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ข้อแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน
Instruction to author

ข้อกาํ หนดและขอบเขตของบทความเพือ่ ตีพมิ พ์ใน
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรค
สัตว์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ
ทางสั ต วแพทย์ สัตวบาล และวิทยาศาสตร์ สาขา
สุขภาพสัตว์ทกุ สาขาทีเ่ กีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง (companion
animals) สัตว์ป่า (wildlife) และสัตว์ต่างถิ่น (exotic
animals) ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บทความแบ่งเป็น
ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. บทความทางวิชาการ (original article)
เป็นบทความงานวิจัย หรืองานวิจัยทางคลินิก
2. รายงานสัตว์ป่วย (case report) เป็น
บทความทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีสตั ว์ปว่ ยทีน่ า่ สนใจ โดยใช้
กระบวนการพิสจู น์และวินจิ ฉัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับ หรือ
เป็นกรณีพบไม่บอ่ ย หรือไม่เคยปรากฏในประเทศไทย
ในกรณีที่นําเสนอสามารถให้ข้อเสนอแนะ และข้อ
สังเกตทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สัตวแพทย์ทวั่ ไป ซึง่ สามารถ
น�ำไปใช้ในทางปฏิบัติได้
3. บทความปริทัศน์ (review article) เป็น
บทความได้จากการเรียบเรียง จากเอกสารวิชาการ
หลายแหล่ง ร่วมกับงานที่ผู้เขียนเคยได้รับการตีพิมพ์
ผ่านการวิเคราะห์เพือ่ สามารถสือ่ ให้ผอู้ า่ นได้มแี นวคิด
ที่กว้างขวางขึ้น เป็นข้อมูลที่ร่วมสมัย หรือทันสมัย
4. บทความเพื่อการเรียนรู้ (tutorial article)
เป็นบทความที่ได้จากงานแปลเอกสารต่างประเทศ
มากกว่า 50% อาจร่วมกับแนวคิดร่วมของผูเ้ ขียน โดย
ผูเ้ ขียนอาจมีหรือไม่เคยมีงานศึกษาค้นคว้าทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบทความก็ได้
5. ปกิณกคดี (miscellaneous writing) เป็น
บทความทัว่ ไปทีไ่ ด้จากข้อสรุปงานประชุมหรือสัมมนา
วิชาการทีต่ อ้ งการเผยแพร่ การตอบคําถามเชิงวิชาการ
ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ข่าวสัตวแพทย์ สัตวบาล และวิทยาศาสตร์

สาขาสุขภาพสัตว์ทุกสาขา ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนบริการแจ้งให้
สมาชิกทราบกําหนดการต่างๆ ของงานสัมมนาหรือ
ประชุมวิชาการ สิทธิประโยชน์ และเรื่องอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
8. เรื่องอื่นๆ โดยผ่านการกลั่นกรองจากกอง
บรรณาธิการ

การเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ
(Original article)
1. ต้ น ฉบั บ ที่ ต ้ อ งการตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
สัตวแพทย์ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ ไม่ควรเป็น
เรื่องที่กําลังอยู่ในพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ในหนังสือ
หรือวารสารอื่น
2. ต้นฉบับควรเป็นตัวพิมพ์จริงที่ไม่ใช่สําเนา
โดยอาจเป็นทัง้ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
สะดวกในการจัดพิมพ์ สําหรับบทความภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ใช้อักษร Angsana UPC ขนาดตัว
อักษรขนาด 16 ตัวต่อนิ้ว เว้นระยะความห่างระหว่าง
บรรทัด 2 ช่วง ยาวไม่เกิน 25 บรรทัด ต่อหน้า โดยเรื่อง
เต็มแต่ละเรื่องรวมตารางและรูปภาพ ไม่เกิน 15 หน้า
กระดาษ A4 เนื้อเรื่องการพิมพ์หน้าเดียว พร้อมเลข
หน้ากํากับทางมุมขวาบน และระบุหมายเลขกํากับ
บรรทัดต่อเนื่องทั้งบทความ
3. การลําดับเรื่องควรเรียงดังนี้
3.1 บทคัดย่อ
		
3.1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน และสถาน
ทีต่ ดิ ต่อของผูแ้ ต่งทุกคนโดยละเอียด มีบทคัดย่อภาษา
เดียวกันกับเนื้อเรื่องควรระบุสถานที่ติดต่อของผู้รับ
ผิดชอบไว้ในหมายเหตุและกํากับด้วยเครื่องหมาย #
(โปรดดูตัวอย่างจากวารสารฉบับล่าสุด)
		
3.1.2 บทคัดย่อควรแยกจากเนื้อหา
เขียนให้ได้ใจความครอบคลุมเนือ้ หา และมีความยาว
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ไม่เกิน 250 คําใน 1 หน้า A4 ควรจะระบุคําสําคัญไม่
เกิน 5 ค�ำ	
		
3.1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ที่เขียนเป็น
ภาษาไทยไม่ได้และมีภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ ใน
ประโยคแรกที่กล่าวถึง และเลือกใช้คําภาษาใดภาษา
หนึ่งทั้งเอกสาร
3.2 บทนํา (Introduction) ประกอบด้วย การ
ตรวจเอกสาร (literature review) ความเป็นมา มูลเหตุ
จูงใจ และจุดประสงค์ (Objective) ของบทความ โดย
มีเนื้อหาไม่ควรเกินกว่า 1 หน้า A4
3.3 วัสดุและวิธีการ (Materials & Methods)
		
3.3.1 ในกรณี ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ
การยอมรับและมีเอกสารตีพิมพ์ ให้ระบุแหล่งอ้างอิง
ทางเอกสาร
		
3.3.2 วัสดุและสารเคมีให้เขียนใน
ลักษณะการอ้างอิงชื่อการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
หากเป็นการคิดค้นวิธีใหม่ หรือปรับปรุงประยุกต์วิธี
การเดิม ควรอธิบายอย่างละเอียด
		
3.3.3 ใช้อักษรตัวหนา (bold) เพื่อ
ระบุแต่ละหัวข้อหลักโดยห่างจากเส้นกั้นหน้า 1 tab
และใช้ตวั เอียง (italic) เพือ่ ระบุหวั ข้อย่อย โดยห่างจาก
เส้นกั้นหน้า 2 tab
3.4 ผล (Results) บรรยายผลอย่างละเอียด
และเข้าใจง่าย ไม่ควรแสดงผลที่เหมือนกันในตาราง
รูปภาพ หรือกราฟ
		
3.4.1 รูปภาพ (Figures) เป็นภาพถ่าย
สี ขาวด�ำและภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ทชี่ ดั เจน ขนาด
ใหญ่เหมาะกับหน้ากระดาษของวารสาร ค�ำอธิบาย
ภาพ (legend of figure) อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งใต้ภาพ มีความ
กระชับและชัดเจน รวมถึงอธิบายสัญลักษณ์ประกอบ
ภายในภาพที่เหมาะสม ภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอล
สามารถน�ำมาปรับเพื่อความคมชัด และตัดขอบเขต
ของภาพตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ผ่านการตัด
ต่อเพือ่ เพิม่ วัตถุหรือตัดส่วนประกอบภายในภาพถ่ายออก
		
3.4.2 ตาราง (Table) ไม่ควรใช้เส้น
ขอบข้างซ้ายและขวา (left and right border) หรืออาจ
8
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ใช้ได้ตามทีจ่ ำ� เป็นเท่านัน้ ค�ำอธิบายตาราง (legend of
table) ต้องอยู่เหนือตาราง และสื่อได้ชัดเจน
		
3.4.3 ลายเส้น (Line drawings) ใช้
เพื่อระบุโครงสร้างเพื่อการอธิบายให้ง่ายขึ้น ควรใช้
ดินสอความเข้มมากกว่า 2B หรือ indian ink เขียนบน
กระดาษอาร์ตสีขาว ในกรณีที่วาดบนกระดานอิเลค
ทรอนิกให้แสดงโครงสร้างและสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ที่
สามารถเชือ่ มโยงกับผลการทดลองอืน่ ๆได้อย่างเหมาะ
สม ค�ำอธิบายภาพปฏิบัติเช่นเดียวกับรูปภาพ
3.5 วิจารณ์และสรุป (Discussions and
conclusion) อาจเขียนบทสรุปรวมกับวิจารณ์ หรือ
แยกกันก็ได้ ควรมีกระประเมินเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของผู้อื่นที่ได้รายงานหรือตีพิมพ์แล้ว อาจใช้ตาราง
เรียบเทียบ ไม่ควรบรรยายซ�้ำผลการทดลอง ควรทํา
การแปลผลที่ได้จากการทดลอง ความน่าจะเป็นของ
เหตุผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลการทดลอง แนวคิดใน
การประยุกต์ใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ แนวคิดใน
การศึกษา
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)
ระบุหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนให้การ
ศึกษาสําเร็จ อาจมีหรือไม่ก็ได้
3.7 เอกสารอ้างอิง (References)
		
3.7.1 ควรขึ้นต้นด้วยเอกสาร อ้างอิง
ภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ
		
3.7.2 เรียงลําดับตามพยัญชนะของ
ผู้เขียน แล้วตามด้วยปี ชื่อเรื่อง ชื่อหนังสือ หรือชื่อย่อ
วารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหน้าที่อ้างอิง
		
3.7.3 ในกรณีที่อ้างอิงตํารา ให้ระบุ
ชือ่ สกุล ชือ่ ย่อของผูแ้ ต่ง (ถ้าเป็นภาษาไทย ชือ่ ตัวนําหน้า
และตามด้วยชือ่ สกุล) ปีทพี่ มิ พ์ ชือ่ เรือ่ ง ชือ่ ตาํ รา พิมพ์
ครั้งที่ เมืองที่พิมพ์ สํานักพิมพ์ หน้าที่ อ้างถึง
		
3.7.4 ในกรณี ที่ อ ้ า งจากเวปไซต์
(Electronic information) ให้ระบุชื่อผู้เขียน ปี ชื่อเรื่อง
และ http://
		
3.7.5 ตัวอย่างอ้างอิงท้ายเล่ม เช่น
Phonsuwan, A., Kiatipattanasakul, W.,

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2021) / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2564) 33/1, 7-12

Kongchanpart, C., Sopsinsunthorn, S. and
Prompakdee, J. 2000. Disseminative form of
transmissible venereal granuloma in a puppy: a
case report. J. Thai Vet. Pract. 12 (3-4): 31-39.
Boothe, D.M. 2001. Control of pain in small
animals. In: Small animal clinical pharmacology
and therapeutics. J.E. Maddison and D.M. Boothe
(ed.) London: W.B. Saunders. 271-292.
The Veterinary Practitioner Association
of Thailand. 2002. “Feline infectious peritonitis:
update” [Online]. Available: http://www.vpat.org
3.7.6 ข้อควรระวัง ให้สังเกตและ
ปฏิ บั ติ ต ามตั ว อย่ า งข้ า งบนในการเว้ น วรรคตอน
จุดทศนิยม จุลภาค ทวิภาค ( : ) อัฒภาค ( ; ) และการ
เขียนเลขหน้า
		
3.7.7 การอ้างอิงในเรื่อง ควรอ้างชื่อ
และวงเล็บ ปีทพี่ มิ พ์ เรียงตามอักษรของชือ่ ผูแ้ ต่ง หรือ
อ้างชือ่ พร้อมกับปีอยูใ่ นวงเล็บในกรณีทอี่ า้ งชือ่ ผูเ้ ขียน
เป็นประธานของประโยค ในกรณีที่ผู้เขียน 2 คน ใช้
“และ” หรือในภาษาอังกฤษใช้ “and” เป็นคําเชื่อม ถ้า
มีผแู้ ต่งมากกว่า 3 คนขึน้ ไป ให้เขียนชือ่ ผูเ้ ขียนคนแรก
ตามด้วย “และคณะ” ส่วนในภาษาอังกฤษ ใช้ “et al.”
ตามด้วยปีที่ตีพิมพ์เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
“Aedes albopictus นั้น พบว่าเป็น primary
vector ของ endemic dengue fever ในแถบ เอเชีย
(Smith et al., 1956)”
หรือ “Smith et al. (1981) พบว่า Aedes albopictus เป็น primary vector ของ endemic dengue
fever ในแถบเอเชีย”
ในกรณีที่มีการอ้างมากกว่า 1 เอกสารอ้างอิง
ให้ คั้นด้วยเครื่องหมาย ; เช่น (Lane et al., 1995;
Smith et al., 1996)

การเตรียมบทความกรณีศึกษา (Case report)
มีรปู แบบการเขียนทีค่ ล้ายกับบทความ ซึง่ ต้อง
ประกอบด้วย ชือ่ เรือ่ ง บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ) บทนํา และเอกสาร อ้างอิง แต่มโี ครงสร้างทีแ่ ตก

ต่างในบางจุดดังนี้
1. ประวัตสิ ตั ว์ปว่ ย (case history) ระบุประวัติ
ของสัตว์ป่วยโดยละเอียดวิธีการตรวจวินิจฉัย เช่น ผล
ภาพฉายจากเครื่อง X-ray หรือ ultrasound ผลเลือด
ผลตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา ผลการแยกเชือ้ และความ
ไวรับ ผลตรวจทางอณูชีววิทยา รายละเอียดของการ
รักษา ประกอบด้วยขนาดยา ระยะเวลาการให้ วิธีการ
ผ่าตัด ผลการผ่าซากและระบุรอยโรคที่ชัดเจน ตลอด
จนรับรองว่าได้ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับความ
ยิ น ยอมจากเจ้ าของสั ตว์ ห รื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
สัตวแพทย์ ที่เกี่ยวข้องผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้ว
2. วิจารณ์ (discussion) ระบุงานวิจัยและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลการตรวจวินิจฉัย
รูปแบบการรักษา การเปลีย่ นแปลงภายหลังการรักษา
ปัจจัยต่างๆทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ข้อแนะนาํ และข้อสังเกต
จากการรักษา
3. สรุป อาจมีหรือไม่มีก็ได้ตามความเหมาะ
สมของข้อมูล

การเตรียมบทความเพื่อการเรียนรู้
(Tutorial article)

เนื้อหาอาจจะประกอบด้วย
2.1 Historical background เป็ น ข้ อ มู ล
ประวัติที่เกี่ยข้องกับเนื้อหาในบทความ เพื่อปูพื้นฐาน
ให้กับผู้อ่าน
2.2 Basic concepts
- ข้อคิดเห็นพื้นฐาน
- Concept 1
- Concept 2
2.3 How is the approach used today in
research วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน หรือการเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งเกี่ยวกับกับเนื้อหาในบทความ
2.4 Worked example ตัวอย่างของการ
ท�ำงาน หรือการเก็บข้อมูล
2.5 Current limitations and useful working
limits ข้อจ�ำกัดในการเก็บข้อมูลหรือข้อจ�ำกัดของ
ประโยชน์ที่ได้จากงาน
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Instruction to author
2.6 Future developments ประโยชน์ใน
อนาคต หรือการต่อยอดการท�ำงาน

การส่งต้นฉบับ
1. ส่งต้นฉบับเป็น file .doc .docx หรือ .pdf
พร้อมกับจดหมายยืนยันว่าเรื่องที่ส่งมาไม่ได้รับการตี
พิมพ์หรืออยู่ในระหว่างรอการตีพิมพ์จากวารสารอื่น
(cover letter) ในจดหมายควรระบุทอี่ ยูท่ จี่ ะติดต่อกลับ
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร หรือ อีเมล์ โดยส่ง มาที่
VPATJOURNAL@gmail.com โดยให้แนบเอกสาร
ข้างต้นอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบรูปแบบของ
การเขียนให้ตรงกับข้อแนะน�ำ เพื่อความรวดเร็วของ
การพิจารณา
2. ทุกบทความต้องมี คําถาม - คําตอบ สําหรับ
การศึกษาต่อเนื่อง (CE)
3. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบ
หมายเลขบทความ เมื่อได้รับเรื่อง และเมื่อผ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นทางกองบรรณาธิการจะดําเนินการ
ส่งต่อให้ผู้ตรวจต่อไป
4. ผลการพิจารณาถือเป็นคําชี้ขาดในการ
ตัดสินของบทความนั้น

การตรวจแก้ไขต้นฉบับและการตีพิมพ์
1. หลั ง จากได้ รั บ การพิ จ ารณาโดยผู ้ ท รง
คุ ณ วุ ฒิ กองบรรณาธิ ก ารจะท� ำ การประมวลและ
ตัดสิน เรือ่ งทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบและแก้ไข ทางกอง
บรรณาธิการ จะส่งจดหมายพร้อมส�ำเนา 1 ชุด คืน ให้
แก้ไข ผูส้ ง่ เรือ่ งควรท�ำการ แก้ไขตามทีไ่ ด้รบั การเสนอ
แนะให้เสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด และส่งไฟล์ข้อมูล
อิเลคทรอนิกแก้ไข และชุดค�ำถาม เลือกตอบจ�ำนวน
5 ข้อ 4 ตัวเลือก พร้อมเฉลย ส�ำหรับบทความที่ไม่เกิน
5 หน้า และส�ำหรับบทความที่มีความยาวมากกว่า 5
หน้า ส่งชุดค�ำถามเลือกตอบจ�ำนวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก
พร้อมเฉลย กลับมายังกองบรรณาธิการวารสารเพื่อ
ด�ำเนินการต่อไป
2. เรื่องที่ได้รับการลงพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์
ของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์
10
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แห่งประเทศไทยแต่ความเห็นที่ได้ลงพิมพ์เป็นความ
เห็นของผู้เขียน ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการ
วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
3. บทความที่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำมัดโรคสัตว์แห่ง
ประเทศไทย

บทความจากนายกสมาคมฯ
(President’s column)

สวัสดีสมาชิก VPAT ทุกท่านครับ สำ�หรับเนือ้ หาของ VPAT Journal ในฉบับนี้ ก็มเี นือ้ หาทีน่ า่ สนใจหลาก
หลาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของสรีรวิทยาไตและหัวใจ รายงานสัตว์ปว่ ยโรค PRAA ในแมว และการประเมินความ
เสีย่ งจากการวางยา นอกจากนี้ สำ�หรับท่านทีส่ นใจเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ งชนิดพิเศษ ก็มบี ทความเกีย่ วกับเนือ้ งอกใน
หนู และ โรค Clostridium ในนกแก้วอีกด้วย
สำ�หรับท่านทีม่ คี วามประสงค์จะเก็บคะแนน CE จากศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งของสัตวแพทยสภาก็สามารถ
ทำ�แบบทดสอบท้ายบท ส่งกลับมายังสมาคมฯในระยะเวลาทีก่ ำ�หนด โดยในฉบับนีจ้ ะได้แต้ม CE รวมทัง้ หมด 14
แต้ม ฟรี!! ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ สำ�หรับท่านทีเ่ ป็นสมาชิกของ VPAT สำ�หรับท่านทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกของ VPAT แต่
มีโอกาสได้อา่ น VPAT Journal สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ เพือ่ ดำ�เนินการสมัครสมาชิกสมาคมแบบ
ตลอดชีพได้ ในราคา 1,100 บาท โดยติดต่อได้ทาง Line@vpat
สุดท้ายนีห้ วังว่าท่านสมาชิกทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากการอ่านบทความในวารสารฉบับนีแ้ ละสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ และคอยติดตามผลงานของ VPAT Journal ในฉบับถัดไปด้วยครับ

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
นายกสมาคมสัตวแพทย์ผปู้ ระกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์
แห่งประเทศไทย

Instruction to author

บทความจากกองบรรณาธิการ
(Editorial Talk)

สวัสดีท่านสมาชิก VPAT หากทุกท่าน คงได้เห็นรูปแบบใหม่ของวารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบ
การบําบัดโรคสัตว์ หรือ The Journal of Thai Veterinary Practitioners (JTVP) ในปี 2563 เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว สำ�หรับปี 2564 เล่มที่ 1 นี้ เนือ้ หาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย บทความทางสัตวแพทย์ในปัจจุบนั
(Veterinary Medicine Today) ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้รวบรวมจัดทำ�เนื้อเนื้อให้เล่มนี้เกี่ยวกับ Cardiopulmonary system และเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบนั ส่วนเนือ้ หาซึง่ เกีย่ วข้องกับ รายงานทางวิทยาศาสตร์
สัตวแพทย์ (Veterinary Scientific Reports) ทั้งบทความที่เป็น รายงานสัตว์ป่วย (case report) หรือ
บทความวิจยั ทางคลินกิ (original article) โดยสมาชิก VPAT สามารถเขียนเป็นบทความเรือ่ งยาวมากกว่า
5 หน้า (มีคำ�ถามท้ายบทจำ�นวน 10 ข้อ) หรือบทความเรือ่ งสัน้ น้อยกว่า 5 หน้า (มีคำ�ถามท้ายบทจำ�นวน
5 ข้อ) ส่งบทความผ่านเข้ามาทางอีเมลล์ VPATJOURNAL@gmail.com ท่านสมาชิกสามารถส่งบทความ
มาได้ตาม Timeline สำ�หรับการรวบรวมบทความในการจัดทำ�วารสาร JTVP ดังนี้
เล่ม 2 ปี 2564
Theme : ระบบไตและขับถ่ายปัสสาวะ (Kidney and urinary system)
				
ตุลาคม		
รวบรวมบทความ
				
ธันวาคม
จัดรูปเล่มและจัดพิมพ์
เล่ม 1 ปี 2565
Theme: ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ (Reproductive and endocrine system)
				
เมษายน
รวบรวมบทความ
				
มิถุนายน
จัดรูปเล่มและจัดพิมพ์
เล่ม 2 ปี 2565
Theme : ระบบผิวหนัง (Integumentary system)
				
ตุลาคม		
รวบรวมบทความ
				
ธันวาคม
จัดรูปเล่มและจัดพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชา สธนวงศ์
บรรณาธิการ
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โรคเยื่ อ บุ หั ว ใจอั ก เสบติ ด เชื้ อ ในสุ นั ข
(Infective endocarditis in dogs)
ธนพล สันติวัฒนธรรม1*

บทคัดย่อ
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อในสุนัขเป็นความผิดปกติเนื่องจากการอักเสบของเยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยการอักเสบที่เกิดขึ้นจะท�ำให้เกิดพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจ และส่งผล
ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึง่ เป็นสาเหตุให้สนุ ขั เสียชีวติ ได้ การวินจิ ฉัยหาสาเหตุอย่างถูกต้อง ร่วมกับการควบคุม
การติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคและการจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เป็นขั้นตอน
ส�ำคัญที่ช่วยให้สุนัขที่ป่วยด้วยโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อมีชีวิตรอดได้
ค�ำส�ำคัญ: โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ สุนัข

1
*

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ผู้รับผิดชอบบทความ email address: tanapol.san@cra.ac.th
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บทน�ำ
โรคเยื่ อ บุ หั ว ใจอั ก เสบติ ด เชื้ อ (infective
endocarditis; IE) เป็นความผิดปกติเนื่องจากการ
อักเสบของผนังเยื่อบุหัวใจชั้นในและลิ้นหัวใจ ซึ่งเป็น
ผลมาจากการติดเชื้อ โดยการอักเสบที่เกิดขึ้นกับลิ้น
หัวใจจะท�ำให้เกิดรอยโรคแบบ vegetative (proliferative)
lesion หรือ erosive lesion (รูปที่ 1) ซึ่งพยาธิสภาพ
ดังกล่าวมักส่งผลให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่ว (valvular
insufficiency) ตามมา อย่างไรก็ดี ในบางรายอาจพบ
ภาวะลิ้นหัวใจตีบ (valvular stenosis) เกิดขึ้นตามมา
จากการเกิดพยาธิสภาพดังกล่าวได้ แต่มีรายงานการ
เกิดไม่มากนัก (Miller et al., 2004) ซึ่งพยาธิสภาพ
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ลิ้นหัวใจเพียงต�ำแหน่งเดียว
หรือมากกว่าหนึ่งต�ำแหน่งก็ได้ โดยลิ้นหัวใจที่มักพบ
ว่ามีรายงานการเกิดการอักเสบติดเชื้อได้แก่ ลิ้นหัวใจ
ไมตรัล (mitral valve) และลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic
valve) หรือทั้งคู่ ส่วนการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
(tricuspid valve) และลิน้ หัวใจพัลโมนิก (pulmonic valve)

นั้นพบได้น้อยมาก (Cabrera-García et al., 2020;
Harvey et al., 2021; Peddle and Sleeper, 2007)
โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั มีรายงาน
ความชุกโรค (prevalence) อยู่ที่ร้อยละ 0.05-6.6
(Calvert et al., 1982; Ljungvall and Häggström,
2017; Meier and Shouse, 1956) ส่วนการศึกษา
ในประเทศไทยนั้น Surachetpong et al. (2014) ได้
รายงานความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
ติดเชื้อของสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ร้อยละ
0.65 และลิ้นหัวใจที่มีรายงานว่าเกิดการอักเสบติด
เชือ้ มากทีส่ ดุ จากการศึกษาดังกล่าวคือลิน้ หัวใจไมตรัล
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อมักมีรายงานการเกิดใน
สุนัขพันธุ์แท้ ขนาดกลางถึงใหญ่ โดยเฉพาะในพันธุ์
German Shepherd, Boxer, Golden Retriever และ
Labrador Retriever และมักพบการเกิดโรคในช่วงวัย
กลาง (middle-aged) และพบในสุนขั เพศผูไ้ ด้มากกว่า
สุนัขเพศเมีย (Sykes et al., 2006)

A

รูปที่ 1 ลักษณะพยาธิสภาพทีเ่ ห็นด้วยตาเปล่าของลิน้ หัวใจในสุนขั ทีโ่ รคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้
A : ลักษณะของลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ ทีเ่ กิดการผุกร่อน (erosive) หนาตัว และขรุขระ (ลูกศร)
B : ลิน้ หัวใจไมตรัลทีเ่ กิดการอักเสบติดเชือ้ (A, Fuentes, 2016; B, Myers, 2011)
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เชื้อก่อโรค
เชื้อแบคทีเรียที่มีรายงานการก่อให้เกิดโรค
เยื่อบุหัวใจอักเสบในสุนัข ได้แก่ Staphylococcus
aureus, Streptococcus spp., Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium spp.,
Erysipelothrix rhusiopathiae และ Bartonella spp.
(MacDonald et al., 2004; Peddle and Sleeper,
2007; Sykes et al., 2006)
Sykes et al. (2006) พบว่าร้อยละ 51 ของ
สุนัขที่เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ มีเชื้อก่อโรค
เป็น แบคทีเรียในกลุม่ gram-positive cocci bacteria
(ร้อยละ 37 เกิดจากเชื้อ Streptococcus spp. ส่วน
ร้อยละ 15 เกิดจากเชื้อ Staphylococcus spp.) ส่วน
การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม gram-negative rod
bacteria (เช่น Escherichia coli) และ Bartonella spp.
คิดเป็นร้อยละ 22 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
เชื้อ Bartonella spp. มีรายงานถึงความ
เกีย่ วข้องกับการเกิดโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ แบบ
ที่เพาะเชื้อไม่ขึ้น (culture-negative IE) โดยชนิดที่มี
ความส�ำคัญต่อการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
ในสุนขั มากทีส่ ดุ คือ Bartonella vinsonii subsp berkhoffii  
(Breitschwerdt et al., 1999) โดย MacDonald และคณะ
(2004) ได้รายงานการศึกษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรคเยื่อ
บุหัวใจอักเสบติดเชื้อจ�ำนวน 18 ราย ซึ่งอาศัยในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย พบว่า ร้อยละ 28 ของสุนัขป่วยมีสาเหตุ
มาจากการติดเชือ้ Bartonella spp. ซึง่ การเกิดโรคเยือ่
บุหัวใจอักเสบติดเชื้อเนื่องจากเชื้อ Bartonella spp.
ในสุนัข มักเกิดพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติก และ
รอยโรคทีเ่ ป็นลักษณะจ�ำเพาะทีบ่ ริเวณลิน้ หัวใจคือการเกิด
พังผืด (fibrosis) การมีแร่ธาตุมาสะสม (mineralization) การ
สร้างหลอดเลือดใหม่ (neovascularization) และการ
เพิ่มจ�ำนวนของเซลล์บุผนังหลอดเลือด (endothelial
proliferation) (Pesavento et al., 2005) มีรายงาน
ว่าการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อ
Bartonella spp. มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับอัตรา

การรอดชีวิต (MacDonald et al., 2004; Sykes et
al., 2006) นอกจากนีใ้ นปี 2014, Surachetpong และ
คณะ ได้ท�ำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการติด
เชือ้ Bartonella spp. ของสุนขั ในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย และได้รายงานไว้วา่ ไม่พบการปรากฏของดี
เอ็นเอของเชือ้ Bartonella spp. จากชิน้ เนือ้ ของกล้าม
เนือ้ หัวใจด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization
technique (FISH) และ Polymerase chain reaction
(PCR) จากกลุม่ ตัวอย่างสุนขั ทีท่ ำ� การศึกษา

พยาธิสรีรวิทยา
โดยทั่วไปผนังเยื่อบุหัวใจและลิ้นหัวใจจะมี
คุณสมบัตใิ นการต่อต้านการติดเชือ้ แบคทีเรีย แต่หาก
มีการบาดเจ็บของเยือ่ บุหวั ใจ (endocardial injury) เกิด
ขึ้น จะเหนี่ยวน�ำให้เกิดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
และไฟบรินจนกลายเป็น sterile thrombus เกิดขึ้น
ในต�ำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเชื้อแบคทีเรียที่มี microbial
surface components recognizing adhesive
matrix molecules (MSCRAMMS) จะสามารถเกาะ
กับ fibronectin และ fibrin matrix บนผิวของ sterile
thrombus เกิดการรวมกลุ่ม (colonization) ส่งผล
ท�ำให้เกิดอักเสบติดเชือ้ และเกิดมีพยาธิสภาพของเยือ่
บุหัวใจและลิ้นหัวใจตามมา (MacDonald, 2010)
สุนัขที่เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ มัก
พบรอยโรคที่ลิ้นหัวใจไมตรัลและลิ้นหัวใจเอออร์ติก
เนื่องจากหัวใจห้องซ้ายมีแรงดันภายในห้องหัวใจสูง
จึงมีโอกาสท�ำให้เยื่อบุหัวใจในบริเวณดังกล่าวเกิด
บาดเจ็บจากการไหลเวียนเลือดได้ง่าย จึงมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบติดเชื้อได้มาก ดังกลไกทาง
สรีรวิทยาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนี้พบว่าร้อย
ละ 25 ของสุนัขที่เกิดโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อมี
โรคหัวใจแต่ก�ำเนิด (congenital heart disease) อยู่
ด้วย (Omobowale et al., 2017) ซึง่ ความผิดปกติของ
โครงสร้างหัวใจแต่ก�ำเนิดเหล่านี้ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท�ำให้แรงดันในหัวใจมีความผิดปกติและเหนีย่ วน�ำให้
เกิดการบาดเจ็บจากการไหลเวียนเลือดได้เช่นกัน
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ปัจจัยเสี่ยง (predisposing factor) ที่ส�ำคัญ
ของการเกิดโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ได้แก่ การติด
เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด (bacteremia) ซึ่งต้น
เหตุที่อาจท�ำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่กระแส
เลือดในสุนัข ได้แก่ การเกิดหมอนรองกระดูกหรือ
กระดูกสันหลังอักเสบติดเชื้อ (diskospondylitis) การ
เกิดการอักเสบติดเชือ้ ของต่อมลูกหมาก (prostatitis)
ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ (pneumonia) การติดเชื้อ
ของระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection)
โรคผิวหนังอักเสบเป็นหนอง (pyoderma) โรคปริทนั ต์
(periodontal diseases) รวมทั้งการได้รับการสอด
สายสวนหลอดเลื อ ดด� ำ ส่ ว นกลางเป็ น เวลานาน
(long-term indwelling central venous catheters)
(MacDonald, 2010) นอกจากนั้ น การได้ รั บ ยา
กดภู มิ คุ ้ ม กั น (immunosuppressive drug) ก็อาจ
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญของการติดเชื้อแบคทีเรียเข้า
สู่กระแสเลือด (MacDonald et al., 2004) อย่างไรก็ดี
Peddle และคณะ (2009) พบว่าการเกิดโรคเยือ่ บุหวั ใจ
อักเสบติดเชือ้ ในสุนขั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้
จากในช่องปาก (oral infection) หรือการศัลยกรรมใน
ช่องปาก (dental or oral surgical procedure) ส่วน
การเสื่อมของลิ้นหัวใจ (valvular endocardiosis) นั้น
ไม่มีรายงานว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเยื่อบุ
หัวใจอักเสบติดเชื้อในสุนัข (MacDonald, 2010)
โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั มักสร้าง
ความเสียหายให้เกิดกับโครงสร้างของลิ้นหัวใจอย่าง
รุนแรง นอกจากนัน้ การอักเสบร่วมกับสารพิษจากเชือ้
จุลชีพก่อโรคที่เกิดขึ้นอาจเหนี่ยวน�ำให้เกิดการขาด
ของเอ็นยึดลิ้นหัวใจ (chordae tendineae) ท�ำให้เกิด
ภาวะลิน้ หัวใจรัว่ ตามมาได้ในทีส่ ดุ โดยภาวะลิน้ หัวใจ
รัว่ จะท�ำให้มปี ริมาณเลือดสะสมไหลย้อนกลับสูต่ น้ ทาง
ของระบบไหลเวียน น�ำไปสู่ความดันที่สูงขึ้นย้อนกลับ
ไปจากจุดรั่วในระบบไหลเวียน รวมถึงท�ำให้ปริมาตร
เลือดส่งออกจากหัวใจต่อนาที (cardiac output) ลดลง
ตามมา ผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตขึน้ กับความ
รุนแรงของพยาธิสภาพ ต�ำแหน่งของลิ้นหัวใจ และ
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จ�ำนวนลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ เช่น การเกิดพยาธิสภาพที่
ลิน้ หัวใจไมตรัล ภาวะ valvular insufficiency จะท�ำให้
มีแรงดันและปริมาตรเลือดคั่งอยู่ในหัวใจห้องบนซ้าย
อย่างมาก รวมทั้งความดันเลือดในหัวใจห้องบนซ้าย
เพิ่มสูงขึ้น (left atrial pressure)  ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น
2 ลักษณะคือ ชนิดเฉียบพลัน (acute fulminating)
และชนิดเรื้อรัง (chronic) ขึ้นกับความเร็วของการเกิด
ภาวะลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว (mitral regurgitation) และ
การปรับตัวของห้องหัวใจต่อการเกิดลิ้นหัวใจไมตรัล
รั่ว โดยในชนิดแรกสัตว์ป่วยมักแสดงอาการรุนแรง
เฉียบพลัน เนื่องจากลิ้นหัวใจมักเกิดความเสียหาย
อย่างมากในเวลาที่รวดเร็วหรือมีการขาดของเอ็นยึด
ลิ้นหัวใจร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ความดันในหลอดเลือดที่ปอด (pulmonary venous
pressure) อย่างรวดเร็วและเหนีย่ วน�ำให้เกิดภาวะน�ำ้
ท่วมปอดจากโรคหัวใจเฉียบพลัน (acute cardiogenic
pulmonary edema) อันเป็นผลจากภาวะหัวใจห้อง
ซ้ายล้มเหลว (left sided congestive heart failure)
(MacDonald, 2010; Miller et al., 2004) แต่หาก
ภาวะลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วเกิดขึ้นอย่างเรื้อรัง สัตว์ป่วย
มักจะปรับตัวได้จนกระทั่งเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
(progressive congestive heart failure) ในที่สุด แต่
หากการอักเสบติดเชือ้ เกิดขึน้ ทีล่ นิ้ หัวใจเอออร์ตกิ และ
เหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว (aortic
insufficiency) อย่างเรื้อรัง จะท�ำให้มีเลือดบางส่วนที่
ควรจะออกไปสู่ร่างกายไหลย้อนกลับเข้ามาในหัวใจ
ห้องล่างซ้ายในช่วงหัวใจคลายตัว (diastole) ส่งผล
ให้หัวใจห้องล่างซ้าย ต้องรับเลือดจากสองทางใน
ช่วงหัวใจคลายตัว คือจากหัวใจห้องบนซ้ายและจาก
หลอดเลือดแดงใหญ่ (aorta) ผ่านทางลิ้นหัวใจเอ
ออร์ติกที่รั่ว ท�ำให้เกิดภาวะ volume overload ต่อ
หัวใจห้องล่างซ้าย และเซลล์ผนังกล้ามเนื้อหัวใจต้อง
เกิดการปรับตัวด้วยการยืดขยายมากขึ้น (eccentric
hypertrophy) เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าตรเลื อ ดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยขนาดห้องหัวใจและปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ในภาวะ chronic aortic insufficiency จะท�ำให้
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ความดันภายในหัวใจห้องล่างซ้ายเพิม่ สูงขึน้ และเซลล์
กล้ามเนื้อหัวใจมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนเพิม่
สูงขึน้ (myocardial oxygen demand) ส่งผลให้เกิด
ภาวะหัวใจขาดเลือดอย่างเรือ้ รัง (chronic myocardial
ischemia) และท�ำให้ความสามารถในการบีบตัวของ
หัวใจห้องล่ า งซ้ า ยท� ำ ได้ ล ดลง (left ventricular
systolic dysfunction) ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ บได้บอ่ ยในสัตว์ปว่ ย
ทีก่ ารติดเชื้อเกิดขึ้นที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกและมีความ
แตกต่างจากในรายทีก่ ารติดเชือ้ เกิดขึน้ ทีล่ นิ้ หัวใจไมตรัล
(Abbott, 2016) และในระยะยาวความดันเลือดในหัวใจ
ห้องล่างซ้ายจะเพิม่ สูงขึน้ จนส่งผลให้มกี ารเพิม่ ขึน้ ของ
ความดันเลือดในหัวใจห้องบนซ้ายตามมาในลักษณะ
เดียวกับการเกิดภาวะลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วและเหนี่ยว
น�ำภาวะ left sided congestive heart failure และ
cardiogenic pulmonary edema ได้ในทีส่ ดุ   หากพยาธิ
สภาพของการอักเสบติดเชื้อเกิดขึ้นที่ลิ้นหัวใจไตรคัส
ปิด ภาวะ valvular insufficiency จะท�ำให้เมื่อมีการ
บีบตัวของหัวใจห้องล่างขวาจะเกิดการไหลย้อนของ
เลือดกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา ท�ำให้ปริมาตรเลือด
ที่ออกไปสู่ปอดและหัวใจฝั่งซ้าย รวมถึงส่วนต่างๆ
ของร่างกายลดลง สัตว์ป่วยจึงอาจแสดงอาการอ่อน
แรงจาก cardiac output ที่ลดลงได้ นอกจากนี้ภาวะ
ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดรั่ว (tricuspid regurgitation) จะ
ท�ำให้ความดันเลือดในหัวใจห้องบนขวา (right atrial
pressure) เพิ่มสูงขึ้นจากแรงดันและปริมาตรเลือดที่
คั่งอยู่ในหัวใจห้องบนขวา และอาจส่งผลให้เกิดการ
เพิ่มสูงขึ้นของแรงดันภายในหลอดเลือด (increase
hydrostatic pressure) ที่หลอดเลือดด�ำใหญ่ (vena
cava) และระบบหลอดเลือดด�ำทัว่ ร่างกาย (systemic
vein) ท�ำให้สตั ว์ปว่ ยแสดงอาการอันเนือ่ งมาจากภาวะ
หัวใจห้องขวาล้มเหลว (right sided congestive heart
failure) อาทิ ภาวะท้องมาน (ascites) ภาวะน�้ำใน
ช่องอก (pleural effusion) และภาวะตับและม้ามโต
(hepatosplenomegaly) เป็นต้น ซึ่งหากการด�ำเนิน
ไปของโรคเป็นไปอย่างเรื้อรังและยาวนาน หรือการ
อักเสบติดเชือ้ ในสัตว์ปว่ ยรายนัน้ เกิดขึน้ ทีต่ ำ� แหน่งของ

ลิน้ หัวใจทัง้ หัวใจฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวา สัตว์ปว่ ยอาจเข้าสู่
ภาวะหัวใจล้มเหลวทั้ง 2 ฝั่ง (bilateral heart failure)
และแสดงอาการของหัวใจห้องซ้ายและห้องขวาล้ม
เหลวในเวลาเดียวกัน
นอกจากนีก้ ารติดเชือ้ ทีล่ นิ้ หัวใจยังอาจเหนีย่ ว
น�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน (complications) ที่ส�ำคัญ
กับสุนัขดังต่อไปนี้
–   ภาวะ sepsis ที่เกิดขึ้นตามมาจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค ซึ่งมีการแพร่
กระจายมาทางกระแสเลือด (hematogenous route)
– ภาวะ acute heart failure ที่เกิดตามมา
เนือ่ งจากมีความเสียหายของเยือ่ บุหวั ใจและลิน้ หัวใจ
โดยเฉพาะในรายทีเ่ กิดพยาธิสภาพของลิน้ หัวใจอย่าง
รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการเกิดรอยโรคแบบ vegetative
lesion หรือการขาดของเอ็นยึดลิ้นหัวใจดังที่ได้กล่าว
ไปข้างต้น โดย ภาวะนี้ถอื เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้
บ่อย และมักเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในสุนัขที่เกิด
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อ
– โรค Immune-mediated disease ที่เกิด
ขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
ที่เป็นสาเหตุของโรค ซึ่งจะเหนี่ยวน�ำให้เกิด immune
complex ยึดเกาะตามเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกาย ซึ่งจะเหนี่ยวน�ำให้เกิดกระบวนการอักเสบ
และสร้างความเสียหายแก่อวัยวะนั้นๆ ได้ อาทิ การ
ท�ำลายเนื้อเยื่อบริเวณ basement membrane ของ
glomerulus หรือบริเวณเยื่อหุ้มข้อ (joint capsule)
ของข้อต่อต่างๆ
–  ภาวะลิม่ เลือดอุดตัน (thromboembolism)
ซึ่งจะเหนี่ยวน�ำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดฝอย
ที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น ไต กล้ามเนื้อ
หัวใจ และสมอง ซึ่งการขาดเลือดจากการเกิดหลอด
เลือดอุดตัน จะน�ำไปสู่การเกิดการตายของเนื้อเยื่อ
จากการขาดเลือด (ischemic necrosis) ในอวัยวะ
นั้นๆ ตามมา
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อาการทางคลินิก
อาการทางคลินกิ ของโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติด
เชือ้ ในสุนขั มีความหลากหลายและไม่จำ� เพาะเจาะจง
โดยเฉพาะในรายที่มีเชื้อสาเหตุมาจากกลุ่มแบคทีเรีย
แกรมบวกทีม่ กั จะมีลกั ษณะการด�ำเนินไปของโรคแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปและเรือ้ รังมากกว่าการก่อโรคโดยกลุม่
แบคทีเรียแกรมลบที่มักแสดงอาการแบบรุนแรงและ
เฉียบพลันมากกว่า (Ljungvall and Häggström, 2017)
ร้อยละ 50 – 90 ของสุนขั ป่วยมักแสดงอาการ
ไข้ (pyrexia) เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ แบคทีเรีย และการ
ตรวจร่างกายจะพบเสียงลิ้นหัวใจรั่ว (heart murmur)
ได้ถึงร้อยละ 89 – 96 (MacDonald, 2010) สุนัขป่วย
อาจแสดงอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว
จากการมีพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจ หรือเกิดภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะจากความเสียหายหรือการขาดเลือด
ของกล้ามเนือ้ หัวใจ ซึง่ สามารถพบได้ถงึ ร้อยละ 50 – 75
โดยมักพบเป็นการเต้นผิดจังหวะแบบ ventricular
arrhythmia (Ljungvall and Häggström, 2017)
สุนัขป่วยอาจมีอาการเดินกะเผลก เนื่องจากภาวะ
immune-mediated polyarthropathy นอกจาก
นี้ สุนัขป่วยบางรายอาจเกิดภาวะ proteinuria และ
azotemia ตามมาจากการเกิดตกตะกอนของ immune
complex ที่ glomerulus และเหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะ
glomerulonephritis ได้

การวินิจฉัยโรค
การวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้าย (definitive diagnosis)
ส�ำหรับโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั ต้องอาศัย
การส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (histopathology)
ของต�ำแหน่งลิ้นหัวใจที่มีรอยโรค ซึ่งท�ำได้ยากใน
ขณะที่สุนัขยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น การวินิจฉัยโรคเยื่อบุ
หัวใจอักเสบติดเชื้อในสุนัขในทางคลินิก จึงต้องอาศัย
ข้อมูลจากเครื่องมือวินิจฉัยหลายชนิดแล้วน�ำมาแปล
ผลร่วมกัน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีการดัดแปลงมา
จาก “modified Duke criteria” (ตารางที่ 1) ซึ่งใช้การ
26
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พิจารณาจากอาการทางคลินิก ร่วมกับผลจากการท�ำ
อัลตราซาวด์หัวใจ (echocardiography) การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อใน
กระแสเลือด และการตรวจทางภูมิคุ้มกัน
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ตารางที่ 1 แสดงหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบติดเชื้อใน
สุนัข ซึ่งดัดแปลงมาจาก modifified Duke criteria (Romero-Fernandez and
Palermo, 2019)
ประเภทของ
การวินิจฉัย

จ�ำนวนข้อที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

ได้คำ� วินจิ ฉัยขัน้ สุดท้าย ผลการตรวจทางจุลพยาธิ
(Definitive)
วิทยาของต�ำแหน่งลิน้
หัวใจทีม่ รี อยโรคมีความ
สอดคล้องกับการเกิดเยือ่ บุ
หัวใจอักเสบติดเชือ้
2 เกณฑ์หลัก
1 เกณฑ์หลัก ร่วมกับ 2
เกณฑ์รอง
1 เกณฑ์หลัก ร่วมกับ 1
มีความเป็นไปได้
เกณฑ์รอง
(Possible)
3 เกณฑ์รอง
ผลการตรวจทางจุล
ไม่สอดคล้อง
พยาธิวทิ ยาของต�ำแหน่ง
(Not compatible)
ลิน้ หัวใจทีม่ รี อยโรคไม่
สอดคล้องกับการเกิดเยือ่ บุ
หัวใจอักเสบติดเชือ้
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าป่วย
ด้วยโรคอืน่
รอยโรคทีล่ นิ้ หัวใจจากการ
ท�ำอัลตราซาวด์หวั ใจหาย
ไปภายในระยะเวลา 4 วัน

เกณฑ์หลัก
(Major criteria)

เกณฑ์รอง
(Minor criteria)

- ผลจากการท�ำอัลตรา
  ซาวด์หวั ใจ พบการเกิด
  รอยโรคแบบ vegetative
  หรือ erosive lesion ที่
  ลิน้ หัวใจ
- พบภาวะลิน้ หัวใจรัว่ ที่
  เกิดขึน้ ใหม่อย่าง
  เฉียบพลันหรือมีความ
  รุนแรงเพิม่ มากขึน้ อย่าง
  ชัดเจน
- พบผลบวกจากการ
  เพาะเชือ้ จากเลือดต่อ
  เชือ้ แบคทีเรียทีม่ ี
  รายงานการก่อโรคเยือ่
  บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้
  มากกว่า 2 ตัวอย่างขึน้ ไป
- พบผลบวกจากการ
  เพาะเชือ้ จากเลือดต่อ
  เชือ้ แบคทีเรียประจ�ำ
  ถิน่ ทีผ่ วิ หนัง มากกว่า 3
  ตัวอย่างขึน้ ไป

เกณฑ์ทางคลินกิ
- มีไข้
- มีโรคหัวใจแต่กำ� เนิดที่
  สัมพันธ์กบั การเกิดเยือ่ บุ
  หัวใจอักเสบติดเชือ้
- แสดงอาการอันเนือ่ งมา
  จากภาวะลิม่ เลือดอุดตัน
  หรือ Immune-mediated
  disease เช่น ภาวะข้อ
  อักเสบหลายต�ำแหน่ง หรือ
  ภาวะ glomerulonephritis
เกณฑ์ทางจุลชีววิทยา
- พบผลบวกจากการเพาะ
  เชือ้ จากเลือดทีไ่ ม่เข้ากับ
  เกณฑ์หลัก
- พบผลบวกจากการตรวจ
  ทางซีรมั วิทยาต่อเชือ้
Bartonella spp.
- มีขอ้ มูลประจ�ำตัวสัตว์
  (signalment) ทีส่ อดคล้อง
  กับสุนขั ทีม่ กั มีรายงาน
  การเกิดเยือ่ บุหวั ใจอักเสบ
  ติดเชือ้
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ความผิ ด ปกติ ท างพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก
(clinicopathological abnormalities) ทีม่ กั พบจากการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ภาวะ leukocytosis
(monocytosis และ/หรื อ neutrophilia) ภาวะ
non-regenerative anemia ภาวะเกล็ดเลือดต�ำ 
่ ภาวะ
azotemia รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของเอนไซม์ตบั (elevated
liver enzymes) และภาวะอัลบูมนิ ในกระแสเลือดต�ำ 
่
(hypoalbuminemia)
การท�ำอัลตราซาวด์หัวใจถือเป็นเครื่องมือ
ช่วยวินจิ ฉัยทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการวินจิ ฉัยโรคเยือ่ บุหวั ใจ
อักเสบติดเชื้อในสุนัข โดยสามารถให้การวินิจฉัยโรค
นี้ได้รวดเร็วและมีประโยชน์ในแง่ของการวางแผน
และติดตามการรักษา ซึ่งสิ่งที่พบจากการท�ำ  two
dimensional echocardiography คือการเกิดรอยโรค
แบบ vegetation ที่ลิ้นหัวใจ โดยจะพบลักษณะเป็น
hyperechoic irregular structure ติดกับของลิน้ หัวใจ
หรือเยือ่ บุหวั ใจชัน้ ในส่วนต่างๆ (รูปที่ 2) ซึง่ รอยโรคดัง

A

B

กล่าวอาจมีการเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็นอิสระกับการขยับของ
ลิน้ หัวใจ โดยเฉพาะในรายทีพ่ บภาวะ aortic หรือ mitral
insufficiency ซึ่งความรุนแรงของการเกิด valvular
insufficiency มักพบอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง
โดยความไว (sensitivity) ในการตรวจรอยโรคแบบ
vegetation ด้วยการท�ำอัลตราซาวด์หวั ใจ อยูท่ รี่ ้อยละ
87.5 เมื่อเทียบกับการผ่าชันสูตรซาก (Sykes et al,
2006) ซึง่ ลักษณะรอยโรคบางชนิดของลิน้ หัวใจ อาจ
มีลกั ษณะคล้ายกับรอยโรคแบบ vegetation ได้ อาทิ
รอยโรคจากการเสือ่ มของลิน้ หัวใจแบบ myxomatous
mitral valve disease (MMVD) อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกต
ว่าโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั มักมีรายงานการ
เกิดโรคในสุนขั พันธุใ์ หญ่ ในขณะทีก่ ารเกิด MMVD มัก
เกิดในสุนขั พันธุเ์ ล็ก และลักษณะการเสือ่ มของลิน้ หัว
ใจไมตรัลจาก echocardiography มักไม่พบการหนา
ตัวแบบรุนแรง

C

รูปที่ 2 ภาพจากการท�ำ two dimensional echocardiography ในท่า right parasternal long axis view A : ลักษณะรอยโรค
แบบ vegetation ทีล่ นิ้ หัวใจไมตรัล (*) B : ลักษณะรอยโรคแบบ vegetation ทีล่ นิ้ หัวใจเอออร์ตกิ (ลูกศร) C : ภาพจากการท�ำ two
dimensional echocardiography ในท่า right parasternal short axis view แสดงลักษณะรอยโรคของลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ ทีเ่ กิด
การอักเสบติดเชือ้ (A, Häggström, 2016; B-C, Ware, 2011)

การยืนยันการติดเชือ้ แบคทีเรียในร่างกาย ต้อง
อาศัยการเพาะเชื้อจากตัวอย่างในต�ำแหน่งที่คาดว่า
จะเป็นแหล่งของการติดเชือ้ ปฐมภูมิ เช่น การเพาะเชือ้
จากเลือด ปัสสาวะ หรือน�ำ้ ในไขข้อ เป็นต้น โดยการ
เก็บตัวอย่างเพื่อส่งเพาะเชื้อจะต้องมีขั้นตอนการเก็บ

28

Vol. 33 No.1 January - June 2021

ที่ถูกต้องโดยยึดหลักวิธีการที่ปราศจากเชื้อ (aseptic
technique) เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การแปลผลที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการเพาะเชื้อจาก
ตัวอย่างเลือดที่นอกจากจะต้องมีการป้องกันการปน
เปื้อนเป็นอย่างดีแล้ว ตัวอย่างเลือดที่เก็บควรท�ำการ

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2021) / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2564) 33/1, 21-35

เก็บอย่างน้อย 3 ตัวอย่างจากต�ำแหน่งทีต่ า่ งกัน ในระยะ
เวลาทีห่ า่ งกันอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงเพือ่ ส่งตรวจ (RomeroFernandez and Palermo, 2019)
แม้ว่าการเพาะเชื้อจากตัวอย่างเลือดเป็น
หนึง่ ในวิธกี ารทีอ่ าจช่วยยืนยันการติดเชือ้ แบคทีเรียใน
ร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเยื่อบุหัวใจ
อักเสบติดเชื้อในสุนัขได้ แต่วิธีการดังกล่าวมีความไว
ค่อนข้างต�ำ ่ โดย MacDonald และคณะ (2004) รายงาน
ว่าร้อยละ 70 ของสุนขั ทีม่ ภี าวะโรคดังกล่าว ให้ผลการ
เพาะเชือ้ จากเลือดเป็นลบ ซึง่ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย
เช่น ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดมีนอ้ ยเกินไป
เชือ้ สาเหตุอยูใ่ นกลุม่ แบคทีเรียทีเ่ จริญยาก (fastidious
bacteria) อาทิ Bartonella spp. และการพบเชือ้ แบคทีเรีย
กระแสเลือดแบบช่วงสั้นๆ  (transient bacteremia)
นอกจากนีก้ ารให้ยาต้านจุลชีพก่อนการส่งตรวจตัวอย่าง
เลือดเพือ่ เพาะเชือ้ อาจมีผลต่อการวินจิ ฉัยการติดเชือ้ ใน
กระแสเลือดและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญของการให้
ผลการเพาะเชือ้ จากเลือดเป็นลบในสุนขั ทีเ่ กิดโรคเยือ่
บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้   (Sisson and Thomas, 1984;
MacDonald et al., 2004) ดังนั้นหากต้องการเพาะ
เชือ้ จากเลือดควรเก็บตัวอย่างเลือดก่อนการให้ยาต้าน
จุลชีพเสมอ หรือในรายทีส่ งสัยว่าเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุเป็น
เชือ้ แบคทีเรียทีเ่ จริญยาก การตรวจด้วยวิธี PCR หรือ
การตรวจทางซีรมั วิทยา (serology) เพิม่ เติม อาจช่วย
เพิม่ ความไวในการตรวจมากขึน้ (Romero-Fernandez
and Palermo, 2019)

กระจายเข้าสูเ่ นือ้ เยือ่ หรือเซลล์ได้ดี เพือ่ ให้ยาสามารถ
แพร่เข้าไปใน vegetative lesion ได้ดี จนมีระดับยา
สูงเพียงพอที่จะก�ำจัดเชื้อแบคทีเรียใน vegetative
lesionได้ (MacDonald, 2010) ทัง้ นีค้ วรพิจารณาร่วม
กับชนิดของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคและระดับความไวของ
เชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพนัน้ ๆ โดยในขณะทีร่ อผลการเพาะ
เชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ต้านจุลชีพ หรือในรายทีเ่ พาะเชือ้ ไม่ขนึ้ ควรพิจารณา
ใช้ยาต้านจุลชีพทีม่ ฤี ทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ ได้กว้าง (broad
spectrum) ครอบคลุมทัง้ เชือ้ แบคทีเรียแกรมบวกและ
แกรมลบ หรืออาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาให้ยาต้านจุลชีพ
มากกว่าหนึง่ ชนิดร่วมกัน และแนะน�ำให้เริม่ ใช้ยาในรูป
แบบยาฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำในช่วง 7 – 14 วันแรก เพือ่
ให้ระดับยาคงทีอ่ ยูใ่ นกระแสเลือด หลังจากนัน้ จึงปรับ
เป็นในรูปแบบยากิน หลังสัตว์ปว่ ยมีอาการทีด่ ขี นึ้ การ
ให้ยาต้านจุลชีพควรให้ตอ่ เนือ่ งเป็นระยะเวลานานติดต่อ
กันไม่นอ้ ยกว่า 4 – 6 สัปดาห์ ในรายทีผ่ ลการรักษาไม่
เป็นทีน่ า่ พอใจภายหลังได้รบั ยาต้านจุลชีพไปแล้วระยะ
หนึง่ อาจมีการพิจารณาเพาะเชือ้ และตรวจความไวของ
เชือ้ ต่อยาต้านจุลชีพซ�ำ้ อีกครัง้ (Romero-Fernandez
and Palermo, 2019) โดยขนาดและวิธกี ารบริหารยา
ต้านจุลชีพทีแ่ นะน�ำส�ำหรับโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้
ในสุนขั แสดงในตารางที่ 2

การรักษา
จุดประสงค์หลักของการรักษาโรคเยือ่ บุหวั ใจ
อักเสบติดเชือ้ คือการแก้ไขหรือควบคุมภาวะการติดเชือ้
แบคทีเรียภายในร่างกายด้วยการให้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสม ร่วมกับการจัดการภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้
เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
รุนแรง ฯลฯ โดยหลักการเลือกยาต้านจุลชีพส�ำหรับใน
สุนขั ทีม่ โี รคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ควรเลือกใช้ยาที่
มีฤทธิ์เป็น bactericidal และมีคุณสมบัติในการแพร่
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ตารางที่ 2 ขนาดและวิธีการบริหารยาต้านจุลชีพที่แนะน�ำส�ำหรับโรคเยื่อบุหัวใจ
อักเสบติดเชื้อในสุนัข โดยดัดแปลงมาจาก Calvert and Thomason (2012)
ยาต้านจุลชีพ

ขนาดยา

ช่องทางบริหารยา ระยะห่างของการ ระยะเวลา
(route)
ให้ยา (ชั่วโมง)
(วัน)a

Imipenem
10 mg/kg
Ampicillin
20 – 40 mg/kg
Amoxicillin-clavulanate   20 - 25 mg/kg
Ticarcillin-clavulanate  
50 mg/kg
Cefazolin  
20 – 30 mg/kg
Cefoxitin
30 mg/kg
Cefotaxime  
20 – 80 mg/kg
Amikacinb
7 – 10 mg/kg
b
Gentamicin
4 – 6 mg/kg
Metronidazole
8 – 15 mg/kg
Clindamycin
10 mg/kg
Enrofloxacin  
5 – 7 mg/kg
Ciprofloxacin  
10 – 15 mg/kg
IV, intravenous; SC, subcutaneous; PO, by mouth

IV
IV, SC
PO
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV, PO
IV
IV
PO

8
6–8
8
8
8
6–8
8
24
24
8
8 – 12
24
12

7 – 14
7 – 14
14
7 – 14
7 – 14
7 – 14
7 – 14
7 – 14
7 – 14
5–7
7 – 14
4–7
14

หลังจากทีส่ นุ ขั มีอาการทีด่ ขี นึ้ แล้วจึงมีการพิจารณาปรับรูปแบบการให้ยาต้านจุลชีพเป็นในรูปแบบยากินหรือยาฉีด
เข้าทางชัน้ ใต้ผวิ หนัง (subcutaneous injection) ต่อเนือ่ งอีกเป็นระยะเวลานานติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 4 – 6 สัปดาห์
b
ควรมีการตรวจติดตามการท�ำงานของไต (renal function) และอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ไตอย่างใกล้ชดิ และหาก
เริม่ เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) ควรมีการพิจารณาหยุดหรือปรับขนาดยาลง
a

ในรายทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย ควรได้รบั
การรักษาโดยการให้ยาขับน�ำ ้ (diuretics) เพือ่ แก้ไขภาวะ
cardiogenic pulmonary edema โดยในรายทีม่ อี าการ
เฉียบพลันรุนแรง อาจพิจารณาให้ยาขับน�ำ ้ furosemide
เข้าทางหลอดเลือดด�ำ ร่วมกับให้การรักษาประคับประคอง
อาการทีส่ ำ� คัญอืน่ ร่วมด้วย เช่น การให้ออกซิเจน ฯลฯ และ
ควรมีการเฝ้าสังเกตอาการและปรับเปลีย่ นแผนการรักษา
อย่างใกล้ชดิ ในรายทีม่ ภี าวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่าง
รุนแรง อาจพิจารณาให้ยาแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
(antiarrhythmic drugs) ร่วมด้วย
30
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การพยากรณ์โรค (Prognosis)
การพยากรณ์โรคจะอยูใ่ นระดับเฝ้าระวัง หรือ
มีแนวโน้มแย่ (guard prognosis) โดยปัจจัยทีบ่ ง่ บอก
ถึงการพยากรณ์โรคที่แย่ลง (negative prognostic
factor) ได้แก่ ภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ  ภาวะ azotemia
ภาวะอัลบูมนิ ในกระแสเลือดต�ำ 
่ การเพิม่ ขึน้ ของ serum
alkaline phosphatase การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
เป็นภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติก
การติดเชือ้ แบคทีเรียในกลุม่ gram-negative rod bacteria
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การมีประวัตใิ ช้การยาในกลุม่ corticosteroids มาก่อน
หน้า รวมถึงการได้รบั การรักษาทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การ
เลือกยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์เป็น bacteriostatic หรือ
การหยุดยาที่เร็วเกินไป (Ljungvall and Häggström,
2017)
MacDonald และคณะ (2004) รายงานว่า
สุนขั ทีเ่ กิดพยาธิสภาพทีล่ นิ้ หัวใจเอออร์ตกิ จากการติด
เชื้อ Bartonella spp. มี median survival time (MST)
อยูท่ ี่ 3 วัน ในขณะทีส่ นุ ขั ทีเ่ กิดพยาธิสภาพทีล่ นิ้ หัวใจ
เอออร์ติกจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ที่ ไ ม่ ใ ช่
Bartonella spp. มี MST อยู่ที่ 14 วัน ส่วนสุนัขที่เกิด
พยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจไมตรัล มี MST อยู่ที่ 476 วัน
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ค�ำถามท้ายบทความ
1. ลิน้ หัวใจในข้อใดทีม่ กั พบว่ามีรายงานการเกิดโรคเยือ่
บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั
    ก. ลิน้ หัวใจไมตรัล และ ลิน้ หัวใจไตรคัสปิด
    ข. ลิน้ หัวใจไตรคัสปิด และ ลิน้ หัวใจพัลโมนิก
    ค. ลิน้ หัวใจไมตรัล และ ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ
    ง. ลิน้ หัวใจไตรคัสปิด และ ลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ
2.สุนขั ในกลุม่ ใดทีม่ กั พบว่ามีรายงานการเกิดโรคเยือ่ บุ
หัวใจอักเสบติดเชือ้
    ก. สุนขั พันธุเ์ ล็ก อายุนอ้ ย
    ข. สุนขั พันธุก์ ลางถึงใหญ่ อายุในช่วงวัยกลาง
    ค. สุนขั พันธุเ์ ล็ก อายุมาก
    ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
3.ข้อใดคือเชื้อแบคทีเรียที่มีรายงานการก่อโรคเยื่อบุ
หัวใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั
    ก. Staphylococcus aureus
    ข. Bartonella vinsonii subsp berkhoffii  
    ค. Erysipelothrix rhusiopathiae
    ง. ถูกทุกข้อ
4.ข้อใดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นตามมา
มากทีส่ ดุ หากสุนขั เกิดการติดเชือ้ ทีล่ นิ้ หัวใจไมตรัล
    ก. ภาวะน�ำ้ ท่วมปอดจากโรคหัวใจ (cardiogenic
        pulmonary edema)
    ข. ภาวะท้องมาน (ascites)
    ค. ภาวะน�ำ้ ในช่องอก (pleural effusion)
    ง. ภาวะตับและม้ามโต (hepatosplenomegaly)
5.ข้อใดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย และมักเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตในสุนัขที่เกิดโรคเยื่อบุหัวใจ
อักเสบติดเชือ้
    ก. ภาวะ sepsis
    ข. ภาวะ acute heart failure
    ค. ภาวะ thromboembolism
    ง.ภาวะ immunosuppression

6.ข้อใดไม่ใช่ปจั จัยเสีย่ งทีม่ รี ายงานต่อการเกิดโรคเยือ่ บุ
หัวใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั
    ก. การติดเชือ้ แบคทีเรียเข้าสูก่ ระแสเลือด (bacteremia)
    ข. การสอดสายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนกลางเป็น
        เวลานาน (long-term indwelling central
        venous catheters)
    ค. การเสือ่ มของลิน้ หัวใจ (valvular endocardiosis)
    ง. การเกิดภาวะภูมคิ มุ้ กันถูกกด
        (immunosuppression)
7.ข้อใดคืออาการแสดงทางคลินิกและผลการตรวจ
ร่างกายทีม่ กั พบในสุนขั ทีเ่ กิดโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติด
เชือ้
    ก. อาการไข้ (pyrexia)
    ข. อาการเดินกะเผลกจากภาวะข้ออักเสบหลาย
        ต�ำแหน่ง
    ค. การพบเสียงลิน้ หัวใจรัว่ (heart murmur) ทีเ่ กิด
           ขนึ้ ใหม่อย่างเฉียบพลันหรือมีความรุนแรงเพิม่ มาก
        ขึน้ อย่างชัดเจน
    ง. ถูกทุกข้อ
8.ข้อใดไม่ใช่ปจั จัยทีอ่ าจส่งผลให้การวินจิ ฉัยด้วยการ
เพาะเชื้อจากตัวอย่างเลือดให้ผลเป็นลบในสุนัขที่เกิด
โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้
    ก. การติดเชือ้ ในกระแสเลือดทีม่ เี ชือ้ สาเหตุอยูใ่ น
        กลุม่ แบคทีเรียทีเ่ จริญยาก (fastidious bacteria)
        เช่น Bartonella spp.
    ข. ปริมาณเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดมีนอ้ ยเกินไป
    ค. การให้ยาต้านจุลชีพหลังการเก็บตัวอย่างเลือด
        เพือ่ เพาะเชือ้
    ง. การพบเชือ้ แบคทีเรียในกระแสเลือดแบบช่วงสัน้ ๆ
        (transient bacteremia)
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9.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับหลักการให้ยาต้านจุลชีพ
ส�ำหรับการรักษาโรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้ ในสุนขั
    ก. ควรเลือกใช้ยาต้านจุลชีพทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็น bactericidal
        และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการแพร่กระจายเข้าสูเ่ นือ้ เยือ่
        หรือเซลล์ได้ดี
    ข. สามารถให้ยาต้านจุลชีพติดต่อกัน  7 - 10 วัน แล้ว
        หยุดยาได้
    ค. ควรเริม่ ให้ยาต้านจุลชีพในรูปแบบยาฉีดก่อนใน
        ช่วง 7 – 14 วันแรก เพือ่ ให้ระดับยาคงทีอ่ ยูใ่ น
        กระแสเลือด
    ง. ในรายทีส่ งสัยว่าเชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการติดเชือ้
        ทีล่ นิ้ หัวใจคือ Bartonella spp. ยาต้านจุลชีพที่
        แนะน�ำคือ doxycycline ทีข่ นาด 5 mg/kg ทางการ
        กิน ทุก 24 ชัว่ โมง เป็นระยะเวลา 6 – 8 สัปดาห์
10.ข้อใดกล่าวถูกเกีย่ วกับการพยากรณ์โรคในสุนขั ทีเ่ กิด
โรคเยือ่ บุหวั ใจอักเสบติดเชือ้
    ก. การพยากรณ์โรคจะอยูใ่ นระดับเฝ้าระวัง หรือมีแนว
        โน้มแย่ (guard prognosis)
    ข. ภาวะเกล็ดเลือดต�ำ ่ และภาวะ azotemia มีรายงาน
        ว่าเป็นปัจจัยทีบ่ ง่ บอกถึงการพยากรณ์โรคทีแ่ ย่ลง
        (negative prognostic factor)
    ค. มีรายงานว่าสุนขั ทีเ่ กิดการติดเชือ้ ทีล่ นิ้ หัวใจ
        เอออร์ตกิ จากเชือ้ Bartonella spp. มี median
        survival time (MST) อยูท่ ี่ 3 วัน
    ง. ถูกทุกข้อ
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หลั ก การประเมิ น สภาพสั ต ว์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งของ
การวางยาสลบด้ ว ยระบบคะแนน ASA
(ASA patient status scale system for
appropriate anesthetic planning)
หทัยชนก์ โอวาทธรรมะ1*

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันจ�ำนวนสัตว์ที่เข้ารับการผ่าตัดทั่วโลกมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดไม่เร่งด่วน (Elective
surgery) เช่น ท�ำหมัน การขูดหินปูน การผ่าตัดเพื่อรักษา เช่น การตัดก้อนเนื้อหรือมะเร็ง การผ่าตัดน�ำนิ่วออก
จากกระเพาะปัสสาวะ หรือการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดแก้ไขท่อปัสสาวะฉีกขาด กระเพาะอาหารบิด ม้าม
แตก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทกุ กรณีทสี่ ตั ว์มคี วามพร้อมส�ำหรับการวางยาสลบและการผ่าตัด บางรายมีโรค
ประจ�ำตัวหรือมีความบกพร่องทางอืน่ ทีส่ ง่ ผลให้ความเสีย่ งของการวางยาสลบเพิม่ มากขึน้ การประเมินสภาพสัตว์
ก่อนการวางยาสลบจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพือ่ ให้การประเมินสภาพสัตว์และจ�ำแนกระดับของสัตว์ปว่ ย
มีความถูกต้องและเป็นสากล หลักการประเมินสภาพร่างกายสัตว์ปว่ ยเพือ่ ประเมินความเสีย่ งในการวางยาสลบ
(The American Society of Anesthesiologists; ASA) จึงถูกน�ำมาใช้กนั อย่างแพร่หลายในหลายทศวรรษทีผ่ า่ น
มา  สัตว์จะถูกจัดกลุ่มตามระบบคะแนน ASA (ระดับ 1-5) หลังจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด โดยประเมิน
สภาพสัตว์รว่ มกับประวัติ ผลทางห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจจ�ำเพาะอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น  น�ำไปสูก่ ารปรับสภาพสัตว์
และประเมินความเสี่ยงของการวางยาสลบ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ และลดอัตราการเสีย
ชีวิตในระหว่างและหลังการผ่าตัด
ค�ำส�ำคัญ: การประเมินสภาพสัตว์ การวางยาสลบ ระบบคะแนน ASA

1
*

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบบทความ email address: hshnyy.honey@gmail.com
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หลักการประเมินสภาพสัตว์และ
จุดประสงค์ของการประเมินความ
เสี่ยงก่อนวางยาสลบ
ประวัติสัตว์ป่วยและข้อมูลสุขภาพร่างกาย
ของสัตว์ ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้สามารถ
วางแผนการวางยาสลบได้อย่างเหมาะสมส�ำหรับสัตว์
แต่ละตัว ช่วยป้องกันหรือลดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึน้ จากการวางยาสลบและการท�ำศัลยกรรม รวม
ถึงช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในระหว่างหรือหลังผ่าตัด
สัตว์ทไี่ ด้รบั การประเมินสภาพแล้วจะถูกน�ำมาจัดตาม
กลุม่ ทันทีดว้ ยมาตรฐานของ The American Society
of Anesthesiologists (ASA) patient status scale จุด
ประสงค์เพือ่ ให้สตั วแพทย์สามารถประเมินความเสีย่ ง
ทั้งในแง่ของการวางยาสลบและหัตถการผ่าตัด ปรับ
สภาพสัตว์ให้ดขี นึ้ และวางแผนรับมือกับปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในระหว่างการวางยาสลบได้อย่างเหมาะสม สัตว์
ทีไ่ ด้รบั การปรับสภาพร่างกายจะต้องได้รบั การประเมิน
และจัดกลุม่ ตาม ASA system อีกครัง้ ก่อนการผ่าตัด
(Tamara Grubb et al., 2020)

การจัดกลุ่มตามระบบคะแนน ASA
เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผน
การวางยาสลบ
การจัดกลุม่ สัตว์ทตี่ อ้ งการวางยาสลบตามระบบ
คะแนน ASA สามารถแบ่งได้ตามระดับคะแนน 1-5
(ตารางที่ 1) หากสัตว์อยูใ่ นกลุม่ ระดับคะแนนทีส่ งู ความ
เสีย่ งของการวางยาสลบและอัตราการเสียชีวติ ก็จะยิง่ สูง
ตามขึน้ ไปด้วย โดยอาจเสียชีวติ ได้ตงั้ แต่ระหว่างการผ่าตัด
หรือ 24 ชัว่ โมงหลังการผ่าตัดในสุนขั และ 72 ชัว่ โมงหลัง
การผ่าตัดในแมว พบว่าในกลุม่ ASA ตัง้ แต่ระดับ 3 ขึน้ ไป
จะมีอตั ราการเกิดปัญหาแทรกซ้อนหรืออัตราการเสียชีวติ
หลังการผ่าตัดมากกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Bille C.
et al., 2012; Portier K. and Ida K. K., 2018) โดยแมวมี
ความเสีย่ งของการเสียชีวติ ทีม่ ากกว่าสุนขั (Matthews NS,
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2017) ยกตัวอย่างสภาพสัตว์ทจ่ี ดั อยูใ่ นกลุม่ ASA 3 เช่น
สัตว์ทมี่ ภี าวะโลหิตจาง (Anemia) เนือ่ งจากความสามารถ
ในการขนส่งออกซิเจนไปเลีย้ งทัว่ ร่างกายลดลง เสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) สัตว์ทมี่ ปี ญ
ั หา
ทางระบบประสาท เนือ่ งจากมีความเสีย่ งต่อการเกิดการ
ชักหลังวางยาสลบ และมีความไวรับต่อยาสลบมากกว่า
สัตว์ปกติ (Maranhão MVM, 2011) ดังนัน้ การตรวจค่า
โลหิตวิทยาและค่าเคมีในเลือด รวมไปถึงการตรวจจ�ำเพาะ
บางประเภท จะมีสว่ นช่วยในการประเมินสภาพสัตว์ เพือ่
จัดระดับและวางแผนการวางยาสลบได้อย่างเหมาะสม
(ตารางที่ 2)
การตรวจค่าทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนการวางยา
สลบอาจมีความจ�ำเป็นในสัตว์แก่ทอี่ ายุมากกว่า  7 ปี
เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีแนวโน้มจะมีโรคเรื้อรังอื่นร่วม
ด้วย ในทางกลับกัน มีการศึกษาหลายการศึกษาพบ
ว่าสัตว์ทไี่ ม่แสดงอาการของโรคและถูกจัดอยูใ่ นระดับ
คะแนน ASA ทีน่ อ้ ยกว่า  3 โดยเฉพาะในระดับ 1 แม้
จะตรวจพบค่าทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ แต่ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการวางยาสลบและไม่ได้เพิม่ อัตรา
ความเสีย่ งของการวางยาสลบอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในขณะ
ทีส่ ตั ว์ปว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดทีถ่ กู จัดอยูใ่ นระดับคะแนน
ASA ตัง้ แต่ 3 ขึน้ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ 4 - 5
การตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการก่อนการวางสลบช่วย
ลดอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญ (Grimm Kurt
A. et al., 2015) ในลูกสัตว์และสัตว์เด็ก ควรงดอาหาร
ให้สนั้ ทีส่ ดุ และจ�ำเป็นต้องได้รบั การตรวจระดับน�ำ้ ตาล
กลูโคสในเลือดตอนเช้าของวันผ่าตัดและระหว่างการ
ผ่าตัด เนือ่ งจากมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะน�ำ้ ตาลต�ำ่ สูง
สัตว์บางรายอาจต้องการการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัยและ
เครือ่ งมือจ�ำเพาะอืน่ เพิม่ เติม เช่น การวัดความดัน ควร
ตรวจในสัตว์ทเี่ ป็นโรคไต หัวใจ และต่อมไร้ทอ่ ภาพถ่าย
รังสิวนิ จิ ฉัยช่องอกในสัตว์ทสี่ งสัยปอดอักเสบ หัวใจโต
หรือตรวจวัดคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจในสัตว์ทสี่ งสัยจังหวะการ
เต้นของหัวใจทีผ่ ดิ ปกติ เป็นต้น (WSAVA world congress,
2012; Tamara Grubb et al., 2020)

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2021) / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2564) 33/1, 45-54

ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มตามระดับคะแนน ASA และตัวอย่างหัตถการ
(WSAVA world congress, 2012; Grimm Kurt A. et al., 2015; Anesthesiologists., 2020)
ล�ำดับ

ค�ำจ�ำกัดความ

ตัวอย่างการประเมิน
สภาพสัตว์

ตัวอย่างหัตถการ

1

สัตว์สุขภาพดี

สัตว์สขุ ภาพดีไม่มโี รคแทรกซ้อน

ท�ำหมัน ขูดหินปูน

2

3

4

5

สัตว์ป่วยที่มีพยาธิสภาพของ ลูกสัตว์ สัตว์แก่ การติดเชือ้
ร่างกายน้อย ที่ยังไม่กระทบต่อ เฉพาะที่ โรคเบาหวานทีค่ วบคุม
การท�ำงานของร่างกาย
ได้ โรคอ้วน โรคลิน้ หัวใจไมตรัล
เสือ่ มระยะแรก
สัตว์ป่วยที่มีพยาธิสภาพของ มีไข้ ภาวะโลหิตจาง ภาวะแห้ง
ร่างกายรุนแรง ก่อให้เกิดการ น�้ำ ขาดสารอาหาร อาการชัก
ท�ำงานของร่างกายที่ผิดปกติ มี ที่ควบคุมได้ โรคเบาหวานที่
ผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต ควบคุมไม่ได้ โรคหัวใจที่แสดง
อาการของโรคแต่ควบคุมได้
สัตว์ป่วยที่มีพยาธิสภาพของ ภาวะเลือดเป็นกรด ไข้สงู ลมชัก
ร่างกายรุนแรงมาก ที่ส่งผล
ภาวะช็อก แห้งน�ำ้ รุนแรง โลหิต
กระทบถึงชีวิต
จารุนแรง (PCV<20% ในสุนขั
<15% ในแมว) โรคหัวใจขัน้
รุนแรง
สัตว์ป่วยใกล้เสียชีวิต
ภาวะช็อกและแห้งน�ำ้ ขัน้ รุนแรง
มีโอกาสเสียชีวิตภายใน
มาก ภาวะติดเชือ้ ทัว่ ร่างกาย
24 ชั่วโมง แม้จะได้รับ
หรือมะเร็งระยะสุดท้าย เลือด
การผ่าตัดหรือไม่ก็ตาม
ออกในสมอง ภาวะลิม่ เลือดใน
กระแสเลือด (DIC)

แก้ไขไส้เลือ่ นทัว่ ไป กระดูกหักที่
ไม่มภี าวะช็อก ก้อนเนือ้ ไม่รา้ ย
แรงขนาดเล็ก
แก้ไขกล้ามเนือ้ กะบังลมฉีกขาด
ภาวะมดลูกอักเสบที่ยังไม่เกิด
ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
แก้ไขทางเดินปัสสาวะอุดตัน
โรคของสุนัขพันธุ์หน้าสั้นขั้น
รุนแรง
แก้ไขกระเพาะอาหารบิด
(GDV) มะเร็งทีแ่ พร่กระจาย
ไปทัว่ ร่างกายหรือมะเร็งรุนแรง
ระยะสุดท้าย

หมายเหตุ กลุ่มฉุกเฉิน (Emergency) คือ ภาวะฉุกเฉินที่หากท�ำการแก้ไขช้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตอย่างมีนัย
ส�ำคัญ สามารถจัดอยู่ในทุกกลุ่มของระดับคะแนน ASA ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสี
วินิจฉัยและเครื่องมือจ�ำเพาะ (WSAVA world congress, 2012; Tamara Grubb et al.,
2020)
การตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการ
ทั่วไป

การตรวจค่าจ�ำเพาะ
ทางห้องปฏิบัติการ*

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
(Complete blood count; CBC)
โปรตีนรวมและอัลบูมนิ ในเลือด
(Total plasma protein and albumin)
ค่าน�ำ้ ตาลกลูโคส
การตรวจแร่ธาตุและสารละลาย
ในร่างกาย (Electrolytes)
ค่าของเสียและการท�ำงานของไต
(Blood urea nitrogen and creatinine)
ค่าการท�ำงานของตับเบือ้ งต้น
(Alkaline phosphatase; ALP,
alanine aminotransferase; ALT)
ค่าความถ่วงจ�ำเพาะของปัสสาวะ
(Urine specific gravity)

การตรวจวิเคราะห์กา๊ ซในเลือดหรือ
ความเป็นกรดด่างในเลือด
(Blood gas analysis)
การตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด
(Buccal mucosal bleeding time;
BMBT, Platelet count, Activated
partial thromboplastin time;
APTT, Prothrombin time; PT)
การท�ำงานของต่อมไทรอยด์
ค่าน�ำ้ ตาลฟรุกโตสในเลือดและ
คีโตนในปัสสาวะ
การทดสอบ ACTH stimulation test

การตรวจทางรังสีวินิจฉัยและ
เครื่องมือจ�ำเพาะ**
ภาพถ่ายรังสีวนิ จิ ฉัยช่องอก
(Chest X-ray)
การตรวจอัลตราซาวด์ชอ่ งท้อง
(Abdominal ultrasound)
การวัดคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ (ECG)
การตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียง
ความถีส่ งู (Echocardiogram)
ความดัน (Blood pressure)

หมายเหตุ ตารางนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจจ�ำเพาะเพิ่มเติมเท่านั้น
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสัตว์และความจ�ำเป็นในแต่ละหัตถการ
* การตรวจค่าทางห้องปฏิบัติการจ�ำเพาะเพิ่มเติมส�ำหรับสัตว์ป่วยที่แสดงอาการของโรคหรือมีโรคประจ�ำตัว เช่น เบาหวาน
ภาวะต่อมหมวกไตท�ำงานมากกว่าปกติ (Hyperadrenocorticism; Cushing's disease) เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อการวางยา
สลบและการผ่าตัด หรือในหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การผ่าตัดหัวใจ ปอด เป็นต้น
** การตรวจเพิ่มเติมในสัตว์ป่วยความเสี่ยงสูง สัตว์ที่มีโรคประจ�ำตัว หรือมีภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

อย่างไรก็ตามปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการ
ผ่าตัดสามารถเกิดขึน้ ในทุกระดับคะแนน ASA และถึง
แม้วา่ จะเป็นหัตถการเดียวกัน ในสัตว์แต่ละตัวอาจจัด
อยูใ่ นกลุม่ ของ ASA ทีไ่ ม่เท่ากัน ดังนัน้ เมือ่ ทราบปัญหา
ทีท่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ การปรับสภาพสัตว์กอ่ นการ
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ผ่าตัดจึงจ�ำเป็นอย่างมาก หากเป็นหัตถการทีไ่ ม่เร่งด่วน
(Elective surgery) หรือสามารถรักษาทางยาก่อนได้
ควรจะเลือ่ นการผ่าตัดออกไป เพือ่ ปรับสภาพสัตว์ให้ดขี นึ้
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บทสรุป
ในปัจจุบัน วงการแพทย์ของคนได้มีการจัด
ระดับ ASA ออกเป็น 6 กลุม่ โดยให้คำ� จ�ำกัดความของ
กลุม่ ที่ 6 ทีเ่ พิม่ เข้ามา คือ ผูป้ ว่ ยทีถ่ กู ยืนยันว่ามีสภาวะ
สมองตาย ทีอ่ วัยวะภายในร่างกายจะถูกน�ำออกเพือ่ จุด
ประสงค์ในการบริจาคอวัยวะ (American Society of
Anesthesiologists. 2020) อย่างไรก็ตาม การเก็บเกีย่ ว
อวัยวะในผูป้ ว่ ยทีถ่ กู วินจิ ฉัยสภาวะสมองตายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยังคงมีความท้าทายอยูม่ าก เนือ่ งจากการ
ท�ำงานของร่างกายมีความไม่มนั่ คงสูง ซึง่ อาจก่อให้เกิด
สภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวในระหว่างกระบวนการ
วางยาสลบเพื่อเก็บเกี่ยวอวัยวะ (McKeown D.W.,
Bonser R.S. and Kellum J.A., 2012) ส�ำหรับวงการ
สัตวแพทย์ ได้เริม่ มีการปลูกถ่ายไตจากสัตว์ทมี่ สี ขุ ภาพ
ดีให้แก่สตั ว์ทเี่ ป็นโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายมามากกว่า 
40 ปี และพบว่าแมวมีอตั ราประสบความส�ำเร็จมากกว่า
สุนัข (Ho-Hyun Kwak, Heung-Myong Woo and
Kyung-Mee Park. 2019; Braz et. al., 2021) ในอนาคต
การปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ทถี่ กู วินจิ ฉัยสภาวะสมอง
ตาย อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายในสุนขั และแมว
การศึกษาของ Bille C. และคณะในปี ค.ศ. 2012
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ อายุ และหัตถการการ
ผ่าตัด กับอัตราการเสียชีวิตในระหว่างและหลังการ
วางยาสลบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในขณะทีร่ ะดับ
คะแนน ASA และรูปแบบการวางยาสลบ (Anesthetic
protocol) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการ
เสียชีวติ ในระหว่างและหลังการวางยาสลบอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (Bille C. et al. 2012; Portier K. and
Ida K. K.,2018) โดยเฉพาะในสัตว์ทถี่ กู จัดระดับคะแนน
ASA อยูใ่ นกลุม่ 3-5 เนือ่ งจากส่วนใหญ่สตั ว์จะมีปญ
ั หา
สุขภาพที่ไม่ดีตั้งแต่ก่อนวางยาสลบ การท�ำงานของ
อวัยวะบางอย่างบกพร่อง ส่งผลให้สตั ว์ไม่สามารถทน
ต่อยาสลบและไม่สามารถควบคุมสมดุลของร่างกาย
โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจใน

ระหว่างการวางยาได้  นอกจากนีย้ งั พบว่าระดับคะแนน
ASA เป็นปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ในการพักฟืน้ ในหน่วยสัตว์ปว่ ยวิกฤติ (ICU care) โดย
ระดับคะแนน ASA ทีส่ งู ขึน้ จะมีระยะเวลาในการพัก
ฟืน้ นานขึน้ น�ำไปสูค่ า่ ใช้จา่ ยทีม่ ากขึน้ ตามมา และยัง
มีความสัมพันธ์กับอัตราและความรุนแรงของปัญหา
แทรกซ้อนไม่พงึ ประสงค์ระหว่างการผ่าตัดในสุนขั และ
แมว เช่น ภาวะใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และมีผลต่อ
คุณภาพการฟื้นจากการสลบในม้าอีกด้วย โดยที่การ
ปรับสภาพสัตว์เพือ่ ลดระดับของคะแนน ASA ก่อนการ
ผ่าตัดช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตระหว่างและ
หลังการวางยาสลบ (Portier K. and Ida K. K.,2018)
การตรวจร่างกายสัตว์อย่างละเอียดและจัด
ระดับด้วยระบบคะแนน ASA มีประโยชน์ในการประเมิน
สภาพสัตว์ก่อนการวางยาสลบและการเลือกรูปแบบ
การวางยาสลบอย่างเหมาะสม ทั้งนี้สัตวแพทย์ต้อง
เข้าใจและสามารถจัดระดับของสัตว์ป่วยได้อย่างถูก
ต้องเสียก่อน การตรวจค่าทางห้องปฏิบตั กิ ารก่อนการ
วางยาสลบอาจไม่จำ� เป็นในสัตว์สขุ ภาพดี (young and
healthy) ทีไ่ ม่พบความผิดปกติของร่างกาย ถูกจัดอยูใ่ น
ระดับคะแนน ASA 1 และเข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน
เช่น ท�ำหมัน ในทางกลับกันสัตว์ปว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
มีโรคประจ�ำตัว หรือมีสภาวะทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งของการ
วางยาสลบ จ�ำเป็นจะต้องได้รบั การตรวจทีจ่ ำ� เป็นต่อโรค
หรือสภาวะนัน้ อย่างละเอียดเพิม่ เติม (WSAVA World
Congress, 2012; Grimm Kurt A. et al., 2015)
กรณีทสี่ ตั ว์สามารถรอได้และถูกจัดอยูใ่ นกลุม่
ASA ทีส่ งู โดยเฉพาะตัง้ แต่ระดับ 3 เป็นต้นไป ควรมีการ
ปรับสภาพสัตว์กอ่ น โดยการปรับสภาพสัตว์ (Patient
stabilization) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การปรับ
สภาพสัตว์ในทันที (Acute stabilization) เช่น การให้
น�ำ้ เกลือเข้าเส้นในสัตว์ทมี่ ภี าวะแห้งน�ำ้ ช็อก สมดุลกรด
เบสเสียหาย เป็นต้น และการปรับสภาพสัตว์ในระยะ
ยาว (Chronic stabilization) เช่น การเริม่ ให้ยารักษา
โรคหัวใจในสัตว์ทมี่ ภี าวะน�ำ้ ท่วมปอดจากโรคหัวใจและ
เลือ่ นการผ่าตัดออกไป 2 - 4 สัปดาห์ เป็นต้น (Tamara
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Grubb et al., 2020) จากนัน้ จึงประเมินและจัดระดับ
คะแนน ASA ใหม่อกี ครัง้ ในเช้าก่อนการวางยาผ่าตัด
ในแง่ของศัลยแพทย์ ระดับ ASA ทีส่ งู บ่งบอกให้ตอ้ ง
มีการวางแผนการผ่าตัดทีด่ ี จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
การผ่าตัด  และท�ำการผ่าตัดทีจ่ ำ� เป็นต่อชีวติ ให้สมบูรณ์
ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ในแง่ของวิสัญญีแพทย์
ระดับ ASA ที่สูง บ่งบอกว่าสัตว์ต้องการรูปแบบการ
วางยาสลบที่ปลอดภัยที่สุด รวมถึงต้องประเมินและ
เฝ้าระวังสัญญาณชีพระหว่างผ่าตัดอย่างเข้มข้นใกล้ชดิ
อาจมีปญ
ั หาแทรกซ้อนเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ วิสญ
ั ญีแพทย์
จึงต้องตื่นตัว คิดแผนรับมือล่วงหน้า  และพร้อมที่จะ
แก้ไขสถานการณ์เมือ่ เกิดปัญหา นอกจากนีก้ ารประเมิน
สภาพสัตว์ดว้ ยระบบคะแนน ASA ยังมีความเป็นสากล
น�ำไปใช้งา่ ย ท�ำให้การท�ำงานระหว่างวิสญ
ั ญีแพทย์และ
ศัลยแพทย์ มีความสะดวก เข้าใจถูกต้องตรงกัน และมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นการประเมินสภาพสัตว์และจัดระดับ
ตามคะแนน ASA อย่างถูกต้อง จะน�ำไปสูก่ ารเลือกรูป
แบบการวางยาสลบและการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม
เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังการผ่าตัด รวมไปถึงลดระยะเวลาในการ
พักฟืน้ ทีโ่ รงพยาบาลและค่าใช้จา่ ยในระยะยาว
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ค�ำถามท้ายบทความ
1. ข้อใดต่อไปนีผ้ ดิ
    ก. ASA คือการประเมินสภาพสัตว์โดยการตรวจ
        ร่างกายอย่างละเอียด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
    ข. ASA ยิง่ สูงหมายถึงมีความเสีย่ งระหว่างการวางยา
        และผ่าตัด มีอตั ราการเสียชีวติ ทีส่ งู มากขึน้ ทัง้ ใน
        ระหว่างการวางยาและหลังจากฟืน้ 1-3 วัน
    ค. ASA อาจเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพสัตว์ ถึงแม้วา่
        จะเป็นหัตถการเดียวกัน แต่ระดับ ASA ทีป่ ระเมิน
        อาจไม่เท่ากัน
    ง. ASA ประเมินครัง้ แรกเมือ่ เจอสัตว์เท่านัน้ ถึง
        แม้วา่ จะมีการปรับสภาพสัตว์ ระดับของ ASA ก็
        จะไม่เปลีย่ นแปลง
2. ข้อใดต่อไปนีถ้ กู ต้อง
    ก. สัตว์ทมี่ ภี าวะโรคหัวใจล้มเหลว (CHF) ทีแ่ สดง
        อาการน�ำ้ ท่วมปอด จัดอยูใ่ น ASA กลุม่ ที่ 4
    ข. สัตว์ทมี่ ี Mast cell tumor แพร่กระจายไปทัว่
        รา่ งกาย ผิวหนังแดงและอักเสบ มีแผลปะทุจากก้อน
        เนือ้ ผลอัลตราซาวน์พบก้อนทีต่ บั และม้าม มีภาวะ
        ขาดสารอาหารและแห้งน�ำ้ ร่วมด้วย จัดอยูใ่ น ASA
        กลุม่ ที่ 5
    ค. ถูกทัง้ ก. และ ข.
    ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
3. ข้อใดต่อไปนีถ้ กู ต้องทีส่ ดุ
    ก. ASA ช่วยให้วสิ ญ
ั ญีแพทย์สามารถประเมินสภาพ
           สตั ว์และแก้ไขความผิดปกติของสัตว์กอ่ นการผ่าตัด
       เลือกใช้ยาสลบและยาระงับปวดได้อย่างเหมาะ
       สมกับสัตว์และหัตถการ และวางแผนการเฝ้าระวัง
        และรับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉินระหว่างการผ่าตัด
       และหลังจากการฟืน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ข. ในสัตว์ทม่ี รี ะดับ ASA สูง ศัลยแพทย์ควรจัดระดับ
        ความส�ำคัญและท�ำการผ่าตัดทุกอย่างทีป่ ระเมิน
        ไว้ให้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ถึงแม้วา่ บางหัตถการจะ
        ไม่สง่ ผลกระทบถึงชีวติ เพือ่ ให้สตั ว์ไม่ตอ้ งวางยา
        สลบหลายครัง้
    ค. หากเป็นหัตถการทีร่ อได้ ไม่สง่ ผลกระทบถึงชีวติ
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          ของสัตว์ทนั ที ควรท�ำการแก้ไขสภาพสัตว์กอ่ น แล้ว
        ประเมินระดับ ASA ซ�ำ้ อีกครัง้ ในเช้าของวันผ่าตัด
        หากพบว่าความผิดปกตินนั้ ๆ ดีขนึ้ ระดับ ASA ที่
        ประเมินได้ใหม่ลดลง แต่สภาพสัตว์ยงั ไม่กลับเข้า
        สูค่ า่ ปกติ ให้ดำ� เนินการผ่าตัดได้ทนั ที ถึงแม้วา่
        จะสามารถรอปรับสภาพสัตว์จนกลับมาปกติได้
        ก็ตาม
    ง. อัตราการเสียชีวติ ของสัตว์สมั พันธ์กบั ระดับของ
        ASA ทัง้ นีห้ ากการผ่าตัดส�ำเร็จไปด้วยดี สัตว์ฟน้ื
        จากการสลบแล้ว ไม่จำ� เป็นต้องติดตามอาการ
        อย่างใกล้ชดิ หลังผ่าตัด
4. แมวพันธุ์ DSH อายุ 1 ปี โดนรถชนมา 1 วัน มีอาการ
หอบ ไม่กนิ อาหาร ขับถ่ายน้อย ผลภาพถ่ายรังสีวนิ จิ ฉัย
พบว่ากะบังลมฉีกขาด โดยมีตบั และล�ำไส้เล็กบางส่วน
เข้าไปในช่องอก ไม่พบกระดูกหักทีจ่ ดุ อืน่ ตรวจร่างกาย
พบภาวะแห้งน�ำ้ 7% หอบ หายใจมากกว่า  60 ครัง้ ต่อ
นาที ความดัน 90 mmHg ผลเลือดพบเม็ดเลือดแดง
อัดแน่น 30% ผล blood gas พบภาวะเลือดเป็นกรด
สูง ผลเลือดพบค่าของเสีย 87 ค่าไต 3 ค่าโปรตีน 10
สัตวแพทย์ควรจะตัดสินใจจัดการกับเคสนี้อย่างไรจึง
จะดีทสี่ ดุ ส�ำหรับสัตว์
    ก. สวนปัสสาวะและให้นำ�้ เกลือเข้าเส้น 1-2 ชัว่ โมง
        แล้วท�ำการผ่าตัดแก้ไขกะบังลมฉีกขาดในวันนัน้
    ข. อาการเร่งด่วน ถือว่าเป็น ASA 4(E) ต้องรีบผ่าตัด
        ทันที ให้ออกซิเจนเสริม 3-5 นาทีกอ่ นวางยาสลบ
    ค. แอดมิดดูอาการ 1 คืน ให้ออกซิเจน และน�ำ้ เกลือ
        เข้าเส้น แกไขภาวะผิดปกติทที่ ำ� ได้ ประเมินสภาพ
        สัตว์รว่ มกับตรวจเช็คค่า blood gas และค่าเลือด
        ซ�ำ้ ตอนเช้าก่อนผ่าตัด
    ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
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5. สุนขั พันธุ์ GR มาด้วยอาการ Active bleeding จาก
ก้อนทีม่ า้ มแตก ผลการตรวจร่างกายและประเมินสภาพ
สัตว์รว่ มกับค่าเลือดพบว่าสัตว์อยูใ่ นกลุม่ ASA 4 (E)
จ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัดเร่งด่วน วิสญ
ั ญีแพทย์ควร
เตรียมพร้อมอย่างไรจึงจะดีทสี่ ดุ
    ก. เตรียมถ่ายเลือด ให้ออกซิเจนตัง้ แต่กอ่ นการผ่าตัด
        แก้ไขสภาวะผิดปกติทสี่ ามารถแก้ได้อย่างรวดเร็ว
        และจ�ำเป็นก่อน เคลือ่ นไหวสัตว์ดว้ ยความ
        ระมัดระวัง น�ำสลบในสภาวะทีส่ ตั ว์สงบทีส่ ดุ โดย
         ให้สลบอย่างราบรืน่ และไม่กดการท�ำงานของหัวใจ
        และปอดมากเกินไป
     ข. เฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างการผ่าตัดอย่าง
        ใกล้ชดิ ติด ECG วัดความดัน อัตราการเต้นของ
        หัวใจและระดับออกซิเจน ทุกๆ 2-3 นาที
    ค. ค�ำนวณยาฉุกเฉิน สารน�ำ้ เพิม่ ความดัน ผสมยา
        ทัง้ หมดให้พร้อมใช้ตามน�ำ้ หนักตัวเตรียมพร้อมไว้
        ในห้องผ่าตัด
    ง. ถูกทุกข้อ
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พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาและการรั ก ษาภาวะความผิ ด ปกติ ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ของไตและหั ว ใจ
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม1*, และสุนิพัจ พร้อมมูล2

บทคัดย่อ
ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (cardiovascular system) และระบบการท�ำงานของไต (renal system) เป็น
อวัยวะทีส่ ำ� คัญในการควบคุมการไหลเวียนโลหิต (hemodynamic) ของร่างกาย ภายใต้การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
การควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนวัติ และฮอร์โมน ซึง่ เมือ่ เกิดความผิดปกติของไตและหัวใจจะสามารถส่งผล
ต่ออีกอวัยวะได้ หรืออาจส่งผลต่อทั้งสองอวัยวะ รวมทั้งก่อให้เกิดวงจร vicious cycle ตามมา โดยบทความนี้ได้
กล่าวถึงกลุม่ ย่อยของ cardiorenal syndrome ตามพยาธิสรีรวิทยาของโรค การวินจิ ฉัย และแนวทางการจัดการ
โดยใช้หลักอธิบายความสัมพันธ์ของกลไก ประกอบด้วย การเปลีย่ นแปลงของการไหลเวียนโลหิต การท�ำงานของ
ระบบประสาทซิมพาเธติกและฮอร์โมนเรนนิน เองจิโอเทนซิน และแอลโดสเตอโรน รวมถึงการท�ำงานของเซลล์บุ
ผนังหลอดเลือดที่ผิดไปจากปกติ
ค�ำส�ำคัญ: ความผิดปกติที่มีความสัมพันธ์กันของไตและหัวใจ, พยาธิสรีรวิทยา, การรักษา
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*
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บทน�ำ
ภาวะ cardiorenal syndrome (CRS) หรือ
ความผิดปกติที่มีความสัมพันธ์กันของไตและหัวใจ
เป็นกลุม่ อาการซับซ้อนทางคลินกิ ซึง่ เป็นผลจากความ
สัมพันธ์กนั ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด  และระบบ
การท�ำงานของไต โดยจะเกิดขึน้ เมือ่ ระบบอวัยวะหนึง่
เกิดความเสียหายหรือมีการท�ำงานลดลง และส่งผลก
ระทบให้อกี ระบบอวัยวะหนึง่ เสียหายหรือมีการท�ำงาน
ลดลงตามมา

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด
cardiorenal syndrome
ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และไต เป็นระบบ
อวัยวะทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกันเพือ่ ปรับสมดุลของการไหล
เวียนโลหิตภายในร่างกาย เมือ่ ระบบใดระบบหนึง่ เกิด
ความเสียหายแบบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง จนกระทัง่ ส่งผล
ให้การท�ำงานของระบบนัน้ ๆ เกิดความผิดปกติไป จะส่ง
ผลให้อกี ระบบทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกันนัน้ เกิดความเสียหาย
หรือท�ำงานผิดปกติตามมา (Ronco et al., 2008) เรียกกลุม่
อาการผิดปกติดงั กล่าวว่า cardiorenal syndrome
ในทางสั ต วแพทย์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอ
แนะตามมติที่ประชุม (consensus statements)
จ�ำแนกกลุม่ อาการ cardiorenal symdrome ออกเป็น
cardiovascular-renal disorders (CvRDs) ชนิดต่างๆ
ได้แก่ ภาวะ CvRD ซึง่ มีปญ
ั หาตัง้ ต้นจากความผิดปกติ
ของหัวใจร่วมหลอดเลือดแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของ
ไต (CvRDH) ภาวะ CvRD ซึง่ มีปญ
ั หาตัง้ ต้นจากความ
ผิดปกติของไตแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของหัวใจร่วม
หลอดเลือด (CvRDk) และภาวะ CvRD ที่เป็นผลมา
จากโรคหรือความผิดปกติในระบบอื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและไต (CvRDo) โดย
อาศัยกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคเป็นพืน้
ฐาน (Pouchelon et al., 2015) พร้อมทัง้ เสนอแนวทาง
การวินิจฉัยและการจัดการปัญหาดังกล่าว
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ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และไต เป็นระบบ
อวัยวะทีม่ กี ารท�ำงานร่วมกันเพือ่ ปรับสมดุลของการไหล
เวียนโลหิตภายในร่างกาย เมือ่ ระบบใดระบบหนึง่ เกิด
ความเสียหายแบบเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง จนกระทัง่ ส่งผล
ให้การท�ำงานของระบบนัน้ ๆ เกิดความผิดปกติไป จะส่ง
ผลให้อกี ระบบทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกันนัน้ เกิดความเสียหาย
หรือท�ำงานผิดปกติตามมา  (Ronco et al . 2008) เรียก
กลุม่ อาการผิดปกติดงั กล่าวว่า cardiorenal syndrome
ในทางสัตวแพทย์ ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอ
แนะตามมติที่ประชุม (consensus statements)
จ�ำแนกกลุม่ อาการ cardiorenal symdrome ออกเป็น
cardiovascular-renal disorders (CvRDs) ชนิดต่างๆ
ได้แก่ ภาวะ CvRD ซึง่ มีปญ
ั หาตัง้ ต้นจากความผิดปกติ
ของหัวใจร่วมหลอดเลือดแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของ
ไต (CvRDH) ภาวะ CvRD ซึง่ มีปญ
ั หาตัง้ ต้นจากความ
ผิดปกติของไตแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของหัวใจร่วม
หลอดเลือด (CvRDk) และภาวะ CvRD ที่เป็นผลมา
จากโรคหรือความผิดปกติในระบบอื่นที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและไต (CvRDo) โดย
อาศัยกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคเป็น
พื้นฐาน (Pouchelon et al , 2015) พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการวินิจฉัยและการจัดการปัญหาดังกล่าว
โดยค�ำนิยามของกลุ่มอาการ CvRDs แต่ละชนิด รวม
ทั้งตัวอย่างของความผิดปกติที่ท�ำให้เกิดกลุ่มอาการ
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ตารางที่ 1 แสดงการจ�ำแนกกลุม่ อาการของ CvRDs แต่ละชนิด (Orvalho et al.,
2017)
Type of Cardiorenal
Syndrome

CvRD Consensus

Type 1: Acute
Cardiorenal Syndrome

CvRDH unstable

Type 2: Chronic
Cardiorenal Syndrome

CvRDH stable

Type 3: Acute
Renocardiac Syndrome

CvRDK unstable

Type 4: Chronic
Renocardiac Syndrome

CvRDK stable

CKD inducing cardiac dysfunction

Type 5: Secondary
Cardiorenal Syndrome

CvRDO

Cardiorenal dysfunction
inducing by other
disease

Definition

Conditions

Acute cardiac
Acute heart failure,
dysfunction to acute
cardiogenic shock
kidney injury (AKI)
Chronic cardiovascular Chronic heart failure,
disease progressive congestive nephropathy
chronic kidney disease
(CKD)
AKI inducing cardiac
AKI, hyperkalemia,
dysfunction
uremia
Chronic glomerular
disease, anemia ,
systemic hypertension
Diabetes mellitus
Sepsis, gastric dilation
and volvulus

รูปที่ 1 แสดงกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิด CvRDs โดยลูกศรสีนำ�้ เงินแสดงถึงกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาทีต่ งั้ ต้นจากความ
ผิดปกติของหัวใจร่วมหลอดเลือดแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของไต หรือ CvRDH ส่วนลูกศรสีแดงแสดงถึงกลไกทางสรีรวิทยาที่ ตัง้
ต้นจากความผิดปกติของไตแล้วส่งผลต่อการท�ำงานของหัวใจร่วมหลอดเลือด หรือ CvRDk (Pouchelon et al., 2015)
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การรักษากลุ่มอาการ cardiorenal
syndrome ชนิดต่างๆ
1. Acute Cardiorenal Syndrome (CvRDH
unstable)
กลุ่มอาการ CvRDH unstable เกิดได้จาก
โรคหรือความผิดปกติของหัวใจทีส่ ง่ ผลท�ำให้ cardiac
output ลดลง ท�ำให้ร่างกายต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่ม
ปริมาตรเลือดที่กลับสู่หัวใจ (preload) โดยผ่านการก
ระตุ้นการท�ำงานของระบบ RAAS เพื่อเพิ่ม venous
return ให้หัวใจได้รับเลือดมากขึ้น และกระตุ้น SNS
เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นและการบีบตัวของหัวใจ แต่
เนื่ อ งจากมี ภ าวะความผิ ด ปกติ ข องหั ว ใจท� ำ ให้ มี
ปริมาตรเลือดคั่งสะสมในหัวใจมากขึ้น จนท�ำให้เกิด
ภาวะ congestive heart failure (CHF) และท�ำให้ renal
blood flow และ GFR ลดลง ก่อให้เกิดการเสียหายของ
ไตอย่างเฉียบพลัน (acute kidney injury; AKI) ตาม
มาได้ โรคหรือความผิดปกติที่พบบ่อย เช่น โรคลิ้นหัว
ใจไมทรัลเสือ่ ม (myxomatous mitral valve disease;
MMVD) โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่
ผิดปกติ (dilated cardiomyopathy; DCM) โรคกล้าม
เนือ้ หัวใจหนาผิดปกติ (hypertrophic cardiomyopathy;
HCM) และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
(severe arrhythmias) เป็นต้น
การจัดการกลุม่ อาการ CvRDH unstable ทาง
อายุรกรรม ประกอบด้วย (1) การใช้ยากระตุ้นการบีบ
ตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ มีคุณสมบัติในการเพิ่มแรงบีบ
ตัวของหัวใจ และเพิ่ม stroke volume เป็นหลัก แต่
ไม่มีคุณสมบัติในการลด arterial pressure ยกเว้น
pimobendan ที่ออกฤทธิ์เป็น inodilator ท�ำให้เพิ่ม
แรงในการบีบตัวของหัวใจ และท�ำให้หลอดเลือดแดง
ขยายตัวด้วยการลด systemic vascular resistance
ได้ (2) การใช้ยาลด preload ได้แก่ ยาขับน�ำ 
้ (diuretic)
เช่น loop diuretics, aldosterone antagonist, thiazide
และกลุม่ ยา angiotensin converting enzyme inhibitor
(ACEi) รวมถึง nitroglycerin ซึง่ ช่วยขยายหลอดเลือด
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ด�ำ และ (3) การใช้ยาลดแรงต้านที่ ventricle เพื่อบีบ
เลือดออกไปยัง circulatory system (afterload) หรือ
ยาลดความดัน ได้แก่ ACEi, angiotensin receptor
blocker (ARB), beta-blocker, calcium channel
blocker และ PDEi การใช้ยาในกลุ่มที่ (2) และ (3)
จ�ำเป็นต้องมีการตรวจติดตามโดยการวัดความดัน
โลหิตอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่าเกิดภาวะความ
ดันโลหิตต�่ำ  (hypotension) อันเป็นผลจากยา ควร
พิจารณาลดขนาดยาหรือหยุดยา โดยพิจารณาตาม
สภาวะโรค
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ภาวะ CHF ส่ง
ผลให้ renal perfusion ลดลง ซึ่งหากมีความรุนแรง
ก็อาจท�ำให้เกิดภาวะ AKI ตามมาได้ ดังนั้น ควรมี
การตรวจวัดค่าการท�ำงานของไต เช่น blood urea
nitrogen (BUN) serum creatinine หรือ symmetric
dimethylarginine (SDMA) อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับ
มีการติดตามอาการ CHF ของสัตว์ป่วย เพื่อพิจารณา
ปรับความถี่ หรือขนาดยาให้เหมาะสมตามอาการ หลีก
เลี่ยงหรือลดโอกาสการเกิดภาวะ AKI จากการใช้ยา
แนวทางการติดตามการรักษาภาวะ CHF แสดงใน
ตารางที่ 2
2. Chronic Cardiorenal Syndrome (CvRDH
stable)
สั ต ว์ ป ่ ว ยโรคหั ว ใจเรื้ อ รั ง ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้
รับยากลุ่ม diuresis และ ACEi อยู่นั้น มีโอกาส
พบ hypovolemia และ hypotension รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงของ intrarenal hemodynamic และ
การเปลี่ยนแปลงของระดับเกลือแร่ (electrolytes)
ในร่างกายได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมินระดับน�้ำใน
ร่างกาย (hydration status) ความดันโลหิต ระดับเกลือ
แร่ และตรวจวัดค่าการท�ำงานของไต อย่างต่อเนื่อง
หากพบว่าสัตว์ป่วยเกิดภาวะ azotemia และภาวะ
ขาดน�้ำมากขึ้น ให้พิจารณาลดขนาดของยา หรือหยุด
ยา จนกว่าภาวะ azotemia หรือภาวะขาดน�ำ้ ดีขนึ้ แล้ว
จึงพิจารณาปรับเปลีย่ นการบริหารยาดังกล่าวอีกครัง้
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การเลือกใช้ยาในกลุ่ม ACEi เช่น enarapril,
benazepril, ramipril และ imidapril นั้น มีข้อแนะน�ำ
ให้เริม่ ใช้ในขนาดยาต�ำ่ สุดก่อน แล้วค่อยปรับขนาดยา
ขึ้นตามความจ�ำเป็นโดยพิจารณาจากอาการและการ
ตอบสนองของสัตว์ป่วยเป็นส�ำคัญ ส่วนการให้สารน�้ำ
ทดแทนในรายโรคหัวใจเรื้อรังนั้นเนื่องจากมีโอกาส

เหนี่ยวน�ำให้เกิดภาวะ volume overload ได้ง่าย ดัง
นั้น จึงควรพิจารณาให้เฉพาะในรายที่มีความจ�ำเป็น
ยิ่งยวด และควรมีการค�ำนวณปริมาตรและอัตราเร็ว
ในการให้สารน�ำ้ อย่างระมัดระวัง รวมทัง้ พิจารณาเลือก
ชนิดของสารน�้ำอย่างเหมาะสม

ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการติดตามอาการของสัตว์ป่วยที่มีภาวะ CHF
วิธีการติดตามอาการ

ความถี่ในการติดตามอาการ

Sleeping respiratory rate ทุกวัน (ท�ำได้ถี่มากขึ้นหากสัตว์แสดงภาวะหายใจล�ำบาก)
Blood test

Blood pressure
ECG

Radiography
Echocardiography

PCV/ total solids / renal biomarkers / electrolytes
• ตรวจทันทีเมื่อสัตว์เข้ารับการรักษา
• 5 – 7 วันหลังจากอาการคงที่
• 5 – 7 วันหลังจากปรับ ACEi และ diuretics
• 3 – 6 เดือนหากอาการคงที่
ตรวจทุกครั้งเมื่อมีอาการเกี่ยวข้องกับภาวะ hypotension หรือทุกครั้งเมื่อสัตว์
เข้าท�ำการรักษา
Standard
• หากพบ arrhythmia จากการตรวจร่างกาย
• มีอาการบ่งชี้ arrhythmia
Holter ECG monitor
• หากมีอาการเกี่ยวข้องกับภาวะ arrhythmia
• 7 – 14 วันหลังได้รับยา antiarrhythmic drugs
เมื่อมีอาการของการท�ำงานของหัวใจผิดปกติ เช่น หอบ ไอ และเป็นลม
เมื่อมีอาการผิดปกติเกี่ยวของกับภาวะ CHF โดยเฉพาะการหายใจ
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3. Acute Renocardiac Syndrome (CvRDK
unstable)
CvRDK unstable หมายถึง สาเหตุใดก็ตามที่
ท�ำให้เกิดภาวะ AKI อย่างรุนแรงจนพบภาวะ  oliguria
หรือ anuria สาเหตุหลัก ได้แก่ (1) ภาวะ pre-renal
azotemia หรือ perfusion ลดลง เช่น dehydration,
hypovolemia และ hypotension (2) ภาวะ renal
azotemia เช่น การได้รบั สารพิษซึง่ มีผลต่อไต และ/หรือ
การติดเชื้อที่ท�ำให้เกิดการอักเสบหรือเสียหายของไต
และ (3) ภาวะ post-renal azotemia เช่น การเกิดการ
อุดตันหรือการฉีกขาดของท่อทางเดินปัสสาวะ ภาวะ
oliguria หรือ anuria ส่งผลให้เกิด volume overload,
electrolyte imbalance และ uremic ซึ่งมีโอกาสส่ง
ผลต่อการท�ำงานของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดทั้ง
สิน้ โดยภาวะ volume overload ทีร่ นุ แรงอาจส่งผลให้
เกิดให้เกิดภาวะ pulmonary edema หรือ anasarca
ตามมา และภาวะ electrolyte imbalance โดยเฉพาะ
hyperkalemia อาจเหนี่ยวน�ำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ได้ ส่วนภาวะ uremia นัน้ อาจท�ำให้เกิดภาวะ uremic
pericarditis แต่มีรายงานการพบไม่มากนัก
การจัดการกลุ่มอาการ CvRDK unstable มุ่ง
เน้นการแก้ไขสาเหตุตั้งต้นที่ท�ำให้เกิดภาวะ AKI  เป็น
ส�ำคัญ โดยในกรณีภาวะ AKI ทีเ่ กิดจาก dehydration,
hypovolemia หรือ hypotension ควรท�ำการแก้ไข
สาเหตุตั้งต้นของปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ renal blood
flow กลับสู่ระดับปกติโดยเร็วที่สุด แต่ควรระมัดระวัง
มิให้เกิดภาวะ overhydration ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการ
ประเมินระดับน�ำ้ ในร่างกายด้วยการประเมิน hydration
status และอัตราการสร้างปัสสาวะ รวมทั้งมีการการ
ค�ำนวณปริมาตร อัตราเร็ว และชนิดของสารน�้ำที่ให้
อย่างเหมาะสม หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข
แล้ว ยังพบสัตว์ปว่ ยยังมีภาวะ oliguria หรือ anuria อยู่
อาจพิจารณาใช้ยากระตุ้นการขับปัสสาวะเป็นล�ำดับ
ถัดไป
สัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะ oliguria หรือ anuria
อาจเกิดความผิดปกติในการขับทิ้ง potassium ท�ำให้
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เกิดภาวะ hyperkalemia ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจ
เต้นผิดจังหวะได้ ถือเป็นภาวะวิกฤติที่ควรได้รับการ
แก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยแนวทางการแก้ ไ ขภาวะ
hyperkalemia แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงแนวทางการรักษาภาวะ Hyperkalemia
Treatment
Calcium
gluconate

Dose

Mechanism

10% solution
Protec
0.5-1 ml/kg over myocardium (no
10-20 minutes IV effect on serum K)

50% Dextrose
With regular
Shift K out of
(with or without insulin 0.1-0.25 vascular into cells
insulin)
U/kg IV with 50%
(no effect on
dextrose bolus
serum K)

Onset

Length of effect

Immediate

15-20 minutes

15-30 minutes

4-6 hours

Furosemide

1-2 mg/kg q 6-12 Renal elimination
hours IV

5 minutes

4-6 hours

Sodium
bicarbonate

0.5-1 mEq/kg over Shift extracellular
10-15 minutes IV
K into cell

-

-

Immediate

Duration of dialysis

Renal replacement
therapy

-

Movement across
a concentration
gradient

เมื่อแก้ไขทางยาแล้ว หากสัตว์ป่วยยังคงมี
ภาวะ oliguria หรือ anuria หรือมีภาวะ hyperkalemia
เกินกว่า 24 – 48 ชั่วโมง ควรพิจารณาท�ำการบ�ำบัด
ทดแทนไต (renal replacement therapy) ด้วยการ
ล้างไตทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) หรือการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (hemodialiysis) เพื่อ
เพิ่มอัตราการรอดชีวิต
4.Chronic Renocardiac Syndrome (CvRDK
stable)
สัตว์ปว่ ยภาวะไตวายเรือ้ รัง จะมีการกระตุน้ การ
ท�ำงานของ SNS และ RAAS ซึง่ ท�ำให้เกิด vasoconstriction
และ systemic hypertension ตามมาอย่างต่อเนื่อง

แม้วา่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะท�ำให้มี glomerular
pressure เพิม่ ขึน้ แต่กอ็ าจส่งผลเสียต่อไตด้วย เนือ่ งจาก
กระบวนการดังกล่าวเพิม่ afterload ส่งผลให้หวั ใจท�ำงาน
หนักขึน้ จนเกิด cardiac remodeling (รูปที่ 2) นอกจาก
นีใ้ นสัตว์ปว่ ยไตวายเรือ้ รัง อาจเกิดภาวะโลหิตจางเรือ้ รัง
ท�ำให้ tissue oxygenation ในเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ลดลง ส่งผล
ให้เนือ้ เยือ่ เหล่านัน้ เกิด fibrosis หรือ apoptosis ตามมาได้
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A

B

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการตรวจหัวใจด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู (echocardiogram) ท่า left parasternal long axis 4-chambers
พบว่าในสุนขั ทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง (chronic systemic hypertension) จากโรคไตวายเรือ้ รังจะพบการหนาตัวของผนังหัวใจ
ห้องล่างซ้าย (A) เมือ่ เปรียบเทียบกับผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายในสุนขั ทีม่ ภี าวะความดันปกติ (B)

การจัดการสัตว์ป่วยที่มีกลุ่มอาการ CvRDK
stable มีแนวทางการจัดการตามหลัก IRIS Treatment
Recommendations 2019 รวมถึงการจัดการสมดุลน�ำ้
และเกลือแร่ในร่างกาย การจัดการด้านโภชนาการ และ
การจัดการภาวะความดันโลหิตสูง ซึง่ อาจพิจารณาปรับ
เปลีย่ นแผนการรักษาของสัตว์ปว่ ยแต่ละราย ตามแต่
ภาวะต่างๆ ทีพ่ บร่วมด้วย
5. Secondary Cardiorenal Syndrome (CvRDO)
CvRDO เป็นผลมาจากโรคหรือความผิดปกติ
ในระบบอื่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจร่วมหลอด
เลือดและไต ท�ำให้ระบบหัวใจหรือไตเกิดปัญหาขึ้น
อาจเกิดปัญหาขึน้ เพียงระบบเดียว หรือเกิดขึน้ ทัง้ สอง
ระบบพร้อมกัน โดยโรคหรือความผิดปกติทเี่ ป็นปัญหา
ต้นเหตุทที่ ำ� ให้เกิด CvRDO นัน้ อาจเป็นแบบเฉียบพลัน
หรือเรือ้ รังก็ได้  ซึง่ โรคหรือความผิดปกติทพี่ บได้บอ่ ยว่า
เป็นต้นเหตุของกลุม่ อาการ CvRDO ได้แก่ ภาวะพิษเหตุ
ติดเชือ้ (sepsis) ภาวะตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis)
ภาวะ hyperadrenocorticism การเกิดภาวะกระเพาะ
อาหารขยายและบิดหมุน (gastric dilatation and
volvulus) หรือการเกิดภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด
(embolism) รวมทัง้ ในสัตว์ปว่ ยกลุม่ อาการตอบสนอง
ต่อการอักเสบทั่วร่างกาย (systemic inflammatory
response syndrome; SIRs) และภาวะล้มเหลวหลาย
ระบบ (multiple organs dysfunction syndrome;
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MODs) ซึง่ การจัดการแก้ไขปัญหาของสัตว์ปว่ ยกลุม่ นี้
จะมุง่ เน้นไปทีก่ ารแก้ไขสาเหตุ ร่วมกับการรักษาแบบ
ประคับประคองอาการหรือการรักษาตามอาการอย่าง
เหมาะสม

สรุป
กลุม่ อาการ cardiorenal syndrome เป็นกลุม่
อาการซับซ้อนทางคลินิกที่อาจพบได้ในสัตว์ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบการ
ท�ำงานของไต หรือมีโรคหรือความผิดปกติอนื่ ทีม่ ผี ลให้
เกิดความผิดปกติของทัง้ สองระบบดังกล่าว การรักษา
CvRDs แต่ละชนิด สัตวแพทย์ผรู้ กั ษาจ�ำเป็นต้องมีการ
สืบค้นหาสาเหตุตงั้ ต้น และให้การรักษาหรือการแก้ไข
จัดการปัญหาตั้งต้นอย่างเหมาะสม จึงสามารถแก้ไข
หรือควบคุมความรุนแรงของกลุม่ อาการ cardiorenal
syndrome ทีเ่ กิดขึน้ ได้
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Pathophysiology and treatment of cardiorenal
syndrome
Thanawat Khao-iam1*, Sunipad Prommool2

Abstract
The cardiovascular system and renal system have a significant complex interplay in hemodynamic
regulation under a collaboration between autonomic nervous systems and hormones. Thereby,
dysfunction of heart and kidneys by acute or chronic disease in one of these organs may induce acute
or chronic dysfunction of the other or maybe both organs directly, which cause a vicious cycle. This
article aims to describe the pathophysiology, diagnosis and management of cardiorenal syndrome
through mechanisms and relevance. Which consists of blood circulation conversion, the sympathetic
nervous system and the renin, angiotensin and aldosterone functions along with endothelial cells
disorders.
Keywords: Cardiorenal syndrome, Pathophysiology, Treatment
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ค�ำถามท้ายบทความ
1. ข้อใดคือค�ำจ�ำกัดความของภาวะ cardiorenal
syndrome
     ก. เป็นความผิดปกติของความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
          หวั ใจร่วมหลอดเลือดและระบบการท�ำงานของไต
     ข. เกิดขึน้ เมือ่ ระบบอวัยวะหนึง่ เกิดความเสียหาย
         หรือมีการท�ำงานลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบซึง่
         กันและกันในลักษณะ vicious cycle
     ค. ลักษณะความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็นได้ทงั้
         เฉียบพลันและเรือ้ รัง
     ง. ถูกทุกข้อทีก่ ล่าวมา
2. จากข้อเสนอแนะในบทความได้จำ� แนกกลุม่ อาการ
cardiovascular-renal disoders (CvRDs) ออกเป็น
ชนิดต่างๆ ได้กลี่ กั ษณะ
     ก. 2 ลักษณะ
     ข. 3 ลักษณะ
     ค. 4 ลักษณะ
     ง. 5 ลักษณะ
3. ข้อใดคือกลไกทางพยาธิวทิ ยาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
การเกิดกลุม่ อาการ cardiovascular-renal disoders
(CvRDs)
     ก. การเปลีย่ นแปลงของภาวะ hemodynamic จาก
         การลดลงของ cardiac output
     ข. การท�ำงานของระบบ sympathetic nervous
         system และระบบ renin-angiotensin         aldosterone system
     ค. การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติของ endothelial dysfunction    
          ส่งผลให้เกิดภาวะ inflammation และ
         vasoconstriction และการเกิด oxidative stress
     ง. ถูกทุกข้อทีก่ ล่าวมา
4. ข้อใดอธิบายลักษณะกลุม่ อาการ acute cardiorenal
syndrome (CvRDH unstable) ได้ถกู ต้อง
     ก. เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของหัวใจทีส่ ง่ ผล
          ท�ำให้ cardiac output ลดลง ร่างกายจึงปรับตัว
          โดยการเพิม่ preload ผ่านการการท�ำงานของ

          RAAS เพือ่ เพิม่ venous return และมีการกระตุน้
          SNS เพือ่ เพิม่ heart rate และ contractility แต่
          เนือ่ งจากหัวใจมีความผิดปกติทำ� ให้มปี ริมาตรเลือด
          คัง่ ในหัวใจมากขึน้ จนเกิดภาวะ CHF และ renal
          blood flow และ GFR ลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะ
          AKI ตามมา
     ข. สาเหตุเริม่ ต้นจากภาวะ AKI อย่างรุนแรง จนท�ำให้
         เกิดภาวะ oliguria หรือ anuria มักไม่สง่ ผลระบบ
         หัวใจร่วมหลอดเลือด
     ค.ในราย AKI ทีส่ ง่ ผลท�ำให้ electrolyte imbalance
         เช่น hyperkalemia มักไม่สง่ ผลระบบหัวใจร่วม
         หลอดเลือด
     ง. ไม่มขี อ้ ถูก
5. ข้อใดคือข้อแนะน�ำการจัดการกลุ่มอาการ acute
cardiorenal syndrome (CvRDH unstable) ทางอายุร
กรรม
     ก. การใช้ยาทีก่ ระตุน้ การบีบตัวของกล้ามเนือ้ หัวใจ
         เพือ่ ลด arterial pressure ได้แก่ pimobendan,
         digitalis  และ beta-agonist
     ข. การใช้ยากลุม่ ทีม่ ผี ลลด preload ได้แก่ ยาขับน�ำ 
้
         และกลุม่ ACEi หรือการใช้ยากลุม่ ทีม่ ผี ลลดแรง
         ต้านที่ ventricle เพือ่ บีบเลือดออกไปยัง circulatory
          system(afterload) หรือกลุม่ ยาลดความดัน ได้แก่
         ACEi, ARB, beta blocker, calcium channel
         blocker และ PDEi
    ค. ระหว่างการให้ยากลุม่ ดังกล่าว ควรวัดค่าการ
         ท�ำงานของไต เช่น BUN, Cr หรือ SDMA รวมทัง้
         วัดความดันโลหิต และภาวะติดตามภาวะ CHF
         อย่างใกล้ชดิ
    ง. ถูกทุกข้อทีก่ ล่าวมา
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6. ข้อใดถูกต้องทีส่ ดุ เกีย่ วกับการจัดการภาวะ chronic
cardiorenal syndrome (CvRDH stable) ทางอายุกรรม
    ก. สัตว์ปว่ ยด้วยโรคหัวใจทีไ่ ด้รบั ยา ACEi หรือ
         diuresis มีโอกาสท�ำให้เกิดภาวะ hypovolemia
         และ hypotension ได้
    ข. ระหว่างการรักษาสัตว์ปว่ ย CvRDH stable ควรมี
         การติดตามและประเมินระดับน�ำ้ ในร่างกาย
         (hydration status), ความดันโลหิต, ระดับเกลือ
         แร่ในร่างกาย, ภาวะ azotemia และ chest x-ray
         อย่างใกล้ชดิ
    ค. ข้อแนะน�ำการเลือกใช้กลุม่ ยา ACEi เช่น enarapril,
           benazepril, ramipril และ imidapril นัน้ ให้เริม่ จาก
        ขนาดยาทีต่ ำ� ทีส่ ดุ ก่อน และมีการปรับยาตาม
         อาการและการตอบสนองของสัตว์ปว่ ยเป็นส�ำคัญ
    ง .ถูกทุกข้อทีก่ ล่าวมา
7. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการการจัดการภาวะ
acute renocardiac syndrome (CvRDK unstable)
ทางอายุกรรม
     ก. เกิดจากสาเหตุใดก็ตามทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะ AKI อย่าง
         รุนแรงจนท�ำให้เกิดภาวะ oliguria หรือ anuria
    ข. สาเหตุนนั้ อาจเกิดได้จากภาวะ pre-renal
         azotemia, renal azotemia และ post renal
         azotemia
    ค. การแก้ไขภาวะนีม้ งุ่ ประเด็นไปแก้ทส่ี าเหตุ
         เพือ่ ต้องการเพิม่ renal blood flow โดยต้องไม่ตอ้ ง
         ระมัดระวังเรือ่ งภาวะ overhydration
     ง.  ภาวะ hyperkalemia ระดับทีส่ งู มากส่งผลให้หวั ใจ
         เต้นผิดจังหวะ อาจท�ำให้เสียชีวติ ได้
8. ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการรักษาภาวะ
hyperkalemia
    ก. calcium gluconate มีคุณสมบัติ protect
         myocardium และมีผลลดระดับ potassium ใน
         กระแสเลือด
    ข. regular insulin มีคณ
ุ สมบัตดิ งึ potassium จาก
         กระแสเลือดเข้าสูเ่ ซลล์ แต่ไม่มผี ลกับระดับ
         potassium โดยรวมทัง้ หมดในร่างกาย
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    ค. การให้ furosemide สามารถก�ำจัด potassium
         ในกระแสเลือดโดยออกมากับปัสสาวะ ดังนัน้
         ควรหลีกเลีย่ งในราย post renal azotemia ทีย่ งั
         ไม่ได้รบั การแก้ไข
    ง. การบ�ำบัดทดแทนไต (renal replacement therapy)
           เช่น การท�ำ peritoneal dialysis หรือ hemodialysis
        สามารถแก้ไขระดับ hyperkalemia และเพือ่ เพิม่
        อัตราการรอดชีวติ ได้
9. ข้อใดอธิบายลักษณะกลุม่ อาการ chronic renocardiac
syndrome (CvRDK stable) ได้ถกู ต้องทีส่ ดุ
    ก. สัตว์ปว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายเรือ้ รังจะมีการกระตุน้
         การท�ำงานของ SNS และ RAAS ท�ำให้เกิด
         vasoconstriction และ systemic hypertension
         ตามมา ซึง่ ส่งผลกับระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด
         ตามมาได้
    ข. สัตว์ปว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายเรือ้ รัง อาจเกิดโลหิตจาง
         อย่างเรือ้ รังทีท่ ำ� ให้ tissue oxygenation ทีเ่ นือ้ เยือ่
         ต่างๆ ลดลง ส่งผลให้เนือ้ เยือ่ เหล่านัน้ เกิด fibrosis
        หรือ apoptosis ตามมาได้
    ค. มีแนวทางการจัดการตามหลักการ IRIS treatment
    ง. ถูกทุกข้อทีก่ ล่าวมา
10. ข้อใดอธิบายลักษณะกลุม่ อาการ Secondary
cardiorenal syndrome (CvRDo) ได้ไม่ถกู ต้อง
    ก. เป็นผลมาจากโรคหรือความผิดปกติของระบบอืน่
         ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อหัวใจและไต โดยอาจเกิดปัญหา
         กับระบบเดียวหรือทัง้ สองระบบ
     ข. สาเหตุความผิดปกตินนั้ มักเป็นแบบฉับพลัน
         เท่านัน้
    ค. ตัวอย่างต้นเหตุของกลุม่ อาการ CvRDo ได้แก่
         ภาวะ pancreatitis, hyperadrenocorticism,
         gastic dilation and vulvolus, SIRs หรือ MODs
         เป็นต้น
    ง. ถูกทุกข้อ
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เอออร์ ต ้ า ด้ า นขวาในแมวโตเต็ ม วั ย
(Persistent Right Aortic Arch (PRAA) in Adult
Feline: A Case Report)
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บทคัดย่อ
แมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์ เพศเมีย อายุ 5 ปี 1 เดือน น�้ำหนัก 2.7 กิโลกรัม เข้ารับการรักษาด้วยปัญหา
การส�ำรอกหลังกินอาหาร ภาพเอกซเรย์ช่องอกพบการขยายของหลอดอาหารบริเวณหน้าหัวใจ ผลการตรวจ
หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูงไม่พบการรั่วของผนังหัวใจและไม่พบความผิดปกติของโครงสร้างภายในหัวใจ  การ
ส่องกล้องเพื่อส�ำรวจลักษณะหลอดอาหารพบหลอดอาหารส่วนต้นมีลักษณะการขยายตัวที่ผิดปกติ และพบ
การตีบแคบของหลอดอาหารส่วนกลางซึ่งเป็นลักษณะของการกดหรือบีบรัดจากภายนอกอย่างชัดเจน แมว
ได้รับการวินิฉัยว่ามีภาวะคงอยู่ของส่วนโค้งเอออร์ต้าด้านขวา (Persistent Right Aortic Arch) และเข้ารับ
การท�ำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขโดยการตัดหลอดเลือดที่ผิดปกติ หลังการท�ำศัลยกรรม แมวฟื้นตัวดีไม่พบภาวะ
แทรกซ้อนและสามารถกลับบ้านได้ในเวลาหนึ่งสัปดาห์ แนะน�ำให้เจ้าของแมวให้อาหารแบบวางถาดอาหาร
สูงและให้แมวกินอาหารในท่ายืนและยกคอสูง (Upright position)  ติดตามผลหลังการรักษาหนึ่งเดือนหลัง
ผ่าตัดพบว่าแมวกินอาหารได้ในท่าปกติไม่พบการส�ำรอกและสามารถใช้ชีวิตได้ในแบบปกติ
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะคงอยู่ของส่วนโค้งเอออร์ต้าด้านขวา, การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง, การส่องกล้องเพื่อ
ส�ำรวจลักษณะหลอดอาหาร, การท�ำศัลยกรรม, แมวโตเต็มวัย
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หน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
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4
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บทน�ำ
ภาวะคงอยู่ของส่วนโค้งเอออร์ต้าด้านขวา
(Persistent Right Aortic Arch; PRAA) จัดเป็นหนึง่
ในกลุ่มความผิดปกติของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่
บริเวณหัวใจ (Vascular ring anomalies) ทีม่ กี ารพัฒนา
ผิดปกติมาตัง้ แต่กำ� เนิด (Lawther, 1970) ซึง่ การศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่า PRAA มีอบุ ตั กิ ารของการเกิดขึน้ ในแมว
คิดเป็นร้อยละ 0.6 (Tidholm et al., 2015) และจัดเป็น
Vascular ring anomalies ชนิดที่พบได้มากที่สุดใน
สุนขั (Vianna and Krahwinkel, 2004)  โดยปกติแล้ว
ในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน ส่วนโค้งของหลอด
เลือดแดงใหญ่ขา้ งซ้าย (Left aortic arch) จะพัฒนา
ไปเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta), ligamentum
arteriosum และหลอดเลือดแดง subclavian ด้านซ้าย ใน
ขณะทีส่ ว่ นโค้งของหลอดเลือดแดงใหญ่ขา้ งขวาแขนง
ที่ 4 (Right forth aortic arch) จะพัฒนาไปเป็นหลอด
เลือดแดง subclavian ด้านขวา อย่างไรก็ตามหากพบ
ว่า Left หรือ Right  4th aortic arch เกิดการพัฒนาที่
ผิดปกติ จะท�ำให้หลอดเลือดเหล่านีเ้ กิดการโอบรัดบีบ
หลอดอาหารได้ (Tremolada et al., 2013) โดยจากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาของ Buchanan และคณะ (1968) พบ
ว่าความผิดปกติทพี่ บบ่อยทีส่ ดุ ในสุนขั คือความผิดปกติ
ของ Left aortic arch ที่ส่งผลท�ำให้เกิดการคงอยู่ของ
ligamentum arteriosum โดยในช่วงการพัฒนาตัวอ่อน
เกิดการคงอยูข่ อง Right 4th aortic arch, Right dorsal
aortic root และ Left ligamentum arteriosum (Left
sixth arch) ท�ำให้มีการเชื่อมต่อของ Left pulmonary
artery และ descending aorta ด้วย ligamentum
arteriosum  เกิดการโอบรัดบีบหลอดอาหารในที่สุด  
(Fossum.,2002)  ในขณะที่ 85-90% ความผิดปกติของ
หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่บริเวณหัวใจในแมวสามารถ
พบความผิดปกติได้ทง้ั หลอดเลือด Left และ Right 4th
aortic arch ซึง่ ท�ำให้การคงอยูข่ องต�ำแหน่งทีเ่ ชือ่ มต่อ
กับ Right subclavian artery จนส่งผลให้เกิดการโอบ
รัดบีบหลอดอาหารในทีส่ ดุ (Bahador Shojaei., 2011;
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Bascunan et al., 2020; Cinti et al., 2019; McCandlish et
al., 1984; Shannon et al., 2015; Suzuki et al., 2018;
van der Linde-Sipman and van der Gaag, 1981)
อาการทางคลินกิ ทีม่ กั พบได้แก่ สัตว์จะมีภาวะ
ส�ำรอก (regurgitation) ภายหลังจากการกินอาหาร
และน�ำ 
้ ส่งผลให้เกิดการส�ำลักและโน้มน�ำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนตามมาภายหลัง ได้แก่ ภาวะปอดติดเชือ้ ทัง้ นี้
อาการทางคลินกิ มักมีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ และ
ส่งผลให้เสียชีวติ ตัง้ แต่ยงั เป็นลูกสัตว์ (Plesman et al.,
2011) โดยการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบแมวทีม่ ภี าวะ PRAA
จะแสดงอาการทางคลินกิ ได้ตงั้ แต่อายุ 9 สัปดาห์ถงึ อายุ
3 ปี (Plesman et al., 2011; Shannon et al., 2015)
ซึง่ ภาวะ PRAA นอกจากจะท�ำให้สตั ว์เสียชีวติ ตัง้ แต่ยงั
อายุนอ้ ยแล้ว ยังเป็นความผิดปกติทยี่ ากต่อการวินจิ ฉัย
หากเป็นไม่มากนักหรือเป็นในระยะต้น ๆ นอกจากนีย้ งั
เป็นภาวะทีต่ อ้ งอาศัยเครือ่ งมือขัน้ สูงหลายชนิดเข้ามา
ช่วยในการวินจิ ฉัย อย่างไรก็ตามการวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้าย
มักต้องได้รบั การผ่าตัดเข้าไปส�ำรวจและแก้ไขความผิด
ปกติ ซึ่งสัตว์ที่มีอายุน้อยมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต
หลังจากท�ำการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าว

ประวัติสัตว์ป่วย (Case history)
แมวพันธุส์ ก็อตติชโฟลด์ เพศเมีย อายุ 5 ปี 1
เดือน น�ำ้ หนัก 2.7 กิโลกรัม body condition score
เท่ากับ 6/9 เลีย้ งในระบบปิด กินอาหารเม็ด เจ้าของพา
มาพบสัตวแพทย์ดว้ ยภาวะส�ำรอกบ่อย แต่ยงั กินอาหาร
ได้มากเป็นปกติ โดยพบว่า แมวมีนำ�้ หนักตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ สัตวแพทย์ได้
ท�ำการตรวจคัดกรองโรคติดเชือ้ ต่าง ๆ และไม่พบการ
ติดเชือ้ corona virus และ parvo virus จากการตรวจ
คัดกรองเบือ้ งต้นด้วยชุดตรวจ (rapid test kit)
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การแปลผลจากภาพรังสี (Radiographic finding and interpretation)
ภาพเอกซเรย์ชอ่ งอกแสดงให้เห็นถึงการขยาย
ใหญ่ของหลอดอาหารบริเวณหน้าหัวใจ  (รูปที่ 1)  และ
ภาพหลังการป้อนสารทึบรังสี (Barium) ปริมาตร 20
มิลลิลติ ร แล้วถ่ายภาพรังสีทเี่ วลา 0 นาที และ 60 นาที

ตามล�ำดับ พบว่าภายหลังจากการป้อนสารทึบรังสี
เป็นระยะเวลา 60 นาที สารทึบรังสีสามารถผ่านจาก
หลอดอาหารเข้าสูท่ างเดินอาหารส่วนปลายได้เพียงบาง
ส่วน (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 ภาพเอกซเรย์ชอ่ งอกในท่าตะแคงขวาและท่านอนหงาย พบลักษณะของการขยายใหญ่ของหลอดอาหารบริเวณหน้าหัวใจ
ลูกศรสีเหลืองชีต้ ำ� แหน่งของอาหารทีอ่ ยูใ่ นหลอดอาหาร

รูปที่ 2 ภาพเอกซเรย์ชอ่ งอกและช่องท้องในท่า (A, B) ตะแคงขวา (Right lateral) และ (C, D) ท่านอนหงาย (Ventrodorsal) ภาย
หลังการป้อนสารทึบรังสี Barium ปริมาตร 20 มิลลิลติ ร ทีเ่ วลา 0 นาที และ 60 นาทีตามล�ำดับ พบสารทึบรังสีสามารถผ่านจาก
หลอดอาหารเข้าสูท่ างเดินอาหารส่วนปลายได้เพียงบางส่วนภายหลังจากการป้อนสารทึบรังสีเป็นระยะเวลา 60 นาที
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ประวัติสัตว์ป่วย (Case history)
ก า ร ต ร ว จ หั ว ใ จ ด ้ ว ย ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ สู ง
(Echocardiography) ไม่พบการรัว่ ของผนังหัวใจ ไม่
พบความผิดปกติของห้องและโครงสร้างภายในหัวใจ
และไม่พบภาวะความผิดของหัวใจทีเ่ ป็นมาแต่กำ� เนิด
อืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั ไม่พบการตีบแคบของหลอดเลือด
แดงใหญ่ (ascending aorta) และส่วนโค้งของหลอด
เลือดแดงใหญ่ (aortic arch) (รูปที่ 3 และตารางที่ 1)
อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์ได้ท�ำการวินิจฉัยเพื่อแยก
ภาวะตีบแคบ (Stricture) ของหลอดอาหาร โดยการ
ท�ำ esophagoscopy เพือ่ ส�ำรวจลักษณะหลอดอาหาร
พบการบีบตัวของหลอดอาหารค่อนข้างสม�ำ่ เสมอ ไม่

พบอาหารหรือสิง่ แปลกปลอมในหลอดอาหาร โดยพบ
ว่าหลอดอาหารส่วนต้นมีลักษณะการขยายตัวที่ผิด
ปกติ และการตีบแคบของหลอดอาหารส่วนกลางซึ่ง
เป็นลักษณะของการกดหรือบีบรัดจากภายนอกอย่าง
ชัดเจน ซึง่ ท�ำให้การเคลือ่ นผ่านกล้องไปยังหลอดอาหาร
ส่วนท้ายท�ำได้ยาก และพบการอักเสบของผนังด้านใน
หลอดอาหารเล็กน้อย (รูปที่ 4) อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
มีขอ้ จ�ำกัดด้านเครือ่ งมือวินจิ ฉัยขัน้ สูง เช่น การเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ (CT-scan), เครือ่ งเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป
(Fluoroscope) และการฉีดสารทึบรังสีดลู กั ษณะหลอด
เลือด (Angiographic study)  สัตวแพทย์จึงท�ำการ
ปรึกษาศัลยแพทย์เพือ่ ท�ำการเปิดส�ำรวจและแก้ไขความ
ผิดปกติในต�ำแหน่งดังกล่าวต่อไป

รูปที่ 3 ภาพ Echocardiogram แสดงโครงสร้างของหัวใจในท่า (A) Right parasternal long axis 5 chambers,
(B) Right parasternal short axis (aortic root level) และ (C) Left apical 4-chambers
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ตารางที่ 1 แสดงค่า Echocardiographic parameters ในท่า Right
parasternal short axis จากการวัดด้วย M-mode (Time-motion mode)
Echocardiographic parameters

Value

LVIDd (cm)
LVIDs (cm)
IVSd (cm)
IVSs (cm)
LVPWd (cm)
LVPWs (cm)
IVSd/LVPWd
AO diameter (cm)
LA diameter (cm)
LA/AO
PV Vmax (m/sec)
FS (%)
HR (beat per minute)

1.11
0.53
0.36
0.65
0.50
0.63
0.72
0.70
1.05
1.51
0.99
52.33
130

Reference value (95% CI)
(Boon, 2011)
1.08 – 2.14
0.40 – 1.12
0.30 – 0.60
0.40 – 0.90
0.25 – 0.60
0.43 – 0.98
0.7 – 1.3
0.60 – 1.21
0.70 – 1.70
< 1.6
0.5 – 1.2
40-67
120 - 240

LVIDd, left ventricular internal diameter end-diastole; LVIDs, left ventricular internal diameter end systole; IVSd, interventricular septum thickness end-diastole; IVSs, interventricular septum thickness end-systole; LVPWd, left ventricular
posterior wall end diastole; LVPWs, left ventricular posterior wall end-systole; IVSd/LVPWd, ratio of interventricular septum
thickness and left ventricular posterior wall thickness; AO, Aortic root; LA, left atrium, LA/AO, left atrial on aortic ratio; PV
Vmax, peak velocity for pulmonary flow; %FS, % fractional shortening; HR, Heart rate

รูปที่ 4 แสดงลักษณะผนังด้านในหลอดอาหารจากการส่องกล้อง (Endoscopy) พบหลอดอาหารถูกบีบรัดจากภายนอกจนมี
ลักษณะทีเ่ หมือนตีบแคบลง (ลูกศร)
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การรักษาและการติดตามอาการ
(Treatment and follow-up)
แมวได้รบั การเตรียมตัวเพือ่ เข้ารับการวินจิ ฉัย
และการรักษา โดยทีมศัลยกรรมวางแผนท�ำการส่อง
กล้องเข้าทางหลอดอาหารเพื่อประเมินลักษณะของ
หลอดอาหาร และการเปิดช่องอกสามารถท�ำได้โดย
การผ่าตัดเพือ่ แก้ไขในส่วนของหลอดเลือดดังกล่าวออก
ก่อนกระบวนการผ่าตัด แมวได้รับการตรวจร่างกาย
อย่างละเอียด ไม่พบความผิดปกติของระบบประสาท
ผลการตรวจเลือดเพื่อประเมินสภาพร่างกายก่อนการ
วางยาสลบ พบค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและค่าบ่ง
ชีก้ ารท�ำงานของตับและไตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แมวได้รบั
การประเมินความเสีย่ งในการวางยาสลบ (ASA status)
เท่ากับ 2 เนือ่ งจากเป็นหัตถการทีไ่ ม่สามารถรอได้ (nonelective surgery) แม้มีความผิดปกติของระบบไหล
เวียนโลหิต แต่กไ็ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายอย่างรุนแรง หลังจากการประเมินความเสีย่ งใน
การวางยาสลบ สัตว์ปว่ ยได้รบั การงดอาหารก่อนท�ำการ
สลบ 12 ชัว่ โมง โดยไม่งดน�ำ้ ได้กอ่ นกระบวนการวางยา
สลบ กระบวนการวางยาสลบเริม่ โดยท�ำการให้ยาก่อน
การน�ำสลบด้วย morphine (0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
ทางกล้ามเนือ้ กลุม่ hamstring และ midazolam (0.2
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทางหลอดเลือดด�ำแล้วตามด้วย
alfaxalone (1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทางหลอดเลือด
ด�ำ  เมื่อสัตว์ป่วยไม่มี Jaw tone แล้วท�ำการสอดท่อ
หลอดลมและคงการสลบด้วย 1–1.5% isoflurane ร่วม
กับ 100% oxygen และใช้เครือ่ งช่วยหายใจทีต่ งั้ ความ
ดันไว้ที่ 10 เซนติเมตรน�ำ 
้ อัตราการไหลของ oxygen
อยู่ที่ 1 ลิตรต่อนาที ปรับอัตราการหายใจอยู่ที่ 8-10
ครั้งต่อนาที เพื่อให้ระดับ EtCO2 อยู่ระหว่าง 35-45
มิลลิเมตรปรอท ท�ำการเฝ้าระวังการสลบโดยการติด
คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ วัดความอิม่ ตัวของ oxygen วัดความ
ดันเลือดแบบไม่เจาะเข้าหลอดเลือด วัดค่า EtCO2 วัด
อุณหภูมเิ ข้าทางหลอดอาหาร ภายหลังการส่องกล้อง
ให้ Lactate Ringer’s solution ขนาด 2 มิลลิลติ รต่อ
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กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ให้ dopamine 5-10 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อนาที เพือ่ ปรับความดัน ลดปวดด้วยการให้ยา
fentanyl โดยให้ loading dose ขนาด 2 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ภายใน 1 นาที แล้วตามด้วย 5-10 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัมต่อชัว่ โมง ป้องกันการติดเชือ้ ในช่องอกด้วย
Amoxycillin-clavulanic acid 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เข้าทางหลอดเลือดด�ำ ก่อนการท�ำศัลยกรรม 15 นาที
การท�ำศัลยกรรมเปิดช่องอกด้านซ้าย (Lateral
intercostal thoracotomy) โดยจัดให้แมวนอนในท่า
ตะแคงด้านขวาลง เตรียมบริเวณผ่าตัดตามหลักการ
ปลอดเชื้อ ให้ยาลดปวดเฉพาะที่โดยท�ำ  intercostal
nerve block ด้วย bupivacaine 0.5% ขนาด 0.25
มิลลิลิตร ต่อต�ำแหน่งที่ท�ำการวางยาชา โดยการท�ำ 
intercostal nerve block ทีห่ ลังกระดูกชายโครงซีท่ ี่ 2-6
แล้วจึงท�ำการเปิดผิวหนัง ทีต่ ำ� แหน่งระหว่าง intercostal
ที่ 3 และ 4 ผ่านชัน้ ใต้ผวิ หนัง และกล้ามเนือ้ latissimus
dorsi muscle, pectoralis muscle, serratus ventralis
muscle, intercostal muscle ใช้อปุ กรณ์เปิดถ่างช่อง
อก (Finochietto retractor) โดยระวังไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อเนือ้ เยือ่ ปอด ท�ำการจ�ำแนกโครงสร้างของ
pulmonary artery, aorta, vagus nerve  หัวใจ และ
ปอด ใช้กอ็ ซปลอดเชือ้ ชุบน�ำ้ เกลือให้ชมุ่ และเบีย่ งปอด
lobe ซ้ายไปทางด้านหลังเพื่อป้องกันความเสียหาย
และการฉีกขาดของปอด ท�ำการส�ำรวจหลอดอาหาร
พบการขยายตัวของหลอดอาหารมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 3 เซนติเมตร มีการหนาตัวของผนังกล้ามเนือ้
ของหลอดอาหาร โดยพบต�ำแหน่งของหลอดเลือดทีร่ ดั
หลอดอาหารทีส่ ว่ นท้ายของหลอดอาหารทีข่ ยาย ท�ำการ
แยกหลอดเลือดทีผ่ ดิ ปกติ (right forth aortic arch) ออก
จากหลอดอาหาร ด้วยความระมัดระวังเพือ่ ป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่ออวัยวะอืน่ ๆ ข้างเคียงโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หัวใจและปอด ใช้ไหมเย็บชนิดไม่ละลายชนิด
polypropylene (prolene®) ขนาด 2/0 สอดใต้หลอด
เลือด ท�ำการยกหลอดเลือดขึน้ ท�ำการผูกหลอดเลือดที่
ผิดปกตินี้ 2 ครัง้ ห่างกัน เพือ่ ให้มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับตัด (ภาพ
ที่ 5)  ท�ำการตรวจสอบการขยายต�ำแหน่งทีต่ บี โดยใช้
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esophageal tube สอดเข้าทางปาก มายังต�ำแหน่งทีพ่ บ
วิการ ท่อสามารถผ่านไปยังส่วนท้ายของหลอดอาหารได้
อย่างง่าย น�ำก็อซทีใ่ ช้ในการเบีย่ งปอดออกและสังเกต
การขยายของปอดเมือ่ กลับเป็นปกติแล้วน�ำอุปกรณ์ที่
ใช้ในการถ่างซีโ่ ครงออก ท�ำการเย็บปิดช่องอก ด้วยไหม
ละลายชนิด polypropylene (PDS®) ขนาด 2/0 ด้วย
traditional circumcostal technique ท�ำการใส่ chest  
tube เพื่อใช้ในการดูดลมออกจากช่องอกและระบาย
ของเหลวภายในช่องอกในช่วงวันแรกหลังการผ่าตัด
เย็บปิดชัน้ กล้ามเนือ้ ด้วย PDS® ขนาด 3/0 และเย็บปิด
ชัน้ ผิวหนังด้วยไหมไม่ละลายชนิด Nylon® ขนาด 3/0 พัน
เฝือกอ่อนเพือ่ ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนบริเวณ
ช่องอก ท�ำการลดความเจ็บปวดในช่วงหลังผ่าตัด โดยใช้
ยาชา bupivacaine 0.5% ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เข้าในช่องอกผ่านทาง chest tube ให้ meloxicam ขนาด
0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใต้ผวิ หนัง morphine ขนาด
0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทางใต้ผวิ หนัง และ fentanyl
patch ขนาด 2 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ติดผิวหนัง เมือ่
สัตว์เริม่ มี Jaw tone ท�ำการถอดท่อหลอดลมและย้าย
เข้าตูอ้ อกซิเจนส�ำหรับการฟืน้ สลบซึง่ มีการตัง้ อุณหภูมิ
ให้เหมาะสมและติดตามอาการจนกว่าสัตว์ฟน้ื จากการ
สลบและหายใจในลักษณะปกติ (รูปที่ 6)
หลังจากนั้นเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าสู่หออภิบาล
สัตว์ปว่ ยวิกฤตเพือ่ ดูแลอย่างใกล้ชดิ โดยหลังการผ่าตัด
ในช่วงแรกท�ำการควบคุมความเจ็บปวดด้วย morphine

ขนาด 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 6 ชัว่ โมงทางกล้าม
เนือ้ ต่อเนือ่ งจนครบ 24 ชัว่ โมง สัตว์ได้รบั morphine เมือ่
จ�ำเป็นโดยประเมินจาก pain score (Numeric pain
scale ทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ 4) มีการป้องกันการติดเชือ้
ในช่องอกหลังการผ่าตัดด้วย Amoxicillin-clavulanic
acid ขนาด 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทางหลอดเลือดด�ำ 
ทุก 12 ชัว่ โมงเป็นเวลา 7 วัน มีการประเมินและบันทึก
การหายใจ และความดันโลหิต รวมทั้งการท�ำให้ช่อง
อกมีความดันเป็นลบ พบว่าหลังการผ่าตัดสัตว์สามารถ
ฟืน้ ตัวได้เป็นปกติภายใน 24 ชัว่ โมง สามารถกินอาหาร
อ่อนได้โดยจัดให้สตั ว์กนิ อาหารในท่ายืนและยกคอสูง
(Upright position) โดยไม่พบว่าสัตว์มีการส�ำรอก
อาหาร หลังกินอาหาร ท�ำการถอดท่อ chest tube ใน
วันที่ 3 หลังการผ่าตัด ไม่พบว่าสัตว์มอี าการแทรกซ้อน
หลังการผ่าตัดและสัตว์กลับบ้านในวันที่ 7 หลังการ
ผ่าตัด แนะน�ำให้เจ้าของสัตว์ให้อาหารแบบวางถาด
อาหารสูงและให้สตั ว์กนิ อาหารต่อเนือ่ งในท่ายืน ท�ำการ
ติดตามผลหนึง่ เดือนหลังผ่าตัด พบว่าสัตว์กนิ อาหารได้
ในท่าปกติไม่พบการส�ำรอกหรือการอาเจียน เมือ่ ท�ำการ
ถ่ายภาพเอกซเรย์โดยให้สตั ว์กลืนสารทึบรังสีพบว่าการ
ขยายของหลอดอาหารลดลงจากก่อนการผ่าตัด สารทึบ
รังสีสามารถเคลือ่ นผ่านบริเวณทีเ่ คยตีบแคบไปได้เมือ่
เปรียบเทียบกับภาพเอกซเรย์ก่อนการผ่าตัดและภาพ
เอกซเรย์ปอดเป็นปกติ ไม่พบรอยโรคของการเกิดภาวะ
Aspiration
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รูปที่ 5 (A) แสดงต�ำแน่งของหลอดเลือด aortic archทีถ่ กู ผูกด้วย polypropylene ลูกศรแสดงต�ำแหน่งหลอดอาหารทีม่ กี ารขยาย
(B) แสดงต�ำแหน่งทีห่ ลอดเลือด aortic arch ทีร่ ดั หลอดอาหารถูกตัด

รูปที่ 6 แสดงการฟืน้ ตัวของแมวหลังการถอดท่อหลอดลม

การวิจารณ์ (Discussion)
จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าภาวะ
PRAA จะแสดงอาการทางคลินกิ ได้ตงั้ แต่อายุ 9 สัปดาห์
ถึงอายุ 3 ปี (Plesman et al., 2011; Shannon et al.,
2015) ซึ่งในกรณีศึกษาที่น�ำเสนอในครั้งนี้พบว่าแมว
ที่ตรวจพบภาวะ PRAA มีอายุเกินจากที่มีการศึกษา
94
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ที่ผ่านมา โดยสัตว์ป่วยที่น�ำเสนอเป็นแมวที่มีอายุถึง
5 ปี 1 เดือนโดยใช้ชวี ติ แบบไม่แสดงอาการให้เจ้าของ
สังเกตเห็นซึง่ เมือ่ เทียบกับกรณีศกึ ษาอืน่ ทีม่ รี ายงานมัก
พบว่ามีการแสดงอาการได้ในช่วงอายุนอ้ ย ๆ เนือ่ งจาก
ภาวะ PRAA เป็นลักษณะความผิดปกติทเี่ ป็นมาตัง้ แต่
ก�ำเนิดหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและให้การรักษาสัตว์
อาจเสียชีวติ ได้ในช่วงเวลาอันสัน้ จากภาพถ่ายรังสีพบ

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2021) / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2564) 33/1, 87-102

ว่ามีความผิดปกติของหลอดอาหารที่ชัดเจนและพบ
ความผิดปกติของปอดเพียงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับกรณี
ศึกษาอืน่ ๆ จึงท�ำให้แมวตัวนีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยแยกแยะ
เป็นหลอดอาหารตีบและภาวะ PRAA ซึ่งเป็นไปได้
ว่าพฤติกรรมการกินอาหารของแมวที่มีการกินครั้งละ
น้อยๆ ส่งผลให้สตั ว์แสดงอาการน้อยกว่าแมวหรือสุนขั
ทีม่ พี ฤติกรรมการกินเร็วซึง่ มีโอกาสส�ำลักอาหารได้สงู
ในรายงานกรณี ศึ ก ษานี้ น อกจากการใช้
ภาพถ่ายทางรังสี ซึง่ พบลักษณะการบีบรัดหลอดอาหาร
และภาวะหลอดอาหารขยายใหญ่บริเวณหน้าหัวใจ
แล้ ว ยั ง มี ก ารใช้ ก ารตรวจหั ว ใจด้ ว ยคลื่ น ความถี่
สูง (Echocardiography) ช่วยวินจิ ฉัยแยกแยะความ
ผิดปกติอนื่ ๆ ของหัวใจและหลอดเลือดทีอ่ าจมีมาแต่
ก�ำเนิดเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาของ
White และคณะในแมวทีม่ ภี าวะ PRAA พบว่าสามารถ
ใช้ Echocardiography มาช่วยในการวินิจฉัยภาวะ
PRAA ได้ในเบื้องต้น โดยจะพบการตีบแคบบริเวณ
ส่วนโค้งของหลอดเลือดแดงใหญ่ (aortic arch) ที่
เกิดจากการดึงรัง้ ของ right ligamentum arteriosum
และ aberrant left subclavian artery (White et al.,
2003) แต่อย่างไรก็ตามการท�ำ  Echocardiography
ในกรณีศึกษานี้ ไม่พบความผิดปกติของโครงสร้าง
และการท�ำงานของหัวใจ รวมถึงไม่พบการตีบแคบ
ของหลอดเลือดแดงใหญ่ของหัวใจ ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าการท�ำ  Echocardiography ยังมีข้อจ�ำกัดในการ
บอกลักษณะหลอดเลือดในต�ำแหน่ง extracardiac
ในกรณีของสัตว์ที่มีภาวะ PRAA ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่
จะต้องอาศัยเครื่องมือในการวินิจฉัยชั้นสูงอื่น ๆ เพิ่ม
เติม การใช้กล้องส่องหลอดอาหาร สามารถช่วยในการ
วินจิ ฉัยแยกแยะปัญหาหลอดอาหารตีบทีส่ ามารถท�ำให้
เกิดปัญหาการขยายของหลอดอาหารได้เช่นเดียวกัน
โดยอาจพบลักษณะการอักเสบหรือเนื้อเยื่อเสียหาย
บริเวณด้านหน้าของต�ำแหน่งทีต่ บี แคบ นอกจากนีย้ งั
สามารถใช้ในการส�ำรวจความผิดปกติของโครงสร้าง
ภายในหลอดอาหารและหาสิ่งแปลกปลอมที่อาจมี
การตกค้างในหลอดอาหารส่วนต้นที่มีการขยาย ใน

กรณีศกึ ษาครัง้ นีไ้ ม่พบว่ามีการตกค้างของเศษอาหาร
และไม่พบลักษณะรอยโรคอืน่ ๆ ทีบ่ ริเวณผนังภายใน
หลอดอาหาร ทีอ่ าจท�ำให้เกิดการเคลือ่ นตัวของอาหาร
ที่ช้าผิดปกติ แต่พบการแคบลงของหลอดอาหารจาก
การบีบรัดทางด้านนอกของหลอดอาหารซึ่งช่วยใน
การวินจิ ฉัยขัน้ สุดท้ายได้เช่นเดียวกับการศึกษาทีผ่ า่ น
มาที่ใช้กล้องส่องหลอดอาหาร พบลักษณะการขยาย
ของหลอดอาหาร และเศษขนสิง่ แปลกปลอมทางด้าน
หน้าก่อนถึงต�ำแหน่งทีม่ กี ารตีบแคบ พบชีพจรบริเวณ
ต�ำแหน่งที่หลอดอาหารถูกบีบรัดซึ่งท�ำให้สามารถ
วินจิ ฉัยได้วา่ มีภาวะ PRAA (Shannon et al., 2015)
สัตว์ป่วยที่เข้ารับการวางยาสลบในครั้งนี้มี
ความเสี่ยงที่ระดับ ASA 2 เนื่องจากเป็นศัลยกรรมที่
ไม่สามารถรอได้ และภาวะความผิดปกติสง่ ผลต่อการ
วางยาสลบไม่รนุ แรงมาก โดยปกติแล้วในภาวะ PRAA
มักพบในสัตว์อายุนอ้ ย ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดและเพิม่ ความเสีย่ ง
ในการวางยาสลบมากกว่าในกรณีศกึ ษาครัง้ นี้ (Suzuki
et al., 2018) ข้อพึงระวังส�ำหรับการวางยากรณีสัตว์
ป่วยนีค้ อื ภาวะการส�ำรอกทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างการ
วางยาสลบ เนื่องจากอาหารที่ค้างอยู่ที่หลอดอาหาร
อาจย้อนกลับขึ้นมาทางเดินอาหารส่วนต้นและท�ำให้
เกิดภาวะ aspiration pneumonia ได้ ดังนัน้ ก่อนการ
วางยาสลบในครัง้ นีจ้ งึ ให้สตั ว์งดอาหารก่อนการวางยา
สลบนาน 12 ชัว่ โมง แต่ไม่ได้ทำ� การงดน�ำ้ นานจนเกิน
ไปเพื่อป้องกันภาวะขาดน�้ำก่อนการวางยาสลบ และ
เนือ่ งจากความผิดปกตินไี้ ม่ได้จำ� กัดการเคลือ่ นของน�ำ้
สูห่ ลอดอาหารด้านล่างและกระเพาะจึงท�ำให้สตั ว์ปว่ ย
ไม่จำ� เป็นต้องงดน�ำ้ ก่อนวางยาสลบนาน (Figueiredo
and Green, 2015) ในการวางยาสลบครัง้ นีก้ ารจัดการ
ความเจ็บปวดมีความส�ำคัญมาก การเปิดช่องอกสร้าง
ความเจ็บปวดให้กบั สัตว์ (Conzemius et al., 1997)
เนือ่ งจากหัตถการท�ำให้เกิดความระคายเคืองของเส้น
ประสาท ซึง่ เส้นประสาททีม่ าเลีย้ งบริเวณทีท่ ำ� ศัลยกรรม
ประกอบไปด้วย thoracic, pectoral, thoracodorsal,
intercostal, และ cervical nerves เทคนิคทีใ่ ช้ในการ
ปิดช่องอกมีผลต่อความเจ็บปวด เทคนิคที่ท�ำให้เกิด
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การบีบรัด (entrapment) ของเส้นประสาทน้อยทีส่ ดุ เช่น
การท�ำ  transcostral suture placement จะช่วยท�ำให้
ลดความเจ็บปวดได้ แต่เนือ่ งจากสัตว์ปว่ ยในการกรณี
ศึกษานีม้ ขี นาดตัวทีค่ อ่ นข้างเล็ก ท�ำให้มโี อกาสสูงมาก
ทีจ่ ะท�ำให้กระดูกชายโครงเกิดการบาดเจ็บ จึงท�ำให้ตอ้ ง
เลือกวิธกี ารปิดแบบ traditional circumcostal technique
แทน การลดความเจ็บปวดด้วยการให้ยาจึงมีความ
ส�ำคัญมาก ในการนี้จึงใช้ morphine ทางกล้ามเนื้อ
เพือ่ หวังผลในการลดความเจ็บปวดก่อนการท�ำหัตถการ
(pre-emptive analgesia) และให้ยาชาเฉพาะทีด่ ว้ ย
การท�ำ  intercostal block เพือ่ ป้องกันการน�ำกระแส
ประสาทของความเจ็บก่อนส่งขึ้นไปที่ไขสันหลัง ด้วย
bupivacaine ซึง่ เป็นยาชาทีอ่ อกฤทธิไ์ ด้นานกว่า 4-6
ชัว่ โมง แต่ขอ้ จ�ำกัดคือช่วงเวลาในการออกฤทธิ์ (onset)
นานประมาณ 4-20 นาที (Grubb and Lobprise, 2020)
ในสัตว์ปว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การวางยาชาเฉพาะทีก่ อ่ นการท�ำ
ศัลยกรรมไม่นาน เนือ่ งจากในเบือ้ งต้นได้วางแผนเพียง
เพื่อท�ำการส่องกล้องหลอดอาหารเพื่อวินิจฉัยสาเหตุ
ของการขยายของหลอดอาหารทีอ่ าจเกิดจากสิง่ แปลก
ปลอมอุดตันและสามารถคีบออกมาโดยไม่ทำ� การเปิด
ช่องอก แต่เมือ่ ท�ำการส่องกล้องไปแล้วพบว่าไม่ได้เกิด
จากการอุดตันในหลอดอาหารแต่เกิดจากการรัดจาก
ภายนอกท�ำให้แมวต้องถูกเปิดช่องอกซึ่งท�ำให้มีระยะ
เวลาระหว่างการวางยาชาเฉพาะทีแ่ ละเริม่ การศัลยกรรม
สัน้ ในขณะทีย่ าชาอาจยังไม่ออกฤทธิไ์ ด้เต็มทีจ่ งึ มีการ
ให้ fentanyl แบบ continuous rate infusion เพือ่ ช่วยคุม
ความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัด และมีการปรับเพิม่ และ
ลดให้เหมาะสมระหว่างการวางยาสลบ การจัดการให้
ยาลดปวดหลังการผ่าตัดมีความส�ำคัญเนื่องจากเมื่อ
สัตว์มอี าการเจ็บจากบริเวณทีท่ ำ� ศัลยกรรมช่องอก สัตว์
จะหายใจได้ไม่เต็มทีเ่ พือ่ ลดความเจ็บปวดระหว่างการ
หายใจจากผนังช่องอกที่มีการบาดเจ็บ ซึ่งอาจท�ำให้
สัตว์เกิดภาวะ hypoventilation และอาจท�ำให้เสียชีวติ
ได้ ในกรณีนจี้ งึ ใช้เทคนิค multimodal analgesia เพือ่
ลดปวดหลังการผ่าตัด (Pavlidou et al., 2009) มีการให้
bupivacaine เข้าทาง chest tube ซึง่ เป็นเทคนิคการท�ำ 
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intrapleural block ทีช่ ว่ ยลดความเจ็บปวดได้ดแี ละไม่
กดการหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต (Bernard et
al., 2006; Stobie et al., 1995) นอกจากนีย้ งั มีการให้
meloxicam เพือ่ ลดการอักเสบและความเจ็บปวดหลัง
การผ่าตัด มีการให้ยากลุม่ opioids ซึง่ ในครัง้ นีเ้ ลือก
fentanyl patch เนือ่ งจากมีผลต่อการลดปวดได้ดี ไม่
กดการหายใจมากนัก และ สะดวกในการบริหารยาแต่
มีขอ้ จ�ำกัดทีใ่ ช้เวลาในการออกฤทธิป์ ระมาณ 12-100
ชัว่ โมงในแมว (Glerum et al., 2001; Lee et al., 2000;
Scherk-Nixon, 1996) ในส่วนนีจ้ งึ มีการให้ morphine
ทางกล้ามเนือ้ ทุก 6 ชัว่ โมงเพือ่ รอให้ fentanyl ออกฤทธิ์
และ มีการให้ตอ่ เนือ่ งเมือ่ พบว่าสัตว์มอี าการเจ็บ ด้วย
การใช้ numeric pain scale ทีม่ ากกว่า 4 เป็นตัวชีว้ ดั
ข้อดีของวิธีการประเมินนี้คือท�ำได้ง่ายแต่มีข้อจ�ำกัดที่
เป็นการประเมินที่ขึ้นอยู่กับผู้ประเมินท�ำให้ไม่มีความ
แน่นอนในผูป้ ระเมินแต่ละคน (Holton et al., 1998)
แต่เนือ่ งจากในหออภิบาลสัตว์ปว่ ยมีกำ� หนดการในการ
ประเมินความเจ็บปวดเป็นประจ�ำ สัตว์ปว่ ยจึงถูกท�ำการ
ประเมินความเจ็บปวดบ่อยครัง้ ท�ำให้สตั ว์มโี อกาสได้รบั
ยาลดปวดอย่างเพียงพอ นอกจากนีส้ ตั ว์ปว่ ยยังถูกน�ำ
ไปฟืน้ สลบในตู้ oxygen เพือ่ เพิม่ FiO2 ลดความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะ hypoxemia
การระบุหลอดเลือดที่มีความผิดปกติมีความ
ส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้
anatomical landmark ของสัตวแพทย์ผทู้ ำ� การผ่าตัด
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยในระหว่าง
การผ่าตัด เช่น CT scan หรือ Fluoroscopy (Suzuki
et al., 2018) ความรวดเร็วในการระบุหลอดเลือดทีม่ ี
ความผิดปกติส่งผลให้ระยะเวลาในการผ่าตัดสั้นลง
โอกาสติดเชือ้ ในช่องอกลดลงรวมทัง้ สัตว์อยูภ่ ายใต้การ
วางยาสลบในระยะเวลาทีส่ นั้ ลง ซึง่ ส่งผลต่อโอกาสการ
รอดชีวติ ในช่วงผ่าตัดและหลังการผ่าตัด โดยการระบุ
หลอดเลือดทีม่ คี วามผิดปกติในกรณีศกึ ษานีใ้ ช้การเปิด
ผ่าตัดเข้าช่องอก เพื่อส�ำรวจความผิดปกติของหลอด
เลือด และหลอดอาหารที่มีการขยายจนถึงต�ำแหน่ง
ที่สงสัยการบีบรัด ท�ำการเปิดเยื่อกั้นกลางทรวงอก
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(mediastinum) จะพบเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันมีลกั ษณะเป็น
เส้นสีขาว รัดหลอดอาหาร ท�ำการยืนยันต�ำแหน่งวิการ
โดยใช้ Esophageal tube สอดเข้าหลอดอาหารและพบ
ว่าเป็นต�ำแหน่งทีม่ กี ารตีบของหลอดอาหารลักษณะดัง
ภาพที5่   หลังท�ำการตัด ligamentum arteriosum ออก
จะพบว่า Esophageal tube สามารถผ่านต่อไปได้ดขี นึ้
การตัดหลอดเลือดผิดปกติทรี่ ดั หลอดอาหารนีม้ รี ายงาน
การพยากรณ์โรคได้ดีขึ้นถึง 90 เปอร์เซนต์ ในสุนัข
เมือ่ เทียบกับตัวทีไ่ ม่ได้รบั การผ่าตัด (Shannon et al.,
2015)    การจัดการเรือ่ งการให้อาหารโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในช่วงแรกหลังการผ่าตัดควรให้อาหารเหลวหรือกึง่
เหลว (อาหารกระป๋อง) โดยให้สตั ว์กนิ อาหารในท่ายืน
และยกคอสูง (Upright position)  จนกว่าหลอดอาหาร
ส่วนต้นทีม่ ภี าวะขยายใหญ่นนั้ จะมีขนาดลดลง ซึง่ ระยะ
เวลาในการลดขนาดของหลอดอาหารในสัตว์ปว่ ยแต่ละ
ตัวมีความแตกต่างกัน ในกรณีทสี่ ตั ว์มปี ญ
ั หาเรือ่ งการ
ส�ำรอกอาหารเรือ้ รังหรือได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอ การ
ใส่อาหารทางท่อผ่านเข้ากระเพาะอาหาร (Gastrostomy
tube) สามารถท�ำได้ เพือ่ ช่วยให้สตั ว์มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ (Shannon et al., 2015) การผ่าตัดแก้ไขความผิด
ปกติตงั้ แต่ชว่ งแรกๆ โดยเฉพาะในสัตว์ทมี่ อี ายุนอ้ ยจะ
ช่วยลดโอกาสการส�ำลักอาหารเข้าปอด ลดการติดเชือ้
และช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการเติบโตได้
เมือ่ เทียบกับสัตว์ทไี่ ม่ได้รบั การผ่าตัด
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ค�ำถามท้ายบทความ
1. ข้อใดถูกต้องเกีย่ วกับการประเมินสัตว์ปว่ ยทีป่ ระสบ
ปัญหา PRAA
    ก. ควรได้รบั การวินฉิ ยั ตัง้ แต่อายุนอ้ ยๆ
    ข. ตรวจว่ามีปญ
ั หา Aspiration pneumonia ร่วม
        ด้วยหรือไม่
    ค. ควรใช้การวินจิ ฉัยด้วยเทคนิคหลาย ๆ อย่างร่วม
        กัน เช่น x-ray, CT-scan, Endoscopy เป็นต้น
    ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดคือหลักการการท�ำศัลยกรรมผ่าตัดแก้ไข PRAA
ทีค่ วรค�ำนึงถึงน้อยทีส่ ดุ ในทางสัตวแพทย์
    ก. Anatomical landmark
    ข. Trauma avoidance
    ค. Pain control
    ง. Cosmetic
3. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการดูแลสัตว์หลังผ่าตัดแก้ไข
ภาวะ PRAA
    ก. ก�ำจัดกิจกรรมส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง
    ข. การใช้ยาลดปวดหลายชนิดร่วมกัน
        (Balanced analgesia)
    ค. หลังผ่าตัดควรให้สตั ว์กนิ อาหารเหลวหรืออาหาร
        อ่อนในท่ายืนยืดคอ
    ง. ไม่ควรใส่ทอ่ Chest drain หลังผ่าตัดเนือ่ งจากจะ
        เป็นสาเหตุของการติดเชือ้ เข้าช่องอกได้
4. ข้อใดคือวิธกี ารวินจิ ฉัยทีแ่ ม่นย�ำทีส่ ดุ ในสัตว์ทมี่ ภี าวะ
PRAA
    ก. Endoscope
    ข. Chest X-ray
    ค. Echocardiography
    ง. Computerized tomography scan (CT-scan)

100

Vol. 33 No.1 January - June 2021

5. ข้อใดคือลักษณะถ่ายภาพรังสีของช่องอก (Plain film
chest radiography) ภายหลังจากการกลืนสารทึบรังสี
แล้วท�ำการถ่ายภาพทันที ในสัตว์ทมี่ ภี าวะ PRAA
    ก. พบหัวใจมีการขยายใหญ่ (Vertebral heart scale
        มากกว่า 10.5)
    ข. มีลกั ษณะของการขยายใหญ่ของหลอดอาหาร
        บริเวณหน้าหัวใจ
    ค. พบสารทึบรังสีภายในหลอดอาหาร แต่ไม่มี
        ลักษณะของการขยายใหญ่ของหลอดอาหาร
        บริเวณหน้าหัวใจ โดยสารทึบรังสีสามารถผ่าน
        จากหลอดอาหารเข้าสูท่ างเดินอาหารส่วนปลาย
        ได้ทงั้ หมด
    ง. พบสารทึบรังสีภายในหลอดอาหาร และมีลกั ษณะ
        ของการขยายใหญ่ของหลอดอาหารบริเวณหน้า
        หวั ใจ โดยสารทึบรังสีสามารถผ่านจากหลอดอาหาร
        เข้าสูท่ างเดินอาหารส่วนปลายได้เพียงบางส่วน
6. ภาวะหลอดเลือดรัดหลอดอาหาร (Persistent Right
Aortic Arch: PRRA) เกิดจากความผิดปกติของหลอด
เลือดใด
    ก. Subclavian artery
    ข. Left aortic arch, Right 4th aortic arch
    ค. Left 4th aortic arch, Right aortic arch
    ง. Aorta
7. ข้อใดไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับ ภาวะหลอดเลือดรัดหลอดอาหาร
(Persistent Right Aortic Arch: PRRA)
    ก. ภาวะหลอดเลือดรัดหลอดอาหารสามารถเกิดได้
        จากการคงอยูข่ อง Right aortic arch หรือ Left  aortic arch
    ข. การคงค้างของ Left aortic arch เป็นความผิดปกติ
        ทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ในสุนขั
    ค. อาการทางคลินกิ ทีพ่ บได้บอ่ ยคือ ส�ำรอก, อาเจียน
        และมีอาการไอเนือ่ งจากหลอดเลือดทีร่ ดั
        หลอดอาหารจนเบียดส่วนของหลอดคอ (Trachea)
    ง. ภาวะหลอดเลือดรัดหลอดอาหาร เป็นโรคทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่
        โรคของความผิดปกติแต่กำ� เนิด (Congenital disease)
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8. วิธกี ารเปิดผ่าใด เป็นวิธกี ารทีแ่ นะน�ำมากทีส่ ดุ ใน
กรณีทตี่ อ้ งการท�ำการผ่าตัดเพือ่ แก้ไข ภาวะหลอดเลือด
รัดหลอดอาหาร ในกรณีที่ไม่ทราบชนิดของความผิด
ปกติของหลอดเลือด
    ก. Proximal 1st lateral intercostal thoracotomy
    ข. Right lateral 4th intercostal thoracotomy
    ค. Left lateral 4th intercostal thoracotomy
    ง. Caudal lateral 8th intercostal thoracotomy
9. ข้อใดคืออาการทางคลินกิ ในสัตว์ทมี่ ภี าวะ PRAA
    ก. สัตว์มนี ำ�้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
    ข. สัตว์มภี าวะหายใจล�ำบากร่วมกับมีอาการไอ
    ค. สัตว์จะมีภาวะส�ำรอก (regurgitation) ภายหลัง
        จากการกินอาหารและน�ำ้
    ง. ถูกทุกข้อ
10. ในการผ่าตัดแก้ไขภาวะ PRAA การจัดเตรียมตัว
สัตว์ควรอยูใ่ นท่าใด และต�ำแหน่งผ่าตัดคือต�ำแหน่งใด
    ก. Left lateral recumbency และผ่าเปิด right lateral
        intercostal thoracotomy ต�ำแหน่ง intercostal
        ที่ 4-5
    ข.  Left lateral recumbency และผ่าเปิด right lateral
        intercostal thoracotomy ต�ำแหน่ง intercostal
        ที่ 3-4
    ค. Right lateral recumbency และผ่าเปิด left lateral
        intercostal thoracotomy ต�ำแหน่ง intercostal
        ที่ 4-5
    ง. Right lateral recumbency และผ่าเปิด left lateral
        intercostal thoracotomy ต�ำแหน่ง intercostal
        ที่ 3-4
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รายงานสั ต ว์ ป ่ ว ย: Hamster polyomavirus (HaPyV)
และเนื้ อ งอกชนิ ด Trichoepithelioma ที่ เ กิ ด ใน
หนู ไ ซเรี ย นแฮมสเตอร์ (Mesocricetus auratus)
กฤษณา แสนมะโน 1, ทีปกร เลิศวิชัยกุล1*

บทคัดย่อ
หนูไซเรียนแฮมสเตอร์ (Syrian hamster,  Mesocricetus auratus) จ�ำนวน 2 ตัว เข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ด้วยอาการมีก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังหลายก้อนกระจายตามส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติเบื้องต้นพบว่า หนูทั้งสองตัวมีความเกี่ยวข้องเป็นแม่และลูกกัน
เลี้ยงอาศัยอยู่ในกรงบริเวณใกล้เคียงกัน ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่เคยฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนหน้านี้
นหนูทั้งสองตัวไม่เคยป่วยมาก่อน สัตวแพทย์ตรวจร่างกายเบื้องต้น พบว่าหนูท้ังสองตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้
ดี ไม่พบภาวะแห้งน�้ำ ถ่ายเหลว  พฤติกรรมโดยทั่วไป วิ่งเล่นร่าเริง กินอาหารและขับถ่ายได้เป็นปกติ จากการ
คล�ำตรวจร่างกายพบว่า  ทั้งสองตัวมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังของร่างกายซึ่งไม่ยึดติดกับเนื้อเยื่อด้าน
ล่าง พบแผลถลอกเล็กน้อยบริเวณก้อนเนื้องอก ไม่แสดงอาการเจ็บ ผลจากการวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพรังสียัง
ไม่พบการกระจายตัวของเนื้องอกไปยังอวัยวะส�ำคัญ สัตวแพทย์ให้รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดและส่งก้อนเนื้อตรวจ
ทางพยาธิวิทยา ผลการตรวจทางจุลพยาธิวิทยายืนยันว่าเป็นเนื้องอกชนิด trichoepithelioma และ hair follicle
epithelioma สันนิษฐานว่าเกิดจากการเหนีย่ วน�ำของเชือ้ ไวรัส hamster polyomavirus ทีต่ ดิ จากจากหนูแฮมสเตอร์
ที่เลี้ยงรวมกัน เนื่องจากพบว่าหนูทั้งสองตัวที่เลี้ยงด้วยกันเกิดเนื้องอกชนิดนี้ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
ค�ำส�ำคัญ: หนูไซเรียนแฮมสเตอร์, Trichoepithelioma, Hamster polyomavirus

1
*

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบบทความ email address: Teepakorn.lert@gmail.com
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บทน�ำ
หนู แ ฮมสเตอร์เป็นสัตว์ฟันแทะ ในอั น ดั บ
Rodentia ซึง่ เป็นสัตว์เลีย้ งทีม่ คี วามนิยมสูง สายพันธุ์
ที่ นิ ย มเลี้ ย งมากที่ สุ ด คื อ หนู ไ ซเรี ย นแฮมสเตอร์
(Mesocricetus auratus), Golden hamster และ
Dwarf hamster อายุขยั เฉลีย่ อยูท่ ปี่ ระมาณ 24 ถึง 36
เดือน ขึน้ อยูก่ บั สายพันธุ์ (Lennox et al., 2012) พบการ
รายงานเกีย่ วกับการเกิดเนือ้ งอกในหนูแฮมสเตอร์ทงั้ ที่
เกิดขึน้ เองและจากการเหนีย่ วน�ำจากเชือ้ โรคต่าง ๆ เช่น
Hamster polyomavirus (HaPyV) และ Hamster Oral
Papillomavirus เป็นต้น (Ambrose and Coggin, 1975;
Coggin et al., 1981; Simmon et al., 2001; Kondo et
al. 2008;  Rother et al. 2020)  การศึกษาของ Kondo
และคณะ(2008) ได้รายงานการพบเนือ้ งอกเกีย่ วข้องกับ
ระบบผิวหนัง เช่น mammary gland tumor, atypical
fibroma และ papilloma ในหนู Djungarian hamster  
ส่วนในหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ พบเนือ้ งอกเกีย่ วกับระบบ
เลือดและน�ำ้ เหลืองเป็นหลัก เช่น plasmacytoma และ
lymphoma โดยอายุเฉลีย่ ของหนูในการเกิดเนือ้ งอกนัน้
อยูท่ ี่ 19.8 เดือน (Kondo et al., 2008)  การศึกษาของ
Rother และคณะ (2020) พบว่า การเกิด trichoepithelioma ใน
หนูไซเรียนแฮมสเตอร์ ร้อยละ 20.6 นอกจากนัน้ พบว่า
เป็นเนือ้ งอกผิวหนังชนิดอืน่ เช่น papilloma, squamous
cell carcinoma, trichofolliculoma, basal cell
carcinoma, fibrosarcoma และ malignant melanoma
เป็นต้น จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า ทางผูเ้ ขียน
จึงน�ำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเนื้องอกชนิด  
trichoepithelioma ที่อาจมีสาเหตุโน้มน�ำมาจากเชื้อ
HaPyV ท�ำให้เกิดกรณีศกึ ษาในหนูไซเรียนแฮมสเตอร์นี้

ประวัติสัตว์ป่วย (History taking
and chief complain)
เจ้าของน�ำหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ จ�ำนวน 2 ตัว
มาตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เนือ่ งจากพบก้อนเนือ้ งอกเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณล�ำ
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ตัวของหนูทั้งสองตัว จากการซักประวัติสัตว์ป่วย พบ
ว่า หนูตวั ที่ 1 เป็นเพศเมีย อายุ 2 ปี 9 เดือน ส่วนหนูตวั
ที่ 2 เป็นเพศผู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน ซึง่ เป็นลูกทีเ่ กิดจากหนู
ตัวที่ 1  เจ้าของเลีย้ งหนูทงั้ สองตัวในกรงเดียวกันในช่วง
หลังคลอด จนลูกหนูมอี ายุครบ 1 เดือนจึงแยกออกมา
เลีย้ งในกรงเดีย่ ว ในช่วงเวลาก่อนหน้าหนูทงั้ สองไม่เคย
ป่วยมาก่อน สุขภาพร่างกายแข็งแรง เจ้าของให้เมล็ด
ทานตะวันและอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปส�ำหรับหนูแฮมสเตอร์
เป็นอาหาร ให้นำ�้ แบบไม่จำ� กัด  อาการโดยทัว่ ไปพบว่า
หนูทงั้ สองตัวยังร่าเริงดี วิง่ เล่นเป็นปกติ กินอาหาร ดืม่ น�ำ้
และขับถ่ายได้เป็นปกติ

การตรวจร่างกาย (Physical
examination)
สัตวแพทย์ตรวจร่างกายเบือ้ งต้นพบว่า  หนูตวั
ที่ 1 มีนำ�้ หนักตัว 125 กรัม  พฤติกรรมทัว่ ไปตอบสนอง
ต่อสิง่ เร้าได้ดี ไม่พบภาวะขาดน�ำ้ ไม่พบการถ่ายเหลว
คล�ำตรวจร่างกายพบว่า มีกอ้ นเนือ้ ขนาดใหญ่ทบี่ ริเวณ
หลัง ลักษณะเป็นก้อนเดียว ไม่ยดึ ติดกับเนือ้ เยือ่ ด้านล่าง  
บริเวณผิวหนังของก้อนเนือ้ นีพ้ บแผลถลอกเล็กน้อย เมือ่
จับคล�ำไม่แสดงอาการเจ็บปวด ท�ำการวัดขนาดด้วย
vernier caliper ก้อนเนื้อมีขนาดเท่ากับ 2.3 x 2.3
เซนติเมตร ดังรูปที่ 1
ผลการตรวจร่างกายหนูตวั ที่ 2 พบว่ามีนำ�้ หนัก
ตัว 132 กรัม พฤติกรรมทัว่ ไปร่าเริง ตอบสนองต่อสิง่ เร้า
ได้ดี ไม่พบภาวะขาดน�ำ้ ไม่พบการถ่ายเหลว คล�ำตรวจ
ร่างกายพบว่ามีกอ้ นเนือ้ เกิดขึน้ บริเวณผิวหนังกระจาย
อยู่ทั่วล�ำตัวจ�ำนวนมาก ที่ต�ำแหน่งผิวหนังกลางหลัง
สะโพกด้านซ้าย ช่วงท้องใกล้กบั ขาหนีบข้างขวา และ
บริเวณหลังคอ เมือ่ จับคล�ำไม่แสดงอาการเจ็บปวด จึง
วัดขนาดก้อนเนือ้ ด้วย vernier caliper พบว่ามีขนาด
ตัง้ แต่ 0.3 x 0.6 เซนติเมตร จนถึง 1.5 x 2.0 เซนติเมตร
ดังรูปที่ 2 สัตวแพทย์ทำ� การตรวจร่างกายเพิม่ เติมด้วย
การถ่ายถาพรังสีวนิ จิ ฉัย (radiography) หนูตวั ที่ 1 เพียง
ตัวเดียว เพือ่ ประเมินลักษณะและการกระจายของก้อน
เนือ้ ใช้ประกอบการวางแผนการรักษาต่อไป
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A

B

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกของก้อนเนือ้ ทีพ่ บบริเวณหลังของหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ ตัวที่ 1 (A),
ก้อนเนือ้ มีขนาดเท่ากับ 2.3 x 2.3 เซนติเมตร และพบแผลถลอกเล็กน้อย (B)

รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกของก้อนเนือ้ ทีพ่ บบริเวณหลังของหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ ตัวที่ 2

A

B

รูปที่ 3 ผลการตรวจทางรังสีวนิ จิ ฉัยท่านอนหงาย (ventrodorsal position) (A),
ท่านอนตะแคงซ้าย (left lateral recumbency) (B) จากหนูตวั ที่ 1
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ผลทางภาพถ่ายรังสีวนิ จิ ฉัย (รูปที่ 3) พบว่า ก้อน
เนือ้ งอกนัน้ อยูบ่ ริเวณผิวหนังส่วนต�ำแหน่งช่วงซีโ่ ครงซี่
สุดท้าย ภายในช่องอกไม่พบการกระจายของเนือ้ งอก
ไปยังปอด ภายในช่องท้องพบแก๊สในทางเดินอาหาร
บางส่วน สัตวแพทย์จึงตัดสินใจร่วมกับเจ้าของเลือก
การรักษาน�ำก้อนเนือ้ งอกออกด้วยวิธกี ารผ่าตัด ขัน้ ตอน
การผ่าตัด ท�ำการสลบหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ ด้วยวิธกี าร
ดมยาสลบ น�ำสลบใน anesthesia chamber ด้วย 5 %
isoflurane (USP®, Akorn Animal Health, Inc., USA)
เมือ่ สัตว์สลบควบคุมการสลบความเข้มข้นของ 1-2 %
isoflurane (isoflurane, USP®, Akorn Animal Health,
Inc., USA) โดยใช้ face mask สวมทีศ่ รี ษะของหนูไซ
เรียนแฮมสเตอร์ ท�ำการโกนขนบริเวณทีจ่ ะผ่าตัดและ

A

ท�ำความสะอาดด้วยเทคนิคปลอดเชือ้ จากนัน้ ท�ำการ
ผ่าตัดน�ำเนือ้ งอกในต�ำแหน่งต่างๆ ออก (รูปที่ 4 และ 5)
โดยเริ่มจากการมัดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงก้อนเนื้องอก
และเย็บปิดแผลทีผ่ วิ หนังด้วยวิธี simple interrupted
โดยใช้ไหม polydioxanone  เบอร์ 4-0  (Ethicon, Jonson
and johnson Medical Ltd., UK) ภายหลังจากผ่าตัด
เสร็จสิ้นหนูได้รับยาลดปวดลดอักเสบ Meloxicam
0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (METACAM®, Boehringer
Ingelheim Animal Health USA Inc.) ทางการป้อน
หลังอาหารเย็น เป็นเวลา 5 วัน และยาปฏิชวี นะ Enrofloxacin 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Baytril®, Bayer,
Germany) ทางการป้อนวันละ 2 ครัง้ หลังอาหารเช้า
และเย็น  เป็นเวลา 7 วัน

B

รูปที่ 4 การผ่าตัดเนือ้ งอกทีห่ ลัง (A), ขนาดก้อนเนือ้ ทีไ่ ด้จากการผ่าตัดศัลยกรรมจากหนูตวั ที่ 1 (B)

รูปที่ 5 แสดงจ�ำนวนและขนาดของก้อนเนือ้ ได้จากการผ่าตัดศัลยกรรมจากหนูตวั ที่ 2
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แผนการรักษาและผลการรักษา
(Treatment plan and results)
หลังจากผ่าตัดสัตวแพทย์นัดท�ำการรักษาต่อ
เนือ่ งเพือ่ ประเมินลักษณะของแผลวันที่ 3 ภายหลังจาก
การผ่าตัด พบว่าลักษณะแผลแห้งติดดี ไม่พบการบวม
อักเสบ เนือ้ ตายหรือหนอง ท�ำการตัดไหมในวันที่ 7 ภาย
หลังจากผ่าตัด

ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
จากห้องปฏิบัติการ
(Histopathological fifinding)

dermis และ subcutis ได้ชัดเจน พบลักษณะเซลล์
เนื้องอกเรียงตัวแบบ mutilobular,   cellular cord
และ trabeculae pattern ซึ่ ง ถู ก แบ่ ง โดยชั้ น ของ
fibrovascular stroma เซลล์ เ นื้ อ งอกนั้ น มาจาก
follicular epithelial cells โดยมีลักษณะนิวเคลียส
กลมไปจนถึงรูปไข่ ส่วนของไซโทพลาซึมย้อมติดสี
basophilic พบเซลล์ที่มี mitotic figures 25 cells/10
HPF เซลล์อื่นๆเช่น Ghost cells, lymphocytes,
macrophages และ edematous cells พบกระจาย
โดยทั่วไป (รูปที่ 6) สันนิษฐานว่า  เป็นเนื้องอกชนิด
trichoepithelioma และ hair follicle epithelioma

ลักษณะก้อนเนือ้ เป็นแบบ Un-encapsulated
ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกการกระจายของก้ อ นเนื้ อ ชั้ น

รูปที่ 6 แสดงผลการตรวจทางพยาธิวทิ ยาย้อมด้วยสี H&E, พบลักษณะของเซลล์ชนิด ghost cell ซึง่ เป็นเซลล์ทไี่ ม่มนี วิ เคลียสาย
ในบ่งบอกความผิดปกติของเซลล์ (ลูกศรสีแดง), ลักษณะการแบ่งตัวของเซลล์ทผี่ ดิ ปกติพบโครงสร้าง mitotic figure (ลูกศรสีฟา้ )

อภิปรายและสรุปผล (Discussion
and Conclusion)
การเกิดเนื้องอกในหนูแฮมสเตอร์ทั่วไปนั้น
สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงอายุที่หลากหลาย โดยจาก
การศึกษาของ Kendo และคณะ (2008) พบว่า  อายุ
เฉลีย่ ของหนูแฮมสเตอร์ทเี่ กิดเนือ้ งอกชนิดต่างๆ  ขนึ้ นัน้

มีความสัมพันธ์กบั ช่วงอายุขยั ทีม่ ากขึน้ ในกรณีนหี้ นูไซ
เรียนแฮมสเตอร์ ทีเ่ กิดเนือ้ งอกนัน้ หนูตวั ที่ 1 มีอายุ 2 ปี 9
เดือน และ หนูตวั ที่ 2 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ซึง่ เป็นช่วงอายุที่
สามารถพบการเกิดเนือ้ งอกชนิด trichoepithelioma ขึน้
ได้ จากข้อมูลการซักประวัตกิ ารเลีย้ งพบว่า  หนูไซเรียน
แฮมสเตอร์ทงั้ สองตัวนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกันเนือ่ งจากหนู
ตัวที่ 1 เป็นแม่ของหนูตวั ที่ 2 และหนูทงั้ สองตัวถูกเลีย้ ง
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รวมกันภายในสถานทีเ่ ดียวกันมาตัง้ แต่เกิด จึงมีความ
น่าจะเป็นที่การเกิดเนื้องอกชนิด trichoepithelioma
ของหนูทั้งสองตัวสันนิษฐานว่ามาจากสาเหตุโน้มน�ำ
เดียวกันคือเชื้อ HaPyV เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Foster และคณะ (2002) ทีพ่ บก้อนเนือ้ งอกทีผ่ วิ หนัง
แบบหลายต�ำแหน่งในหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ เลีย้ งจาก
แหล่งเพราะพันธุจ์ ำ� นวน 5 แห่งในประเทศเยอรมัน พบ
ว่า หนู 16  จาก 70 ตัว และ 50 จาก 100 ตัว เกิดลักษณะ
ของรอยโรคทีม่ กี อ้ นเนือ้ เกิดขึน้ นีต้ ามผิวหนัง ซึง่ ส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาสาเหตุของการเกิดโรค พบว่า
สาเหตุเกิดจากการเหนีย่ วน�ำของเชือ้ HaPyV ทัง้ หมด  
อย่างไรก็ตามไม่พบรายงานเกิด trichoepithelioma ทีม่ ี
สาเหตุโน้มน�ำมาจากเชือ้ HaPyV ในประเทศเวียดนาม
กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เมียนมาร์ และจีน
เชือ้ HaPyV ถูกพบการรายงานครัง้ แรกเมือ่ ปี
ค.ศ. 1967 ในหนูไซเรียนแฮมสเตอร์ โดย Graffi และ
คณะ(1969) หลังจากนั้นพบการระบาดครั้งใหญ่ของ
กลุม่ แฮมสเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ารของสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปเมือ่ ปี ค.ศ.1975 ไวรัส HaPyV  จัดอยูใ่ น
ในกลุม่ Palyomaviridae family ล�ำดับ Polyomavirus
(Murphy et al., 1995) หนูแฮมสเตอร์ทตี่ ดิ เชือ้ HaPyV  
จะพบอาการทางคลินกิ (clinical manifestations) ได้
2 ลักษณะ ลักษณะแรกท�ำให้เกิด Lymphoma  มักพบ
ในสัตว์ทอี่ ายุยงั น้อย เริม่ ที่ 8 สัปดาห์ ขึน้ ไป ในสัตว์ที่
ติดเชือ้ ไวรัส HaPyV แบบลักษณะนีอ้ าการของโรคจะ
แสดงออกตามต�ำแหน่งของอวัยวะทีเ่ กิดความผิดปกติ
โดยสามารถสังเกตเห็นอาการได้ดังนี้ การกินอาหาร
ลดลง น�ำ้ หนักลดลง ถ่ายเหลว ขาดน�ำ้ การท�ำความ
สะอาดตนเองได้ไม่ดี หายใจล�ำบาก เดินเซ บางครัง้ ใน
การตรวจร่างกายโดยการคล�ำสามารถพบก้อนบริเวณ
ช่องท้อง หรือต่อมน�ำ้ เหลืองโต เป็นต้น (Simmon et al.,
2001) ลักษณะทีส่ องท�ำให้เกิดความผิดปกติทเี่ รียกว่า 
trichoepitheliomas พบทีอ่ ายุในช่วง 3 เดือน ถึง 1 ปี ขึน้
ไป โดยจะพบลักษณะของก้อนเนือ้ งอกทีบ่ ริเวณผิวหนัง
ทัง้ แบบทีพ่ บก้อนเดียว หรือ หลายๆ ก้อนกระจายทัว่ ตัว
มักจะพบต�ำแหน่งของก้อนเนือ้ งอกทีบ่ ริเวณ เท้า ใบหน้า 
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แก้ม ล�ำคอ หลังและสะโพก  พบว่าสัตว์ทแี่ สดงอาการ
ของโรคในลักษณะนีจ้ ะไม่มอี าการอืน่ ๆ ร่วมด้วย สัตว์
ป่วยสามารถกินอาหารได้ปกติ พฤติกรรมปกติ แต่อาจ
พบว่าบริเวณก้อนมีแผลซึง่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทีแ่ ผลได้
(Simmon et al., 2001) อาการของการติดเชือ้ HaPyV
และความรุนแรงของการป่วยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
ด้านภูมคิ มุ้ กัน ปริมาณเชือ้ ไวรัสทีไ่ ด้รบั และช่วงอายุที่
ติดเชือ้
การส่งผ่านและพยาธิกำ� เนิดของเชือ้ HaPyV
(transmission and pathogenesis) มีการส่งผ่านแบบ
แนวขวาง (horizontal transmission) เมือ่ แฮมสเตอร์
ปัสสาวะจะมี HaPyV ปนออกมากับน�ำ้ ปัสสาวะจึงท�ำให้
เกิดการปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อมในกรงเลีย้ งได้   เช่น กรง
เลีย้ ง อุปกรณ์ในกรงเลีย้ ง ถ้วยอาหาร และกระบอกน�ำ้
เป็นต้น อีกทัง้ ยังพบว่าหนูสามารถรับเชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย
ผ่านทางการสูดดม (aerosolization) จากฝุ่นละออ
ของสิ่งปูรองกรงที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไปได้อีกด้วย
(Ambrose and Coggin, 1975; Coggin et al., 1981)  
ไวรัสเข้าสูเ่ ซลล์โดยวิธกี าร endocytosis (Simmon et
al., 2001) เมือ่ เข้าสูเ่ ซลล์แล้วหน่วยของไวรัสจะฝังตัว
อยู่ในเซลล์ที่ต�ำแหน่งต่างๆ ของร่างกายประกอบไป
ด้วย transformed lymphocyte, lymph nodes, bone
marrow, renal tubular epithelium of the papillary
collecting duct, uterus, embryos และ jejunal
enterocyte แต่ยงั ไม่พบรายงานยืนยันการส่งผ่านเชือ้
แบบแนวตัง้ (vertical transmission) (Prokoph et al.,
1996; Simmon et al., 2001) หรือการส่งผ่านเชือ้ จากแม่
สูล่ กู ข้อสันนิษฐานในกรณีศกึ ษานีห้ นูทงั้ 2 ตัวมีความ
เกีย่ วเนือ่ งเป็นมารดากับลูกและเลีย้ งรวมกันมาตัง้ แต่ยงั
เด็กมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เชือ้ ติดต่อมาในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึง่
ในรายงานกรณีสัตว์ป่วยนี้พบว่า  ไม่มีการ
ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ทเี่ ลีย้ งหนูรว่ มกันน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้
อย่างสม�ำ่ เสมอ จึงอาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการ
ปนเปื้อนของเชื้อในสิ่งแวดล้อมและส่งผ่านเชื้อไปยัง
หนูตวั อืน่ ได้ นอกจากนีเ้ นือ่ งจาก HaPyV เป็นเชือ้ ไวรัส
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สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว หากในพืน้ ทีเ่ ลีย้ ง
มีสัตว์จ�ำนวนหลายตัวเกิดการติดเชื้อการรักษานั้นไม่
แนะน�ำเนื่องจากจะท�ำให้เกิดการแพร่กระจาย สะสม
และปนเปื้อนเชื้อไวรัสในสถานที่นั้นโดยไม่สามารถ
ควบคุมได้   วิธกี ารป้องกันและควบคุมโรค (treatment
and control) ทีส่ ามารถท�ำได้คอื การก�ำจัดหนูทงิ้ ทัง้ กลุม่
และท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ สถานทีเ่ ลีย้ งและอุปกรณ์ที่
ใช้รว่ มกัน อย่างไรก็ตามเชือ้ ไวรัส HaPyV สามารถทน
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน เพราะสามารถ
ทนต่อแสง UV  สารเคมีในกลุม่ formaldehyde vapor
กลุม่ chlorinated และกลุม่ iodinated แต่ยงั สามารถ
ก�ำจัดเชือ้ ได้โดยใช้สารเคมีในกลุม่ phenol และ KOH
(Ambrose and Coggin, 1975; Coggin et al., 1983)
ได้เนือ่ งจากไวรัสชนิดนีม้ คี วามไวต่อสารจ�ำพวกนีส้ งู
กรณีศกึ ษานีไ้ ม่ได้มกี ารยืนยันสาเหตุของการ
เกิดโรคว่ามาจากเชือ้ HaPyV เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน
จากประวัตกิ ารเลีย้ งและโอกาสในการเกิดโรคจากหนู
ทีเ่ ลีย้ งรวมกันเท่านัน้ ซึง่ วิธกี ารยืนยันสาเหตุวา่ เกิดจาก
เชือ้ HaPyV สามารถยืนยันได้โดยการน�ำก้อนเนือ้ งอกที่
ผ่าตัดออกมาส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารด้วยวิธี PCR,
ELISA และ Immunohistochemistry (Foster et al.,
2002)
สรุปกรณีศกึ ษานีก้ ล่าวถึงเนือ้ งอกผิวหนังชนิด
trichoepitheliomas ทีพ่ บได้ในกลุม่ ของหนูไซเรียนแฮม
สเตอร์ เนือ้ งอกชนิดนีส้ ามารถเกิดได้จากการเหนีย่ วน�ำ
ของเชือ้ HaPyV เชือ้ ไวรัสชนิดนีส้ ามารถแพร่กระจาย
และติดต่อในกลุ่มหนูแฮมสเตอร์ได้อย่างรวดเร็วผ่าน
ทางการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสในสิ่งแวดล้อมที่ออก
มากับน�ำ้ ปัสสาวะของหนู หากมีกรณีสตั ว์ปว่ ยในกลุม่
หนูแฮมสเตอร์มารักษาด้วยอาการมีกอ้ นเนือ้ งอกตาม
ผิวหนังแบบเป็นก้อนเดีย่ วหรือหลายก้อนกระจายตาม
ล�ำตัว และเจ้าของเลีย้ งรวมหลายตัว ควรจะต้องพึงระวัง
สัตว์ตวั อืน่ ๆ ซึง่ อาจเกิดการติดเชือ้ HaPyV ขึน้ ได้
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Hamster polyomavirus (HaPyV) and trichoepithelioma
in Syrian hamster (Mesocricetus auratus): a case series
of two hamsters
Kritsana Sanmano1, Teepakorn Lertwichaikul2*

Abstract
Two Syrian hamsters were brought by the owner to the Small Animal Hospital of Chiang Mai
University, with symptom of skin tumors spreading to different parts of the body. The data obtained from
history taking revealed that both Syrian hamsters were related as mothers and cubs. They were kept
in cages nearby each other, share pet supplies that were never clean with disinfectant. The hamsters
did not appear sick, or loss of appetite. Physical examination was remarkable multiple non-adhesive
tumors that were located on hamsters’ body. Some abrasions and scabs of the tumors were found.
None of these were painful on palpation. As a result of the diagnosis by radiography, the distribution
of the tumors to vital organs have not been found. Surgical treatments were performed in these cases.
Pathological biopsy results were characterized by benign neoplasms, trichoepithelioma and hair follicle
epithelioma, tumor induction by hamster polyomavirus. It is possible that hamster polyomavirus can
be transmitted in hamster colonies, since both mice keep together developed these tumors, up during
the same period.
Keywords: Syrian hamster, Trichoepithelioma, Hamster polyomavirus
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ค�ำถามท้ายบทความ
1. เนือ้ งอกชนิด trichoepitheliomas สามารถเกิดได้จาก
ไวรัสในกลุม่ ใด
     ก. Parvoviridae
     ข. Polyomaviridae
     ค. Paramyxoviridae
     ง. Areviridae
2. ปัจจัยเสี่ยงในข้อใดที่ไม่มีผลต่ออาการและความ
รุน แรงของการ ติดเชื้อ Hamster polyomavirus
(HaPyV)
     ก. ปริมาณของเชือ้ ไวรัสทีไ่ ด้รบั เข้าทางร่างกาย
     ข. ภูมคิ มุ้ กันและความแข็งแรงของร่างกาย
     ค. ช่วยอายุทไี่ ด้รบั เชือ้ ไวรัส
     ง. เพศ
3. ลักษณะอาการทางคลินิกที่พบได้หากหนูติดเชื้อ
Hamster polyomavirus (HaPyV)
    ก. การท�ำความสะอาดตนเองได้ไม่ดี (poor grooming)
    ข. คล�ำพบก้อนบริเวณช่องท้อง (abdominal
        masses) หรือต่อมน�ำ้ เหลืองโต (enlargement
        lymph nodes)
    ค. พบก้อนเนือ้ งอกตามล�ำตัวแบบก้อนเดีย่ วหรือ
         กระจายหลายต�ำแหน่ง
    ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้ อ ใดคื อ ความแตกต่ า งทางอาการ (clinical
manifestation) ของลักษณะการเกิดโรคแบบ lymphoma
และ Trichoepitheliomas
     ก. การเกิดโรคแบบ lymphoma สามารถพบอาการ
         เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลดได้ ซึง่ แตกต่างจากการ
         เกิดโรคแบบ Trichoepitheliomas ทีส่ ามารถ
         ใช้ชวี ติ ได้ปกติ
    ข. การเกิดโรคแบบ Trichoepitheliomas พบรอยโรค
         บริเวณผิวหนังเท่านัน้ ไม่พบอาการทางระบบอืน่ ๆ
        ของร่างกาย
    ค. ในหนูทตี่ ดิ เชือ้ Hamster polyomavirus (HaPyV)
         สามารถเกิดโรคได้ทงั้ สองลักษณะพร้อมกัน
    ง.ถูกทุกข้อ
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5. ข้อใดไม่ใช่วธิ กี ารส่งผ่านเชือ้ ไวรัส Hamster
polyomavirus (HaPyV)
    ก. ผ่านทางน�ำ้ ปัสสาวะและปนเปือ้ นในสิง่ แวดล้อม
    ข. ผ่านทางการสูดดม (aerosolization) น�ำฝุน่ ละออก
        จากสิง่ ปูรองทีป่ นเปือ้ นเชือ้ ไวรัสเข้าไป
    ค. การใช้อปุ กรณ์ในการเลีย้ งแฮมเตอร์รว่ มกันโดยไม่
        ท�ำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชือ้
    ง. การส่งผ่านจากแม่สลู่ กู (vertical transmission)
6. การตรวจด้วยวิธกี ารใดไม่สามารถยืนยันการพบเชือ้
ไวรัส Hamster polyomavirus (HaPyV) ได้
    ก. PCR หรือ ELISA
    ข. Bacterial culture
    ค. Immunohistrochemistry
    ง. Histropathology
7. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการรักษาหากสัตว์ตดิ เชือ้ ไวรัส
Hamster polyomavirus (HaPyV)
    ก. รักษาแบบประคับประคองอาการหากสัตว์แสดง
        อาการแบบกลุม่ lymphoma
    ข. การเกิดลักษณะเนือ้ งอกขึน้ ทีผ่ วิ หนังตามร่างการ
        สามารถรักษาได้โดยวิธกี ารผ่าตัด
    ค. การให้ยาปฏิชวี นะเพีย
    ง. อย่างเดียวสามารถลดความรุนแรงของโรคได้
    จ. ไม่มขี อ้ ใดถูก
8. วิธกี ารก�ำจัดเชือ้ ใดสามารถใช้กำ� จัดเชือ้ ไวรัส Hamster polyomavirus (HaPyV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ก. รังสียวู ี (UV light)
    ข. Formaldehyde vapor
    ค. Phenolic compound
    ง. Iodine
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9. วิธกี ารใดไม่ใช่วธิ กี ารป้องกันและควบคุมการติดเชือ้
HaPyV
    ก. ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ทใี่ ช้เลีย้ งหนูแฮมสเตอร์
        อย่างสม�ำ่ เสมอ
    ข. แยกเลีย้ งหนูแฮมสเตอร์ ทีพ่ บว่ามีลกั ษณะขอ
        อาการ HaPyV ออกจากตัวอืน่ ๆ เพือ่ ลดการส่ง
        ผ่านเชือ้
     ค. การก�ำจัดหรือคัดทิง้ สัตว์ทมี่ ลี กั ษณะอาการของโรค
        เพือ่ ตัดวงจรการแพร่กระจายของโรคในทีเ่ ลีย้ ง
    ง. ใช้สารฆ่าเชือ้ (Disinfectant) ในกลุม่ Formalde
        hyde ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์การเลีย้ ง
10. หนูแฮมสเตอร์พนั ธุใ์ ดสามารถติดเชือ้ HaPyV ได้
    ก. Syrian hamster (Mesocricetus auratus)
    ข. Siberian hamsters (Phodopus sungorus)
    ค. Roborovski hamsters (Phodopus roborovskii)
    ง. สามารถติดเชือ้ ได้ทกุ ชนิดทีก่ ล่าวมา
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รายงานสั ต ว์ ป ่ ว ย: ล� ำ ไส้ อั ก เสบรุ น แรงจากสารพิ ษ
ชนิ ด ซี ของเชื้ อ คลอสตริ เ ดี ย ม เพอร์ ฟ ริ ง เจนส์
ในนกแก้ ว บู ล แอนด์ โ กลด์
กิตติกร บุญศรี1*, พัลลพ ตันแก้ว2, วรางค์พิชา ค้อชากุล2, ขวัญเรือน ดวงสะอาด3 , เทวราช เวชมนัส3, พินิช บุญทอง3

บทคัดย่อ
นกแก้วบูลแอนด์โกลด์ เพศผู้ อายุ 15 ปี เลีย้ งในสวนสัตว์ สัตวแพทย์ประจ�ำสวนสัตว์พบเสียชีวติ หลังจาก
แสดงอาการซึม 1 วัน จากนัน้ ได้นำ� ซากมาผ่าซากทีศ่ นู ย์ชนั สูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผล
การผ่าชันสูตรซากพบจุดเลือดออกทีห่ วั ใจ ม้าม ตับ และตับอ่อน ตับโต ล�ำไส้เล็กส่วนดูโอดินมั พบการคัง่ เลือดของชัน้
เยือ่ เลือ่ ม และอาหารในล�ำไส้เป็นของเหลวสีนำ�้ ตาล ผลการตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยาของล�ำไส้สว่ นดูโอดินมั พบ การ
อักเสบแบบมีเนือ้ ตายร่วมกับการพบกลุม่ แบคทีเรียรูปแท่งติดสี  แกรมบวกบริเวณวิลไล การตรวจด้วยวิธปี ฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่พอลิเมอเรส ของล�ำไส้เล็กพบให้ผลบวกกับยีนสารพิษชนิดแอลฟาและชนิดเบต้า ของเชื้อคลอสตริเดียม
เพอร์ฟริงเจนส์  จากผลการผ่าซาก ผลทางจุลพยาธิวทิ ยา และผลทางอณูชวี วิทยา จึงวินจิ ฉัยได้วา่ นกแก้วบูลแอนด์
โกลด์มภี าวะล�ำไส้อกั เสบรุนแรงจากการติดเชือ้ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ชนิด ซี ท�ำให้เสียชีวติ
ค�ำส�ำคัญ: คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ล�ำไส้อักเสบรุนแรง นกแก้วบูลแอนด์โกลด์

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย
3
สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
*
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กรณีสัตว์ป่วย

นกแก้วบูลแอนโกลด์ (Blue and Gold macaw
or Blue and Yellow macaw; Ara ararauna ) เป็นนก
แก้วทีม่ ขี นาดใหญ่มถี นิ่ อาศัยในทวีปอเมริกาใต้ โดยมี
ลักษณะล�ำตัวเป็นสีฟา้ ท้องมีสเี หลืองสดใส ส่วนหัวด้าน
บนมีสเี ขียว จะงอยปากมีสดี ำ 
� ใบหน้าเป็นหนังสีขาวมี
ขนเส้นเล็กๆบริเวณรอบดวงตาประมาณ 4-5 แถว อาหาร
ตามธรรมชาติจะประกอบด้วย เมล็ดพันธุพ์ ชื เมล็ดถัว่
ผลไม้ เมล็ดปาล์ม ใบไม้และดอกไม้ตา่ งๆ รวมถึงล�ำต้น
(Gillardi, 1996)
เชือ้ แบคทีเรีย คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
(Clostridium perfringens) เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรม
บวก เจริญในภาวะปราศจากออกซิเจน มีความส�ำคัญ
เนื่องจากท�ำให้เกิดการอักเสบของล�ำไส้ในสัตว์หลาย
ชนิด (Diab, 2016) ในปัจจุบันได้มีการแบ่งชนิดของ
เชือ้ C. perfringens เป็น 7 ชนิด ได้แก่ A, B, C, D, E,
F และ G โดยแบ่งตามลักษณะชนิดของสารพิษทีพ่ บซึง่
ประกอบด้วย แอลฟา (cpa), เบตา (cpb), เอปไซลอน
(etx), ไอโอตา (itx), เอ็นเทอโร (cpe), เบตา2 (cpb2)
และเนคโครติกเอ็นเทอไรติส บีไลค์ (NetB) (Rood et
al., 2018; Uzal et al., 2018) การเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบ
จากเชือ้ C. perfringens พบรายงานในสัตว์เลีย้ งหลาย
ชนิดได้แก่ ไก่ สุกร โค ม้า สุนขั และแพะ (Uzal et al.,
2018) ในสัตว์ปา่ และสัตว์เลีย้ งในสวนสัตว์พบรายงาน
ใน ช้าง (Boonsri et al., 2018) ส�ำหรับในนกพบรายงาน
ในนกแก้วเรนโบว์ออสเตรเลีย (Grau-Roma et al.,
2021) และในนกแก้วบูลแอนด์โกลด์ ทีพ่ บการติดเชือ้
โรค Clostridium perfringens ชนิด A (Guimaraes el
al., 2014) อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีรายงานการติดเชือ้
โรค Clostridium perfringens ชนิด C ในนกแก้วบูล
แอนด์โกลด์มาก่อน ดังนั้นการศึกษานีจ้ ึงเป็นรายงาน
ลักษณะทางพยาธิวิทยาของล�ำไส้อักเสบรุนแรงจาก
เชือ้ แบคทีเรียดังกล่าวในนกแก้วบูลแอนด์โกลด์ทพี่ บใน
สวนสัตว์

นกแก้วบูลแอนด์โกลด์ เพศผู้ อายุ 15 ปี เลีย้ งใน
สวนสัตว์ แสดงอาการซึม 1 วัน หลังจากนัน้ พบเสียชีวติ
นกได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในส่วนแสดงซึ่งเป็นกรงขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 10 เมตร ภายในกรงมีตน้ ไม้
ส่วนพืน้ เป็นทราย และอยูร่ ว่ มกับนกแก้วบูลแอนด์โกล
ตัวอืน่ อาหารทีใ่ ห้ประกอบไปด้วย กล้วย ผลไม้รวม ผัก
กาดขาว ข้าวโพด ถัว่ อบ ถัว่ ต้ม เมล็ดทานตะวัน เมล็ด
ธัญพืชต้มสุก(ถัว่ ด�ำ  ถัว่ แดง ลูกเดือย) อาหารส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับนกแก้วมาคอว์ ให้วติ ามินผสมน�ำ้ และวิตามินผง
ทุกวัน และเสริมมะพร้าวอ่อน 1 ครัง้ /สัปดาห์ หลังจาก
เสียชีวิตสัตวแพทย์ได้น�ำซากมาผ่าชันสูตรซากที่ศูนย์
ชันสูตรโรคสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการผ่าชันสูตรซากพบจุดเลือดออกทีห่ วั ใจ ม้าม และ
ตับอ่อน (รูปที่ 1) ตับโตและมีจดุ เลือดออก ล�ำไส้สว่ นดู
โอดินมั พบการคัง่ เลือดของชัน้ เยือ่ เลือ่ ม (tunica serosa)
(รูปที่ 1) และพบจุดเลือดออกในชัน้ เยือ่ บุลำ� ไส้ (tunica
mucosa) โภชนะในล�ำไส้เป็นของเหลวสีนำ�้ ตาล ส�ำหรับ
อวัยวะอืน่ ไม่พบรอยโรคทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางพยาธิวทิ ยา
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รูปที่ 1 แสดงการคัง่ เลือดในเยือ่ เลือ่ มของล�ำไส้เล็ก (ลูกศรสี
ขาว) ร่วมกับการพบจุดเลือดออกในตับอ่อน (ลูกศรสีดำ� )

ได้เก็บตัวอย่างหัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต ตับ
อ่อน และล�ำไส้เล็ก แช่ในน�ำ้ ยาบัฟเฟอร์ฟอร์มาลีน 10%
เพื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และตัวอย่างสดส�ำหรับ
ตรวจด้วยวิธกี ารทางอณูชวี วิทยา ได้แก่ สมองส�ำหรับ
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ตรวจโรคกระเพาะแท้ขยาย (proventricular dilatation
disease) ตับส�ำหรับตรวจโรคอหิวาต์ในสัตว์ปกี (fowl
cholera) และโรคไข้หวัดนกแก้ว (Chlamydiosis) ไต
ส�ำหรับตรวจโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อ (infectious
bronchitis) และโรคไข้หวัดสัตว์ปกี (avian influenza)
ล�ำไส้สว่ นดูโอดินมั และล�ำไส้สว่ นเจจูนมั ส�ำหรับตรวจหา

ยีนเพือ่ ใช้จำ� แนกชนิดของสารพิษของเชือ้ Clostridium
perfringens ตามวิธีการของ van Asten และคณะ
(2008) ดังตารางที่ 1 นอกจากนีไ้ ด้เก็บตัวอย่างล�ำไส้
เพื่อท�ำการเพาะเชื้อแบคทีเรียแบบใช้ออกซิเจน และ
เก็บอุจจาระตรวจหาพยาธิ

ตารางที่ 1 แสดง primer ยีนสารพิษของเชื้อ Clostridium perfringens
ที่ใช้ในการศึกษานี้ (van Asten et al., 2008)
Primer name

Sequence (5’-3’)

CPAlphaF

GCTAATGTTACTGCCGTTGA

CPAlphaR

CCTCTGATACATCGTGTAAG

CPBetaF3

GCGAATATGCTGAATCATCTA

CPBetaR3

GCAGGAACATTAGTATATCTTC

CPBeta2totalF2

AAATATGATCCTAACCAAM*AA

CPBeta2totalR

CCAAATACTY**TAATYGATGC

CPEpsilonF

TGGGAACTTCGATACAAGCA

CPEpsilonR2

AACTGCACTATAATTTCCTTTTCC

CPIotaF2

AATGGTCCTTTAAATAATCC

CPIotaR

TTAGCAAATGCACTCATATT

CPEnteroF

TTCAGTTGGATTTACTTCTG

CPEnteroR

TGTCCAGTAGCTGTAATTGT

Target gene
cpa (alpha toxin)

cpb (beta toxin)

cpb2 (beta2-toxin)

Ctx (epsilon toxin)

Iap (iota toxin)

Cpe (enterotoxin)

Product size
324 bp

195 bp

548 bp

376 bp

272 bp

485 bp

*M = A หรือ C
**Y= C หรือ T
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รูปที่ 2 ผลการตรวจ PCR เพือ่ ตรวจหายีนทีส่ ร้างสารพิษ ด้วยวิธี multiplex PCR ของเชือ้ C. perfringens เลน M = DNA
ladder, 1 = ตัวอย่างเนือ้ เยือ่ ดูโอดินมั , 2 = ตัวอย่างเนือ้ เยือ่ เจจูนมั , C+ = ตัวอย่างควบคุมผลบวก เชือ้ C. perfringens type A ที่
แยกได้จากตัวอย่างทางคลินกิ ในช้าง (Boonsri et al., 2018), C- = ตัวอย่างควบคุมผลลบ (sterile water)

ผลตรวจทางอณูชีววิทยา ล�ำไส้เล็กส่วนดูโอ
ดินัม และเจจูนัมพบว่าให้ผลบวกกับยีนสารพิษชนิด
แอลฟาและชนิดเบต้า ของเชือ้ C. perfringens (รูปที่ 2)
และให้ผลลบต่อการตรวจโรคกระเพาะแท้ขยาย โรคอหิ
วาต์ในสัตว์ปกี โรคไข้หวัดนกแก้วโรคหลอดลมอักเสบ
ติดเชือ้ และโรคไข้หวัดสัตว์ปกี การเพาะเชือ้ แบคทีเรีย
ในล�ำไส้พบเชือ้ Enterococcus spp. และเชือ้ E. coli
ส�ำหรับการตรวจอุจจาระไม่พบพยาธิในอุจจาระ ผล
การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา พบเลือดออกในหัวใจ
ปอด ตับ ม้าม ไตและตับอ่อน นอกจากนีใ้ นตับยังพบ
การเสือ่ มของเซลล์ตบั โดยมีไขมันแทรกในไซโตพลาสม
(fatty degeneration) ร่วมกับการพบกลุม่ เฮทเทอโรฟิล
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(heterophils)บริเวณรอบๆหลอดเลือดในตับ ส�ำหรับ
ล�ำไส้เล็กพบการอักเสบแบบมีเนือ้ ตายของชัน้ เยือ่ บุผนัง
ล�ำไส้ (รูปที่ 3) ซึง่ มีลกั ษณะทีพ่ บการลอกหลุดของเซลล์
เอ็นเทอโรไซด์ (enterocytes) ส่งผลท�ำให้พบเลือดออก
ที่ผิวเลื่อมของล�ำไส้ พบการแทรกของเซลล์เม็ดเลือด
ขาวร่วมกับการพบกลุม่ แบคทีเรียรูปแท่งติดสีแกรมบวก
บริเวณวิลไล  ดงั นัน้ จากผลการตรวจพบยีนสารพิษของ
เชือ้ C. perfringens ร่วมกับรอยโรคทางมหพยาธิวทิ ยา
และจุลพยาธิวทิ ยาทีพ่ บแบคทีเรียรูปร่างแท่งติดสีแกรม
บวกในล�ำไส้เล็ก จึงวินิจฉัยว่านกแก้วบูลแอนด์โกลด์
ป่วยและเสียชีวติ จากภาวะมีสารพิษในกระแสเลือดจาก
การติดเชือ้ C. perfringens ในล�ำไส้เล็ก
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รูปที่ 3 (A) ลักษณะการอักเสบแบบเนือ้ ตายและการลอกหลุดของชัน้ เยือ่ บุผนังล�ำไส้ (H&E; 40X) (B) แสดงแบคทีเรียรูปร่างแท่ง
ติดสีแกรมบวกบริเวณวิลไล (ลูกศร) (Gram stain; 100X)

สรุปและวิจารณ์
เชือ้ C. perfringens เป็นเชือ้ แบคทีเรียทีม่ คี วาม
สามารถในการสร้างสารพิษและเอนไซม์ทสี่ ง่ ผลให้เกิด
รอยโรคและอาการทีห่ ลากหลาย จึงมีการแบ่งกลุม่ ของ
เชือ้ C. perfringens ตามชนิดของสารพิษทีส่ ร้างดังนี้
ชนิด เอ (Type A) จะสร้างสารพิษ cpa ชนิดบี (Type
B) จะสร้างสารพิษ cpa, cpb และetx ชนิดซี (Type C)
จะสร้างสารพิษ cpa และ cpb โดยอาจจะสร้างหรือ

ไม่สร้างสารพิษ cpe ชนิดดี (Type D) จะสร้างสารพิษ
cpa และetx โดยอาจจะสร้างหรือไม่สร้างสารพิษ cpe
ชนิดอี (Type E) จะสร้างสารพิษ cpa และiap โดยอาจ
จะสร้างหรือไม่สร้างสารพิษ cpe ชนิดเอฟ (Type F) จะ
สร้างสารพิษ cpa และ cpe ชนิดจี (Type G) จะสร้าง
สารพิษ cpa และ NetB (Gohari et al., 2021, Rood et
al., 2018; Uzal et al., 2018) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงชนิดสารพิษของเชื้อ Clostridium perfringens (ดัดแปลงจาก
Gohari et al., 2021)
Toxinotype
A
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G
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+
+
+
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+
+
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ส� ำ หรั บ การศึ ก ษานี้ จ ากการตรวจด้ ว ยวิ ธี
multiplex PCR (Van Asten et al., 2008) พบให้ผล
บวกกับยีนของสารพิษ cpa และ cpb ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่านกแก้วบูลแอนด์โกลด์ มีการติดเชือ้ C. perfringens
type C ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากรายงานของ
Guimaraes และคณะในปี 2014 ที่รายงานการติด
เชื้ อ ในนกแก้ ว บู ล แอนด์ โ กลด์ เ ช่ น กั น แต่ เ ป็ น เชื้ อ
C. perfringens type A เนื่องจากการตรวจด้วยวิธี
การ PCR พบยีนของสารพิษ cpa และ beta 2  โดย
มีความแตกต่างของรอยโรคในล�ำไส้ที่จะพบเนื้อตาย
ติดกันเป็นแผ่น (diphtheritis membrane) ซึง่ ต่างจาก
ในการศึกษานี้ที่รอยโรคหลักที่พบเป็นเลือดออกใน
อวัยวะต่างๆและล�ำไส้ เชื้อแบคทีเรีย C. perfringens
type C จะท�ำให้ล�ำไส้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง แต่
สาเหตุการเสียชีวิตจะมีสาเหตุจากการที่ร่างกายดูด
ซับสารพิษจากล�ำไส้ไปสู่กระแสเลือด (Gohari et al.,
2021)  เชือ้ ชนิดนีพ้ บรายงานในสุกร โค แกะ ม้า ไก่ นก
แก้วเรนโบว์ออสเตรเลีย และมนุษย์ (Grau-Roma et
al., 2021; Uzal et al., 2018; Diab, 2016) โดยเฉพาะ
ในสัตว์แรกเกิดจะมีความจ�ำเพาะต่อการติดเชือ้ ชนิดนี้
เนือ่ งจากมีระดับเอนไซม์ทริปซินต�ำ 
่ และพบสารยับยัง้
เอนไซม์ทริปซินในนมน�้ำเหลือง (Diab, 2016)
เชื้อ C. perfringens ปกติมักพบปนเปื้อนได้
ในสิ่งแวดล้อมและในดิน (Kiu and Hall, 2018) และ
สามารถพบได้เป็นจุลนิ ทรียป์ ระจ�ำถิน่ ในล�ำไส้ อย่างไร
ก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงอาหารแบบเฉียบพลัน
ภาวะความเครียด รวมถึงการได้รับยาปฏิชีวนะ ซึ่ง
ภาวะทั้ ง หมดจะท� ำ ให้ เ กิ ด การรบกวนระบบสมดุ ล
ของจุลินทรีย์ภายในล�ำไส้ท�ำให้เชื้อที่เจริญแบบไม่ใช้
ออกซิเจนเจริญมากขึ้น (Guimaraes et al., 2014;
Diab, 2016)ส�ำหรับกรณีนเี้ ป็นไปได้วา่ นกแก้วอาจได้
รับเชือ้ C. perfringens จากการปนเปือ้ นจากอาหารที่
กินเข้าไปจากอาหาร เช่น ผักที่อาจล้างคราบดินออก
ไม่หมด หรือปนเปื้อนกับเมล็ดธัญพืช เช่น เมล็ดดอก
ทานตะวัน หรืออาจปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายใน
กรง หลังจากนั้นอาจมีการจัดการเปลี่ยนแปลงชนิด
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ของอาหารโดยฉับพลันร่วมกับการมีภาวะเครียดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Pizarro et al.,
2005) ท�ำให้เชื้อเจริญมากขึ้นและก่อโรคจนเสียชีวิต
การป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นของเชื้ อ ด้ ว ย
มาตรการการรักษาความสะอาด ได้แก่ การล้างผัก
หรือผลไม้สดให้สะอาด การท�ำความสะอาดอุปกรณ์
ทีใ่ ห้อาหารและกรงทีเ่ ลีย้ งเป็นประจ�ำ และการจัดการ
ดู แ ลภายในกรงเพื่ อ ลดความเครี ย ด(Guimaraes
et al., 2014) การลดอาหารที่มีส่วนประกอบของ
คาร์โบไฮเดรตสูง และงดถั่วดิบที่มีสารยับยั้งเอนไซม์
ทริปซินซึ่งส่งผลต่อการเจริญของเชื้อ (McOrist and
Reece, 1992) จึงเป็นสิ่งที่ควรค�ำนึงถึงในการเลี้ยง
สัตว์ภายในสวนสัตว์ เพื่อท�ำให้เกิดความปลอดภัยใน
การด�ำรงชีวิตของสัตว์ให้มากที่
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Fatal enteritis associated with Clostridium perfringens
toxins type C in Blue and Gold macaw
(Ara ararauna) : Case report
Kittikorn Boonsri1*, Pallop Tankaew2, Warangpicha Kochakul2, Khwanruen Doungsa-ard3, Thewarach Vechmanus3, Pinich Boontong3

Abstract
A 15-year-old male, captive Blue and Gold macaw (Ara arauna) was depressed for 1 day prior
to being found dead by veterinarian. The carcass was referred to the Veterinary Diagnostic Center
(VDC), Chiang Mai University Animal Hospital (CMUAH). At necropsy, ecchymotic hemorrhage was
found on the heart, spleen and pancreas. Liver was enlarged with hemorrhagic foci. Duodenum showed
serosal congestion and contained red and brown content of fluid. Microscopically, necrotic enteritis
with intralesional gram positive bacilli attached the villi was noted. Sample from small intestine was
tested positive for Clostridium perfringens alpha and beta toxins by polymerase chain reaction (PCR).
Based on macroscopic and microscopic findings and PCR result, fatal C. perfringens type C enteritis
was diagnosed.
Keywords: Clostridium perfringens, fatal enteritis, Blue and Gold Macaw

Veterinary Diagnostic Center (VDC), Chiang Mai University Animal Hospital (CMUAH), Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai
  50100, Thailand
2
Central Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50100, Thailand
3
Chiang Mai Zoo, The Zoological Park Organization, Under the Royal Patronage of H.M. The King, Chiang Mai 50200, Thailand
*
Corresponding author email address: kittikorn.boonsri@cmu.ac.th
1

140

Vol. 33 No.1 January - June 2021

The Journal of Thai Veterinary Practitioners (2021) / วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (2564) 33/1, 133-142

ค�ำถามท้ายบทความ
1. สารพิษทีเ่ ชือ้ Clostridium perfringens สามารถสร้าง
ได้มอี ะไรบ้าง
    ก. แอลฟา (cpa), เบตา (cpb), เอปไซลอน (etx)
    ข. ไอโอตา (itx), เอ็นเทอโร (cpe), เบตา2 (cpb2)
    ค. เนคโครติกเอ็นเทอไรติส บีไลค์ (NetB)
    ง. ถูกทุกข้อ
2. เกีย่ วกับชนิดของเชือ้ Clostridium perfringens ข้อ
ใดกล่าวถูกต้อง
    ก. Type A จะสร้างสารพิษ cpb
    ข. Type B จะสร้างสารพิษ cpa และ cpb
    ค. Type C จะสร้างสารพิษ cpa และ cpb, สร้างหรือ
        ไม่สร้างสารพิษ cpe    
    ง. Type D จะสร้างสารพิษ etx, สร้างหรือไม่สร้าง
        สารพิษ cpe
3. เกีย่ วกับชนิดของเชือ้ Clostridium perfringens ข้อ
ใดกล่าวถูกต้อง?
    ก. Type E จะสร้างสารพิษ cpa และiap, สร้างหรือ
        ไม่สร้างสารพิษ cpe
    ข. Type F จะสร้างสารพิษ cpa และ cpe
    ค. Type G จะสร้างสารพิษ cpa และ NetB
    ง. ถูกทุกข้อ
4. เชือ้ Clostridium perfringens สามารถพบเป็นเชือ้
จุลนิ ทรียป์ ระจ�ำถิน่ ได้ การเปลีย่ นแปลงด้านในทีท่ ำ� ให้
เชือ้ ดังกล่าวก่อโรค
    ก. การเปลีย่ นแปลงอาหารแบบเฉียบพลัน
    ข. ความเครียด
    ค. การได้รบั ยาปฏิชวี นะ
    ง. ถูกทุกข้อ
5. ปัจจัยใดทีท่ ำ� ให้เชือ้ Clostridium perfringens type C
ก่อโรคในสัตว์แรกเกิด
    ก. ระดับเอนไซม์ทริปซินต�ำ่
    ข. สารยับยัง้ เอนไซม์ทริปซินในนมน�ำ้ เหลือง
    ค. ระดับเอนไซม์ทริปซินต�ำ 
่ และ สารยับยัง้ เอนไซม์
        ทริปซินในนมน�ำ้ เหลือง
    ง. ระดับเอนไซม์ทริปซินต�ำ 
่ และ ความเครียด
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วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.............
เรียน

นายทะเบียน
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า(น.สพ./สพ.ญ.).........................................................นามสกุล..........................................................
สมาชิกสมาคมฯ เลขที่ .............................. E-mail address ……………………………………………………
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 01-................./25..........เลขประจาตัวประชาชน..........................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………..
ที่จัดส่งเอกสารเดิม
สถานที่ทางาน...................................….....................................................................................................
สถานที่ประกอบการบาบัดโรคสัตว์............……….........................................................................................
เลขที่......................หมู่ที่...….... ตรอก/ซอย...….................................... ถนน.…….....................................
ตาบล/แขวง.....................……..........อาเภอ/เขต...……..............................จังหวัด.…...................................
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์…............................................. โทรสาร…......................................
ปัจจุบันได้เปลี่ยน  ชื่อ-สกุล

 ที่อยู่

 ที่ทางาน

 หมายเลขโทรศัพท์

เป็น

ชื่อ(น.สพ./สพ.ญ.).........................................................นามสกุล...............................................................
สถานที่ทางาน...................................….....................................................................................................
สถานที่ประกอบการบาบัดโรคสัตว์............……….........................................................................................
เลขที่....................หมู่ที่...….....ตรอก/ซอย...…................................... ถนน.…….....................................
ตาบล/แขวง.....................……........อาเภอ/เขต...…….............................จังหวัด.…......................................
รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์…............................................. โทรสาร…......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง และกรุณาติดต่อส่งจดหมายและเอกสารต่าง ๆ ไปยังสถานที่ใหม่
ของข้าพเจ้า ตามที่ได้แจ้งมาแล้วด้วย
ลงชื่อ ...............................................................
(.........................................................................)
*** ช่องทางในการส่งแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล***
***ทาง e-mail: buawo@yahoo.com, promdee_p@hotmail.com หรือทาง Line ID: @vpat***

ปิดแสตมป์

		

ที่............./.............

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
     วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ.............
เรียนเลขานุการฯ
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................นามสกุล ....................................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ……………….......................………………………………………………………………......
E-mail ……………………………....…………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................................................
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 01-.........../25....... เลขประจ�ำตัวประชาชน ..........................................
     สถานที่จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ทางไปรษณีย์ (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)
บ้าน                  
สถานที่ท�ำงาน                  
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่….......... ตรอก/ซอย.……............................... ถนน.…......................................
ต�ำบล/แขวง....................................…. อ�ำเภอ/เขต……................................... จังวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...........……................ โทรศัพท์....……............................... โทรสาร.…............................................
สถานที่ท�ำงาน...............................................................…............ ต�ำแหน่ง.……......................................
เลขที่................... หมู่ที่...…......... ตรอก/ซอย.........…............................... ถนน.……............................................
ต�ำบล/แขวง................................... อ�ำเภอ/เขต...……................................ จังหวัด.…...........................................
รหัสไปรษณีย์............................…….. โทรศัพท์….............................. โทรสาร…...................................................
ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย .....................................…..... ปีการศึกษา ..................
มีความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์ประเภทสมาชิกตลอดชีพ  
1,000.00 บาท
พร้อมค่าลงทะเบียนแรกเข้า 100.00 บาท ช�ำระรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100 บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
โดย (  ) เงินสด ( )  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์  
ชื่อบัญชี: สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย เลขที่ 123-1-05392-4
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯทุกประการ
                                                 

ลงชื่อ ............................................................ ผู้สมัคร
(......................................................) ตัวบรรจง

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
1.รับรองในการประชุมกรรมการครั้งที่ ...............................
2.ใบเสร็จเลขที่ .....................  ลงวันที่ ......../......../........

หมายเลขสมาชิก.......................

สมาคมสั
ตวแพทย์
ผปู้ ระกอบการบ
าบัดโรคสัำตบัว์ดแโรคสั
ห่งประเทศไทย
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ตวแพทย์
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ขั้นตอนการสมั
ครสมาชิกกตลอดชีพ
ขั
น
้
ตอนการสมั
ค
รสมาชิ
1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ให้สมบูรณ์ (ด้วยตัวบรรจง)

สมาคมสั
ตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
2. ชาระเงิน โดยการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 1,100 บาท
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์

1. ช�ำระเงิน โดยการโอนเงิ
ค่าสมัผปู้ คระกอบการบ
รสมาชิกตลอดชี
น 1,100 บาท
ชื่อบัญชี สมาคมสัตนวแพทย์
าบัดโรคสัตพว์แยอดเงิ
ห่งประเทศไทย
    เข้าบัญชีธเลขที
นาคารกรุ
ศรีอยุธยา  สาขาสยามสแควร์
่บญ
ั ชี ง123-1-05392-4
    ชื่อบั3.ญชีหลัสมาคมสั
ตวแพทย์
ระกอบการบ�
ำบังดสมาคมฯ
โรคสัตทางจดหมายอิ
ว์แห่งประเทศไทย
งจากดาเนินการเรี
ยบร้อยผสู่้ปงไฟล์
เอกสารกลับมายั
เลคทรอนิกส์ที่
    ประเภทออมทรั
พย์  เลขที
ัญชี  123-1-05392-4
buawo@yahoo.com
และ่บpromdee_p@hotmail.com
ดังนี้
2. กรอกข้อมูล3.1การสมั
ครสมาชิ
ไฟล์ใบสมั
ครสมาชิกตลอดชีพ โดยการสแกน QR Code
3.2 ไฟล์สาเนาการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก
3.3 ไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสัตวแพทยสภา

    หรือคลิ๊กที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/BhXHd
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ขั้นส
ตอนการสมั
คสมาชิ
รสมาชิก กสมาคมฯ
สิ
ท
ธิ
ป
ระโยชน์
ำ
�
หรั
บ
1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ให้สมบูรณ์ (ด้วยตัวบรรจง)
2. ชาระเงิน โดยการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 1,100 บาท

1. สมาชิก WSAVA (World Small Animal Veterinary Association)
เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์
2. วารสารสมาคม
2 ฉบับ/ปีาบั(Download
from Website)
ชื่อบัญชี(VPAT
สมาคมสัตJournal)
วแพทย์ผปู้ ระกอบการบ
ดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
3. ลงทะเบียนการสั
เลขที่บญ
ั มชี มนาโครงการการศึ
123-1-05392-4 กษาต่อเนื่อง CE-VPAT ในอัตราสมาชิก
4. ลงทะเบี
มวิยชบร้าการบ�
ำบัเดอกสารกลั
โรคสัตบว์มายั
เลีย้งสมาคมฯ
งประจ�ำทางจดหมายอิ
ปี (VRVC)เลคทรอนิ
ในอัตราสมาชิ
3. หลัยงนการประชุ
จากดาเนินการเรี
อย ส่งไฟล์
กส์ที่ ก
5. สมาชิ
กชมรมเครือข่ายวิและ
ชาชีpromdee_p@hotmail.com
พการสัตวแพทย์ (ค่าสมัคดัรสมาชิ
buawo@yahoo.com
งนี้ กชมรมฯ ขึ้นอยู่กับ
    เงื่อนไขของชมรมฯ)
3.1 ไฟล์ใบสมัครสมาชิก
5.1 ชมรมสั
ตวแพทย์
บ�ำบัดนโรคม้
งประเทศไทย
3.2 ไฟล์
สาเนาการโอนเงิ
ค่าสมัาคแห่
รสมาชิ
ก
5.2 สมาคมสั
สัตว์ปาตั่าวและสวนสั
ตว์แห่งประเทศไทย
3.3 ไฟล์ตสวแพทย์
าเนาบัตรประจ
สมาชิกสัตวแพทยสภา
5.3 ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
5.4 ชมรมสถานพยาบาลสัตว์แห่งประเทศไทย
5.5 ชมรมสัตวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
5.6 ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคตาแห่งประเทศไทย
5.7 ชมรมวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์แห่งประเทศไทย
5.8 ชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบ�ำบัดโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย
5.9 ชมรมอายุรศาสตร์สัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
5.10 ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
5.11 ชมรมสัตวแพทย์ทางทันตกรรมแห่งประเทศไทย
5.12 ชมรมสัตวแพทย์ศัลยศาสตร์
5.13 ชมรมการแพทย์แผนจีนทางสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
5.14 ชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน
ปิดแสตมป์

ส่ง

ผศ.น.สพ. รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล
นครปฐม 73170

