซม. 

                 8) ผวิหนงัตวัอยา่ง 

                5.4.7.2 วธีิการ 

                 1) ตดัขนออกพอสมควร ท าความสะอาดตามความเหมาะสม โดยรักษา
ผวิหนา้ตวัอยา่งช้ินเน้ือไว ้หากเป็นตุ่มหนองควรระมดัระวงัมาก 

                 2) ฉีดยาชาเฉพาะท่ี เขา้ใตผ้วิหนงัปริ มาณ 1 ซีซี ต่อ 1 สกิน พนัซ์ ไบออฟ
ซี (ในกรณีท่ีสัตวไ์ม่เช่ือง ดุร้ายอาจตอ้งวางยาซึม หรือยาสลบ ) 
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                 3) น า สกิน พนัซ์ ไบออฟซี กดลงบนผวิหนงั และหมุนใหต้ั้งฉากกบั
ผวิหนงั เม่ือ สกิน พนัซ์ ไบออฟซี ผา่นผวิหนงัเขา้ไปในชั้นใตผ้วิหนงั จะมีความรู้สึกวา่ผ่ านผวิหนงั
แขง็ตกลงไปในไขมนั จึงหมุนถอนเอา สกิน พนัซ์ ไบออฟซี ออก 

                 4) ถา้ช้ินเน้ือไม่ติดกบัใตผ้วิหนงั ก็ใชป้ลายเขม็เข่ียใตผ้วิหนงั แลว้ใช้
กรรไกรตดัเยือ่ผงัพืดและไขมนัออก  ในกรณีท่ีผิวหนงัยดึติดกบัใตผ้วิหนงัอาจใช้ ปากคีบชนิดปลาย
แหลม หรือไม่มีเข้ียวจบัขา้งใตผ้วิหนงัท่ีตอ้งการจะตดัออก และตดัออก 

                 5) เก็บตวัอยา่งช้ินเน้ือวางดา้นล่างติดลงบนกระดาษแขง็ ทิ้งไวใ้หแ้หง้ จึง
วางกระดาษคว  ่าลงในน ้ายาฟอร์มาลิน 

                 6) เยบ็แผล 1 ฝีเขม็ ส าหรับสกิน พนัซ์ ไบออฟซี ขนาด 6 มม. 

 

 

5.5 สรุป 

      โรคท่ีเกิดกบัผวิหนงัสัตว ์มีสาเหตุต่าง  ๆ มากมายหลายประการ อาจเกิดจากการติดเช้ือหรือไม่
ติดเช้ือก็ได ้โรคผวิหนงับางชนิดมีวกิารท่ีผวิหนงัคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะมีสาเหตุต่างกนัก็ตามโรค
ผวิหนงัในสัตวส์ามารถจ าแนกไดต้ามสาเหตุของโรคดงัน้ี โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากปรสิต เช้ือแบคทีเรีย  

เช้ือราและเช้ือยสีตม์าลาสซีเซีย   การแพแ้บบต่าง  ๆ สภาพภูมิคุม้กนัของร่างกายแปรผนั  ระบบ
ฮอร์โมนไม่สมดุล   การขาดสารอาหาร   พนัธุกรรม   เน้ืองอกท่ีผวิหนงั เกิดจากสาเหตุอ่ืน  ๆ  ซ่ึงใน
บทน้ีได้กล่าวถึงการตรวจ ความผดิปกติท่ี ผวิหนงัท่ีเกิดจากปร สิตภายนอก เ ช้ือรา และเช้ือยสีต์  ซ่ึง
เป็นสาเหตุท่ีพบไดบ้่อยและท าใหเ้กิดความผดิปกติท่ีผวิหนงัได ้

 

 

ค าถามท้ายบท 

      1. โรคผวิหนงัในสัตวเ์ล้ียงท่ีเกิดจากไรชนิดใดท่ีสามารถติดสู่คนได ้

      2. โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากเช้ือยสีตม์าลาสซีเซีย มกัพบในสัตวช์นิดใดและมีวธีิการตรวจวิ นิจฉยัได้
อยา่งไร 

      3.  การตรวจผวิหนงัแบบขดูตรวจผวิหนงัชั้นผวิ มกัใชใ้นการตรวจวนิิจฉยัเช้ือชนิดใด 

      4. การตรวจผวิหนงัแบบขดูตรวจผวิหนงัชั้นลึก มกัใชใ้นการตรวจวนิิจฉยัเช้ือชนิดใด 

      5. โรคผวิหนงัท่ีเกิดจากเช้ือราสามารถตรวจไดโ้ดยวธีิใดบา้ง รวมถึงมีวิ ธีการรักษา และขอ้ควร
ระวงัอยา่งไร 

 



บทที่  6 

การตรวจอุจจาระ  
 

 การตรวจอุจจาระทางหอ้งปฏิบติัการ เป็นวธีิการท่ีช่วยในการวนิิจฉยัถูกตอ้งแม่นย  า และ
เป็นประโยชน์ต่อการรักษา และการติดตามผลการรักษา การตรวจอุจจาระจากสัตวต์อ้งเร่ิมจาก การ
ตรวจสังเกตทางกายภาพซ่ึงเป็นการดูลกัษณะภายนอกของอุจจาระท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
รวมถึงส่ิงแปลกปลอมต่างๆเช่น ตวัปรสิตท่ีปนออกมากบัอุจจาระดว้ย   และการตรวจโดยใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ เป็นการตรวจหาปรสิตหรือส่ิงแปลกปลอมในอุจจาระท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา
เปล่า ซ่ึงการตรวจอุจจาระสามารถท าไดด้งัน้ี 

 

6.1 การสังเกตทางกายภาพ (Physical Examination) 

เป็นการดูลกัษณะภายนอกของอุจจาระท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึงเป็นการตรวจดู
สีของอุจจาระ ดูลกัษณะความอ่อนแขง็ รวมถึงส่ิงแปลกปลอมต่างๆเช่น ตวัปรสิต เป็นตน้ 

      6.1.1 การตรวจดูปรสิตหรือช้ินส่วนปรสิตท่ีหลุดออกมากบัอุจจาระ  
               เน่ืองจากปรสิตบางชนิดมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เช่น พยาธิไส้เดือน 
ปลอ้งสุก (Gravid Segment) ของพยาธิตืด เป็นตน้  
      6.1.2 การดูสี (Color)  

               ดูวา่สีของอุจจาระมีความผดิปกติหรือไม่ เช่น ถา้มีสีน ้าตาลเขม้ แสดงวา่อาจมีเลือดออกใน
ทางเดินอาหารส่วนบน  
      6.1.3 ลกัษณะความอ่อนแขง็ (Consistency)  

               ในภาวะท่ีสัตวมี์อาการทอ้งร่วง อุจจาระจะมีลกัษณะเหลว  (Loose) หรือเป็นน ้า (Watery) 

บางคร้ังมีเมือกและเลือดปน 

               6.1.3.1 อุจจาระแขง็ (Hard) เป็นอุจจาระท่ีไม่สามารถใชไ้ม้ จ้ิม หรือใชไ้มแ้ทงเขา้ ไปใน
กอ้นอุจจาระได ้สีของอุจจาระพวกน้ีมกัจะเป็นสีด า ลกัษณะของอุจจาระเกือบทั้งหมดมกัจะ
ประกอบดว้ยเส้นใย (Fiber) 

               6.1.3.2 อุจจาระปกติ (Formed) เป็นอุจจาระท่ีสามารถใชไ้มจ้ิ้ม หรือใชไ้มแ้ทงเขา้ ไปใน
กอ้นอุจจาระได ้ สีของอุจจาระพวกน้ีมกัจะเป็นสีน ้าตาลเขม้ ลกัษณะของอุจจาระประกอบดว้ยเส้น
ใยเกือบทั้งหมด 
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               6.1.3.3 อุจจาระอ่อน (Soft) เป็นอุจจาระท่ีสามารถใชไ้มต้ดัอุจจาระออกเป็นท่อนได ้สีของ
อุจจาระพวกน้ีมกัจะเป็นสีน ้าตาล ลกัษณะของอุจจาระประกอบดว้ยเส้นใยจ านวนเล็กนอ้ยถึงปาน
กลาง 

               6.1.3.4 อุจจาระอ่อนมากคลา้ยโคลน (Mushy) เป็นอุจจาระท่ีสามารถป้ันได ้สีของอุจจาระ
พวกน้ีจะมีสีน ้าตาลอ่อน ลกัษณะของอุจจาระเป็น Colloidal ทั้งหมด 

               6.1.3.5 อุจจาระเหลว (Loose) อุจจาระพวกน้ีมีรูปร่างเหมือนกบัภาชนะท่ีบรรจุ อุจจาระนั้น
อยู ่สีของอุจจาระพวกน้ีจะมีสีเหลือง ลกัษณะของอุจจาระเป็น อุจจาระท่ีมีเมือก (Mucous) ปะปนอยู่
เล็กนอ้ย 

               6.1.3.6 อุจจาระทอ้งร่วง (Diarrhoeic) อุจจาระพวกน้ีสามารถไหลไปมาในภาชนท่ีบรรจุอยู่
ได ้สีของอุจจาระพวกน้ีจะมีสีเขียว ลกัษณะของอุจจาระเป็น อุจจ าระท่ีมีเมือก (Mucous) ปะปนอยู่
เป็นจ านวนมาก  
               6.1.3.7 อุจจาระเป็นน ้า (Watery) อุจจาระพวกน้ีสามารถเทไดเ้หมือนน ้า สีของ อุจจาระ
พวกน้ีจะมีสีเทาคลา้ยดินเหนียว ซ่ึงแสดงวา่เป็นอุจจาระท่ีมีเมือกเป็นส่วนใหญ่ และมีเน้ืออุจจาระ
ปะปนอยูเ่พียงเล็กนอ้ย นอกจ ากน้ีสีของอุจจาระพวกน้ีอาจมีสีอ่ืน  ๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบของ
อุจจาระ เช่น อุจจาระท่ีมีสีคลา้ยช็อคโกแลตแสดงวา่มีเลือดปะปน 

      6.1.4 กล่ิน (Odor)  

               อุจจาระท่ีเกิดจากอาการทอ้งเสีย มกัมีกล่ินรุนแรงกวา่ปกติ 

      6.1.5 ส่ิงผดิปกติอ่ืนๆ ท่ีอาจพบไดใ้นอุจจาระ  
               ส่ิงผดิปกติท่ีอาจปะปนออกมากบัอุจจาระไดแ้ก่ เลือด หรือ เมือก (Mucous) 

 

6.2 การตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)  

      6.2.1 วธีิการตรวจหาไข่พยาธิ   
               6.2.1.1 วธีิตรวจโดยตรงอยา่งง่าย (Simple direct Smear method) 

               6.2.1.2 วธีิลอยตวัแบบง่าย (Simple floatation method) 

               6.2.1.3 การตรวจอุจจาระดว้ยวธีินอนกน้แบบธรรมดา (Simple centrifuge sedimentation) 

               6.2.1.4 วธีิการลอยตวัโดยการป่ันเหวีย่ง (Centrifuge floatation method) 

               6.2.1.5 วธีิการตกตะกอนโดยการป่ันเหวีย่ง (Centrifuge sedimentation method) 

               6.2.1.6 วธีิตกตะกอนนอนกน้โดยใชฟ้อร์มาลินและอีเธอร์แบบริตชีย์ (Ritchie formalin -

ether sedimentation technique) 

       



 

บทท่ี 6 การตรวจอุจจาระ   133  

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

      6.2.2 การตรวจแยกชนิดของไข่พยาธิ 

               6.2.2.1 หลกัการการแยกชนิดของไข่พยาธิกบั ส่ิงท่ีคลา้ยไข่พยาธิ  (Pseudoparasite) 

สามารถแยกความแตกต่าง ไดโ้ดยดูส่วนประกอบท่ีส าคญัของไข่พยาธิ ไดแ้ก่ เปลือกไข่ (Shell) 

ช่องวา่งภายในไข่ (Egg space) และส่ิงบรรจุภายในไข่ (Content) ส่ิงบรร จุภายในไข่อาจจะ
ประกอบดว้ยเซลลท่ี์เรียกวา่  บลาสโตเมียร์  (Blastomere) หรือ เอม็บริโอนิก เซลล ์ (Embryonic cell) 

หรืออาจจะประกอบดว้ยตวัอ่อนพยาธิซ่ึงเรียกวา่เอม็บริโอ (Embryo) หรือลาวี ่(Larvae)  

               6.2.2.2 วธีิการตรวจแยกชนิดไข่พยาธิโดยทัว่ไปอาจจะพิจารณาจากโครงสร้าง หรือส่ิง 

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

                           1) ขนาด (Size) ขนาดของไข่พยาธิโดยทัว่ไปอาจแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
                           2) รูปร่างลกัษณะ (Shape) รูปร่างของไข่พยาธิมีหลายแบบตวัอ ยา่ง เช่น รูปร่าง
กลม (Spherical) รูปรี (Ellipse) รูปไข่ (Oval) รูปกระสวย (Spindle) รูปสามเหล่ียม  (Triangular)   

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ (Rectangular) และรูปร่างไม่แน่นอน (Irregular) เป็นตน้ ซ่ึงไข่ของพยาธิตวักลม
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะรูปรี 

                           3) เปลือก (Shell) เปลือกของไข่พยาธิมีความแตกต่างกนัในไข่พยาธิแต่ละชนิด          

ไข่พยาธิบางชนิดมีเปลือกหนา บางชนิดมีเปลือกบาง เปลือกไข่บางชนิดมีลกัษณะเรียบ ขรุขระ 
หรือเป็นรูละเอียด เปลือกของไข่พยาธิไส้เดือนโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยชั้นจ านวน 3 ชั้น เปลือก
ชั้นน อกสุด  (Vitelline membrane) เปลือกชั้นกลาง (Egg shell proper) เปลือกชั้นนอกสุด 
(Albuminous layer) เปลือกไข่เป็นโครงสร้างท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการใชแ้ยกชนิดของไข่พยาธิ  
                           4) สี (Color) ไข่พยาธิหลายชนิดมีสีแตกต่างกนั เช่น ไข่พยาธิใบไมใ้ นตบัจะพบวา่
มีสีฟางขา้วหรือสีเหลืองน ้าตาลซ่ึงเป็นสีของน ้าดีปนออกมาดว้ย หรือไข่ของพยาธิใบไม่ในกระเพาะ
เอ้ืองพบวา่ไม่มีสีหรือเป็นสีเทาอ่อนปนเขียว นอกจากน้ียงัพบวา่ไข่ของพยาธิแส้มา้ กบัไข่ของพยาธิ 
Capillaria spp.โดยพบวา่ไข่ของพยาธิแส้มา้จะมีสีน ้าตาลเขม้หรือน ้าต าลอมส้ม แต่ไข่ของพยาธิ 
Capillaria spp. จะมีสีน ้าตาลทอง  
                           5) ช่องวา่งภายในไข่ (Egg space) ดงัรูปท่ี 6.1  ไข่พยาธิบางกลุ่มจะพบช่องวา่ง
ภายในไข่ อยูร่ะหวา่งเปลือกไข่กบัส่ิงท่ีบรรจุ เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ไข่ของพยาธิกลุ่ม ทริโคสะ
ตรองไก รัส (Trichostrongylus spp.) พยาธิฮีมอนคูส  (Haemonchus spp.) พยาธิมาร์เชลลาเกีย  

(Marshallagia spp.) และนีมาโตดรัส (Nematodirus spp.) เป็นตน้ ในขณะท่ีช่องวา่งในไข่พยาธิบาง
ชนิดมีขนาดเล็กไม่ชดัเจน หรือหายไปเลย เช่น ไข่ของพยาธิปากขอ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 6.1 แสดงช่องวา่งภายในไข่ 
 

                           6) ส่ิงท่ีบรรจุภายในไข่ (Content) ส่ิงท่ีบรรจุภายในไข่แตกต่างกนัในไข่พยาธิแต่
ละกลุ่ม อาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

                                (1) ส่ิงบรรจุภายในไข่ท่ีไม่มีการแบ่งตวั (UnSegmented content) ซ่ึงไข่กลุ่มน้ีท่ี
ออกมากบัอุจจาระใหม่ๆ จะประกอบดว้ยเซลลเ์พียงชนิดเดียว เช่น ไข่ของพยาธิไส้เดือนและไข่ของ
พยาธิแส้มา้ เป็นตน้ 

                                (2) ส่ิงบรรจุภายในไข่ท่ีมีการเจริญแบ่งตวั (Segmented content) ไข่ของพยาธิ
กลุ่มน้ีออกมากบัอุจจาระใหม่  ๆ จะประกอบดว้ยเซลล์ บลาสโตเมียร์ เช่น  ลกัษณะของ ไข่พยาธิ
ปากขอ  ไข่พยาธิสตรองไจ เลส (Strongyles) หรือส่ิงบรรจุภายในไข่เป็นตวัอ่อน เช่น ไข่ของพยาธิ
เส้นดา้ยบางชนิด และไข่ของพยาธิตวักลมในปอด เป็นตน้ 

                           7) ลกัษณะส าคญัท่ีเฉพาะ (Characteristic) ไข่ของพยาธิบางกลุ่มมีลกัษณะส าคญั
คือ มีฝาปิดไข่ (Operculum) เช่น ไข่พยาธิใบไม ้  ดงัรูปท่ี 6.2  หรือมีจุกใส (Polar plug) ยืน่ออกมา
จากปลายขั้วทั้งสองดา้น เช่น ไข่ของพยาธิแส้มา้ เป็นตน้  
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รูปท่ี 6.2   แสดงฝาปิดไข่ ในไข่พยาธิใบไมใ้นกระเพาะ 

 

               6.2.2.3 ขอ้บ่งช้ีลกัษณะไข่ของหนอนพยาธิอาจจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 

                           1) ไข่ของพยาธิใบไม ้ (Fluke egg) ส่วนมากจะมีฝาปิด ท่ีปลายขั้วไข่ดา้นใดดา้น
หน่ึง อาจจะเห็นชดัหรือไม่ชดัได ้รูปร่างของไข่พยาธิใบไมอ้าจจะเป็นรูปไข่ รูปรี  รูปกระสวย ส่ิงท่ี
บรรจุอยูภ่ายในไข่ไดแ้ก่ เซลลไ์ข่(Yolk cell)ไข่พยาธิใบไมบ้างชนิดพบ ไมราซิเดียม  (Miracidium) 

บรรจุอยูเ่ตม็ ไข่พยาธิใบไมบ้า งชนิด เช่นไข่ของพยาธิใบไมโ้ลหิต ชิสโตโซมา จาปอนนิเซียม 
(Schistosoma japonicium) พบวา่ ฝาปิด มีลกัษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ อยูท่ี่ปลายดา้นใดดา้นหน่ึงแทน  
                           2) ไข่ของพยาธิตวัตืด (Tape worm) ส่วนมากจะตรวจไม่พบในอุจจาระ ยกเวน้แต่
วา่ปลอ้งสุกของพยาธิตวัตืด  (Gravid wegment) จะแตกออกในล าไส้ของสัตว ์ท าใหไ้ข่พยาธิปะปน
ออกมากบัอุจจาระ การตรวจพยาธิตวัตืดท่ีดีควรหาปล้ องสุกของพยาธิท่ีหลุดออกมากบัอุจจาระ 
นอกจากน้ีอาจจะทดลองถ่ายพยาธิ เพื่อท่ีส่วนหวั (Scolex) ท่ีหลุดออกมาจะไดน้ ามาตรวจแยกชนิด
ต่อไป การแยกชนิดของพยาธิตวัตืดจากปลอ้งสุก โดยพิจารณาจากลกัษณะภายนอกของปลอ้งสุก  
การพบมดลูกหรืออวยัวะอ่ืนซ่ึงท าหนา้ท่ีแทนมดลูกของพยาธิ  การแตกแขนงและจ านวนแขนงยอ่ย
ของมดลูกของพยาธิตวัตืด   

                   ไข่ของพยาธิตวัตืดจะมีลกัษณะกลม หรือเกือบกลม เปลือกหนา และมีตวัอ่อน
ของพยาธิแบ่งเป็น 6 ส่วน (Hexacanth embryo) ตวัอ่อนของพยาธิ แบ่งเป็น 6 ส่วนจะประกอบดว้ย
ส่วนหวั จะมี  ตะขอ (Hook) 6 อนั ไข่ของพยาธิตวัตืดอาจจะพบโครงสร้างดงัต่อไปน้ี เช่น ไข่ของ
พยาธิตวัตืด ไดพิลิเดียม เคไนนุม  (Dipylidium caninum) จะพบ ช่องวา่งระหวา่งเปลือกไข่            

(Egg capsule) ในจ านวนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของไข่พยาธิชนิดน้ี  ในกรณีท่ี ช่องวา่ง
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ระหวา่งเปลือกไข่ แตกออก ไข่พยาธิถูกปล่อยออกมาเด่ียว  ๆ ปะปนกบัอุจจาระจะเป็นการยากท่ี
สามารถแยกไข่พยาธิชนิดน้ีกบัไข่พยาธิสกุลทีเนีย (Taenia spp.) และพยาธิในสกุลเอค็ไคโนคอกคสั 

(Echinococcus spp.) ไข่ของพยาธิตวัตืดในสกุล ไดไฟโลโบเทรียม  (Diphyllobothrium spp.)จะ
สามารถตรวจพบไข่พยาธิใ นอุจจาระ เน่ืองจากปลอ้งสุกและปลอ้งอ่ืนๆ ของพยาธิมีรูเปิด (Uterine 

pore) เพื่อใหไ้ข่ในมดลูกของพยาธิออกมานอกปลอ้งของพยาธิได ้ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของพยาธิ
ในกลุ่มน้ี  
                           3) ไข่ของพยาธิตวักลม (Roundworm egg) มีหลายกลุ่มและหลายชนิด ไข่ของ
พยาธิตวักลมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเปลือกไข่ และเซลลห์รือตวัอ่อนบรรจุอยูภ่ายในไข่  ไข่ของ
พยาธิตวักลมอาจแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่ม ดงัรูปท่ี 6.3 ไดแ้ก่ 

 

รูปท่ี 6.3 ไข่ของพยาธิตวักลมในทางเดินอาหารโค 
 

                                (1) ไข่ของพยาธิไส้เดือน (Ascrid egg) ไข่ของพยาธิตวักลมท่ีออกมากบัอุจจาระ
ใหม่ ๆ มีรูปร่างกลม หรือเกือบกลม Content จะมีเซลลเ์ดียว เปลือกหนา เปลือกไข่ไม่เรียบ โดยอาจ
พบเป็นตะปุ่มตะป ่ ายืน่ออกมาจากผวิดา้นนอกสุดของเปลือกไข่ และมีรูพรุนกระจายเตม็ไปหมด  
                                (2) ไข่ของพยาธิแส้ มา้ (Whipworm egg) มีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นรูปถงัเบียร์ 
(Barrel Shape) และมีจุกใส (Polar Plug) ทั้งสองดา้นของไข่อยา่งชดัเจน  ดงัรูปท่ี 6.1 ไข่ของพยาธิ
แส้มา้ท่ีออกมากบัอุจจาระใหม่ ๆ ส่ิงท่ีอยูภ่ายในไข่ (Content) จะมีเซลลเ์ดียว 

                                (3) ไข่ของพยาธิปากขอ (Hookworm egg) เป็นชนิดสตรองไจล ์ (Strongyle 

type) ไข่มีลกัษณะเป็นรูปลงรีสม ่าเสมอ ไข่มีขนาดกลางและเปลือกบาง ขั้วไข่ทั้งสองขา้งจะ
เหมือนกนั ไข่ของพยาธิปากขอเม่ือออกมากบัอุจจาระใหม่  ๆ จะประกอบดว้ยเซลลไ์ข่ หรือ 
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บลาสโตเมียร์ (Blastomere) จ านวนหลายเซลล ์และพบช่องวา่งระหวา่งเปลือกไข่ และ  ส่ิงท่ีอยู่
ภายในไข่อยา่งชดัเจน 

                                (4) ไข่ของพยาธิเส้นดา้ย (Threadworm egg) จะมีลกัษณะคลา้ยไข่ของพยาธิ
ปากขอ และจดัเป็นไข่สตรองไจล ์ (Strongyle  type) แต่ส่ิงท่ีอยูภ่ายในไข่ จะประกอบดว้ยตัวอ่อน 1 

ตวั บรรจุอยูภ่ายใน ซ่ึงเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัรูปท่ี 6.4 

 

 

 

รูปท่ี 6.4 แสดง ตวัอ่อนในไข่พยาธิเส้นดา้ย 

 

6.3 การเตรียมน า้เกลอือิม่ตัว   
 จากขอ้มูลขององคก์รอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (http://www.fao.org) พบวา่การเตรียม

น ้าเกลืออ่ิมตวัสามารถท าไดโ้ดยการใชเ้กลือแกง (Sodium chloride) ปริมาณ 400 กรัม ในน ้าปริมาณ 
1 ลิตร  ซ่ึงก็จะไดค้่าความถ่วงจ าเพาะท่ี 1.200 

 

6.4 วธีิการตรวจอุจจาระ 

 เป็นการตรวจอุจจาระโดยการส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์เพื่อหาส่ิงแปลมปลอม เช่น ไข่พยาธิ 
หรือตวัปรสิตท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึ งวธีิการตรวจสามารถท าไดง่้ายและใช้
เคร่ืองมือไม่ยุง่ยาก ดงันั้นจึงสามารถตรวจไดใ้นโรงพยาบาลสัตวท์ัว่ไป 
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    6.4.1 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิตรวจโดยตรงอย่างง่าย  
 เป็นวธีิท่ีสะดวกสามารถท าไดง่้ายโดยใชเ้ครืองมือไม่ยุง่ยาก  ประหยดัเวลา สะดวก รวดเร็ว 
เหมาะส าหรับการตรวจหาโทรโฟซอยตข์องโปรโตซวั แต่มีขอ้เสียคืออาจไม่พบไข่พยาธิหรือปรสิต
พยาธิท่ีมีจ  านวนนอ้ยๆ ได ้ดงันั้นจึงควรตรวจ  2 – 3 สไลดต่์อหน่ึงตวัอยา่ง  

   6.4.1.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

   1) น ้าเกลือนอร์มอล  (Normal saline solution : NSS) 

    2) กลอ้งจุลทรรศน์ 
    3) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

    4) ไมจ้ิ้มฟัน 

   6.4.1.2 วธีิการ 

    1) หยดน ้าเกลือลงบนสไลดแ์กว้ประมาณ 1 หยด 

    2) ใชไ้มจ้ิ้มฟันเข่ียอุจจาระประมาณเท่าหวัไมขี้ด น ามาคนในน ้าเกลือบนสไลด์ 
    3) ปิดทบัดว้ย แผน่ปิดสไลด์ 
    4) น าไปตรวจดูดดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  

 

       6.4.2 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิลอยตัวแบบง่าย  
 วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นการตรวจหาอุจจาระเน่ืองจาก เหมาะส าหรับไข่พยาธิท่ีมีความ
ถ่วงจ าเพาะต ่า (ถพ. < 1.200) ไม่ค่อยมีเศษอุจจาระปนเป้ือนท าใหดู้ไดง่้าย  แต่มีขอ้เสียคือ ไม่เหมาะ
กบัไข่อุจจาระท่ีมีความถ่วงจ าเพาะสูง (ถพ. > 1.200) เช่น ไข่ของพยาธิ ใบไมใ้นตบัสกุลฟาสสิโอลา  

(Fasiola hepatica และ Fasiola gigantiga) และไข่พยาธิโอพิสทอรชีส วเิวอริไน  (Opisthorchis 

viverini) ตอ้งท าการตรวจทนัทีหลงัครบก าหนดเวลา เน่ืองจากไข่พยาธิอยูใ่นน ้า เกลือเขม้ขน้ จะเกิด
การสูญเสียน ้าออกจากเซลลท์  าใหเ้สียรูปร่าง  สารละลายเขม้ขน้อ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชแ้ทนน ้าเกลือ
ไดแ้ก่ แมกนีเซียมซลัเฟต (MgSO4 )  ซิงคซ์ลัเฟต (ZnSO4) และน ้าตาล  เป็นตน้  
   6.4.2.1. อุปกรณ์และสารเคมี 

    1) น ้าเกลืออ่ิมตวั (ความถ่วงจ าเพาะ 1.200) 

    2) หลอดทดลอง 

    3) สไลดแ์ละ แผน่ปิดสไลด ์

    4) ผา้ก๊อซหรือตะแกรงกรอง 

    5) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง  
    6) บีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติกปากกวา้ง  
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    7) ไปเปต หรือลูกยาง 

    

 6.4.2.2. วธีิท า 

    1) ตกัอุจจาระประมาณเท่าหวัแม่มือ หรือ 5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติก 

ดงัรูปท่ี 6.5 

 

รูปท่ี  6.5 แสดงการตกัอุจจาระประมาณเท่าหวัแม่มือ 

 

    2) เติมน ้าเกลืออ่ิมตวัประมาณ 20 มล. คนใหอุ้จจาระแตกตวัในน ้าเกลือเขม้ขน้ 

    3) กรองผา่นตะแกรงกรองหรือผา้ก๊อซลงในบีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติกอีกใบหน่ึง  

ดงัรูปท่ี 6.6 

 

รูปท่ี 6.6 แสดงการกรองผา่นตะแกรงกรองหรือผา้ก๊อซลงในถว้ยพลาสติกอีกใบหน่ึง 
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    4) น าส่วนท่ีกรองไดใ้ส่ในหลอดทดลองจนเกือบเตม็ จากนั้นน าไปวางใส่ใน
ตะแกรงใส่หลอดทดลอง  ดงัรูปท่ี 6.7 

 

รูปท่ี 6.7 แสดงการเทส่วนท่ีกรองไดใ้ส่ในหลอดทดลอง 

 

    5) ใช ้ไปเปต ดูดส่วนท่ีกรองไดเ้ติมจนเตม็ปากหลอดทดลอง ดูจากดา้นขา้งจะเห็น
ผวิของของเหลวนูนโคง้เหนือปากทดลอง ดงัรูปท่ี 6.8 

 

 

รูปท่ี 6.8 แสดงดา้นขา้งของหลอดทดลองจะเห็นผวิของของเหลวนูนโคง้  
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    6) ใชแ้ผน่ปิดสไลดว์างปิดทบับนปากหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว ้20 - 30 นาที ดงัรูป  
ท่ี 6.9  จากนั้นใชท่ี้คีบ คีบแผน่ปิดสไลด์น าไปวางบนแผน่สไลดแ์กว้ 

 

รูปท่ี  6.9 แสดงการใชแ้ผน่ปิดสไลด์วางปิดทบับนปากหลอดทดลอง 

 

    8) ตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
  

       6.4.3 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิการลอยตัวโดยการป่ันเหวีย่ง  

 เป็นวธีิท่ีคลา้ยกบั การตรวจอุจจาระดว้ยวธีิลอยตวัแบบง่าย แต่ใชเ้วล านอ้ยกว่ าและ  

สามารถใชต้รวจหาไข่ของพยาธิตวักลม เช่น พยาธิปากขอไดดี้  แต่มีขอ้เสียคือยุง่ยากและใช้
เคร่ืองมือเยอะ 
                6.4.3.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

                 1) น ้าเกลือนอร์มอล  
                 2) น ้าเกลืออ่ิมตวั  
                 3) หลอดทดลอง 

                4) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                 5) ผา้ก๊อซหรือตะแกรงกรอง 

                 6) ปากคีบ  
                 7) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง  
                 8) บีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติกปากกวา้ง  
                 9) ไปเปต หรือลูกยาง 
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                 10) เคร่ืองป่ันเหวีย่ง  
                6.4.3.2 วธีิท า 

                 1) ตกัอุจจาระประมาณเท่าหวัแม่มือ หรือ 5 กรัมใส่ในบีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติก 

                 2) เติมน ้าเกลือนอร์มอล ประมาณ 20 มล. คนใหอุ้จจาระแตกตวัในน ้าเกลือ 

                 3) กรองสาร ละลายอุจจาระท่ีละลายดีแลว้ผา่นตะแกรงกรอง หรือผา้ก๊อซหนา 2 

ชั้น ไปยงัแกว้พลาสติกอีกใบหน่ึง 

                 4) เทส่วนท่ีกรองไดป้ระมาณ 10 - 12 มิลลิลิตร ลงในหลอดป่ันท่ีมีความจุ 15 

มิลลิลิตร แลว้น าไปป่ันเหวีย่งท่ีความเร็ว 1,500 - 2,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 2 - 3 นาที  ดงัรูปท่ี 6.10 

 

 
 

รูปท่ี 6.10 แสดงการใชเ้คร่ืองป่ันเหวีย่ง 
 

                 5) ค่อย ๆ ยกหลอดป่ันออกจากเคร่ืองป่ันดว้ยความระมดัระวงั เทน ้าใสตอนบนทิ้ง 
จากนั้นเติมน ้าเกลืออ่ิมตวัแลว้น าไปป่ันดว้ยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  อีกคร้ังใช ้     

ไปเปต  ดูดน ้าเกลืออ่ิมตวัเติมลงในหลอดจน พื้นผวิของสารละลายอุจจาระท่ีปากหลอดแกว้นูน
สูงข้ึน 

                 6) วางแผน่ปิดสไลด์ ลงไปบนพื้นผวิของสารละลายอุจจาระท่ีอยูป่ากหลอดแกว้ 
โดยวางลงไปตรงๆ และระวงัอยา่ใหมี้ฟองอากาศอยูใ่ต ้แผน่ปิดสไลดท่ี์วางลงไป 

                 7) ตั้งหลอดแกว้ทิ้งไว้ โดยไม่กระทบกระเทือนนานประมาณ 15 - 20 นาที ไข่
พยาธิในสารละลายอุจจาระจะลอยข้ึนมาติดแผน่ปิดสไลดท่ี์ปากหลอดแกว้ 
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                 8) ยกแผน่ปิดสไลด์ ข้ึนจากปากหลอดแกว้ โดยยกในแนวตั้งตรง ระวงัอยา่ให้
กระทบกบัปากหลอดแกว้ 

                 9) น าแผน่ปิดสไลด์ ไปวางบนกระจกสไลดแ์ลว้ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ต่อไป  

โดยใชก้ าลงัขยาย 100 - 400 เท่า   

        6.4.4 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิตกตะกอนแบบธรรมดา  

 วธีิการตกตะกอนแบบธรรมดาท าไดง่้ายและไม่ตอ้งใชส้ารเคมี ท่ียุง่ยาก นอกจากน ้าเกลือ
นอร์มอลเท่านั้น และสามารถ ตรวจหาไข่พยาธิไดเ้กือบทุกชนิด โดยเฉพาะไข่พยาธิท่ีมีขนาดใหญ่ 
เช่นไข่พยาธิใบไม ้เป็นตน้ แต่มีขอ้เสียคือ ใชเ้วลานาน และตะกอนอุจจาระเยอะอาจท าใหห้าไข่
พยาธิไดย้าก 
                6.4.4.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

                 1) น ้าเกลือนอร์มอล  
                 2) หลอดทดลอง 

                 3) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                 4) ผา้ก๊อซหรือตะแกรงกรอง 

                 5) บีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติกปากกวา้ง  
                 6) ไปเปต และลูกยาง 

                6.4.4.2 วธีิท า 

                 1) ผสมอุจจาระท่ีจะตรวจขนาดเท่าหัวแม่มือหรือประมาณ 5 กรัม กบัน ้าเกลือนอร์
มอล  ประมาณ 20 มิลลิลิตร ในแกว้พลาสติกคนอุจจาระใหล้ะลายเขา้กนัใหม้ากท่ีสุด ดงัรูปท่ี 6.11 
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รูปท่ี 6.11 แสดงการตกัอุจจาระขนาดเท่าหวัแม่มือ 

 

                 2) กรองสารละลายอุจจาระท่ีละลายดีแลว้ผา่นตะแกรงกรอง หรือผ้ าก๊อซหนา 2 

ชั้นไปยงัแกว้พลาสติกอีกใบหน่ึง ดงัรูปท่ี 6.12 

 

 

รูปท่ี 6.12 แสดงการกรองสารละลายอุจจาระท่ีละลายดีแลว้ผา่นตะแกรงกรอง 

 

                 3) เทส่วนท่ีกรองไดป้ระมาณ 15 มิลลิลิตร ลงในหลอดขนาด 20 มิลลิลิตร ดงัรูปท่ี 

6.13 
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รูปท่ี  6.13  แสดงการเทส่วนท่ีกรองไดล้งในหลอดทดลอง 
 

                 4) ตั้งหลอดทดลองทิ้งไว ้30 - 45 นาที ใหส้ารละลายตกตะกอน 

                 5) เทน ้าใสตอนบนในหลอดทดลองทิ้ง  ดงัรูปท่ี 6.14 

 

 
 

รูปท่ี  6.14 เทน ้าใสตอนบนในหลอดทดลองทิ้ง   
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  6) จะเหลือตะกอนท่ีกน้หลอดทดลอง ดงัรูปท่ี 6.15 

 

 

 

รูปท่ี  6.15 แสดงตะกอนท่ีกน้หลอดทดลอง 

 

  7) จากนั้นใช ้ไปเปตดูดเศษตะกอนท่ีกน้หลอดทดลอง โดยหยดลงบนสไลดแ์กว้
ประมาณ 1 - 2 หยด ปิดทบัดว้ยแผน่ปิดสไลด์  ดงัรูปท่ี 6.16 

 

 

        
 

 

รูปท่ี 6.16  แสดงการดูดตะกอนลงบนสไลด ์(ก) และการปิดกระจกปิดสไลด ์(ข) 

 

                 7) แลว้น าไปตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ต่อไป   
 

        

(ก) ดูดตะกอนลงบนสไลด์ (ข)  ปิดกระจกปิดสไลด์ 
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        6.4.5 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิตกตะกอนโดยการป่ัน 

คลา้ยกบัการตรวจอุจจาระดว้ยวธีิ ตกตะกอน แบบง่าย  แต่ใชเ้วลานอ้ยกว่ าและ  สามารถใช้
ตรวจหาไข่ของไดเ้กือบทุกชนิด แต่มีขอ้เสียคือยุง่ยาก ใชเ้คร่ื องมือเยอะ  และมีเศษอุจจาระปนเป้ือน
อยูม่ากท าใหดู้ไดย้าก 

                6.4.5.1 อุปกรณ์และสารเคมี 

                 1) น ้าเกลือนอร์มอล  
2) หลอดทดลอง 

                 3) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                 4) ผา้ก๊อซหรือตะแกรงกรอง 

                   5) บีกเกอร์หรือถว้ยพลาสติกปากกวา้ง  
                  6)ไปเปต และลูกยาง 

                   7) เคร่ืองป่ันเหวีย่ง  
                6.4.5.2 วธีิท า 

                 1) ผสมอุจจาระท่ีจะตรวจขนาดเท่าหวัแม่มือหรือประมาณ 5 กรัม กบัน ้าเกลือนอร์
มลัประมาณ 20 มิลลิลิตร ในแกว้พลาสติกคนอุจจาระใหล้ะลายเขา้กนัใหม้ากท่ีสุด 

                 2) กรองสารละลายอุจจาระท่ีละลายดีแลว้ผา่นตะแกรงกรอง หรือผา้ก๊อซหนา 2 

ชั้นไปยงัแกว้พลาสติกอีกใบหน่ึง 

                 3) เทส่วนท่ีกรองไดป้ระมาณ 10 - 12 มิลลิลิตร ลงในหลอดป่ันท่ีมีความจุ 15 

มิลลิลิตรแลว้น าไปป่ันดว้ยความเร็ว 1,500 - 2,000 รอบต่อนาที นาน 2 - 5 นาที 

                 4) เทน ้าใสตอนบนในหลอดป่ันทิ้ง จากนั้นใช ้ ไปเปต ดูดเศษตะกอนท่ีหลอด
ทดลอง  
                 5) โดยหยดลงบนสไลดแ์กว้ประมาณ 1 - 2 หยด ปิดทบัดว้ยแผน่ปิดสไลด ์

                 6) แลว้น าไปตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยาย 100 - 400 เท่า 
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6.4.6 การตรวจอุจจาระด้วยวธีิตกตะกอนนอนก้นโดยใช้ฟอร์มาลนิและอเีธอร์แบบริตชีย์  

 เป็นวธีิท่ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเน่ืองจากสามารถตรวจหาไข่พยาธิ  และโปรโต
ซวัรวมทั้งตวัอ่อนของพยาธิไดเ้กือบทุกชนิด  กากอุจจาระนอ้ยกวา่วธีิตกตะกอนโดยทัว่ไปสามารถ
เก็บตะกอนไวไ้ดน้านเน่ืองจากถูกเก็บไวใ้น 10 เปอร์เซ็นต ์ฟอร์มาลิน  (10% Formalin) แต่มีขอ้เสีย 

คือ ตรวจหาระยะโทรโฟซอยตไ์ม่ได ้ขั้นตอนยุง่ยาก ใชเ้วลานาน      

                6.4.6.1 วสัดุอุปกรณ์ 

                 1) ตวัอยา่งอุจจาระ 20 - 30 กรัม 

                 2) หลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 15 มิลลิลิตร 

                 3) ตะแกรงใส่หลอดทดลอง 

                 4) แกว้น ้าพลาสติก 

                 5) ตะแกรงกรองหรือผา้ก๊อซ 

                 6) ชอ้นคนอุจจาระ 

                 7) สไลดแ์ละแผน่ปิดสไลด ์

                 8) น ้าเกลือนอร์มอล 

                 9) ไปเปต 

                 10) เคร่ืองป่ันเหวีย่ง 

                 11) กลอ้งจุลทรรศน์ 
                 12) น ้ายาอีเธอร์ 

                 13) สารละลาย 10 เปอร์เซ็นต ์ฟอร์มาลิน 

                6.4.6.2 วธีิท า 

                 1) ผสมอุจจาระท่ีจะตรวจขนาดเท่าหวัแม่มือหรือประมาณ 5 กรัม กบัน ้าเกลือนอร์
มอลประมาณ 20 มิลลิลิตร ในแกว้พลาสติกคนอุจจาระใหล้ะลายเขา้กนัใหม้ากท่ีสุด 

                 2) กรองสารละลายอุจจาระท่ีละลายดีแลว้ผา่นตะแกรงกรองไปยงัแก้วพลาสติกอีก
ใบหน่ึง 

                 3) เทส่วนท่ีกรองไดป้ระมาณ 10 - 12 มิลลิลิตร ลงในหลอดป่ันท่ีมีความจุ 15 

มิลลิลิตร แลว้น าไปป่ันดว้ยความเร็ว 1,500 - 2,000 รอบต่อนาที นาน 2 - 5 นาที 

                 4) เทน ้าใสตอนบนทิ้งจนถึงเหนือระดบัตะกอนเพียงเล็กนอ้ย  เติมน ้าเกลือนอร์
มอลลงไปในหลอดป่ันอีก เขยา่ใหเ้ขา้กนัดีกบัตะกอนกน้หลอด แลว้น าไปป่ันอีกคร้ังดว้นความเร็ว
เท่าเดิม  
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                 5) จากนั้นเทน ้าใสตอนบนทิ้ง ถา้ตะกอนยงัไม่สะอาดพออาจจะท าซ ้ าอีกจนกระทัง่
ตะกอนสะอาด โดยการลา้งดว้ยน ้าเกลือแลว้น าไปป่ันตามท่ีเคยกล่าวมาแลว้ (การลา้งอุจจาระอาจท า
เพียงคร้ังเดียวหรือมากกวา่ก็ได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปริมาณของเศษขยะในอุจจาระ) 

                 6) หลงัจากลา้งอุจจาระคร้ังสุดทา้ยแลว้ ผสมตะกอนของอุจจาระกบั สารละลาย 10 

เปอร์เซ็นต ์ฟอร์มาลิน จ านวนประมาณ 10 มิลลิลิตร ปล่อยทิ้งไวน้าน 5 นาทีหรือนานกวา่น้ี เพื่อให้
น ้ายาฟอร์มาลินตรึงตะกอนของอุจจาระไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

                 7) เติมอีเธอร์ลงในหลอดป่ันประมาณ 2 - 3 มิลลิลิตร ขนาดของอีเธอร์ท่ีเติมลงไป
ข้ึนอยูก่บัความขุ่นของสารละลายอุจจาระหรือปริมาณเศษขยะท่ีปะปนในอุจจาระ หลงัจากนั้นปิด
จุกยางท่ีปากหลอดแลว้เขยา่แรง ๆ หลาย ๆ คร้ัง หลงัจากเขยา่แต่ละคร้ังค่อยๆเปิดจุกยางออกเพื่อให้
ก๊าซท่ีเกิดข้ึนมาภายในหลอดป่ันแต่ละคร้ังออกมา 

                8) น าไปป่ันดว้ยความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที นาน 3 - 5 นาที หลงัจากการป่ันแลว้
จะพบวา่จะเกิดมีชั้นต่างๆ ของสารละลาย 4 ชั้นในหลอดป่ัน ซ่ึงไดแ้ก่ 

                      (1) ชั้นบนสุดเป็นชั้นอีเธอร์ 

(2) รองลงมาเป็นชั้นของเศษขยะท่ีพบในอุจจาระและอีเธอร์ 

(3) ชั้นท่ีถดัลงมาหรือชั้นท่ีสามเป็นชั้นของน ้ายาฟอร์มาลินซ่ึงจะใส 

(4) ชั้นสุดทา้ยจะเป็นตะกอนซ่ึงอยูท่ี่กน้หลอด ตะกอนเหล่าน้ีจะ
ประกอบดว้ยซีสตข์องพยาธิโปรโตซวัและไข่ของพยาธิท่ีตอ้งการตรวจ 

                 9) ท าใหช้ั้นของเศษขยะในอุจจาระใหแ้ยกจากผวิดา้นขา้งของหลอดป่ัน โดยใชไ้ม้
ปลายแหลมยาวหรือเขม็ท่ียาว จากนั้นเทส่วนของสารละลายตอนบนออกใหห้มด เหลือตะกอนท่ี
กน้หลอด 

                 10) ผสมตะกอนท่ีกน้หลอดกบัสารละลายฟอร์มาลินท่ีตกคา้งอยูจ่  านวนเล็กนอ้ย
ภายในหลอดใหเ้ขา้กนัดี แลว้หยด 1 - 2 หยด ลงบนกระจกสไลด ์ (เติมน ้ายาไอโอดีน 1 หยด ถา้
ตอ้งการตรวจซีสตข์องโปรโตซวั) ปิดดว้ยแผน่ปิดสไลด ์น าไปตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ต่อไปโดย
ใชก้ าลงัขยายประมาณ 100 เท่า  
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6.5 สรุป  

      การตรวจอุจจาระทางหอ้งปฏิบติัการ สามารถช่วยในการวนิิจฉยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า และเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษา และการติดตามผลการรักษา การตรวจอุจจาระจากสัตวต์อ้งเร่ิมจาก การ
ตรวจสังเกตทางกายภาพ    เป็นการตรวจดูปรสิตหรือช้ินส่วนปรสิตท่ีหลุดออกมากั บอุจจาระ การดู
สี ลกัษณะความอ่อนแขง็ของอุจจาระ  กล่ิน หรือส่ิงผดิปกติอ่ืน  ๆ ท่ีอาจพบไดใ้นอุจจาระ และการ
ตรวจโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงสามารถตรวจหาไข่พยาธิได้ โดยวธีิการตรวจหาไข่พยาธิโดยวธีิ
ตรวจโดยตรงอยา่งง่าย   วธีิลอยตวัแบบง่าย  วธีินอนกน้แบบธรรมดา วธีิการลอ ยตวัโดยการป่ัน
เหวีย่ง   วธีิการตกตะกอนโดยการป่ันเหวีย่ง  วธีิตกตะกอนนอนกน้โดยใชฟ้อร์มาลินและอีเธอร์
แบบริตชีย์  เพื่อเป็นการหาไข่พยาธิ หรือโปรโตซวั โดยอาศยัการตรวจแยกชนิดของไข่พยาธิโดย
พิจารณาโครงสร้างของส่ิงต่างๆ ท่ีพบในไข่พยาธิ ไดแ้ก่ ขนาด รูปร่างลกัษณะ เป ลือก สี ช่องวา่ง
ภายในไข่  ส่ิงท่ีบรรจุภายในไข่  และลกัษณะส าคญัท่ีเฉพาะ เช่นไข่ของพยาธิแส้มา้ มีจุกใส อยูท่ี่ขั้ว
ทั้งสองขา้งเป็นตน้ 
 

 

ค าถามท้ายบท 

      1. หลกัในการตรวจอุจจาระท่ีส าคญัประกอบดว้ยอะไรบา้ง  

      2. จงอธิบายขอ้บ่งช้ีลกัษณะไข่หนอนพยาธิท่ีสามารถตรวจพบได ้

      3. ขอ้แตกต่างระหวา่งการตรวจโดยวธีิลอยตวัอยา่งง่ายกบัวธีิตกตะกอนอยา่งง่าย ต่างกนัอยา่งไร 

      4. ขอ้แตกต่างระหวา่ง วธีิการตกตะกอนโดยการป่ันเหวีย่ง และ วธีิตกตะกอนนอนกน้โดยใช้
ฟอร์มาลินและอีเธอร์แบบริตชีย ์ ต่างกนัอยา่งไร 

      5. ถา้ตอ้งการตรวจห าไข่พยาธิใบไมใ้นตบัสกุลฟาสสิโอลา ควรใชว้ธีิใดเหมาะสมท่ีสุด เพราะ
เหตุใด 
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การตรวจปัสสาวะ 

 

      ในการตรวจปัสสาวะนั้นถือวา่ มีความส าคญัทางการสัตวแพทยอ์ยา่งมาก เพราะมีความส าคญั
ในการตรวจวนิิจฉยัโรค การติดตามผลการรักษารวมถึงการพยากรณ์โรค การตรวจปัสสาวะใน
หอ้งปฏิบติัการหรือโรงพยาบาลสัตวท่ี์มีหอ้งปฏิบติัการเฉพาะ จะมีการตรวจหลั กๆอยู ่3 ส่วนคือ 
การตรวจทางดา้นกายภาพ  (Gross Examination) การตรวจทางเคมีคลินิกดว้ยแถบสี และการตรวจ
ทางดา้นจุลทรรศน์วทิยา  (Microscopic Examination) โดยการตรวจนั้นเป็นการตรวจในระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงเท่านั้นเจา้ของสัตวส์ามารถเก็บปัสสาวะส่งตรวจไดเ้อง ซ่ึงการส่งตรวจปัสสาวะนั้นตอ้ง
ท าการส่งตรวจทนัที หรือถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัที ใหท้  าการเก็บท่ีความเยน็ 3 - 4 องศาเซลเซียส 
และส่งหอ้งปฏิบติัการภายในเวลาไม่เกิน 4 ชัว่โมง  
 

7.1 การเกบ็ตัวอย่างปัสสาวะ 

      7.1.1 ความหมายของปัสสาวะ  
               ปัสสาวะหมายถึง สารน ้าในร่างกาย (Body fluid) ท่ีเกิดจากเลือดซ่ึงผา่นกระบวนการกรอง
ผา่นและดูดกลบัท่ีไต โดยทัว่ไปปัสสาวะจะมีลกัษณะใสมีสีเหลืองอ่อน  ปัสสาวะเกิดจากการกรอง
ผา่นเลือดท่ีบริเวณขยุม้เส้นเลือดเรียกวา่ โกลเมอร์รูรัส (Glomerulus) ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่ง เส้นเลือด
อาร์เทอริโอลขาเขา้ และข าออก (Afferent  and  efferent  arteriole) โดยกรองผา่นเน้ือเยือ่ของไตใน
ส่วนท่ีเรียกวา่แคปซูลโบวแมน (Bowman’s capsule) ผา่นออกมาในระบบท่อ  (Tubule) ในหน่วยไต
ส่วนต่างๆ ผา่นกระบวนการดูดกลบัของเกลือแร่และน ้า ท าใหไ้ดปั้สสาวะผา่นออกมาทางท่อไต 
(Ureter) ต่อมาท่ีกระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder) และท่อปัสสาวะในท่ีสุด (Urethra) 

      7.1.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งปัสสาวะจะข้ึนอยูก่บัวธีิการเก็บตวัอยา่ง 
                7.1.2.1 ถา้วธีิการเก็บโดยตรงจากการรองปัสสาวะ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้คือ อุปกรณ์ในการ
ท าความสะอาด องคชาติ อุปกรณ์ในการบรรจุปัสสาวะซ่ึงอาจใชก้ระป๋องหรือขวดปากกวา้งท่ีมีฝา
ปิดมิดชิด 

                7.1.2.2 ถา้วธีิการเก็บโดยตรงจากการรองปัสสาวะ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้คือ  สายสวน
ปัสสาวะ กระบอกฉีดยาใหม่  กระป๋องหรือขวดปากกวา้งท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

                7.1.2.3 ถา้วิธีการเก็บโดยตรงจากการรองปัสสาวะ อุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้คือ  อุปกรณ์ในการ
โกนขน เบตาดีน 70 เปอร์เซ็นต ์แอลกอฮอร์ ส าลี  เขม็เบอร์  20 - 23 ยาวน้ิวคร่ึง กระบอกฉีดยาใหม่ 
กระป๋องหรือขวดปากกวา้งท่ีมีฝาปิดมิดชิดและผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ 
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      7.1.3 วธีิการเก็บตวัอยา่งปัสสาวะ   

               7.1.3.1 การรองเก็บปัสสาวะโดยตรง สามารถท าไดโ้ดยท าการฆ่าเช้ือบริเวณ หนงัหุม้
อณัฑะ (Prepuce) และองคชาติ  (Penis) ก่อน จากนั้นใชมื้อบีบกระตุน้บริเวณกระเพาะปัสสาวะ
เล็กนอ้ย เพื่อใหปั้สสาวะไหลออกมา ท าการรองเก็บปัสสาวะในช่วงกลางของการปัสสาวะ ปิดฝา
ใหเ้รียบร้อยน าส่งหอ้งปฏิบติัการ 
               7.1.3.2 การสวนปัสสาวะ  (Urinary catheterization) เป็นการใส่สายสวนปัสสาวะผา่นทาง
ท่อปัสสาวะ เขา้สู่กระเพาะปัสสาวะ ท าโดยวธีิปลอดเช้ือท่ีสุด จากนั้นดูดเอาปัสสาวะช่วงกลางมา
ตรวจ  
               7.1.3.3 การเจาะน ้าปัสสา วะจากกระเพาะปัสสาวะ (Suprapubic tab) เป็นการเจาะเอาน ้า
ปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะโดยตรง โดยผา่นทางช่องทอ้ง เพื่อใหปั้สสาวะท่ี ไดป้ลอดเช้ือ
ปนเป้ือนมากท่ีสุด เหมาะส าหรับการน าไปเพาะเช้ือ  โดยเฉพาะในกรณีท่ีสัตวมี์ภาวะกระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบเร้ือรัง  
                            1) วธีิการสามารถท าไดโ้ดย  
                                (1) คล าต าแหน่งกระเพาะปัสสาวะ 

                                (2) ท าการโกนขนบริเวณช่องทอ้งตรงต าแหน่งท่ีกระเพาะปัสสาวะ  

                                (3) ท าการสครับบริเวณผวิหนงัท่ีโกนขนแลว้โดยการใช ้70 เปอร์เซ็นต์ แอลกอ
ฮอร์ ตามดว้ยเบตาดีน และสุดทา้ย 70 เปอร์เซ็นต ์แอลกอฮอร์  
                                (4) ใชเ้ขม็เบอร์ 21 ยาว 1 น้ิวคร่ึง กบัไซริงคข์นาด 20 มิลลิลิตร เจาะลงตรง
ต าแหน่งกระเพาะปัสสาวะ จากนั้นดูดเอาน ้าปัสสาวะข้ึนมาท าการเพาะเช้ือต่อไป  
                            2) การตรวจปัสสาวะทางหอ้งปฏิบติัการ  

                                (1) คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical Properties : Gross Examination) 

                                (2) คุณสมบติัทางเคมีของปัสสาวะ 

                                (3) การตรวจทางดา้นจุลทรรศน์วทิยา (Microscopic Examination)  

      7.1.4 คุณสมบติัทางกายภาพ (Physical Properties) 

                7.1.4.1 สี (Color) ปกติสีของปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองใส ดงัรูปท่ี 7.1 เน่ืองจากเมด็สี ยโูร
โครม  (Urochrome) เป็นส่วนใหญ่และยงั มีเมด็สีอ่ืน เช่น ยโูรบิลิน  (Urobilin) และยโูรเออริทริน  

(Uroerythrin) ความเขม้ขน้ของสีเหลืองข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของปัสสาวะ โดยพบวา่ปัสสาวะท่ีมี
ความเขม้ขน้มาก จะมีสีเหลืองเขม้ หรือสีเหลืองอ าพนัโดยมากมกัพบในกรณีท่ีสัตวไ์ดรั้บน ้าเขา้สู่
ร่างกายนอ้ย หรือเสียน ้า ออกจากร่างกายมาก  ในขณะท่ีปัสสาวะเจือจางเป็นสีเหลืองอ่อนมากจน
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อาจไม่มีสี ส่วนมากมกัเกิดเน่ืองจากกรณีท่ีสัตวกิ์นน ้ามากปัสสาวะมากในโรคบางชนิด  เช่น 
โรคเบาหวาน โรคเบาจืด เป็นตน้ 

 

 
      รูปท่ี 7.1 สีปัสสาวะปกติมีสีเหลืองใส 

ž  

ž  ปัสสาวะสีแดงปนน ้าตาล หรือสีคลา้ยโค้ ก พบไดเ้ม่ือมีฮีโมโกลบินในปัสสาวะ
(Hemoglobinuria) ซ่ึงเกิดจากเมด็เลือดแดงแตกภายในหลอดเลือด (Intravenous Hemolysis) หรือมี
เมด็เลือดปนออกมากบัปัสสาวะและมีการแตกภายหลงั  

ž  ปัสสาวะท่ีมีสีแดงหรือปัสสาวะท่ีมีสีเหลืองและมีสีแดงปนออกมา ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนเป็นสีเหลือ งไดภ้ายหลงัการป่ันเหวีย่ง แสดงวา่มีเมด็เลือดแดงอยู ่ (Hematuria) ถา้ปัสสาวะ           

สีแดงในช่วงแรกของการปัสสาวะ แสดงวา่เมด็เลือดแดงเกิดจากทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง หรือ จาก
ระบบสืบพนัธ์ุ  ถา้ปัสสาวะสีแดงในช่วงทา้ยของการปัสสาวะ แสดงวา่เมด็เลือดแดงท่ีมีสาเหตุมา
จากกระเพาะปัสสาวะ และมกัพบอาการอ่ืนร่วมดว้ย เช่น การปัสสาวะกระปริดกระปรอย  ปวดเกร็ง
ช่องทอ้ง เป็นตน้ 

ž  ปัสสาวะเป็นสีส้ม เน่ืองจากมีน ้าดีปนออกมา หรือปัสสาวะมีความเขม้ขน้มาก  ๆ 
ปัสสาวะสีน ้าตาลด า สีด า มกัพบในปัสสาวะท่ีเป็นกรด และมีการเปล่ียนฮีโมโกลบินเป็นสาร เมท็ที
โมโกลบิน (Methemoglobin)  

ž  ปัสสาวะสีอ าพนัเขม้อาจเป็นสีของปัสสาวะท่ีมีความเขม้ขน้มาก  หรือมีการ
เพิ่มข้ึนของเมด็สีในน ้าดี (Bile Pigment) ถา้ปัสสาวะสีอ าพนัเขม้จากปัสสาวะมีความเขม้ขน้มาก 
เม่ือเขยา่จะพบฟองท่ีมีสีขาว  แต่ปัสสาวะท่ีมีสีอ าพนัเขม้ เน่ืองจากมี บิริรูบิน (Bilirubin) มากนั้น 
เม่ือเขยา่จะพบฟองท่ีมีสีเหลือง ในปัสสาวะท่ีมีบิริรูบิน มากมกัเกิดเน่ืองจากมีการสลายของสาร บิริ
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รูบิน มาก หรือมีการก าจดัไม่หมด มกัพบในกรณีโรคตบั หรือความผดิปกติในระบบท่อน ้าดี ซ่ึงสาร 
บิริรูบิน น้ีในสัตวป์กติจะตรวจไม่พบ 

ž  บางคร้ังพบว่ าปัสสาวะมีสีแปลกได ้เช่นในกรณีท่ีมีการติดเช้ือ ซูโดโมแนส  

(Pseudomonas spp.) ในทางเดินปัสสาวะ  พบวา่ในบางคร้ัง ปัสสาวะสีฟ้าออกเขียวได ้  อาหารสัตว์
บางชนิดท าใหปั้สสาวะออกเป็นสีชมพไูด ้ หรือยาบางชนิดท าใหสี้ของปัสสาวะเปล่ียนไป เช่น
วติามิน บี 2  (Riboflavin) จะท าใหสี้ของปัสสาวะเปล่ียนเป็นสีเหลืองใสได ้
                7.1.4.2 ความขุ่น (Turbidity) โดยปกติปัสสาวะจะตอ้งใส แสงผา่นได ้แต่บางคร้ังพบวา่ 
ปัสสาวะอาจขุ่นได ้ถา้ตั้งทิ้งไว ้ซ่ึงอาจเป็นผลจากการตกผลึกของ ครีสตอล  (Crystals) ในปัสสาวะ 
ปัสสาวะขุ่น อาจเป็นผลจากการเพิ่ มจ านวนของเซลล ์หรือมี เมือก  (Mucous) หรือ จุลชีพ  

(Microorganism) อยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงันั้นถา้พบปัสสาวะขุ่น ตอ้งตรวจตะกอนทางกลอ้ง
จุลทรรศน์เสมอ บางคร้ังพบวา่ปัสสาวะมีน่ิวขนาดเล็กก็จะมีลกัษณะขุ่นดว้ย 

                7.1.4.3 กล่ิน (Odour) ปัสสาวะมีกล่ินแอมโมเนีย สูง อาจเน่ืองจากการติดเช้ือแบคทีเรียท่ี
สร้างเอนไซม์ยเูรียเอส  (Urease) ซ่ึงสามารถสลายยเูรียใหเ้ป็นแอมโมเนียไดห้รือกล่ินแอมโมเนียท่ี
รุนแรง อาจเน่ืองจากการสลายโปรตีน หรือเน้ือเยือ่ท่ีมีการตายในส่วนทางเดินปัสสาวะได ้ถา้สัตว์
เป็นโรคเบาหวานหรือโรคไต จะไดก้ล่ินคีโตนและอะซิโตนในปัสสาวะ 

7.1.4.4  ปริมาตรของปัสสาวะและความเขม้ขน้  

                            สุนขั แมวปกติ จะสร้างปัสสาวะ 1 - 2 มิลลิลิตร /กิโลกรัม /ชัว่โมง  หรือ 20 

มิลลิลิตร/กิโลกรัม /วนั  ถา้ปริมาตรของปัสสาวะมากพบวา่ความถ่วงจ าเพาะท่ีวดัไดใ้นปัสสาวะจะ
ต ่า ในทางกลบักนัถา้ปริมาตรของปัสสาวะนอ้ย พบวา่ความถ่วงจ าเพาะสูง  

ž ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง “ปริมาตรของสารทั้งหมดท่ีมี
อยูใ่นปัสสาวะ (Total Solute Concentration)” โดยการวดัเปรียบเทียบน ้าหนกั (ความหนาแน่น ) 

ของปัสสาวะเทียบกบัน ้าหนกัของน ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
ž  

                =                   
               

 
 

                            นิยมวดัค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะโดยใช้ เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร  ดงั
รูปท่ี 7.2 ซ่ึงมีขนาดเล็กแ ละง่ายต่อการพกพา ค่าท่ีไดจ้ะวดั ค่าดชันีการหกัเหของแสง  ซ่ึงจะวดั
ความเร็ว (Speed) ของแสงท่ีผา่นอากาศ เทียบกบั ความเร็วของแสงท่ีผา่นสารละลายนั้น  ๆ  ซ่ึงจะมี
ค่าปริมาตรแปรตามปริมาณ ของแขง็ท่ีละลายอยูใ่นนั้น ดงันั้น ค่าดชันีการหกัเหของแสง  ก็จะมีค่า
แปรตามค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ถึงแมไ้ม่ใช่ค่าเดียวกนัก็ตาม   



 

บทท่ี 7 การตรวจปัสสาวะ   155  

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 
 

รูปท่ี 7.2  เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร 

 

                            ซ่ึงจากการอ่านค่าจากเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร นั้นสามารถอ่านค่าไดท่ี้สเกล
ทางดา้นซา้ยมือสุด ซ่ึงจะเขียนวา่ U.G. ยอ่มาจากค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ (Urine specific 

gravity) ดงัรูปท่ี 7.3 

 
 

รูปท่ี 7.3 ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ (U.G.) จากสเกล 

 

                            ค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้า = 1.000 ดงันั้นความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะจึง
มากกวา่น ้า เพราะมีสารประกอบอยูห่ลายชนิดในปัสสาวะ 

                            ความถ่วงจ าเพาะข้ึนอยูก่บัขนาดโมเลกุล น ้าหนกัโมเลกุลและจ านวนโม เลกุลของ
สาร ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ปกติของสุนขั คือ 1.001 - 1.075 ค่าความถ่วงจ าเพาะของ
ปัสสาวะ ปกติของแมว คือ 1.001 - 1.080 ถา้ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ในสุนขัมีค่ามากกวา่ 
1.030 และในแมว มีค่ามากกวา่ 1.035 แสดงวา่ไตของสัตวน์ั้น มีความสามารถในการท าปัสสาวะให้
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เขม้ขน้ได ้และตอ้งพิจารณาถึงสภาพน ้าในร่างกายของสัตว ์วา่อยูใ่นสภาพท่ีขาดน ้า หรือมีน ้าเกิน
ดว้ย และตอ้งพิจารณาถึงปริมาณน ้าท่ีสัตวด่ื์มในขณะนั้นดว้ย ปัสสาวะท่ีมีก ลูโคสเป็นองคป์ระกอบ 
จะเพิ่ม ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ทุก ๆ 0.004 g% ปัสสาวะท่ีมีโปรตีนเป็น องคป์ระกอบ            

จะเพิ่ม ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ทุก ๆ 0.003 g% ดงันั้นควรหกัลบปริมาณโปรตีนและ      

กลูโคสในปัสสาวะออก เพื่อใหไ้ดค้่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ จริง ๆ 

                            ปัสสาวะขุ่นเน่ืองจากเมด็เลือดแดง ไม่ท าใหค้วามถ่วงจ าเพาะ เปล่ียนไป  ถา้วดัโดย
ใช้เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร  สัตวท่ี์ไดรั้บสารบางชนิด เช่น ยาขบัปัสสาวะ (Diuretic) ยากลุ่ม   
สเตรียรอยดแ์ละสารน ้ามาก่อน พบวา่จะท าใหค้วามถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะเปล่ียนแปลงเป็นอยา่ง
มาก ดงันั้นควรตรวจ ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ ในคร้ังแรก ใน ขณะท่ีสัตวย์งัไม่ไดรั้บการ
รักษาใด ๆ ซ่ึงการรักษาอาจมีผลต่อการเปล่ียนความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะได ้

                            ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ 1.001 - 1.007 = ค่าออสโมลาริตีนอ้ยกวา่
พลาสมา (Hyposthenuric urine) สภาวะน้ีพบได ้ถา้ในปัสสาวะมีน ้าเกิน ห รือมีการขบัปัสสาวะมาก 
ในกรณีท่ีสุนขัเป็นโรคเบาจืด (Diabetes Insipidus)   คูซช่ิง ซินโดรม (Cushing ’s  syndrome) มี
แคลเซียมในเลือดเกิน โรคตบั ภาวะท่ีมีการด่ืมน ้ามากกวา่ปกติ (Psychogenic Polydipsia) ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ 1.008 - 1.010 = ค่าออสโมลาริต้ีมีค่าเท่ากบัพลาสม่า (Isosthenuric Urine) 

                            ในบางกรณี พบวา่ ความถ่วงจ าเพาะไม่เพิ่มข้ึน คือ มีค่า 1.008 - 1.012 ในทุกคร้ัง 

ท่ีวดัจะเรียกปัสสาวะนั้นวา่ “Fixed Urine” มกัพบในกรณีโรคไตวายเร้ือรัง เน่ืองจากท่อไต                  

ไม่สามารถท าใหปั้สสาวะเขม้ขน้หรือเจือจางได ้

                            ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะมากกวา่ 1.012 = Hypersthenuric Urine แสดงวา่
ปัสสาวะมีความเขม้ขน้มากกวา่พลาสมา ในภาวะท่ีสุนขัขาดน ้า พบวา่ค่าความถ่วงจ าเพาะของ
ปัสสาวะ จะมีค่ามากกวา่ 1.040 ถา้สัตวส์ามารถปัสสาวะได ้หลงัจากขาดน ้าค่าความถ่วงจ าเพาะของ
ปัสสาวะ จะมีความเขม้ขน้ต ่ากวา่ 1.030 ใหพ้ิจารณาวา่มีความผดิปกติของการท าใหปั้สสาวะเขม้ขน้ 
และพบวา่บางคร้ังในสุนขัท่ีปกติ ค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นช่วง
ท่ีกวา้ง 

 

7.2 การตรวจความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ (Urine Specific Gravity Examination) 

 ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึง “ปริมาตรของสารทั้งหมดท่ีมีอยูใ่น
ปัสสาวะ (Total Solute Concentration)” โดยการวดัเปรียบเทียบน ้าหนกั (ความหนาแน่น ) ของ
ปัสสาวะเทียบกบัน ้าหนกัของน ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
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                =                   
               

 
 

      นิยมวดัค่าความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะ โดยใช้ เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร  ซ่ึงมีขนาดเล็ก
และง่ายต่อการพกพา ค่าท่ีได ้จะวดั ค่าดชันีการหกัเหของแสง  ซ่ึงจะวดัความเร็ว ของแสงท่ีผา่น
อากาศ เทียบกบั ความเร็ว ของแสงท่ีผา่นสารล ะลายนั้นๆ ซ่ึงจะมีค่าปริมาตรแปรตามปริมาณของ
ของแขง็ท่ีละลายอยูใ่นนั้น ดงันั้น ค่าดชันีการหกัเหของแสง  ก็จะมีค่าแปรตาม ค่าความถ่วงจ าเพาะ
ของปัสสาวะ ถึงแมไ้ม่ใช่ค่าเดียวกนัก็ตาม  

7.2.1 อุปกรณ์ 

7.2.1.1. ตวัอยา่งปัสสาวะ 

7.2.1.2. ไปเปต 
7.2.1.3. เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสาร 

7.2.1.4. น ้ากลัน่ 

7.2.1.5. กระดาษทิชชู หรือผา้ขนหนูสะอาด   
7.2.2 วธีิการ 

7.2.2.1. ก่อนท่ีจะใชเ้คร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารควรมีการตรวจสภาพการตั้ง 
scale ก่อนวา่ถูกตอ้งหรือไม่ โดยใชน้ ้ากลัน่หยดลงบนปริซึมแลว้ปิด แผน่ปิดสไลดใ์หแ้นบกบั
ปริซึม 

7.2.2.2. หนัปลายปริซึมเขา้หาแสง โดยถือเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารใหข้นาน
กบัพื้น อ่านใหเ้ส้นตดัสีฟ้า-ขาว อยูท่ี่ค่าดชันีหกัเหของแสง 1.3330 หรือค่า ถ.พ. ท่ี 1.000 หรือท่ีเส้น 
Wt (Water) 

7.2.2.3. ถา้ไม่ตรงตามน้ี ใหใ้ชไ้ขควงเล็กๆ หรือกา้นใบเล่ือยปรับตรงสกรู (Screw) 

ท่ีอยูใ่กล ้แผน่ปิดกระจกระนาบ ใหไ้ดค้่าตามนั้น  
7.2.2.4. เม่ือไดค้่าตามท่ีตอ้งการแลว้ เปิดแผน่ปิดกระจกระนาบ ใชผ้า้สะอาด หรือ

ผา้ก๊อซซบั หรือเช็ดน ้ากลัน่เบา ๆ จนแหง้ 

7.2.2.5. ใชไ้ปเปตดูดปัสสาวะข้ึนมาจากหลอดเก็บปัสสาวะ  
7.2.2.6. หยดปัสสาวะลงบนปริซึม ของเคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารใหพ้อดี อยา่

ใหล้น้หรือขาด  

7.2.2.7. ปิดดว้ยแผน่ปิดกระจกระนาบ น าไปส่องในท่ีมีแสงสวา่ง 
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7.2.2.8. อ่านผล ตัง่แต่ค่า 1.000 - 1.060  

7.2.2.9. ลา้งท าความสะอาด เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของสารหลงัจากใชง้านเสร็จ
แลว้ทนัที โดยเปิดแผน่ปิดกระจกระนาบ ข้ึน ใชก้ระดาษทิชชูหรือ ผา้สะอาด เช็ดพลาสมาออก 

7.2.2.10. จากนั้นลา้งดว้ยน ้ากลัน่ 1 - 2 คร้ัง 

7.2.2.11. ใชก้ระดาษทิชชูหรือ ผา้สะอาด ซบัน ้ากลัน่ออกเบา ๆ จนแหง้  
7.2.2.12. น าเก็บเขา้กล่องตามเดิม 

     7.3 คุณสมบัติทางเคมีของปัสสาวะ 

             เป็นการตรวจค่าของสารละลายท่ีสามารถพบไดใ้นปัสสาวะ ซ่ึงการตรวจสามารถท าไดโ้ดย
ใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  (Test strips for urine; Dipstick) ดงัรูปท่ี 7.4 ซ่ึงเป็นแถบ
ท่ีมีสารเคมีท่ี สามารถเกิดสีไดเ้ม่ือมีปฏิกิริยาและการแปลผลโดยการเทียบสีกบัสีมาตรฐาน                 

ประกอบดว้ยค่าความเป็นกรด- ด่างของปัสสาวะ (Urine pH)  โปรตีนในปัสสาวะ (Protein)  กลูโคส
(Glucose) คีโตน(Ketone) เมด็เลือด (Blood)  ฮีโมโกลบิน(Hemoglobin) ไมโอโกลบิน (Myoglobin) 

บิลิรูบิน (Bilirubin) และยโูรบิลิโนเจน (Urobilinogen) 

 

 
 

รูปท่ี 7.4 ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ 

 

               7.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ 

ž ค่าความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ ไตจะควบคุมความเป็นกรดด่างของร่างกายควบคู่
ไปกบัปอด ความเป็นกรดในปัสสาวะปกติ ข้ึนอยูก่บักรดฟอสเฟต และบางส่วนข้ึนกบั  กรดออร์แก
นิก  เช่น กรดไพรูวกิ (Pyruvic)  กรดแลคติก (Lactic) และกรดซิตริก (Citric) กรดพวกน้ีจะถูกขบั
ออกในรูปเกลือ โซเดียม  เกลือโปแตสเซียม  เกลือแคลเซียม   แอมโมเนีย   ไตมีหนา้ท่ีควบคุมการ
ขบัทิ้งของประจุลบ (Cation) ท่ีส าคญั คือเกลือโซเดียม  ซ่ึงจะถูกดูดกลบัท่ีท่อไต แลกกบัการขบัทิ้ง
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เกลือไฮโดรเจน  การตรวจ ค่าความเ ป็นกรด- ด่างของปัสสาวะ อาศยัตวับ่งช้ี  (Indicator) ท่ีจะท า
ปฏิกิริยาแลว้เกิดสีข้ึน ตวับ่งช้ี ท่ีใชไ้ดแ้ก่ เมต็ทิล เรด  (Methyl red) โบรโมไทมอล บูล  

(Bromothymol blue) และฟีนอฟทาลีน  (Phenolphthalein) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดสีในช่วงความเป็นกรด
ด่าง การอ่านค่าจะตอ้งอ่านทนัทีห ลงัการจุ่ม แถบสี  แลว้ ค่าความเป็นกรด- ด่างของปัสสาวะ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาหาร ความเป็นกรดด่างของร่างกาย โดยปกติสัตวกิ์น
เน้ือ ปัสสาวะจะเป็นกรด และสัตวกิ์นพืชปัสสาวะจะเป็นด่าง ค่าความเป็นกรด- ด่างของปัสสาวะ ท่ี
พบอาจบ่งถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะความเป็นกรด-ด่างในเลือดถา้เลือดเกิดภาวะ ความเป็นกรด
เน่ืองจากเมทาบอลิซึมในร่างกาย (Metabolic acidosis)  หรือเน่ืองจากการหายใจ (Respiratory 

acidosis)  มกัท าใหปั้สสาวะเป็นกรด (Aciduria)  ถา้เลือดเกิดภาวะความเป็นด่าง  เน่ืองจากเมทาบอลิ
ซึมในร่างกาย (Metabolic alkalosis) หรือเน่ืองจากการ หายใจ (Respiratory alkalosis) มกัท าให้
ปัสสาวะเป็นด่าง (Alkalinuria) อยา่งไรก็ตามกฎขอ้น้ีใชไ้ม่ไดเ้สมอไป โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของคลอไรดแ์ละโพแทสเซียมในร่างกาย  

ž  ค่าความเป็นกรด- ด่างของปัสสาวะ ปกติ ของสุนขัและแมวมีค่า 5.0 - 7.5 ซ่ึงการ
ตรวจวดัโดยใชชุ้ดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ น้ี เป็นการตรวจวดัอยา่งคร่าว  ๆ ถา้ตอ้งการ
ค่าท่ีถูกตอ้งแม่นย  าตอ้งใชเ้คร่ืองตรวจวดัความเป็นกรด-ด่าง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับการตรวจวดั ค่า
ความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะโดยตรง  

ž  ปัสสาวะท่ีเป็นกรดมกัพบในกรณีท่ีเมทาบอลิซึมในร่างกายเกิดภาวะความเป็นกรด
เน่ืองจากการหายใจ  ภาวะทอ้งเสียอยา่งรุนแรง (Severe Diarrhea) หรือภาวะแหง้น ้า (Dehydration) 

ž  ปัสสาวะท่ีเป็นด่าง มกัเกิดเน่ืองจากวางปัสสาวะทิ้งไวโ้ดยไม่ไดต้รวจปัสสาวะ
ทนัทีท าให ้แบคทีเรียในปัสสาวะเจริญเติบโตท าใหเ้กิดการสู ญเสียคาร์บอนไดออกไซด ์และมีการ
เปล่ียน ยเูรียเป็นแอมโมเนียหรือปัสสาวะมีการติดเช้ือ เน่ืองจากแบคทีเรียท่ีอยูใ่นปัสสาวะจะมีการ
สร้างเอนไซม์ ยเูรียเอส  โดยแบคทีเรียในกลุ่ม โปรเตียส  (Proteus) สแตฟไฟโลคอคคสั ออเรียส  

(Staphylococcus aureus) ในปัสสาวะมีการปนเป้ือน เลือด อาจพบวา่ค่ าความเป็นกรด- ด่างของ
ปัสสาวะ อาจเป็นกลาง หรือเป็นด่าง ก็ได ้เน่ืองจากค่าความเป็นกรด-ด่างของเลือดเท่ากบั 7.4  

               7.3.2 โปรตีนในปัสสาวะ 

ž โปรตีนท่ีพบในปัสสาวะส่วนใหญ่คือ โกลบูลิน  ส่วนนอ้ยคืออลับูมิน สามารถตรวจ
โดยใช้ ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับ ตรวจปัสสาวะ  สามารถตรวจไดท่ี้ค่าโปรตีน 20 มิลลิกรัม 
เปอร์เซนต ์- 1 กรัมเปอร์เซ็นตท่ี์พบในน ้าปัสสาวะใหผ้ลบวก 1+ หมายถึงค่าโปรตีนในปัสสาวะ  20-

30 มิลลิกรัม เปอร์เซนต ์ ผลบวก2+ หมายถึงค่าโปรตีนในปัสสาวะ  100 มิลลิกรัม เปอร์เซนต์   ถือวา่
ปกติ อาจเกิดผลบวกลวงได ้  ถา้ปัสสาวะเป็นด่างหรือถูกปนเป้ือนดว้ยสารแอมโมเนีย 
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ž  การวดัโปรตีนโดยใช้ ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  ใหผ้ลดี ในการ
ตรวจหาโปรตีน แมว้า่ปัสสาวะจะขุ่น หรือ สัตวไ์ดรั้บยามาก่อน หรือปัสสาวะท่ีใส่สาร กนับูด  

(Presevatives) โปรตีนเพิ่มสูงข้ึนในปัสสาวะ พบไดใ้นกรณีท่ี สัตวมี์ไขสู้ง โรคหวัใจเร้ือรัง 
(Congestive heart failure) โรคเน้ืองอกชนิด ไมอีโลมา (Myeloma)  หรือโรคไตส่วนตน้ท าใหพ้บ
โปรตีนในปัสสาวะ  (Pre - renal proteinuria) พบไดบ้่อยคือ เมด็เลือดแดงแตกท าใหมี้ ไมโอดกลบิน  

(Myoglobin) สูงข้ึน และขบัทิ้งโปรตีนทางปัสสาวะสูง ข้ึนตาม ในกรณี พบโปรตีนในปัสสาวะ  จาก
ไตโดยตรง  เน่ืองจาก เกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถในการซึมผา่นของโปรตีนในพลาสมา 
ผา่นหน่วยกรองของไต  หรือเกิดความผดิปกติของการดูดกลบัโปรตีน  หรือมีการเพิ่มข้ึนของ
โปรตีนเขา้สู่ปัสสาวะเม่ือมีการอกัเสบ 

               7.3.3 น ้าตาลกลูโคส 

 จะตรวจไม่พบกลูโคสในปัสสาวะปกติ   เน่ืองจากกลูโคสทั้งหมดจะถูกดูดกลบัท่ี 
พรอกซิมอล ทูบูล (Proximal tubule) ของไตถา้พบกลูโคสในปัสสาวะ แสดงวา่ ค่ากลูโคสใน
กระแสเลือดตอ้งสูงกวา่ปกติ สามารถตรวจปัสสาวะโดยใช้ ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  

ซ่ึงมีเอมไซมใ์นการตรวจ คือ กลูโคส ออกซิเดส (Glucose oxidase) เปอร์ออกซิเดส (Peroxidase) 

และโครโมเจน (Chromogen)  

ž ผลบวกลวง เกิดไดจ้ากปัสสาวะมีการปนเป้ือนสาร ไฮโดรเจน เปอร์ออกซิเดส  

(Hydrogen peroxide)  คลอรีน(Chlorine) หรือ ไฮโปรคลอไรด(์Hypochloride)  

 ผลลบลวง เกิดไดใ้นกรณีท่ีวติามินในปัสสาวะสูงกวา่ปกติ ซ่ึงสามารถพบไดใ้น
สุนขั หรือปัสสาวะมีแบคทีเรียมากเกินไป ท าใหก้ลูโคสถูกน าไปใชไ้ด ้ปัสสาวะแช่เยน็นานเกินไป
อาจท าใหไ้ม่ตอบสนองต่อ ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะได ้   

 การพบกลูโคสในปัสสาวะเน่ืองจากโรคเบาหวาน เครียด  หรือต่ืนเตน้โดยเฉพาะ
ในแมว การใหส้ารน ้าท่ีมีกลูโคสเป็นส่วนประกอบ โรคตบัอ่อนอกัเสบหรือภาวะช็อก  
               7.3.4 คีโตน 

ž  สารคีโตน ประกอบดว้ยสารอะซิโตน (Acetone)  กรดเบตาไฮดรอกซิลบิวทีริก  (-

hydroxylbutyric acid) และกรดอะซิโตอะซิติก  (Acetoacetic acid) ซ่ึงปกติตอ้งตรวจไม่พบใน
ปัสสาวะ ถา้ตรวจพบคีโตนหมายถึงมีการสร้างคีโตนเพิ่มข้ึน หรือเกิดภาวะ คีโตนอะซิโดซีส  

(Ketoacodosis) คือการเป ล่ียนแปลงเมทาบอลิซึมโดยมีการใช้ กรดไขมนั เพิ่มข้ึน  ในสัตวท่ี์เป็น
เบาหวาน ภาวะมีไขสู้ง อาเจียน หรือทอ้งเสีย 

ž  ผลบวกลวงไม่ค่อยพบ  แต่ถา้พบมกัเกิดจากปัสสาวะถูกทิ้งไวน้าน ท าให้ อะซิโตน 

ระเหยออกไปแบคทีเรียในปัสสาวะท าลายอะซิโตน 
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               7.3.5 เลือด  ฮีโมโกลบินและไมโอโกลบิน  
ž  ใช้ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  ในการตรวจสอบ มีความไวต่อเมด็

เลือดแดงมากกวา่  แต่ไม่สามารถแยกค่าระหวา่ง ฮีโมโกลบิน และไมโอโกลบิน ได้ การวนิิจฉยั
สามารถดูจากสีปัสสาวะร่วมดว้ย ถา้พลาสมาสีชมพสูารท่ีพบคือ ฮีโมโกลบินถา้พลาสมาใส สารท่ี
พบคือไมโอโกลบิน 

ž  การตรวจเมด็เลือดแดงในปัสสาวะ สามารถตรวจไดด้ว้ยตาเปล่า ถา้มีเลือดปริมาณ 
เลือด 0.5 มิลลิลิตร /ปัสสาวะ 1 ลิตร หรือ เลือด 2,500 เซลล์/ปัสสาวะ 1 ไมโครลิตร  การพบ
ฮีโมโกลบินในปัสสาวะ เน่ืองจากโรคไต โรคพยาธิหนอนหวัใจ  การพบไมโอโกลบิน ในปัสสาวะ
เน่ืองจาก กลา้มเน้ือถูกท าลาย  
               7.3.6 บิลิรูบิน 

ž  ใช ้ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ ในการตรวจ  การตรวจหาบิลิรูบิน ควร
ตรวจจากปัสสาวะท่ีเก็บใหม่ เพราะเน่ืองจาก คอนจูเกต  บิลิรูบิน สามารถสลายตวัเป็น  บิลิรูบินท่ีไม่
ถูกคอนจูเกต และถูกออกซิไดซ์ เป็นบิลิเวอร์ดิน (Biliverdin) ท าใหไ้ม่สามารถตรวจพบได ้ในสุนขั
สามารถพบ บิลิรูบิน ไดไ้ม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมเปอร์เซนต ์แต่ในแมวจะไม่พบในปัสสาวะปกติ  

ž  การหา บิลิรูบินในปัสสาวะ สามารถตรวจพบไดก่้อนการเปล่ียนแปลงทางคลินิก 
หรือก่อนท่ีสัตวจ์ะมีภาวะดีซ่าน(Jaundice) และตรวจพบก่อนการเพิ่มข้ึนของบิลิรูบินในน ้าเลือด 

ž  ดงันั้นในการตรวจหาบิลิรูบินในปัสสาวะจึงมีความส าคญัมากในการตรวจหาโรค
ท่ีเก่ียวกบัตบัอ่อน พบบิลิรูบินในปัสสาวะเน่ืองจากโรคตบั  การอุดตนัของท่อน ้าดี การแตกของเมด็
เลือดแดงในหลอดเลือด สัตวอ์ดอาหารนาน สัตวมี์ไข ้

ž   ผลลบลวงพบไดใ้นกรณีท่ีมีวติามินซีสูง  หรือมีการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 
  ผลบวกลวง สัตวไ์ดรั้บ ยาสงบประสาท  ยาระงบัการชกั ในกลุ่มคลอโปรมาซีน
(Chlorpromazine) 

               7.3.6 ยโูรบิลิโนเจน 

ž  พบวา่ แบคทีเรียในล าไส้สามารถรีดิวส์ บิลิรูบิน  และท าใหเ้กิดเป็น มีโซบิลิรูบิน  

(Mesobilirubin) สเตอรโคบิลิโนเจน  (Stercobilinogen) และยโูรบิลิโนเจน สารทั้งหมดมกัรวมกนั
เรียกวา่ ยโูรบิลิโนเจน ประมาณ 10 -20 เปอร์เซนต์  ยโูรบิลิโนเจน จะถูกดูดกลบัเขา้หลอดเลือด ด า
พอร์ทอล (Portal vein) บางส่วนถูกขบัทิ้งเขา้น ้าดี หรือเล็ดลอดเขา้สู่ตบั และถูกขบัทิ้งทางปัสสาวะ 
การขบัทิ้งยโูรบิลิโนเจนจะเพิ่มข้ึนถา้ปัสสาวะเป็นด่าง เน่ืองจากการดูดกลบัของเซลลท์่อไตจะนอ้ย
กวา่ในปัสสาวะท่ีเป็นกรด  
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ž  ในปัสสาวะท่ีเป็นกรด  การขบัทิ้งของ ยโูรบิลิโนเจน จะข้ึนกบัอตัราการไหลของ
ปัสสาวะการตรวจยโูรบิลิโนเจนในปัสสาวะตอ้งตรวจจากปัสสาวะเก็บใหม่เท่านั้น เน่ืองจากสารน้ี
ไม่คงตวั สามารถออกซิไดส์เป็นสารยโูรบินได ้

ž  ในปัสสาวะปกติสามารถตรวจพบยโูรบิลิโนเจนไดป้ริมาณนอ้ย   การตรวจปริมาณ
ของยโูรบิลิโนเจนในปัสสาวะ เป็นสัดส่วนกบั ปริมาณ ยโูรบิลิโนเจน ท่ีเขา้สู่ล าไส้ และข้ึนกบัการ
สลายของยโูรบิลิโนเจนโดยแบคทีเรียในล าไส้ดว้ย นอกจากน้ีปริมาณยโูรบิลิโนเจนยงัข้ึนกบั ระบบ
การไหลเวยีนเลือดภายในเซลลต์บั (Enterohepatic circulatory) ซ่ึงข้ึนกบัหนา้ท่ีของตบั   ยโูรบิลิโน
เจนอาจตรวจไม่พบในเลือดเลย ถา้มีการอุดกั้นการหลัง่ของน ้าดี หรือไม่มีการสร้างน ้าดีจากตบั หรือ
มีการใชย้าปฏิชีวนะท าลายแบคทีเรียในล าไส้   การเพิ่มข้ึนของยโูรบิลิโนเจนในเลือด บ่งบอกวา่เกิด
โรคตบั ทอ้งผกูเป็นเวลานานล าไส้อกัเสบ ล าไส้อุดตนั ภาวะเมด็เลือดแดงแตก 

 

7.4  การตรวจคุณสมบัติทางเคมีของปัสสาวะ 

 การตรวจค่าทางเคมีของปัสสาวะมีความส าคญัโดยเฉพาะการประเมินสภาพการท างานของ
ไต หรือภาวการณ์ติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ หรือภาวะน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะไดโ้ดยมกั
ตรวจร่วมกบัการประเมินอาการทางคลินิกร่วมดว้ย การตรวจ สามารถท าไดโ้ดย ใช้ ชุดตรวจ
ส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ   ซ่ึงเป็นแถบท่ีมีสารเคมีท่ีสามารถเกิดสีไดเ้ม่ือมีปฏิกิริยาและการ
แปลผลโดยการเทียบสีกบัสีมาตรฐาน   ประกอบดว้ย  ค่าความเป็นกรด- ด่างของปัสสาวะโปรตีนใน
ปัสสาวะ กลูโคส   คีโตน  เมด็เลือด  ฮีโมโกลบิน  ไมโอโกลบิน   บิลิรูบิน  และยโูรบิลิโนเจน  

7.4.1 อุปกรณ์ 

7.4.1.1 ตวัอยา่งปัสสาวะ 

7.4.1.2  ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  

7.4.1.3 ถาดสแตนเลส 

7.4.1.4 ปากคีบแบบไม่มีเข้ียว 

 7.4.2 วธีิการ 

7.4.2.1  เทตวัอยา่งปัสสาวะลงในถาดสแตนเลส ประมาณ 30 มิลลิลิตร 

7.4.2.2. วางชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  ลงในถาดสแตนเลสท่ีมีตวัอยา่ง
ปัสสาวะวางทิ้งไวป้ระมาณ  60 วนิาที 

7.4.2.3. น าข้ึนมาอ่านค่า โดยเปรียบเทียบสีท่ีเปล่ียนไปของชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับ
ตรวจปัสสาวะ กบัแถบสีท่ีอยูข่า้งขวดใส่ ชุดตรวจส าเร็จรูปส าหรับตรวจปัสสาวะ  

ž  
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7.5  การตรวจทางด้านจุลทรรศน์วทิยา  
             เป็นการตรวจตะกอนปัสสาวะ (Urine Sediment) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ถือเป็นการตรวจท่ีมี
ความส าคญัมาก ในการตรวจปัสสาวะทางดา้นจุลทรรศน์วทิยานั้น ควรท าในปัสสาวะท่ีเพิ่งเก็บมา
ใหม่ เน่ืองจากแคส (Cast) และส่วนประกอบของเซลลห์ลายชนิดยงัใหม่ และไม่เส่ือมไป  
       7.5.1 วธีิการตรวจ 

                7.5.1.1 น าปัสสาวะมาประมาณ 10 - 12 มิลลิลิตร ใส่ในหลอด ของเคร่ืองป่ันเหวีย่ง  ขนาด 

15 มิลลิลิตร 

               7.5.1.2 ท าการป่ันเหวีย่งดว้ยความเร็ว 3,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที  
                7.5.1.3 เทส่วนใสตอนบน (Supernatant) ทิ้ง โดยเทอยา่งรวดเร็วคร้ั งเดียวใหเ้หลือแต่ 
ตะกอนประมาณ 0.2 - 0.5 มิลลิลิตร 

                7.5.1.4 เขยา่ตะกอนปันกบัน ้าปัสสาวะท่ีเหลืออยู ่หยดสี สเตรินไฮเมอร์ มาลบิน  

(Sternheimer-malbin stain; SM Stain) ลงไป 1 - 2 หยด เป็นสีท่ีนิยมใชเ้น่ืองจากมีสีส าเร็จรูป 
จากนั้นเขยา่เบา ๆ เพื่อใหสี้เขา้กนักบัตะกอน 

7.5.1.5  ดูดตะกอน 1 หยด แลว้หยดลงบนสไลด ์ ท าการตรวจเซลลโ์ดยกลอ้งจุลทรรศน์   
       7.5.2  เซลลท่ี์ตรวจพบในปัสสาวะ 

ž    การตรวจตะกอนปัสสาวะปริมาณของแคส จะท ารายงานเป็น  เซลล/์เลนส์วตัถุก าลงัขยาย
ต ่า ซ่ึงหมายถึงเลนส์วตัถุก าลงัขยาย 10 เท่า  (Low Power Field; LPF)  ถา้จ านวนเมด็เลือดแดง   เมด็
เลือดขาว  และเซลลเ์ยือ่บุจะท าการตรวจและ รายงานเป็นเซลล/์เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง  ซ่ึงหมายถึง
เลนส์วตัถุก าลงัขยาย  40 เท่า  (High Power Field; HPF)   ในการตรวจปัสสาวะจะข้ึนกบัความ
เท่ียงตรงของแต่ละหอ้งปฏิบติัการ รวมทั้งปัจจยัประกอบต่าง ๆ ของปัสสาวะดว้ย 

ž    เซลลท่ี์พบในปัสสาวะหลายชนิด ไดแ้ก่ เมด็เลือดแดง (RBC)  เมด็เลือดขาว (WBC) เซลล์
เยือ่บุ (Epithelial Cell) แคสต่าง ๆ   จุลชีพต่าง ๆ  ผลึกครีสทอล (Crystal) ต่าง ๆ 

ž    7.5.2.1 เมด็เลือดแดง ดงัรูปท่ี 7.5 

ž ค่าปกติถา้ปัสสาว ะเก็บดว้ยการรอง 0 - 8 เซลล์/เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง  (cell/hpf)  

ถา้ปัสสาวะเก็บดว้ยการสวนท่อปัสสาวะ 0 - 5 เซลล์/เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง  ถา้ปัสสาวะท่ีเก็บจาก
การเจาะผา่นหนา้ทอ้ง 0 - 3 เซลล/์เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง 

ž   ส่ิงส าคญัในการตรวจเมด็เลือดแดง คือ มกัจะสับสนกั บการตรวจพบไขมนั (Fat 

Droplets)  แต่ไขมนัจะมีขนาดแตกต่างกนั กลม และสะทอ้นแสง ถา้สงสัยใหห้ยด 10 เปอร์เซ็นต ์
กรดอะซีติก  ท่ีขอบของแผน่ปิดสไลดจ์ะท าใหเ้มด็เลือดแดงแตก 

ž     
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ž 7.5.2.2 เมด็เลือดขาว ดงัรูปท่ี 7.5 

ž  สัดส่วนเมด็เลือดขาวปกติ จะเป็น 1:1 ของเมด็เลือดแดง    ค่า ปกติ ถา้ปัสสาวะเก็บ
ดว้ยการรอง 0 - 8 เซลล/์เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง ถา้ปัสสาวะเก็บดว้ยการสวนท่อปัสสาวะ 0-5 เซลล์/
เลนส์วตัถุก าลงัขยายสูง  ถา้ปัสสาวะท่ีเก็บจากการเจาะผา่นหนา้ทอ้ง 0 - 3 เซลล์ /เลนส์วตัถุ
ก าลงัขยายสูง  การเพิ่มข้ึนของเมด็เลือดขาว บ่งบอกวา่มีการติ ดเช้ือของท่อทางเดินปัสสาวะ หรือมี
การปนเป้ือนเช้ือมาจากช่องคลอด และหนงัหุม้องคชาติ 

 

 
รูปท่ี 7.5 เซลลเ์มด็เลือดขาวและเซลลเ์มด็เลือดแดงท่ีพบในปัสสาวะ 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

ž   

ž    7.5.2.3 เซลลเ์ยือ่บุผวิ (Epithelial cell)  

ž    เซลลเ์ยือ่บุผวิ ดงัรูปท่ี 7.6 ท่ีพบในปัสสาวะอาจเป็นเซลลข์องท่อไต  เซลล์ชนิดส
แควมสั (Squamous Cell) หรือเซลลท์รานซิชนันอล (Transitional cell) หรือ เซลลเ์น้ืองอก  

ž  

   
รูปท่ี 7.6 เซลลเ์น้ืองอกชนิดทรานซิชนันอล 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

ž   

เซลลเ์ม็ดเลือดขาว 

เซลลเ์ม็ดเลือดขาว 

เซลลเ์ม็ดเลือดแดง 

เซลลเ์ม็ดเลือดแดง 
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ž  เซลลท์รานซิชนันอล  ดงัรูปท่ี 7.7 เป็นเซลลท่ี์มีขนาดแตกต่างกนัได้   ส่วนมากมา
จากเยือ่บุทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่บริเวณส่วนตน้ของ ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต และ
กรวยไต ในสภาวะปกติสามารถตรวจพ บ เซลลท์รานซิชนันอล  ไดบ้า้ง ขนาดของเซลลจ์ะแตกต่าง
กนั กลม รูปคลา้ยไข่ มีนิวเคลียสขนาดต่าง  กนั นิวเคลียสอยูต่รงกลาง บางคร้ังมี แวคิวโอล  ภายใน 
ถ้าพบเซลลน้ี์ในขนาดเซลลข์นาดใหญ่ เกาะกลุ่มกนั แสดงวา่มีการติดเช้ือในส่วนของทางเดิน
ปัสสาวะ 

ž  

   
 

รูปท่ี 7.7 เซลลท์รานซิชนันอล 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

ž  

ž  ในกรณี เซลลท์รานซิชนันอล  ท่ีพบ มีการแบ่งตวัหรือมีนิวเคลียสหลายอนัอยูใ่น
เซลลเ์ดียว แสดงถึงภาวะท่ีมีการติดเช้ือท่ีท่อทางเดินปัสสาวะอยา่งรุนแรง หรือในรายท่ีเป็นเน้ืองอก
ชนิด เซลลท์รานซิชนันอล พบวา่การตรวจปัสสาวะดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ส าคญัท่ีสุด  

ž  เซลล์ชนิดสแควมสั  ดงัรูปท่ี 7.8  เป็นเซลลท่ี์มีขนาดใหญ่ มีหลายเหล่ียม ซ่ึง ไซ
โตพลาสซึม  จะมีการพบั  ปกติเซลลน้ี์จะพบนอ้ยในปัสสาวะปกติ แต่ถา้ในสุนขัเพศเมียท่ีท าการ
สวน หรือการรองปัสสาวะอาจพบเซลลน้ี์ได ้
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รูปท่ี 7.8 เซลลช์นิดสแควมสั 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

ž    7.5.2.4 แคส คือ โปรตีนท่ีมาจบัรวมตวักนัเป็นทรงกระบอกยา วตามรูปร่างของท่อไต ซ่ึง
รูปร่างและขนาดสามารถบอกจุดก าเนิดของ แคสได ้ และจุดก าเนิดของ แคสสามารถบอกจุดก าเนิด
ของโรคท่ีไตได ้  ในปัสสาวะปกติของสุนขั จะมีแคส1 - 2 เซลล/์เลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่า  ในกรณีท่ีมี
การขบัแคสทิ้งจ านวนมาก เรียกวา่ ไซลินดรูเรีย แคส (Cylindruria cast) ซ่ึงมีหลายชนิด ไดแ้ก่  

ž  1) ไฮอะริน แคส (Hyaline casts) มีลกัษณะใส โปร่งแสง พบในปัสสาว ะปกติได ้
ดงัรูปท่ี 7.9 

 
รูปท่ี 7.9 ไฮอะริน แคส 

  (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm
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ž  2) แคสชนิดเซลลเ์มด็เลือดแดง (Red blood cell cast) บ่งบอกถึงการมีเลือดออกท่ี
ไต อกัเสบท่ีไต การบาดเจบ็ท่ีไต 

ž  3) แคสชนิดเซลลเ์มด็เลือดขาว (White blood cell cast) พบในรายท่ีมีการอกัเสบ
ของไต หรือการท าลายเซลลท์่อไตเฉียบพลนั 

ž  4) แคสชนิดเยือ่บุผวิ (Epithelial cast) เกิดจากการลอกหลุดของผนงัเซลลข์อ งท่อ
ไต มกัพบในรายท่ีไตไดรั้บสารพิษ ไตขาดเลือด หรือบ่งบอกถึงไตไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง  
  5) แคสชนิดแกรนนูลาร์ (Granular Casts) เป็นแคสท่ีพบไดบ้่อยสุดในปัสสาวะ
ปกติพบได ้ 1 เซลล์ /เลนส์วตัถุก าลงัขยายต ่า   ถา้พบจ านวนมาก บ่งบอกถึงภาวะท่อไตเสียหาย
เฉียบพลนั ดงัรูปท่ี 7.10 

 
 

รูปท่ี 7.10 แคสชนิดแกรนนูลาร์ 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

  6) แคสชนิดไขมนั (Fatty cast) ประกอบดว้ย ไขมนั ซ่ึงสามารถพบในรายท่ีเป็น
เบาหวาน ไขมนัในกระแสเลือดสูง  

  7) แคสชนิดแวกซี (Waxy cast) เป็นแคสท่ีมีขนาดกวา้ง และไม่มี แกรนูลมกัพบใน
กรณี โรคไตวายเร้ือรัง  

ž  นอกจาก แคส ท่ีกล่าวมาแลว้ พบวา่ แกรนูล ท่ีอยูใ่น แคส อาจประกอบดว้ย
ส่วนประกอบอ่ืน  ๆ เช่นแบคทีเรีย  หรือผลึกครีสทอล ต่าง ๆ บางคร้ังพบ แคสท่ีมีขนาดกวา้งและ
ใหญ่ เรียกวา่ บอร์ดแคส  (Broad casts) มกัเกิดข้ึนบริเวณ คอลเล็กติง ทูบูล (Collecting tubule)ใน
กรวยไต  การพบ แคสชนิดน้ี บ่งถึงมีการคัง่ของปั สสาวะเป็นเวลานาน  ดงันั้นถา้พบ บอร์ดแคส  

แสดงวา่ อาจพบการฟ้ืนตวัจากภาวะไตวายเฉียบพลนัโดยเฉพะท่ีอยูใ่นช่วงการขบัปัสสาวะมาก 
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    7.5.2.5 จุลชีพ  

ž             ปัสสาวะปกติต้องปราศจากจุลชีพ  การพบแบคทีเรียจ านวนมาก บ่งบอกถึงการ
ติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ โดยอาจพบแบคทีเรียชนิดรูปแท่ง (Rod) ดงัรูปท่ี 7.11 

 

 
 

รูปท่ี 7.11 แบคทีเรียชนิดแท่ง  
 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

ž  แบคทีเรียชนิดกลม (Cocci) บางคร้ังในปัสสาวะปกติสามารถพบได ้เน่ืองจาก การ
ปนเป้ือนเช้ือขณะท าการเก็บตวัอยา่ง หรือเก็บตวัอยา่งบริเวณปัสสาวะช่วงแรกท่ีอาจมีการปนเป้ือน
เช้ือบริเวณ Urethra ระบบสืบพนัธ์ุ  ดงันั้นควรท าการตรวจปัสสาวะทนัที เพื่อป้องกนั ผลบวกลวง    

ดงัรูปท่ี 7.12 

ž  
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ž  
ž  

ž รูปท่ี 7.12 แบคทีเรียชนิดกลม  
ž (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

ž   

ž แบคทีเรียชนิดแกรมลบท่ีสามารถใชอ้อกซิเจน (Aerobic gram negative bacteria) 

พบมากในระบบทางเดินปัสสาวะ รองลงมาคือ แบคทีเรียชนิดแกรมบวก  (Gram positive bacteria) 

การหาปริมาณแบคทีเรียสามารถท าไดโ้ดย เพาะเช้ือแบคทีเรียจากปัสสาวะ (Urine culture) นอกจาก
แบคทีเรียแลว้พบวา่ เช้ือราและยสีตส์ามารถพบไดใ้นตะกอนปัสสาวะ แต่มกัพบเช้ือทั้ง 2 น้ี ในกรณี
ท่ีปัสสาวะมีการปนเป้ือนจากการเก็บ ขนส่ง หรือภาชนะไม่สะอาด ดงัรูปท่ี 7.13 (ก) และ (ข) 

ž  

  
(ก) เช้ือยสีต ์ (ข) เช้ือรา 

   

รูปท่ี 7.13 เช้ือยสีต(์ก)  และเช้ือรา(ข)  ในปัสสาวะ 
 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

  บางคร้ังในปัสสาวะสามารถพบเซลลไ์ข่พยาธิ ไดเ้น่ืองจากอาจมีการปนเป้ื อน
อุจจาระ  หรือพบเซลลอ่ื์น  ๆ เช่น อสุจิ ไดเ้น่ืองจากมีการปนเป้ือนอสุจิในระหวา่งท่ีท าการเก็บ
ปัสสาวะได ้ดงัรูปท่ี 7.14 
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รูปท่ี 7.14 อสุจิในปัสสาวะ 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

ž 7.5.3 การเพาะเช้ือแบคทีเรียจากปัสสาวะ  

ž อาหารท่ีใชเ้ล้ียงเช้ือคือ บรัดอาการ์  (Blood agar) และแมก็คอนกี อาการ์  (McConkey 

agar) การส่ง เพื่อท าการเพาะเช้ือแบคทีเรียจากปัสสาวะ  จะท าทุกคร้ังท่ีพบ แบคทีเรีย จากการดู 
ตะกอนปัสสาวะและไม่พบแบคทีเรียในปัสสาวะมิไดบ้่งบอกวา่ไม่มีการติดเช้ือในทางเดิ นปัสสาวะ 
เพราะจ าเป็นตอ้งมี แบคทีเรียเกินกวา่ 10,000 เซลลแ์ท่ง/ปัสสาวะ 1 มิลลิลิตร (rods/ml urine)  หรือ 
100,000 เซลลก์ลม/ปัสสาวะ 1 มิลลิลิตร (Cocci/ml urine) จึงจะเห็นไดจ้าก ตะกอนปัสสาวะ โดยนบั
จ านวนของโคโลนีของแบคทีเรีย และแปรผลเป็น ซีเอฟย ู(Colony forming unit; CFU)   

ž  ซ่ึงจ านวนนบัของ โคโลนี ต่อ 1 มิลลิลิตร ของปัสสาวะท่ีใชโ้ดยแสดงผลเป็น           

ซีเอฟย ู /มิลลิลิตร  ควรส่งปัสสาวะเพื่อภายใน 30 นาที แต่ถา้จ าเป็นควรเก็บในตูเ้ยน็ระยะเวลาไม่
เกิน 4 ชม.และปัสสาวะควรท าการเก็บโดยวธีิเจาะผา่นทางหนา้ทอ้ง (Cystocentesis) 

    7.2.3.6 ผลึกของตะกอนปัสสาวะ  

             พบไดป้กติในปัสสาวะ ไม่มีความจ าเป็นในการวนิิจฉยัมากนกั   ชนิดจะแตกต่างกนั
ไป ข้ึนกบั ความเป็น กรด-ด่าง ของปัสสาวะซ่ึงผลึกของตะกอนปัสสาวะท่ีพบไดใ้นปัสสาวะปกติ
ไดแ้ก่ แคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรต ครีสทอล  (Calcium oxalate dihydrate crystal) ดงัรูปท่ี 7.15  

แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate; Struvite) ดงัรูปท่ี 7.16  

แอมโมเนียม  ไบยเูรต(Ammonium biurate)ดงัรูปท่ี 7.17  อะมอร์ฟอส(Amorphous) ดงัรูปท่ี 7.18  

และบิลิรูบิน (Bilirubin) ดงัรูปท่ี 7.19  พบไดใ้นปัสสาวะปกติท่ีมีความเขม้ขน้  



 

บทท่ี 7 การตรวจปัสสาวะ   171  

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 
 

รูปท่ี 7.15 แคลเซียมออกซาเลตไดไฮเดรต ครีสทอล 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

   
 

รูปท่ี 7.16 แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต 

(ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

 
 

รูปท่ี 7.17  แอมโมเนียม ไบยเูรต 

(ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/index.htm
http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/index.htm
http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/index.htm
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รูปท่ี 7.18  อะมอร์ฟอส 

 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

 
 

รูปท่ี 7.19  บิลิรูบิน 
 (ท่ีมา : T Stokol et.al., http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/Index.htm) 

 

http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/index.htm
http://ahdc.vet.cornell.edu/clinpath/module/index.htm
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7.6  การตรวจทางด้านจุลทรรศน์วทิยา  

 การตรวจทางดา้นจุล ทรรศน์วทิยา เป็นการตรวจตะกอนปัสสาวะ ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึง
ถือเป็นการตรวจท่ีมีความส าคญัมาก ในการตรวจวเิคราะห์ปัสสาวะ  ซ่ึงควรท าในปัสสาวะท่ีเพิ่งเก็บ
มาใหม่ เน่ืองจากแคสและส่วนประกอบของเซลลห์ลายชนิดยงัใหม่ และไม่เส่ือมไป  
 7.6.1 อุปกรณ์ 

 7.6.1.1. ตวัอยา่งปัสสาวะ 

 7.6.1.2. ไปเปต 

 7.6.1.3. หลอดเคร่ืองป่ันเหวีย่ง ขนาด 15 มิลลิลิตร ฝาเกลียว 

 7.6.1.4. เคร่ืองป่ันเหวีย่ง 

 7.6.1.5. สไลด ์และแผน่ปิดสไลด ์

 7.6.1.6. กลอ้งจุลทรรศน์  
 7.6.2. วธีิการ 

 7.6.2.1. ใชไ้ปเปตดูดปัสสาวะจากหลอดเก็บปัสสาวะประมาณ 3 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
หลอดเคร่ืองป่ันเหวีย่ง 

 7.6.2.2. น าไปป่ันท่ีความเร็ว ความเร็ว 1,000 - 1,500 รอบ/นาที 3 - 5 นาที  
 7.6.2.3. จากนั้นเทส่วน Supernatant (ส่วนน ้าใส) ทิ้งใหเ้หลือแต่ตะกอนประมาณ 0.2 - 

0.5 มิลลิลิตร จากนั้นหยดสีสะเติรนไฮเมอร์ มาลบิน ลงไป 1 - 2 หยด  
 7.6.2.4. จากนั้นดูดตะกอน แลว้หยดลงบนสไลด ์  
 7.6.2.5. ปิดดว้ยแผน่ปิดสไลด์ ท าการตรวจเซลลโ์ดยกลอ้งจุลทรรศน์   
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7.7 สรุป  

      ในการตรวจปัสสาวะนั้นถือวา่มีความส าคญัทางการสัตวแพทยอ์ยา่งมาก เพราะมีความส าคญัใน
การตรวจวนิิจฉยัโรค การติดตามผลการรักษา รวมถึงการพยากรณ์โรค การตรว จปัสสาวะใน
หอ้งปฏิบติัการหรือโรงพยาบาลสัตวท่ี์มีหอ้งปฏิบติัการเฉพาะ  จะมีการตรวจอยู ่ 3 ส่วนคือ การ
ตรวจทางดา้นกายภาพ   การตรวจทางเคมีคลินิกดว้ย ชุดตรวจส าเร็จรูป  และการตรวจทางดา้น
จุลทรรศน์วทิยา  โดยการตรวจนั้นเป็นการตรวจในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้นเจา้ของสัตว์
สามารถเก็บปัสสาวะส่งตรวจไดเ้อง ซ่ึงการส่งตรวจปัสสาวะนั้นตอ้งท าการส่งตรวจทนัที หรือถา้
ไม่สามารถส่งไดท้นัที ใหท้  าการเก็บท่ีความเยน็ 3 - 4 องศาเซลเซียส และส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน
เวลาไม่เกิน 4 ชัว่โมง เพื่อใหไ้ดผ้ลการตรวจท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือท่ีสุด 
 

 

ค าถามท้ายบท 

      1. การตรวจปัสสาวะทางหอ้งปฏิบติัการ จะมีการตรวจอะไรบา้ง และแต่ละอยา่งมีความส าคญั
อยา่งไร 

      2. เพราะเหตุใดการเก็บตวัอยา่งปัสสาวะจึงตอ้งรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด  

      3. วธีิการเก็บตวัอยา่งปัสสาวะ มีก่ีวธีิ  อะไรบา้ง และวธีิใดเหมาะส าหรับการตรวจวนิิจฉยัโรค      

ไตวายมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

      4. ในการตรวจทางดา้นจุลทรรศน์วทิยา  เป็นการตรวจเพื่อช้ีบ่งส่ิงใด และมีความส าคญัอยา่งไร 
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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการผ่าชันสูตรซากสัตว์  

 

        การผา่ชนัสูตรซากสัตว ์เป็นการคน้หาสาเหตุ หรือ ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะไดรู้้วา่สัตว์
ตายดว้ยสาเหตุอะไร ซ่ึงการผา่ชนัสูตรซากสัตวต์อ้งท าอยา่งเป็นระบบแบบแผน  ผูป้ฏิบติังานตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการชนัสูตรซาก และตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีจะสามารถเห็นความ
ผดิปกติต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสัตวน์ั้นได ้แมว้า่จะมีความผดิปกติเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม และบ่อยคร้ังใน
การชนัสูตรซากสัตวเ์พื่อหาสาเหตุการตาย เราไม่สามารถบอกไดว้า่ สาเหตุการตายนั้นเกิดจากอะไร 
ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อยนืยนัถึงสาเหตุการตายเป็น
ขั้นสุดทา้ย  ในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงหวัขอ้หลกั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

8.1 วตัถุประสงค์ในการชันสูตรซาก 

        8.1.1 เพื่อหาสาเหตุการตายอยา่งถูกตอ้ง 

        8.1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนั หรือรักษาสัตวใ์นฝงู 

        8.1.3 เพื่อเป็นการป้องกนัโรคระบาดท่ีอาจติดสู่คนได ้

        8.1.4 เพื่อเป็นขอ้มูลในการเกิดโรคอุบติัใหม่ 
        8.1.5 เพื่อการคน้ควา้วจิยั 

 

8.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการผ่าชันสูตรซากสัตว์  
        8.2.1 ประวติัสัตวป่์วยไม่ถูกตอ้ง หรือมีขอ้มูลไม่มากพอ 

        8.2.2 การขาดความรอบคอบของผูผ้า่ชนัสูตรซากสัตว์ 
        8.2.3 ความไม่ชดัเจนของรอยโรค เช่น ซากสัตวโ์ดนสารเคมี หรือการเน่าสลาย เป็นตน้  

 

8.3 การเตรียมผ่าชันสูตรซากสัตว์ 

 การผา่ชนัสูตรซากตอ้งมีการเตรียมการก่อน เพื่อใหก้ารผา่ชนัสูตรซากเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยและถูกตอ้ง ซ่ึงมีขอ้ควรทราบไดแ้ก่ 
        8.3.1 การท าเมตตาฆาต (Euthanasia) ในกรณีสัตวป่์วยท่ียงัมีชีวติอยู ่ตอ้งท าใหเ้สียชีวติโดยไม่
ทารุณและตอ้งไม่ส่งผลหรือส่งผลกระทบต่อการชนัสูตรซากสัตวน์อ้ยท่ีสุด ซ่ึงวธีิท่ีนิยม ใชโ้ดยการ
ใชส้ารเคมี ไดแ้ก่ สารละลายแมกนีเซียมซลัเฟตเขม้ขน้ (MgSO4) หรือ โซเดียมเพนโทบาบิทอล 
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(Sodium Pentobarbital) ฉีดเขา้เส้นเลือด หวัใจ ส าหรับสัตวปี์ก สามารถดึงกระดูกคอใหห้ลุดจาก
ส่วนหวั (ไก่อายนุอ้ยกวา่ 3 เดือน) โดยอยา่ใหห้นงัฉีกขาด เพราะจะท าใหเ้ลือดไหลอ อกมาหรือใช้
แอลกอฮอร์ 70% ปริมาณ 1 - 2 มิลลิลิตร ฉีดเขา้สู่สมองโดนผา่นทางทา้ยทอย (ไก่อายมุากกวา่ 3 

เดือน)  

        8.3.2 ผูป้ฏิบติังานควรแต่งกายใหพ้ร้อม โดยสวมผา้กนัเป้ือน (Aporn) หรือเส้ือคลุม (Gown) 

สวมหมวก ผา้ปิดปากหรืออาจสวมแวน่ตากนัน ้า ควรสวมถุงมือและรองเทา้บูทยาวซ่ึ งควรใชเ้ฉพาะ
หอ้งผา่ซากเท่านั้น  

        8.3.3 บริเวณหรือสถานท่ีท่ีท าการผา่ซากควรสะอาด มีการฆ่าเช้ือ  ง่ายต่อการเก็บและการ
ท าลายซาก มีแสงสวา่งเพียงพอ มีการระบายอากาศท่ีดี ในกรณีท่ีซากสัตวส์งสัยเป็นโรคระบาด
ควบคุมตามพระราชบญัญติั ควรมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด ทั้งการผา่ซาก การท าลาย
ซาก และการท าความสะอาด/ฆ่าเช้ือหลงัจากการผา่ซาก ดงัรูปท่ี 8.1 

 

 
 

รูปท่ี 8.1 หอ้งผา่ซาก 

 

        8.3.4 เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผา่ซากใหพ้ร้อม ซ่ึงประกอบดว้ย  
                   8.3.4.1 ปากคีบ  
                   8.3.4.2 กรรไกรตดัเน้ือเยือ่ 

                   8.3.4.3 กรรไกรตดักระดูก 

                   8.3.4.4 มีดตดัเน้ือ มีดตดักระดูก 

                   8.3.4.5 คอ้นและส่ิว 
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                   8.3.4.6 เล่ือย และสวา่นผา่กะโหลก 

                   8.3.4.7 หินลบัมีด 

                   8.3.4.8 เชือก 

                   การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใหพ้ร้อม เพื่อความสะดวกในการท างาน  และท าใหก้ารผา่ซาก
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ดงัรูปท่ี 8.2 

 

 

 

รูปท่ี 8.2 อุปกรณ์ผา่ซาก 

 

        8.3.5 อ่านประวติัใหล้ะเอียด ชัง่น ้าหนกัซากสัตว ์จดบนัทึก ตรวจดูความผดิปกติภายนอกตั้งแต่
หวัถึงหาง รวมทั้งขา กีบและดา้นในของกีบดว้ย โดยบนัทึกลกัษณะท่ีผดิปกติ เช่น ความยดืหยุน่
ของผวิหนงั สีผวิ ลกัษณะขน บาดแผลบริเวณผวิหนงั จุดเลือดออกและรอยโรคหรือความผดิปกติ
ต่างๆท่ีพบ รวมถึง ปรสิตภายนอกท่ีพบดว้ย  
 

8.4 ข้อควรทราบในการผ่าชันสูตรซากสัตว์ 

 เป็นขอ้ปฏิบติัท่ีผูท่ี้ท  าการผา่ซากควรทราบเพื่อความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน และเพื่อการ
ไดผ้ลการผา่ซากท่ีถูกตอ้ง  

8.4.1 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการชนัสูตรซากสัตว ์ควรท าการชนัสูตรซากสัตวใ์หเ้ร็วท่ีสุด เพื่อ
ป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึ นจากการเปล่ียนแปลงภายหลงัการตาย (Post Mortem Change) 

แต่ถา้ไม่สามารถท าไดท้นัที ควรเก็บซากไวใ้นหอ้งเยน็ อุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส  
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8.4.2 ยาฆ่าเช้ือ ควรจะหาไดง่้าย และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือ ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่  คลอรีน , ไล
ซอล (Lysol) ครีซอล (Cresol) สารประกอบ เชิงซอ้นของแอมโมเนีย (Quaternary ammonium 

compound) ฟีนอล ไอโอดีน (Phenol  iodine) และปูนขาว ซ่ึงนิยมใช้ปูขาวโรยกลบซากเม่ือท าการ
ก าจดัซากโดยการฝัง) 

8.4.3 ขอ้ควรปฏิบติัในการผา่ซาก ซ่ึงผูผ้า่ซากควรลา้งมือบ่อย ๆ ควรสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีผา่ซาก
และไม่ควรใชมื้อจบัซ ากสัตวโ์ดยตรง โดยเฉพาะสัตวท่ี์เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ในกรณีท่ีไดรั้บ
บาดเจบ็จากการผา่ซาก ควรรีดท าความสะอาดทนัที โดยลา้งน ้าสบู่หลายๆรอบ และท าการฆ่าเช้ือ
บริเวณบาดแผลดว้ย ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือ เบตาดีน และปิดพลาสเตอร์ปิดแผล และควรเปล่ียนถุง
มือใหม่ 

8.4.4 การท าลายซาก ในกรณีท่ีสัตวติ์ดเช้ือถา้ท าการท าลายซากโดยการฝังควรโรยปูนขาวรอบ  

ๆ บริเวณท่ีท าการฝังซาก มีการกั้นร้ัวเพื่อป้องกนัสุนขัมาขดุซาก และถา้ท าลายซากดว้ยการเผา ควร
เผาในเตาท่ีมิดชิดมีความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน มีการป้องกนัควนัและกล่ิน   
 

8.5 ข้ันตอนการผ่าชันสูตรซากสัตว์ 

 การผา่ชนัสูตรซากสัตวใ์นบทน้ี  จะแบ่ง ออกเป็นการผา่ชนัสูตรซากสัตวปี์ก และสัตว์ปศุ
สัตวโ์ดยการผา่ซากลูกโค 
        8.5.1 การผา่ชนัสูตรสัตวปี์ก  

                   ควรตรวจดูลกัษณะทัว่ไปภายนอกโดยสังเกต การยนื การหายใจ ท่าทางต่างๆ เช่น ยนื
คอตก  มีอาการยดืคอ หายใจ อา้ปากหายใจ เป็นตน้  รวมถึงดูลกัษณะของขน ลกัษณะสีและเน้ือ
อุจจาระ ดูปาราสิตภายนอก    

                   8.5.1.1 ขั้นตอนการผา่ชนัสูตรซากสัตวปี์ก 

                                 1) น าซากจุ่มน ้ายาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของขนขณะผา่ซาก ดงัรูปท่ี 8.3 
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รูปท่ี 8.3 การจุ่มซากหรืออาบน ้ายาฆ่าเช้ือ 

 

                                 2) จบัสัตวน์อนหงาย แบะซากออกโดยตดัเปิดท่ี ขอ้สะโพก (Hip joint) เอามือ
ดนัขอ้ต่อส่วนน้ีออก  ตรวจดูเส้นประสาท (Sciatic Nerve) ซ่ึงอยูใ่ตม้ดักลา้มเน้ือดา้นในของโคนขา 
ตดัมดักลา้มเน้ือ ใหข้าด ตรวจดูลกัษณะของเส้นประสาทโดยดูขนาด สี และลายตามขวางของ
เส้นประสาท เพื่อดูวกิารของโรคมาเร็กซ์ (Marek’s Disease)โดยเฉพาะในไก่ท่ีมีการอมัพาตของขา  

ดงัรูปท่ี 8.4 

 

 
 

รูปท่ี 8.4 การเปิดผา่บริเวณขอ้สะโพก 
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                                 3) เปิดผวิหนงัดว้ยกรรไกรตดัเน้ือเยือ่ เร่ิมจากส่วนหนา้ของรูกน้ไปทางดา้นทั้ง
สองขา้งของทอ้ง (ระวงัอยา่ใหไ้ปตดักลา้มเน้ือหนา้ทอ้ ง) ดึงลอกหนงัเปิดกลา้มเน้ือออก  ตรวจดู
กลา้มเน้ือวา่มีส่ิงผดิปกติหรือไม่ เช่น จุดเลือดออก สภาพแหง้น ้า หรือสีของกลา้มเน้ือเปล่ียนไป  
รอยช ้าต่าง ๆ หรือกอ้นเน้ืองอกต่าง ๆ เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 8.5  

 
 

 

  
  

  

  
 

รูปท่ี 8.5 การเปิดผวิหนงัดว้ยกรรไกรตดัเน้ือเยือ่ 
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                                 4) เปิดผนงัหนา้ทอ้ งเร่ิมจากกลา้มเน้ือหนา้ต่อรูกน้  ดงัรูปท่ี 8.6 (ก) เปิดผา่
กลา้มเน้ือทอ้ง 2 ขา้งในแนวราบกบัพื้ นดว้ยกรรไกรปลายมน (ระวงัอยา่ใหโ้ดยอวยัวะภายใ น) ตดั
กระดูกซ่ีโครงทั้งสองขา้ง ดงัรูปท่ี 8.6 (ข) ใชก้รรไกรตดักระดูกท่ีอยูส่่วนหนา้ของกระดูกหนา้อก
ออก (Ceracoids) 2 ขา้งใหข้าด ยกแผน่เปิดหนา้อกออก ดงัรูปท่ี 8.6 (ค) ก็จะสามารถตรวจดูอวยัวะ
ภายในช่องอกได ้ตรวจดูความผดิปกติของปอด หวัใจ ถุงหุม้หวัใจ 

 

  

(ก) เปิดผนงัหนา้ทอ้งเร่ิมจากกลา้มเน้ือหนา้ต่อรูกน้ (ข) เปิดผา่กลา้มเน้ือทอ้ง 2 ขา้ง 

  

 
(ค) ยกแผน่เปิดหนา้อกออก 

      

รูปท่ี 8.6 การเปิดผนงัหนา้ทอ้งและช่องอก 

 

                                 5) ท าการเลาะบริเวณกล้ ามเน้ือช่องทอ้งออก ดงัรูปท่ี 8.7 ตรวจดูความผดิปกติ
ของอวยัวะภายในช่องทอ้ง และเชิงกราน ตรวจดูตบั เยือ่หุม้ตบั มา้ม ผนงัภายนอกของล าไส้ส่วน
ต่าง ๆ  ตบัอ่อน ไส้ตนั ผนงัภายนอกกระเพาะแทแ้ละกระเพาะบด   
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รูปท่ี 8.7 การเลาะกลา้มเน้ือช่องทอ้งเพื่อตรวจดูอวยัวะภายใน 

   

                                 6) หลงัตรวจล าไส้ตลอดแลว้ใหต้ดัเอากระเพาะแทแ้ละกระเพาะบดออก เปิด
ผา่กระเพาะแท ้ ดงัรูปท่ี 8.8 ตรวจดูจุดเลือดออก หยอ่มเลือดออกท่ีเยือ่เมือก หรือต าแหน่งรอยต่อ
ระหวา่งกระเพาะแทแ้ละกระเพาะบด (ซ่ึงเป็นวกิารช้ีเฉพาะของโรคนิวคาสเซิ ล) ตรวจดูพยาธิ           

จุดเลือดออก หรือส่ิงแปลกปลอมในกระเพาะแทแ้ละกระเพาะบด  
 

 
 

รูปท่ี 8.8 เปิดผา่กระเพาะแทแ้ละกระเพาะบดเพื่อดูส่ิงผดิปกติ 
 

                                 7) เปิดผา่ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ดงัรูปท่ี 8.9 ตรวจดูจุดเลือดออก การอกัเสบ 
หรือภาวก ารณ์ติดเช้ือต่าง  ๆ พยาธิ ลว้งตรวจดูต่อมเบอร์ซ่า (ถา้ยงัเหลืออยู่ ) วา่มีจุดเลือดออก หรือ
ขนาดโตหรือเล็กกวา่ปกติหรือไม่ มีกอ้นเน้ือหรือไม่ 
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รูปท่ี 8.9 การตรวจดูความผดิปกติของล าไส้และต่อมเบอร์ซ่า 

 

                                 8) ตรวจดูความผดิปกติของรังไข่  ท่อน าไข่ ในไก่ตวัเมีย และลูกอณัฑะในไก่
ตวัผู ้ตรวจดูไตวา่มีขนาดผดิปกติ มีเลือดออก มีสารยเูรตสีขาวคัง่อยูใ่นท่อไตหรือไม่ รวมถึงตรวจดู
เน้ืองอกดว้ยวา่มีหรือไม่ ดงัรูปท่ี 8.10 

 

 
 

รูปท่ี 8.10 การตรวจดูความผดิปกติของรังไข่และท่อน าไข่  
 

                                 9) หลงัการผา่ซากและท าการเก็บตวัอยา่งแลว้ ท าลายซากโดยการฝังหรื อเผา 
และท าการลา้ง ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโตะ๊ผา่ซาก และอุปกรณ์ผา่ซากใหส้ะอาด ดงัรูปท่ี 8.11 
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รูปท่ี 8.11 การลา้งท าความสะอาดโตะ๊ผา่ซาก 

 

                   8.1.5.2 การผา่ชนัสูตรสัตวท่ี์ใช้ เป็นอาหาร (Food Animal) และสัตวท่ี์เล้ียงเป็นเพื่อน 
(Companion Animal) 

                                 สัตวท่ี์ใชเ้ป็นอาหาร ไดแ้ก่ สุกร สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองและสัตวท่ี์ใชเ้ล้ียงเป็นเพื่อน
ไดแ้ก่ สุนขั แมว และมา้ ซ่ึงมีวธีิการผา่ซาก  ดงัน้ี 

                                 ขั้นตอนการผา่ชนัสูตรซาก  

                                 1) ฉีดพน่น ้ายาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการฟุ้งกระจายข องเช้ือโรคท่ีอยูบ่ริเวณผวิหนงั   

ดงัรูปท่ี 8.12 

 
 

รูปท่ี 8.12 การฉีดพน่น ้ายาฆ่าเช้ือ 

 

                                 2) ตรวจดูความผดิปกติภายนอกตั้งแต่หวัถึงหาง รวมทั้งขา กีบและดา้นในของ
กีบดว้ย โดยบนัทึกลกัษณะท่ีผดิปกติ เช่น บาดแผลบริเวณผวิหนงั  ดงัรูปท่ี 8.13 (ก) จุดเลือดออก
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และรอยโรคหรือความผดิปกติต่างๆท่ีพบ สีของซาก ตรวจบริเวณเยือ่เมือกต่าง  ๆ เช่น เหงือก ตา ดงั
รูปท่ี 8.13 (ข) สีผวิ ลกัษณะขน ความยดืหยุน่ของผวิหนงั ดงัรูปท่ี 8.13 (ค) รวมถึงปรสิตภายนอกท่ี
พบดว้ย   
 

  
(ก) บาดแผลบริเวณผวิหนงั (ข) ตรวจบริเวณเยือ่เมือกต่าง ๆ 

  

 
(ค) สีผวิ ลกัษณะขน ความยดืหยุน่ของผวิหนงั 

 

รูปท่ี 8.13 การตรวจสภาพภายนอก 

 

 

                                 3) วางสัตวน์อนตะแคง กรีดผวิหนงัตามความยาวของแนว กลางตวั  (Ventral 

midline) ตั้งแต่กระดูกขากรรไกรล่างจนถึงเชิงกราน กรีดเบ่ียงต าแหน่งเตา้นม ลึงค ์สายสะดือในลูก
สัตว ์  ดงัรูปท่ี 8.14 
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รูปท่ี 8.14 กรีดตามแนวกลางตวั 

 

                                 4) ท าการเลาะผวิหนงั ช่วงบนของล าตวั ตดั กลา้มเน้ือท่ียดึระหวา่งขากบัอก           

ดงัรูปท่ี 8.15 

 

 
 

รูปท่ี 8.15 การตดักลา้มเน้ือท่ียดึระหวา่งอกกบัขา 
 

                                 5 )  เม่ือเลาะผวิหนงัออกแลว้ ควรท าการตรวจเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงั 
(Subcutaneous) รวมถึงกลา้มเน้ือ ตรว จดูเตา้นม  ต่อมไทรอยด ์ต่อมพาราไทรอยด ์และต่อม
น ้าเหลือง เพื่อดูขนาด รูปร่าง สี ผวิหนา้ตดั และความยดืหยุน่ ดงัรูปท่ี 8.16 
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รูปท่ี 8.16 การตรวจดูชั้นใตผ้วิหนงัและกลา้มเน้ือรวมถึงต่อมต่าง ๆ 

   

                                 6) การเปิดผา่ช่องทอ้ง เร่ิมกรี ดตามแนวกลางของเส้นกลางตวั (Linea Alba) 

ตั้งแต่บริเวณกระดูกล้ินป่ี (Xiphoid cartilage) จนถึงกระดูกเชิงกราน ระวงัอยา่ใหก้ระบงัลมทะลุ 
ต่อจากนั้นค่อย ๆ กรีดตามแนวซ่ีโครงซ่ีสุดทา้ย ดงัรูปท่ี 8.17 

 

 

 

รูปท่ี 8.17 การเปิดผา่ช่องทอ้ง 
   

                                 7) ตดักลา้มเน้ือท่ีคลุมช่องทอ้งออก ระหวา่งท่ีท าการเปิดช่องทอ้ง ควร
ตรวจสอบ ส่ิงท่ีอยูภ่ายใน ช่องทอ้งดว้ย ซ่ึงลกัษณะปกติจะมีของเหลวใสเล็กนอ้ย รวมทั้งเยือ่เล่ือม 
(Serosa) เยือ่แขวนกระเพาะอาหาร (Omentum) ซ่ึงจะมีลกัษณะช้ืนและเรียบเป็นมนัวาวโปร่งแสง  

ดงัรูปท่ี 8.18  ตรวจอวยัวะต่าง  ๆ วา่วางตวัอยูใ่นต าแหน่งปกติหรือไม่ ถา้พบวา่สัตวมี์ภาวะดีซ่าน
ควรตรวจถุงน ้าดีดว้ยวา่มีขนาดใหญ่กวา่ปกติและมีการอุดตนัของท่อน ้าดีหรือไม่  โดยการกรีดเปิด



 

188   บทท่ี 8  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผา่ชนัสูตรซากสตัว ์

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

ล าไส้เล็กส่วนดูโอดีนมั  (Duodenum)  แลว้บีบท่ีถุงน ้าดีวา่มีน ้าดีไหลออกมาจากช่องท่ีเปิ ดจากดูโอ
ดีนมั  หรือไม่ แต่ตอ้งมีการเก็บตวัอยา่งของเน้ือเยือ่ก่อนท า เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน  นอกจากการ
ตรวจลกัษณะต่าง  ๆ แลว้ ควรตรวจความผดิปกติต่างๆท่ีอาจพบ  ๆได ้เช่น มีผงัผดื มีหนอง จุดหรือ
ป้ืนเลือดออก เป็นตน้ ถา้พบท าการบนัทึกในประวติัการผา่ซาก 

 

 

 

รูปท่ี 8.18 การตรวจสอบส่ิงท่ีอยูภ่ายในช่องทอ้ง 

 

                                 8) ท าการตดักระบงัลมออกจากผนงัทรวงอก และตรวจดูภายในช่องอกอยา่ง
คร่าว ๆ แยกผนงัช่องอก โดยตดักระดูกซ่ีโครงตามความยาวของกระดูกอก (Sternum) โดยเร่ิมตดั
จากดา้นทา้ยมายงัดา้นหนา้ ดงัรูปท่ี 8.19 (ก),(ข)  เม่ือตดักระดูกซ่ีโครงเสร็จแลว้ ท าการตดักระดู ก
ซ่ีโครงออก ดงัรูปท่ี 8.19 (ค) บางคร้ังในการผา่ซากโค กระบือ หรือมา้ ท่ีมีกระดูกซ่ีโครงท่ีแขง็มาก 
เม่ือตดักระบงัลมออกแลว้ บางคร้ังจะไม่ตดักระดูกซ่ีโครง แต่จะตดัหลอดลม บริเวณก่ึงกลางคอ
แลว้ดนัสวนกลบัเขา้ มาทางช่องอก ดึงอวยัวะในช่องอกออกมาทางช่องทอ้ง โดยใชมี้ดเลาะเยือ่หุม้
ปอดท่ียดึติดผนงัช่องอกออก  
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(ก) ตดักระดูกซ่ีโครงตามความยาวของกระดูกอก (ข) ตดัจากดา้นทา้ยมายงัดา้นหนา้ 

  

 
(ค) ตดักระดูกซ่ีโครงออก 

 

รูปท่ี 8.19 การตดัซ่ีโครง 

 

                                 9) การแยกเอาอวยัวะออกจากซาก ใชมี้ดกรีดเปิดตามความยาวของขากรรไกร
ล่าง (Mandible) โดยกรีดใหชิ้ดแนวกระดูกขากรรไกรล่าง เลาะเอาล้ินออกโดยใชมื้อจบัปลายล้ิน 
ตดักระดูกคอหอย (Hyoid bone) บริเวณขอ้ต่อ (Articulation) ทั้งสองขา้งเพื่อแยกล้ินออกจากเพดาน
ปาก ดึงล้ินออกมาทา้ยล าตวั  คอหอยจะถูกแยกออกมา ค่อย  ๆ แยกออกมาอยา่งระมดัระวงัซ่ึงจะมี
ต่อมทอนซิล  (Tonsil) ต่อมไทรอยด ์ (Thyroid gland) ในมา้จะเห็นกระพุง้แกม้ (Guttural pouch) ซ่ึง
ตอ้งท าการตรวจดูวา่มีความผดิปกติหรือไม่ พร้อมกบัเลาะแยกหลอดอาหารกั บหลอดลม ตามแนว
ของคอจนถึงช่องอก ดงัรูปท่ี 8.20  
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รูปท่ี 8.20 การเลาะแยกหลอดอาหารกบัหลอดลม ตามแนวของคอจนถึงช่องอก  

 

                                10) ท าการเลาะแยกอวยัวะในช่องอกออกมา โดยตดัเลาะเน้ือเยือ่ท่ียดึอยูด่า้นบน
ออกตามแนวกระดูกสันหลงั (Vertebrae) ตามแนวกระ บงัลม (Diaphragm) ตามแนวกระดูกอก 
(Sternum) จากนั้นตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา (Aorta)  หลอดเลือดด าใหญ่ เวนาคาวา        
(Vena cava)   หลอดอาหาร   จากนั้นท าการแยกอวยัวะออกมาจากช่องอกได ้ หลงัจากแยกอวยัวะ
ออกมาจากช่องอกแลว้ ท าการตรวจดูความผดิปกติ ดงัรูปท่ี 8.21  
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รูปท่ี 8.21 การเลาะแยกอวยัวะในช่องอก 

 

                              11) ตรวจระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System) ใชก้รรไกรตดัตามแนวของ
กระดูกบริเวณกล่องเสียง (Larynx) ตดัลงมาตามแนวหลอดลมใหญ่ (Trachea) เร่ือยลงมาตามแนว
หลอดลมเล็ก (Bronchus) จนถึงหลอดลมฝอย (Bronchioles) ในขณะท่ีท าการตดัเปิดหลอดลมควร
ตรวจดูความผดิปกติดว้ย เช่น หยอ่มเน้ือตาย กอ้นหนอง หรือกอ้นเลือดท่ีคัง่อยู ่เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 8.22 

 

 
 

รูปท่ี 8.22 การตดัเปิดหลอดลมตรวจดูความผดิปกติพบกอ้นเลือดคัง่ในหลอดลมใหญ่ 
     

                                12) ท าการตรวจปอดทั้งสองขา้งโดย ดูสี บีบคล า เพื่อดูความยดืหยุน่ของเน้ือ
ปอด (Consistency)  หากพบวา่เน้ือปอดแน่นแขง็ ควรตดัเน้ือปอดบริเวณนั้นเพื่อทดสอบการลอยน ้า 
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กรีดหนา้ตดัของปอดเพื่อดูลกัษณะเน้ือปอด ดงัรูปท่ี 8.23 (ก) ท าการบีบเน้ือปอดในกรณีท่ีเน้ือ ปอด
มีลกัษณะคลา้ยมีของเหลวแทรกอยู่  ดงัรูปท่ี 8.23 (ข) ตรวจสภาพปอดวา่มีความผดิปกติอ่ืน  ๆ อีก
หรือไม่  
 

  

(ก) กรีดหนา้ตดัของปอดเพื่อดูลกัษณะเน้ือปอด  (ข) การบีบเน้ือปอด 

     

รูปท่ี 8.23 การตรวจปอดทั้งสองขา้ง 

    

                               13) ตรวจดูหวัใ จเพื่อดูขนาด สี  ดูถุงหุม้หวัใจวา่มีการหนาตวัหรือไม่  หรือมี
ความผดิปกติอยา่งอ่ืนร่วมดว้ยหรือไม่ ควรวดัขนาดและจดบนัทึกไว ้ท าการเปิดหวัใจออกเป็น 4 

ส่วนตามแนวทางการไหลเวยีนเลือดของหวัใจ โดยจบัหวัใจใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเร่ิมตน้ ใหส่้วนยอด
ของหวัใจหนัเขา้หาผู ้ ตรวจ โดยเร่ิมจากหวัใจซีกขวา ใช้ มีดเปิดผา่ตามแนวยาวตั้งแต่ หวัใจหอ้งบน
ขวา (Right atrium) ลงมาท่ีหวัใจหอ้งล่างขวา (Right ventricle) จากนั้นเปิดผา่หวัใจหอ้งบนขวา ข้ึน
ไปยงัส่วนปลา ยของหลอดเลือด ด าใหญ่เวนาคาวา เพื่อตรวจดูลกัษณะภายในหลอดเลือด  เปิดผา่
ส่วนท่ีสองโดยใชก้รรไกร ตดัใหข้นานกบัหลอดเลือด แดงโคโรนารี  (Coronary artery) ตดัไล่
ตามยาวเขา้ไปในรูของหลอดเลือด แดงพลัโมนารี  (Pulmonary artery) ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 
เพื่อตรวจดูลกัษณะภายในของหลอดเลือด แดงพลัโมนารี ดว้ย  เปิดผา่หวัใจส่วนท่ีสามโดยตดัเปิด
หวัใจตั้งแต่หวัใจหอ้งบนซา้ย  (Left atrium) ลงมาท่ีหวัใจหอ้งล่างซา้ย  (Left ventricle) จากนั้นใช้
กรรไกรตดัเปิดจากหวัใจหอ้งบนซา้ย   ข้ึนไปตามหลอดเลือด ด าแดงพลัโมนารี เล็กนอ้ย ท าใหห้วัใจ
ซีกซา้ยทั้งหอ้งบนและล่างจะถูกเปิด  ท าการเปิดผ่ าส่วนท่ีส่ี โดยเร่ิมท่ีส่วนยอด ของหวัใจตดัไล่ข้ึน
ไปตามยาวของหวัใ จหอ้งล่างซา้ยใกลก้บั อินเตอร์เวนตริคลูลาร์ เซ็ปตมั (Interventricular septum) 

และท ามุมกบัอินเตอร์เวนตริคลูลาร์ เซ็ปตมั เล็กนอ้ย ตดัไล่เขา้ไปในรูหลอดเลือด แดงใหญ่เอออร์ตา  

ประมาณ 2 - 3 เซนติเมตรเพื่อตรวจดูภายในหลอดเลือดและ ล้ินหวัใจ เซมิลูนา  (Semilunar valve) 
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โดยทุกคร้ังท่ีท าการเปิดผา่หวัใจ หลงัจากเปิดผา่แลว้เอากอ้นล่ิมเลือดออก โดยพิจารณาวา่เป็นกอ้น
ล่ิมเลือดท่ีแขง็ตวัหลงัสัตวต์าย หรือรอยโรคชนิด อินทราไวทอล ทรอมโบไล (Intravital  thrombi)  

ตรวจดูกลา้มเน้ือหวัใจ เยือ่บุผนงัดา้นในของช่องหวัใจ และล้ินหวัใจ โดยใชก้รรไกร สอดใตล้ิ้น
หวัใจแลว้ดนัข้ึนมาจะท าใหต้รวจไดง่้ายข้ึน  
                               14) เม่ือเปิดผา่ช่องทอ้งแลว้ควรเลาะ เอาเยือ่คลุมล าไส้ทางดา้นขา้งของกระเพาะ 
(ถา้ในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองจะอยูท่ี่ดา้นขา้งของกระเพาะรูเมน ) และล าไส้เล็กส่วน ดูโอดีนมัออก ในสัตว์
เค้ียวเอ้ืองจะประกอบดว้ยกระเพาะ 4 กระเพาะ คือกระเพาะอาหารส่วนตน้ (Fore-Stomuch) ไดแ้ก่ 
กระเพาะรูเมน (Rumen) กระเพาะดอกจอก (Reticulum) กระเพาะสามสิบกลีบ (Omasum) และ
กระเพาะอาหารแท ้(Abomasum) ซ่ึงกระเพาะอาหารจะถูกแยกออกมาโดยตอ้งผกูเป็นสองส่วนจาก
รอยต่อล าไส้เล็กกั บกระเพาะจริงส่วนปลาย  (Pylorus) จากนั้นจึงท าการเลาะกระเพาะออกจากผนงั
ช่องทอ้ง ท าการเลาะแยกตบัออกมาจากช่องทอ้ง ดงัรูปท่ี 8.24 

 

 

 

รูปท่ี 8.24 การเลาะกระเพาะออกจากช่องทอ้ง 

 

                               15)  การตรวจตบันั้นเม่ือท าการตดัเลาะกระบงัลมออกมาแลว้ ตั บจะออกมาดว้ย 
ท าการกรีดเน้ือตบัเพื่อดูผวิเน้ือในของตบั ดงัรูปท่ี 8.25 และท าการเลาะแยกตามเส้นเลือดด าของตบั 
(Hepatic Vein) ท าการตรวจท่อน ้าดี และถุงน ้าดี โดยเฉพาะในโค กระบือ ท่ีสงสัยพยาธิในไมใ้นตบั 
ในลูกสุกรตรวจรอบจุดขาว (Milk Spot) เน่ืองจากเคล่ือนท่ีของตวัอ่ อนพยาธิไส้เดือนสุกร (Ascaris 

Suum) ในสุนขัตรวจการบวมน ้าของผนงัถุงน ้าดีในโรคตบัอกัเสบ (Canine Viral Hepatitis) ในการ
ตรวจมา้มก็เหมือนกบัการตรวจทุกสัตวโ์ดยตอ้งตรวจลกัษณะภายนอกโดยตรวจดูขนาด ดูสี ดูส่ิง
ผดิปกติอ่ืน ๆ และท าการกรีดเน้ือมา้มเป็นช้ิน ๆ เพื่อดูเน้ือในของมา้ม 
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รูปท่ี 8.25 กรีดเน้ือตบัเพื่อดูผวิเน้ือในของตบั 

 

                                16) ส่วนของล าไส้จะถูกเลาะออกมาโดยตอ้งท าการผกูท่ีปลายทั้งดา้นเพื่อ
ป้องกนั  ส่ิงท่ีอยู่ภายในไหลออกมาปนเป้ือนได ้ในการตรวจระบบทางเดินอาหารจะท าการตรวจ
เหมือนกบัในการผา่ ซากสัตวปี์ก โดยน าทางเดินอาหารมาเรียงเป็นส่วน  ๆ ท าการตดัเปิดล าไส้เล็ก
และล าไส้ใหญ่เพื่อตรวจ ส่ิงท่ีอยู่ภายในล าไส้พร้อมทั้งดูลกัษณะ ความปกติหรือผดิปกติของเยือ่ชุ่ม 
(Mucosa) รวมทั้งอาจน า ส่ิงท่ีอยูภ่าย ในล าไส้ไปตรวจทางปรสิตวทิยา แต่ในการตรวจทางเดิน
อาหารนั้นควรท าเ ป็นล าดบัสุดทา้ย  เพราะในล าไส้มีเช้ือแบคทีเรียต่าง  ๆ อยูแ่ละเพื่อป้องกนัการ
ปนเป้ือนแก่อวยัวะอ่ืน ท าใหส่้งผลต่อการเก็บตวัอยา่ง  และการวนิิจฉยัโรคคลาดเคล่ือนหรือ
ผดิพลาดได ้  
                               17) ในการตรวจอวยัวะในช่องเชิงกราน ซ่ึงโดยการผา่ซากท่ีท า เป็นประจ าอยู่
แลว้ จะไม่เอาอวยัวะท่ีอยูใ่นช่องเชิงกรานออกมา แต่จะท าการตรวจอวยัวะเหล่าน้ีในตวัสัตวเ์ลย  
และถา้ตอ้งการจะตรวจปัสสาวะ  สามารถท าการเจาะดูดจาก กระเพาะปัสสาวะ   โดยตรง ดงั             

รูปท่ี 8.26 



 

บทท่ี 8  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผา่ชนัสูตรซากสตัว ์  195  

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

 

 

รูปท่ี 8.26 การเจาะดูดน ้าปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะโดยตรง 

 

                               18)  การตรวจไต ควรดูลกัษณะภายนอกโดยตรวจดูขนาด สี ความผดิปกติอ่ืน  ๆ 
เช่น ป้ืนเลือดออก ดงัรูปท่ี 8.27 จุดเลือดออก หรือการบวมน ้า เป็นตน้ ลอกถุงหุม้ไต (Capsule) เพื่อ
ดูการอกัเสบหรือการเกิดเน้ือเยือ่พงัผดืของถุงหุม้ไตกบัเน้ื อไต โดยการผา่ตามแนวยาวของไต 
(Longitudinal Section) จนถึงส่วนของกรวยไต (Pelvis) ดงัรูปท่ี 8.28 ต่อมหมวกไตใหต้ดัตามขวาง
เพื่อดูสัดส่วนของคอร์เทก็-เมดุลลา-คอร์เทก็ (Cortex-medulla-cortex ;CMC Ratio) 

 

 
 

รูปท่ี 8.27 การตรวจลกัษณะภายนอกของไต ซ่ึงในภาพพบป้ืนเลือดออก 
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รูปท่ี 8.28 การผา่ตามแนวยาวของไตจนถึงส่วนของกรวยไตพบป้ืนเลือดออก 

 

                                19) การตรวจระบบสืบพนัธ์ุ ในเพศเมียจะท าการตรวจมดลูกและรังไข่ (Uterus 

and Ovary) โดยตอ้งท าการตรวจตลอดทั้งมดลูกและรังไข่ โดยตรวจดูลกัษณะภายนอก ทั้งขนาด สี  

และความผดิปกติต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึน จากนั้นท าการเปิดผา่ตามยาวเพื่อดูเยือ่บุภายใน (Mucosa) ของ
ระบบสืบพนัธ์ุ ส่วนรังไข่จะท าการผา่ตามยาว  และท าการผา่ตามขวางอีกคร้ัง (Transverse Section) 

ในสัตวเ์พศผู ้จะท าการตรวจลึงค ์ หนงัหุม้ลึงคแ์ละลูกอณัฑะ (Penis, Prepuce and Testis)  จะถูกน า
ออกมาพร้อมกนั  ดูลกัษณะภายนอกต่าง  ๆ  จากนั้นท าการกรีดผา่ตามยาวเพื่อดูผนงัเยือ่บุภายใน 
ของลึงค ์หนงัหุม้ลึงค ์รวมถึงท่อปัสสาวะดว้ย ในการตรวจลูกอณัฑะจะคลา้ยกบัการตรวจรังไข่ของ
เพศเมีย  
                                 20) การตรวจต่อมน ้าเหลือ ง จะท าการตรวจต่อมน ้าเหลืองบริเวณขาหนา้และ
ขาหลงั ซ่ึงต่อมน ้าเหลืองบริเวณขาหนา้ ไดแ้ก่ ต่อมน ้าเหลือง พรีสแ คปูลาร์  (Prescapular lymph  

node)  ต่อมน ้าเหลืองแอคซิลารี (Axillary  lymph  node) และต่อมน ้าเหลืองคูบิทอล (Cubital  lymph  

node) ต่อมน ้าเหลืองบริเวณขาหลงั ไดแ้ก่ต่อมน ้าเหลืองพอ็พลิเทียว (Popliteal  lymph node)  ต่อม
น ้าเหลืองซูปเปอร์ฟิเชียว อินกวันอล (Superficial  inguinal  lymph node)  ต่อมน ้าเหลืองดีบอินกวั
นอล (Deep inguinal lymph node) และต่อมน ้าเหลืองอินเทอร์นอล อิลิแอค (Internal  iliac lymph 

node) รวมถึงก ารตรวจต่อมน ้าเหลืองซ่ึงแทรกอยูใ่นอวยัวะแต่ละระบบดว้ย โดยการตรวจนั้นจะ
ตรวจดูสี  ดูขนาด  บีบคล า เพื่อดูความยดืหยุน่ของเน้ือต่อมน ้าเหลือง (Consistency) ท าการเปิดผา่
เพื่อดูเน้ือใน โดยการเปิดผา่คลา้ยกบัการตรวจรังไข่ในเพศเมีย 
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21) การตรวจบริเวณขอ้ต่อ (Joints) ตามปกติแลว้ขอ้ต่อควรตรวจอยา่งนอ้ย 5 

บริเวณ คือขอ้สะโพกขวา (Right hip joints) ขอ้ศอก(Stifles joints) ทั้งสองขา้ง ขอ้เข่าขวา (Right 

hock joint) ดงัรูปท่ี 8.29 (ก) ขอ้ต่อบริเวณหวัไหล่ขา้งขวา (Right shoulder joint)  และขอ้ต่อบริเวณ
ทา้ยทอย (Atlanto-occipital joint) ในสัตวอ์ายนุอ้ยควรตรวจ ขอ้เข่าทั้งสองขา้ง และตรวจดูน ้าไขขอ้
ดว้ย (Synovial Fluid) ปกติจะใสเหนียวเล็กนอ้ย ดงัรูปท่ี 8.29 (ข) 

 

  
(ก) การตรวจ ขอ้เข่าขวา 

 

        
 

(ข) การตรวจน ้าไขขอ้  
 

รูปท่ี 8.29 การตรวจบริเวณขอ้เข่าและตรวจน ้าไขขอ้ 
 

                                  

ข 
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22) การตรวจส่วนหวั โดยปกติจะท าการตรวจเม่ือสัตวแ์สดงอาการทางระบบ
ประสาท หรือสงสัยโรคท่ีมีผลต่ อระบบประสาท เช่น โรคพิษสุนขับ้ า  โรคมงคล่อเทียม 
(Melioidosis) ท่ีสัตวแ์สดงอาการทางระบบประสาท  เป็นตน้ โดยเร่ิมจากแยกส่ว นหวัออกจากส่วน
คอ ใชมื้อคล า ขอ้ต่อบริเวณทา้ยทอย ซ่ึงสามารถเก็บน ้าไขสันหลงับริเวณขอ้ต่อน้ีได ้ จากนั้นใชมี้ด
ตดัส่วนหวับริเวณ ขอ้ต่อทา้ยทอย ใหข้าด เลาะหนงัหุม้กะโหลกและส่วนหนา้ออก เลาะส่วนใบหู
ออกโดยเหลือไวแ้ต่หนงัรอบเบา้ตา  ท าการเปิดกระดูกกะโหลก ใชเ้ล่ือยเล่ือยต ามแนวเส้นกระดูก
กะโหลก โดยเร่ิมท าการเล่ือยบริเวณเหนือเบา้ตาจนถึง กระดูก หนา้ผาก  (Frontal bone) เล่ือย
กะโหลกตามแนวขนานกบัล าตวัทั้งสองดา้น  โดยแนวเล่ือยจะชิดกบัแนวกลางของกะโหลก และ
ชิดกบัปุ่มกระดูกทา้ยทอยดา้นซา้ยและขวา (Left and  right  occipital  condyle) เล่ือยอีกขา้งขนาน
กบัแนวแรก จากนั้นใชป้ลายมีดยกกระดูกกะโหลกข้ึนเพื่อเปิดใหเ้ห็นสมอง ทั้งหมด ทั้งสมองส่วน 
เซรีบรัม (Cerebrum) และสมองส่วนเซรีเบลลมั  (Cerebellum) สังเกตดูเยือ่หุม้สมอง (Meninges) 

จากนั้นท าการเลาะเอาสมองออกจากเบา้กะโหลก โดยยกกะโหลกข้ึนคว  ่าลงเพื่อให้ สมองตกออกมา
จากเบา้ ใชมี้ดค่อย  ๆ เลาะเอาเยือ่หุม้สมองและเส้นประสาทสมองต่าง  ๆ ออกจากรู (Foramen) ใน
กะโหลก ท าการตรวจเน้ือสมอง โดยเปิดผา่สมองตามแนวยาวตั้งแต่ ส่วน สมองส่วน เซรีบรัมจนถึง 

สมองส่วน เซรีเบลลมั  โดยแบ่งสองออกเป็นสองดา้นเท่ากนั จากนั้นท าการบั้งเป็นช้ิ นบาง หนา
ประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อดูเน้ือสมองทุกส่วน  
                                23)  การตรวจโพรงจมูก (Nasal Cavity) โดยเฉพาะการตรวจโพรงจมูกสุกร ใน
โรคโพรงจมูกอกัเสบติดต่อ (Atrophic Rhinitis) วธีิการเล่ือยตดัขวางจมูกท่ีต าแหน่ง ฟันกรามนอ้ยซ่ี
ท่ี 1 และ 2 สังเกตการเบ้ียวหรือการหายไปของผนงักลางจมูก (Nasal Septum) และกระดูกอ่อน
ภายในโพรงจมูก (Turbinate Bone) ดงัรูปท่ี 8.30 

 
 

รูปท่ี 8.30 ลกัษณะโพรงจมูกปกติในสุกร 
 (ท่ีมา : http://www.respig.com/diseases/atrophic-rhinitis.asp [online]) 

http://www.respig.com/diseases/atrophic-rhinitis.asp
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8.6 สรุป 

        การผา่ชนัสูตรซากสัตว ์เป็นการคน้หาสาเหตุ หรือความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะไดรู้้วา่สัตวต์าย
ดว้ยสาเหตุอะไร ซ่ึงการผา่ชนัสูตรซากสัตวต์อ้งท าอยา่งเป็นระบบแบบแผน ผูป้ฏิบติังานตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจในการชนัสูตรซาก และตอ้งมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อท่ีจะสามารถเห็นความ
ผดิปกติต่าง  ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสัตวน์ั้นได ้แมว้า่จะมีความผดิปกติเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม และบ่อยคร้ังใน
การชนัสูตรซากสัตวเ์พื่อหาสาเหตุการตาย  เราไม่สามารถบอกไดว้า่ สาเหตุการตายนั้นเกิดจาก
อะไร ดงันั้นจึ งจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อยนืยนัถึงสาเหตุการ
ตายเป็นขั้นสุดทา้ย   

 

 

ค าถามท้ายบท 

        1. การผา่ชนัสูตรซากสัตวมี์ความส าคญัอยา่งไร   

        2. การผา่ชนัสูตรซากสัตวค์วรเร่ิมผา่จากระบบใดก่อน  เพราะเหตุใด   

        3. การผา่ชนัสูตรซากสัตวมี์หลกัในการพิจารณาแต่ละอวยัวะอยา่งไร เพื่อประเมินความ
ผดิปกติ 

        4. ในการผา่ชนัสูตรซากนั้น ถา้ไม่พบความผดิปกติ ควรท าการเก็บอวยัวะใดบา้งเพื่อส่งตรวจ
ต่อไป 
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การเกบ็ตวัอย่าง 

 

        การเก็บตวัอยา่งเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการนั้น ถือวา่มีความส าคญัมากในการตรวจ
วนิิจฉยัโรค เพราะบางคร้ังเราไม่สามารถวนิิจไดว้า่สัตวป่์วย หรือตายจากสาเหตุใด โดยพิจารณา
จากประวติัและอาการท่ีพบ เพราะเน่ืองจากโรคหรือความผดิปกติท่ี เกิดข้ึนนั้นมีอาการใกลเ้คียงกนั 
บางโรคเกิดจากสาเหตุต่างกนัแต่อาการคลา้ยกนั เช่นโรคไขห้วดันกมีรอยโรคหรือวกิารใกลเ้คียงกบั
โรคนิวคาสเซล เป็นตน้ และการเก็บตวัอยา่งสามารถใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัการระบาดซ ้ าของ
โรค โดยเฉพาะโรคสัตวสู่์คน เช่น โรคไขห้วดันก  โรค ฉ่ีหนู เป็นตน้ และการเก็บตวัอยา่งวตัถุดิบ
อาหาร หรือวสัดุรองนอน ก็สามารถช่วยในการวนิิจฉยัโรคไดเ้ช่นกนั ซ่ึงในการเก็บตวัอยา่งเพื่อการ
วนิิจฉยัปัญหานั้น มีหลายวธีิ  ซ่ึงสามารถแยกไดด้งัน้ี 

 

9.1 การเกบ็ตัวอย่างเพือ่การชันสูตรซาก (Necropsy)  

ควรค านึงถึงจ านวนตวัอย่างและ ชนิดตวัอยา่งท่ีส่งตรวจ  ในสัตวเ์ล้ียงควรท าการเก็บตวั 

อยา่งหลงัจากเสียชีวติทนัที หรือโดยเร็วท่ีสุดไม่เกิน 24 ชัว่โมง หลงัจากการตาย หรือท าใหต้ายอยา่ง
มีเมตตา โดยนายสัตวแพทยล์งความเห็นวา่ไม่สามารถรักษาได ้จ านวน 1 ตวั 

ในฟาร์มปศุสัตว์  ควรท าการเก็บตวัอยา่ง จากสัตวป่์วยท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีป่วยหรือ
กลุ่มท่ีมีความผดิปกติ โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี ตอ้งเป็นสัตวท่ี์เร่ิมแสดงอาการป่วย ท่ียงัมีชีวติอยู ่เพื่อ
ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดจากการเกิดโรคแทรกซอ้น ซ่ึงอาจจะท าใหไ้ม่สามารถหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงได ้ 
และตอ้งเป็นสัตวท่ี์ยงัไม่ ไดรั้บการรักษา โดยเฉพาะการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ เน่ืองจากยาจะไป
รบกวนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ท่ีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได ้โดยจ านวนท่ีท าการเก็บ  
สัตวปี์กจากฟาร์มขนาดใหญ่ จ านวน  5 - 20    ตวั     สัตวปี์กจากฟาร์มขนาดเล็ก จ านวน 5 - 20    ตวั   

ลูกสุกรท่ีแทง้ หลายขนาด จ านวน     3 - 5    ตวั ลูกสุกรแรกเกิด หรือลูกสุกรหยา่นม  จ านวน  3 – 5 

ตวั  สุกรขนุ  โค  กระบือ จ านวน  1 ตวั 

ชนิดของ ช้ินเน้ือท่ีเลือกเก็บตวัอยา่ง โดยเก็บใหมี้ส่วนท่ีผดิปกติและปกติอยูด่ว้ยกนั              

ดงัรูปท่ี 9.1 (ก) หากไม่มีรอยโรค ควรเก็บอ วยัวะท่ีส าคญัทางคลินิก เช่น ปอด และ /หรือ หลอดลม 
ในกรณีท่ีมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ เก็บสมองในกรณีท่ีมีปัญหาทางระบบประสาท  เป็นตน้  
หากไม่มีประวติัหรือรอยโรคท่ีจ าเพาะควรเก็บอวยัวะท่ีส าคญั เช่น สมอง ปอด ตบั มา้ม ไต หวัใจ  
และล าไส้ส่วนต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 9.1 (ข)  
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(ก) ช้ินเน้ือท่ีเลือกเก็บตวัอยา่ง 

 

 
(ข) เก็บอวยัวะท่ีส าคญั 

 

รูปท่ี 9.1 การเก็บตวัอยา่งอวยัวะท่ีส าคญั  

 

9.2 การเกบ็ตัวอย่างเพือ่ส่งตรวจทางแบคทเีรียวทิยาและกณิวทิยา (Bacteriology and mycology) 

เก็บตวัอยา่งลงในถุงพลาสติกท่ีสะอาด โดยเก็บแยกแต่ ละอวยัวะ  ดงัรูปท่ี 9.2 (ก)  ตวัอยา่ง
ควรเป็นตวัอยา่งท่ีสด และอยูใ่นท่ีเยน็ 4 - 5 องศาเซลเซียส จนถึงหอ้งปฏิบติัการหรือส่งใหถึ้ง
หอ้งปฏิบติัการใหเ้ร็วท่ีสุด อยา่งชา้ไม่เกิน 24 ชัว่โมง เพื่อป้องกนัการตายของเช้ือแบคทีเรีย และ
ป้องกนัการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรียท่ีไม่ ก่อโรค ซ่ึงมีผลกดการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อ
โรค ส่งผลใหก้ารวนิิจฉยัผดิพลาดได ้การเก็บตวัอยา่งจะตอ้งสะอาด  ปราศจากการปนเป้ือนของเช้ือ
จากอวยัวะอ่ืน ๆ และจากส่ิงแวดลอ้ม และควรบนัทึกท่ีภาชนะเก็บตวัอยา่งใหเ้รียบร้อย และตอ้งเก็บ
ตวัอยา่งจากสัตวท่ี์ยงัไ ม่ไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ เน่ืองจากยาจะไปรบกวนการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียท่ีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้    การเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นของเหลว เช่น ซีร่ัม เมือก 
ปัสสาวะ น ้านม น ้าไขสันหลงั เป็นตน้ ควรเก็บใส่ในหลอดทดลองท่ีปราศจากเช้ือ หรือกระบอกฉีด
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ยาท่ียงัไม่ เคยผา่นการใชง้าน ดงัรูปท่ี 9.2 (ข) หรือถุงพลาสติกท่ีสะอาด และควรปิดหลอดเก็บ
ตวัอยา่งใหแ้น่นใหแ้น่นเพื่อกนัการร่ัวซึม  

 

     
(ก) การเก็บแยกแต่ละอวยัวะ 

    
(ข) การเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นของเหลว 

 

รูปท่ี  9.2 การเก็บตวัอยา่งแยกแต่ละอวยัวะ (ก) และการเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นของเหลว (ข) 

 

การเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นอวยัวะ ถา้เป็นอวยัวะของสัตวโ์ต เช่นสุกรขนุ หรือ โคเน้ือตวัเตม็วยั ควรเก็บ
ขนาดประมาณ 3 - 4 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือใหญ่กวา่น้ีเล็กนอ้ย ถา้เป็นสัตวปี์ก หรือลูกสัตว์
สามารถทั้งอวยัวะได ้  การเก็บตวัอยา่งท่ีเป็นล าไส้ ควรท าการเก็บเป็นล าดบัสุดทา้ยหลงัจากการเก็บ
ตวัอยา่งจากอวยัวะอ่ืนเรียบร้อยแลว้ โดยท าการผกูล าไส้ท่ีปลายทั้งสองดา้น โดยเก็บใหมี้ความยาว
ประมาณอยา่งนอ้ย 6 เซนติเมตรของล าไส้ท่ีตอ้งการเก็บ โดยเก็บแยกคนละถุงและในการเก็บ
ตวัอยา่งล าไส้เล็กส่วนตน้ (Duodenum) ควรเก็บใหมี้ตบัอ่อนดว้ย    โรคบางชนิด เช่น วบิริโอซีส 
(Vibriosis) โรคแอนแทรกซ์ (Antrax) โรคติดเช้ือคลอส ตริเดียม (Clostridium) วณัโรค 
(Tuberculosis) โรคพาราทูเบอร์คูโลซีส (Paratuberculosis) และโรคกลากเกล้ือน (Ringworm : 

Fungus) และการเก็บตวัอยา่งแบคทีเรียท่ีไม่ใชอ้อกซิเจน ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิการเก็บตวัอยา่ง การรักษา
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สภาพ และการจดัส่งท่ีถูกตอ้ง และระมดัระวงัเป็นพิเศษ ดงันั้นควรติดต่อหอ้งปฏิบติัการในกรณีท่ี
สงสัยโรคเหล่าน้ี     การเก็บตวัอยา่งส าหรับเพาะเช้ือรา ไดแ้ก่ ผวิหนงั หรือช้ินเน้ืออ่ืน  ๆ ขนควรเก็บ
ใส่ถุงพลาสติกท่ีสะอาดและแหง้ หรือซองกระดาษ และตอ้งปราศจากการปนเป้ือนของ Mineral oil 

และไม่มีการปนเป้ือนของของเหลว ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา  
 

9.3 การเกบ็ตัวอย่างเพือ่การส่งตรวจทางซีร่ัมวทิยา และชีวเคมีของเลอืด (Serology and serum 

biochemistry) 

ค่าชีวเคมีบางชนิดมีการเปล่ียนแปลงเร็วหลงัการตาย ดงันั้นควรเก็บจากสัตวป่์วยท่ียงัมีชีวติ
อยู ่โดยตวัอยา่งเลือดท่ีเก็บและส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ มีการเก็บอยู ่ 3 ชนิดตวัอยา่ง คือ การเก็บ
เลือดโดยไม่ใส่สารกนัเลือดแขง็ตวั (Clotted Blood) การเก็บตวัอยา่งเลือดท่ีใส่สารกนัเลือดแขง็ตวั 
(Heparin หรือ EDTA Blood) ดงัรูปท่ี 9.3 การเก็บตวัอยา่งเลือดเพื่อตรวจน ้าตาลในกระแสเลือด 
(NaF Blood) จากนั้นรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด ถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัที ควรเก็บตวัอยา่ง
ไวท่ี้อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการอยา่งชา้ไม่เกิน 24 ชัว่โมง  

 

 
 

รูปท่ี 9.3 ตวัอยา่งเลือดท่ีใส่สารกนัเลือดแขง็ตวัชนิดอีดีทีเอ     

 

 การเก็บตวัอยา่งเลือดตอ้งระวงัการแตกของเมด็เลือดแดง (Hemolysis) เน่ืองจากการแตก
ของเมด็เลือดแดงจะไปมีผลต่อการตรวจ โดยเฉพาะการตรวจโดยวธีิอิไลซ่า การแตกของเมด็เลือด
แดงสามารถเกิดจากการ ปนเป้ือนของอุปกรณ์การเก็บตวัอยา่งดว้ยน ้า เก็บตวัอยา่งดว้ยความรุนแรง 
เก็บตวัอยา่งท่ีอุณหภูมิสูง  การแช่แขง็ตวัอยา่ง รวมทั้งมีการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย เป็นตน้ 
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9.4  การเกบ็ตัวอย่างเพือ่ส่งตรวจทางไวรัสวทิยา (Virology) 

ควรเก็บตวัอยา่งในสัตวท่ี์ป่วยจากระยะ เฉียบพลนั และสัตวค์วรจะมีชีวติ หรือเก็บจากสัตว์
ท่ีตายทนัที โดยตวัอยา่งท่ีเก็บตอ้งสดและใหส้ะอาดท่ีสุด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย 

ไวรัสบางชนิดถูกท าลายไดโ้ดย ความร้อน แสงแดด ความแหง้ น ้ายาฆ่าเช้ือ ความเป็นกรด ด่าง และ
สารเคมีต่างๆ ดงันั้นควรเก็บตั วอยา่งทนัทีในขณะท าการชนัสูตรซาก และควรเก็บไวใ้นท่ีเยน็
ตลอดเวลาจนกระทัง่ส่งถึงหอ้งปฏิบติัการ หา้มแช่แขง็เพราะอาจท าใหเ้ซลลแ์ตก ซ่ึงจะมีผลต่อการ
ตรวจทางฟลูออร์เรสเซนต ์แอนติบอดี แอสเส (Fluorescent  antibody  assay; FA) และอาจจะส่งผล
ใหค้วามสามารถในการเพาะแยกไวรัสลดลงไดด้ว้ย และควรส่งถึงหอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด หรือ
ภายใน 24 ชัว่โมง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บจะตอ้งสะอาด ปราศจากการปนเป้ือนของน ้ายาฆ่า
เช้ือ หรือสารเคมีต่างๆ   การเพาะแยกไวรัสสามารถท าการเก็บอวยัวะรวมกนัได ้แต่ตอ้งระวงัการ
ปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย   ถา้ตอ้งการตรวจโรคเฉพาะหรือโรคติดต่อสู่คน เช่นโรคพิษสุนขับา้ 
(Rabies) ควรติดต่อทางหอ้งปฏิบติัการเฉพาะโรคพิษสุนขับา้ในการเก็บ การรักษาสภาพ และการ
จดัส่งตวัอยา่ง เป็นตน้ 

 

9.5  การเกบ็ตัวอย่างอุจจาระ (Fecal sampling) 

การเก็บตวัอยา่งอุจจาระเพื่อการตรวจหาปรสิต โป รโตซวั เป็นหลกั ในการเก็บอุจจาระท่ีดี
นั้นควรเก็บจากอุ จจาระโดยตรงจากทวารหนกัดีท่ีสุด ดงัรูปท่ี 9.4 ( ก) หรืออุจจาระท่ีถ่ายออกมา
ใหม่ท่ียงัไม่สัมผสัถูกพื้น  เพื่อป้องกนัการผดิพลาดเน่ืองจากการปนเป้ือนของหนอนโปรโตซวัท่ีหา
กินอิสระในดิน แต่ในสัตวบ์างชนิดไม่สามารถลว้งโดยตรงจากทวารหนกัได ้ก็สามารถเก็บตวัอยา่ง
อุจจาระท่ีถ่ายออกมาใหม่ ๆ โดยเก็บบริเวณส่วนตรงกลางของอุจจาระท่ีไม่ไดส้ัมผสัถูกพื้นดิน โดย
อุจจาระท่ีเก็บควรเก็บใหพ้อเหมาะในการตรวจแต่ละคร้ัง โดยเก็บประมาณ 20 - 30 กรัมใส่ใน
ถุงพลาสติกท่ีสะอาดและไม่มีรอยร่ัว ดงัรูปท่ี 9.4 (ข) โดยรัดปากถุงใหแ้น่นหรือ เก็บใส่กระป๋อง
พลาสติกท่ีสะอาด ปิดใหส้นิท ในกรณีท่ีตอ้งการเก็บอุจจาระในระดบัฝงูหรือเลา้ เช่น  ในสัตวปี์ก  
โดยเก็บอุจจาระท่ีใหม่สดบนพื้นเลา้ 2 - 3 บริเวณ และสามารถเก็บรวมในถุงเดียวกนัหน่ึงเลา้หน่ึง
ถุงได ้จากนั้นรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด ถา้ไม่สามารถส่งไดท้นัที ควรเก็บตวัอยา่งไวท่ี้
อุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส และรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการอยา่งชา้ไม่เกิน 24 ชัว่โมง เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหไ้ข่พยาธิฟัก ออกมาเป็นตวั ท าใหไ้ม่สามารถตรวจพบหรือแยกชนิดได ้แต่ถา้อยูไ่กล
จากหอ้งปฏิบติัการมาก หรือไม่สามารถส่งตรวจไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด สามารถรักษาสภาพ
อุจจาระไดด้ว้ยการเก็บใน 10 เปอร์เซ็นต ์บฟัเฟอร์ ฟอร์มาลิน  โดยใชป้ริมาตร 10 เท่าของอุจจาระท่ี
ตอ้งการเก็บ  
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(ก) เก็บโดยตรงจากทวารหนกั (ข) เก็บตวัอยา่งอุจจาระใส่ถุงพลาสติกท่ีสะอาด 

 

รูปท่ี 9.4 การเก็บตวัอยา่งอุจจาระ 

 

9.6 การเกบ็ตัวอย่างอาหารและวตัถุดิบ 

การเก็บตวัอยา่งอาหาร จะใชว้ธีิสุ่มเก็บหลายๆต าแหน่งใหท้ัว่ เช่น กรณีเก็บตวัอยา่งอาหาร
จากอาหารท่ีบรรจุอยูใ่นถุง ควรเก็บ ท่ีปากถุง  กลางถุง และกน้ถุง ใหไ้ดป้ริมาณ  500 กรัม ภาชนะท่ี
ใชบ้รรจุควรเป็นภาชนะท่ีสะอาด ป้องกนัการร่ัวซึมไดดี้ ตวัอยา่งท่ีเก็บควรแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน              

4 องศาเซลเซียสและรีบน าส่งหอ้งปฏิบติัการ โดยเร็วท่ีสุด   การเก็บตวัอยา่งตอ้งระวงัไม่ใหมี้การ
ปนเป้ือนของขน อาหารท่ียอ่ยแลว้ ดิน หรือส่ิงสกปรกอ่ืน  ๆ ไม่ควรลา้งตวัอยา่งท่ีส่งตรวจ เน่ืองจาก
อาจเป็นการเจือจางสารพิษท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่ง ไม่ควรใส่สารกนัเสีย หรือสารใด  ๆ ลงในตวัอยา่ง          

ในกรณีท่ีไม่ไดร้ะบุใหใ้ส่สารกนัเสีย หรือสารอ่ืน  ๆ ในการเก็บรักษาตวัอยา่ง เพราะอาจท าใหผ้ล
การตรวจวนิิจฉยัผดิพลาดได้ และตอ้งบนัทึกขอ้มูลแนบไปดว้ยดงัน้ี สถานท่ีเก็บตวัอยา่ง ชนิด
อาหาร ตอ้งการตรวจอะไร รุ่นท่ีผลิตอาหารสัตว ์ (Lot. No.) วนัท่ีผลิต วนัหมดอาย ุวนัท่ีเก็บตวัอยา่ง  
ผูท่ี้เก็บตวัอยา่ง มีการผสมยาตวัใดลงในอาหารหรือไม่ ร วมถึงสภาพการเล้ียงดู เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การตรวจ เช่น ใหอ้าหารตกคา้งแก่สัตว ์ท าใหมี้เช้ือราข้ึน เป็นตน้  
 

9.7 การเกบ็ตัวอย่างวสัดุรองพืน้ 

การเก็บตวัอยา่งวสัดุรองพื้น โดยส่วนมากมกัเก็บจากฟาร์มสัตวปี์ก มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ตรวจหาแบคทีเรีย หรือเช้ือรา โดยมีหลกัการเก็บดงัน้ี  ท าการสุ่มเก็บ 5 ต าแหน่ง คือ มุมทั้งส่ี และท่ี
กลางเลา้ เก็บจากบริเวณท่ีคาดวา่ไม่เคยเปียกน ้า เก็บประมาณ 1 ก ามือ โดยเก็บทุก  ๆ เลา้ในแต่ละ
โรงเรือน  รวมในถุงพลาสติกแลว้ท าการคลุกเคลา้ตวัอยา่งใหเ้ขา้กนัดี  น าตวัอยา่งท่ีคลุกเคลา้กนัดี
แลว้ ประมาณ 500 กรัม น าส่งหอ้งปฏิบติัการ 
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9.8 การเกบ็ตัวอย่างโรคเฉพาะ 

การเก็บตวัอยา่งโรคเฉพาะนั้นมีความส าคญัมาก ซ่ึงมีวธีิการเก็บตวัอยา่งของแต่ละโรค
แตกต่างกนั โดยมากแลว้มกัเป็นโรคสัตวสู่์คนท่ีส าคญั  จึงตอ้งทราบวธีิการเก็บตวัอยา่งท่ีถูกตอ้ง 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลท่ีถูกตอ้ง ท าใหส้ามารถวางแผนป้องกนั หรือเฝ้าระวงัโรคสัตวสู่์คนได ้
         9.8.1 โรคไขห้วดันก  ใชห้ลอดส าหรับเก็บตวัอยา่งทางไวรัสโดยเฉพาะ (Viral transporting 

media : VTM) แจง้หอ้งปฏิบติัการใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อเ ตรียมความพร้อม การเก็บจะใชว้ธีิ สวอป
จากกน้ของสัตวปี์ก (Cloacal swab) ในขณะท่ีสัตวย์งัมีชีวติอยู ่ ดงัรูปท่ี 9.5 (ก) โดยใชไ้มพ้นัส าลีท่ี
ผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ ป้ายอุจจาระจากทวารหนกั (Cloaca) ถา้ในสัตวปี์กขนาดเล็ก ป้ายจากอุจจาระ
สดๆท่ีอยูท่ี่พื้นแทน โดยป้ายบริเวณตรงกลางของอุจจาระ ใส่ไม่พนัส าลีลงในหลอด วทีีเอม็ โดยให้
ท่วมส าลี ดงัรูปท่ี 9.5 (ข) อาจใส่ Cloacal Swab ในฝงูเดียวกนัไดไ้ม่เกิน 5 Cloacal Swab/1 หลอดวทีี
เอม็ ปิดปากหลอดใหแ้น่น ใส่ในถุงพลาสติก เขียนรายละเอียดตวัอยา่งใหค้รบถว้น น าใส่ในน ้าแขง็
ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส หา้มแช่แขง็และน าส่งหอ้งปฏิบติัการโดยเร็วท่ีสุด  
 

  

(ก) วธีิการท าสวอปจากกน้ของสัตวปี์ก (ข) แสดงการใส่ไม่พนัส าลีลงในหลอดวทีีเอม็ 

โดยใหท้่วมส าลี 

  

รูปท่ี 9.5 การเก็บตวัอยา่งโรคเฉพาะ 

(ท่ีมา  : สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ.2011 [Online]) 

 

         9.8.2 โรคพิษสุนขับา้  การเก็บและส่งซากสัตวเ์พื่อตรวจวนิิจฉยัโรคพิ ษสุนขับา้ท่ีถูกตอ้งมี
ความส าคญัต่อการวนิิจฉยัโรค หากส่งซากหรือส่วนหวัของสัตวด์ว้ยวธีิท่ีไม่ถูกตอ้ง ท าใหผ้ลการ
ตรวจวนิิจฉยัผดิพลาดได ้วธีิท่ีถูกตอ้งควรปฏิบติัดงัน้ี ในการเก็บตวัอยา่ง ถา้เป็นสัตวเ์ล็ก เช่น แมว 
กระต่าย กระรอก กระแต หนู ส่งไดท้ั้งตวั ถา้เป็นสัตวใ์หญ่ เช่น สุนขั สุกร โค กระบือ แพะ แกะ มา้  
ใหต้ดัเฉพาะส่วนหวัชิดทา้ยทอย (ระหวา่งกะโหลกศีรษะและกระดูกคอ) โดยผูต้ดัตอ้งไม่มีบาดแผล
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ท่ีมือ  ใชมี้ดคม  ๆ หรือใบมีดโกนใหม่  ๆ สวมถุงมือยางท่ีป้องกนัน ้าได ้ถา้ไม่มีถุงมือยางอาจใช้
ถุงพลาสติกใส่สองชั้น ถา้ถุงมือขาดหรื อถุงพลาสติกขาด ระหวา่งตดัหวั ใหล้า้งมือดว้ยน ้าสะอาด
และ สบู่หลายๆ คร้ัง  การน าส่งตวัอยา่งควรใส่ถุงพลาสติกหนาหลายๆ ชั้น รวบปากถุงปิดพบัแลว้
รัดยางใหแ้น่น  ห่อดว้ยกระดาษหนงัสือพิมพห์นา  ๆ และใส่ถุงพลาสติกรวบปากถุงปิดพบัแลว้รัด
ยางใหแ้น่น หรือใส่ถงั กล่องพลาสติก  กล่องโฟม กระติกน ้าแขง็ หรือภาชนะโลหะ ใส่น ้าแขง็รอง
กน้ประมาณ .1/4 ของภาชนะ น าห่อตวัสัตว ์หรือหวัสัตวใ์ส่ลงไป เทน ้าแขง็กลบทบัใหเ้ตม็พอท่ีจะ
ปิดฝาภาชนะไดอ้ยา่งมิดชิดและแน่น หา้มแช่ในฟอร์มาลิน เพราะถา้น ้ายาเขา้สมองจะท าใหเ้น้ือ
สมองแขง็ ไม่สามารถน ามาตรวจได ้ รีบน า ส่งหอ้งปฏิบติัการตรวจวนิิจฉยัโรคท่ีใกลท่ี้สุดภายใน  

24 ชัว่โมง มีดหรืออุปกรณ์ท่ีตอ้งการเก็บไวใ้ชค้ร้ังต่อไป ใหท้  าลายเช้ือโดยตม้ในน ้าเดือด นาน 10 

นาที  ซากสัตว ์ถุงมือ หรือถุงพลาสติกใหท้ าลาย โดยวธีิการเผา หรือฝังลึกอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร  

ซ่ึงการตรวจวนิิจฉั ยโรคพิษสุนขับา้น้ี จะตรวจดว้ย วธีิฟลูออร์เรสเซนต ์แอนติบอดี เทคนิค  

(Fluorescent antibody technique; FAT) เป็นวธีิการตรวจโรคพิษสุนขับา้โดยใช ้ แอนติบอดีต่อเช้ือ
ไวรัสโรคพิษสุนขับา้ท่ีติดฉลากดว้ยสารเรืองแสงจะจบักบั แอนติเจนของไวรัสโรคพิษสุนขับา้ จาก
สมองของสัตวท่ี์สงสัยวา่เป็นโรคพิษสุนขับา้ เกิดปฏิกิริยาเชิงซอ้นของแอนติเจน และแอนติบอดีข้ึน  

(Antigen-Antibody complex) เม่ือดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์จะพบวา่บริเวณท่ีมีเช้ือไวรัสพิษสุนขับา้อยู่
จะเป็นจุดเรืองแสงสีเขียว  และวธีิ เมาส์ อินน็อคคูเลชัน่ เทสต ์ (Mouse inoculation test; MIT)  เป็น
การตรวจโดยการฉีดเช้ือไวรัสโรคพิษสุนขับา้เขา้หนูขาว ถา้สมองสัตวท่ี์ส่งตรวจมีเช้ือไวรัสโรคพิษ
สุนขับา้ หนูขาวจะเร่ิมแสดงอาการป่วยประมาณวนัท่ี 5 หลงัจากฉีด และตายภายใน 10 - 14 วนั เก็บ
ตวัอยา่งสมองตวัหนูขาว ท่ีตายมาตรวจดว้ยวธีิฟลูออร์เรสเซนต ์แอนติบอดี เทคนิค เพื่อยนืยนัผล ถา้
หนูขาวไม่ตายควรเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 21 - 28 วนั  

 

9.9 ข้อมูลและรายละเอยีดในการน าส่งตัวอย่าง   
ซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อการตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ ดงันั้นขอ้มูลและรายละเอียดของ

ตวัอยา่งท่ีส่งตรวจ ควรกรอกใหค้รบถว้นและชดัเจนท่ีสุด และมีการปิดผนึกท่ีดีสามารถป้องกนัการ
ฉีกขาดหรือเปียกน ้าได ้ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

         9.9.1 ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทข์องเจา้ของสัตว ์หรือฟาร์มสัตว์ 
         9.9.2 ชนิดสัตว ์และ/หรือชนิดตวัอยา่งท่ีส่งตรวจ 

         9.9.3 วธีิการเก็บตวัอยา่ง วนัและเวลา และช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง 
         9.9.4 ขอ้มูลสัตว ์อาย ุน ้าหนกั ประวติัการใหอ้าหาร แหล่งท่ีมาของอาหารโปรแกรมการฉีด
วคัซีน และการถ่ายพยาธิ สภาพและลกัษณะท่ีอยูข่องสัตว ์
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         9.9.5 ขอ้มูลการป่วย อาการท่ีส าคญัและเด่นชดั ระยะเวลา อตัราการป่วย/อตัราการตาย การ
รักษาโรคระบาดหรือโรคติดต่อบริเวณใกลเ้คียง 
         9.9.6 ถา้มีการผา่ซากตอ้งระบุรอยโรคท่ีพบ  
         9.9.7 ตอ้งการตรวจอะไรเป็นพิเศษ 

 

 

9.10 สรุป 

การเก็บตวัอยา่งเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการนั้น ถือวา่มีความส าคญัมากในการตรวจ
วนิิจฉยัโรค เพราะบางคร้ังเร าไม่สามารถวนิิจไดว้า่สัตวป่์วย หรือตายจากสาเหตุใด โดยพิจารณา
จากประวติัและอาการท่ีพบ เพราะเน่ืองจากโรคหรือความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนนั้นมีอาการใกลเ้คียงกนั 
บางโรคเกิดจากสาเหตุต่างกนัแต่อาการคลา้ยกนั เช่นโรคไขห้วดันกมีรอยโรคหรือวกิารใกลเ้คียงกบั
โรคนิวคาสเซล เป็น ตน้ และการเก็บตวัอยา่งสามารถใชเ้ก็บขอ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัการระบาดซ ้ าของ
โรค โดยเฉพาะโรคสัตวสู่์คน เช่น โรคไขห้วดันก  โรคฉ่ีหนู เป็นตน้ และการเก็บตวัอยา่งวตัถุดิบ
อาหาร หรือวสัดุรองนอน ก็สามารถช่วยในการวนิิจฉยัโรคไดเ้ช่นกนั  
 

 

ค าถามท้ายบท 

1. การเก็บตวัอยา่งมีความส าคญัอยา่งไร 

2. การเก็บตวัอยา่งอาหารและวตัถุดิบมีขอ้ควรระวงัอยา่งไรบา้ง 

3. การเก็บตวัอยา่งโรคเฉพาะมกัท าการเก็บตวัอยา่งในโรคใด และมีขอ้ควรระวงัอยา่งไร  

4. ขอ้มูลและรายละเอียดในการน าส่งตวัอยา่งท่ีจ าเป็นตอ้งกรอก  มีอะไรบา้ง 
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Hematocrit centrifuge          24 

Hemotropic Mycoplasmosis         73 

Hepatozoonosis           61 

Leucocytozoonosis          72 

Light microscope            9 

Low Speed Centrifuge          18 

Lynxacarus  radovskyi        113 

Malassezia pachydermatis       117 

Microscope             7 

Necropsy          201 

Knemidocoptes  mutaus         114 

Non protein nitrogen           79 

Notoedres  cati          107 

Ornithonyssus  bursa         116 

Phase contrast microscope            9 

Plasma Protein            82 

Plasmodium Infection           71 

Psoroptes spp.          108 

Refractometer                 13,154 

Scanning electron microscope            9 

SAP             78 

Sarcoptic mange          101 

SGOT            78 

SGPT            78 

Sporotrichosis         122 

Theileriosis           70 

Transmission electron microscope          9 

Trypanosomiasis          67 

Vettest chemistry analyser   25, 88 
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ด้านการศึกษา 
 พ.ศ. 2548   สัตวแพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ประเทศไทย 
 

สถานทีท่ างาน 

 สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์  คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

เลขท่ี 64   ถนนทหาร   ต าบลหมากแขง้   อ  าเภอเมือง  จงัหวดัอุดรธานี โทร  042-211040  ต่อ 429 

 

ประสบการณ์การท างาน  
- พ.ศ. 2551  กรรมการสาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ž อุดรธานี จ. อุดรธานี 

- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั ประธานสาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

ž อุดรธานี จ. อุดรธานี 

- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการโรงพยาบาลสัตว ์และนายสัตวแพทยป์ฏิบติังาน  
   โรงพยาบาลสัตวร์าชภฏัอุดรธานี  จ. อุดรธานี 

- พ.ศ. 2553   โครงงานวจิยั เร่ือง  “การส ารวจความชุกของการติดพยาธิในระบบ 
   ทางเดินอาหารของโคพนัธ์ุพื้นเมืองภายใตส้ภาวะการเล้ียงแบบ 
   ชาวบา้น  ในจงัหวดัอุดรธานี” 

- พ.ศ. 2555  เอกสารประกอบการสอนรายวชิา “พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบั 

   สัตว ์รหสัวชิา VT50503” 
- พ.ศ. 2556  โครงงานวจิยั เร่ือง “การประยกุตใ์ชห้อ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ในการ 

   ตรวจรักษาโรคเตา้นมอกัเสบในโคนม” 

ประวตัผู้ิเขียน 
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