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ค�าน�า

 การชนัสตูรโรคสตัว์เป็นศาสตร์ทีม่เีอกลกัษณ์ในการท�างานทีเ่ป็นระบบ และเป็นหวัใจ

ของการวนิจิฉยัโรคทีถ่กูต้องแม่นย�า มคีวามส�าคญัยิง่ในการควบคมุและป้องกนัโรคซ่ึงเป็นปัญหา

สขุภาพทีส่�าคญัของมนษุย์และสตัว์รวมทัง้วาระของโลกคอื สขุภาพหนึง่เดยีว หรอื One health  

การได้มาซึง่ผลการชนัสตูรทีถ่กูต้องนัน้ เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่าห้องปฏิบตักิารมบีทบาทส�าคัญอย่าง

มาก รวมทัง้ขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการเกบ็ตวัอย่างทีด่แีละถกูต้อง จะท�าให้ได้ผลการชนัสูตรทีถ่กูต้อง

เช่นกัน 

 สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และแลก

เปลี่ยนความรู้ด้านเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์แก่นักวิชาการระดับประเทศ และ ส่งเสริม

และพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ  และทันสมัยด้านเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ให้แก่สมาชิก ได้จัด

ท�าโครงการ คู่มืองานบริการและหัองปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยขึ้นเป็นเล่มแรก  

รวมทั้งทางสมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์บทความการเก็บตัวอย่าง ในการวินิจฉัยโรคในสัตว์

ต่างๆ จากคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ท�าให้คู่มือเล่ม

นี้สมบูรณ์ด้วยเนื้อหา ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  โดยจะปรับปรุงและรวบรวม

ข้อมูลให้ทันสมัยขึ้นเป็นระยะ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในโอกาสต่อไป 

 ในนามของสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย  ขอขอบพระคุณคณะ

กรรมการทกุท่านทีก่รณุาให้ความร่วมมอืจัดท�าคูม่อืเล่มนีใ้นโครงการฯ  คณาจารย์ทกุท่านทีไ่ด้ให้

ความอนเุคราะห์ในการเผยแพร่บทความวชิาการ หน่วยชันสตูรโรคสตัว์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ และห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล และที่ส�าคัญที่สุด ที่ปรึกษาสมาคมฯ ท่านอาจารย์

เปล่งศรี อิงคนินันท์ ที่กรุณารับเป็นบรรณาธิการให้กับคู่มือเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่ม

นี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก สัตวแพทย์ นักวิชาการผู้สนใจ และที่ส�าคัญที่สุดในการพัฒนา

วิชาการด้านการชันสูตรโรคทางสัตวแพทย์ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต)

นายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย 

29 มิถุนายน 2560

iii



iv



สารบัญ

ค�าน�า........................................................................................................................................iii

     ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

การเก็บ และการรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค........................................................1

     ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

การเก็บตัวอย่างซีรั่มจากไก่....................................................................................................39

     อ.สพ.ญ.ดร.ณทยา เจริญวิศาล

การเก็บตัวอย่างเพื่อการส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น�้า...............................................................41

     รศ.สพ.ญ.ดร.อรัญญา พลพรพิสิฐ

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ......................................................................................47          

     ผศ.สพ.ญ.ดร.นลิน อารียา

เก็บชิ้นเนื้ออย่างไร จะวินิจฉัยได้แม่นย�า................................................................................53     

     ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

รายชือ่ห้องปฏบิตักิารทางสตัวแพทย์.........................................................................................57

รายชือ่ห้องปฏบิตักิารทางสตัวแพทย์ และขอบเขตการให้บรกิาร................................................59

ดรรชนผีูเ้ขยีน / รายนามผู้เขยีน...................................................................................................61

v



สารบัญตาราง

การเก็บ และการรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค 

ตารางที่ 1 ชนิดของสารกันเลือดแข็งตัว.................................................................................14

ตารางที่ 2 ต�าแหน่ง และขนาดเข็มในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด..........................................16

  และซีรั่มในสัตว์ชนิดต่างๆ

ตารางที่ 3 การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรคในปศุสัตว์ที่พบใน.........................................20

  ประเทศไทย

   - โรคในสุกร..........................................................................................................20

  - โรคในไก่และเป็ด................................................................................................28

  - โรคในโคและกระบือ...........................................................................................33

  - ค�าย่อต่างๆ.........................................................................................................37

การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ  

 ตารางการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ............................................................50

รายช่ือห้องปฏบัิตกิารทางสตัวแพทย์.................................................................................57

รายช่ือห้องปฏบัิตกิารทางสตัวแพทย์ และขอบเขตการให้บรกิาร.........................................57

vi



การเก็บ และการรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค

(Sampling Techniques for Veterinary Diagnosis)

  สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ

  ภาควิชาพยาธิวิทยา 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การวินิจฉัยโรคเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของสัตวแพทย์ เพื่อใช้ในการวางแผนการ

รกัษา การป้องกนั และก�าจดัโรคต่อไป การวนิจิฉยัโรคนัน้สามารถท�าได้ทัง้ในคลนิกิหรอืฟาร์ม แต่

จะเป็นการวนิจิฉยัเบือ้งต้นเพือ่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากต้องการการยนืยนัผลทีแ่น่นอน

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารจึงเป็นสิง่ทีม่คีวามจ�าเป็น แต่ในการใช้ผลทางห้องปฏบัิตกิารนัน้จะ

ต้องทราบถึงข้อจ�ากัดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้วย เช่น วิธีการในการวินิจฉัยนั้นมีความแม่นย�า

หรือข้อจ�ากัดอย่างไรบ้าง ระยะเวลาในการตรวจ และตัวอย่างที่ส่งตรวจควรจะเป็นอะไรจึงจะ

เหมาะสมกบัแต่ละปัญหา เป็นต้น ซึง่การเกบ็ และการรกัษาสภาพตวัอย่างเป็นประเดน็ทีม่คีวาม

ส�าคัญต่อการวินิจฉัยอย่างมาก เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้ข้อมูลจากตัวอย่าง 

และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของสัตว์ป่วยจากสัตวแพทย์ท่ีส่งตรวจเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่

ส�าคัญของสัตวแพทย์ผู้ส่งตรวจที่จะต้องรู้ถึงวิธีการเก็บ ชนิดของตัวอย่าง การรักษาสภาพ และ

การกรอกข้อมูลของตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ ซ่ึงจะท�าให้ได้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและ

แม่นย�า  หากมีข้อสงสัยก็ควรติดต่อสอบถามจากห้องปฏิบัติการถึงวิธีการในการเก็บ การรักษา

สภาพ และการจดัส่ง นอกจากนีก้ารให้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องทีส่�าคญัเพือ่ให้การวินจิฉยัท�าได้ง่ายขึน้ 

ข้อมูลสัตว์ป่วย และการจดบันทึกเพื่อช่วยในการวินิจฉัย

 1. กลุ่มอายุของสัตว์ป่วย และกลุ่มอายุของตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

 2. ช่วงอายุของสัตว์ที่เริ่มป่วย และการเปลี่ยนแปลงในขณะที่เกิดการระบาดของโรค

ในฟาร์ม
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 3. อัตราการป่วย และอัตราการตาย

 4. ระยะเวลาของการเกิดโรคในกลุ่มสัตว์ป่วย และกลุ่มตัวอย่างที่ส่งตรวจ

 5. ระยะเวลาของการเกิดปัญหาภายในฟาร์ม

 6. อาการสัตว์ป่วยตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอาการตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหาภายใน

ฟาร์ม

 7. การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ และการตอบสนอง

 8. ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัตว์ป่วย เช่น เมื่อคลอดลูก  เพิ่งหย่านม หรือมี

การน�าสัตว์เข้ามาใหม่  เป็นต้น

        9. มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือไม่ เช่น มีการ

เปลี่ยนอาหาร ทั้งในด้านของคุณภาพ วัตถุดิบ หรือวิธีการให้  เป็นต้น หรือเปลี่ยนโปรแกรมการ

ใช้ยา งดการใช้วัคซีนหรือยา เป็นต้น 

       10. โปรแกรมการท�าวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ป่วยนั้นได้ท�าวัคซีนหรือไม่ 

       11. การแยกกักสัตว์ เพื่อเฝ้าดูอาการ เช่น มีการสัมผัสระหว่างสัตว์ที่น�าเข้ามาใหม่กับ

กลุ่มสัตว์ป่วย หรือกลุ่มสัตว์ป่วยเป็นกลุ่มที่น�าเข้ามาใหม่หลังการสัมผัสกับสัตว์ที่มีอยู่ในฟาร์ม

       12. การจัดการฟาร์ม และ biosecurity ของฟาร์ม เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์ในฟาร์ม 

การใช้อุปกรณ์ และคนงานในการเลี้ยงดู การมีสัตว์พาหะอื่นๆ ในฟาร์ม หรือการฉีดยาฆ่าเชื้อ

ก่อนการเข้าออกฟาร์ม เป็นต้น

       13. การวนิจิฉยัสาเหตขุองการเกดิปัญหาภายในฟาร์มโดยสตัวแพทย์และเจ้าของฟาร์ม

เทคนิคการเก็บตัวอย่าง (Sampling technique)  

 การเกบ็ตวัอย่างเพือ่การวนิจิฉยัปัญหาหรอืโรคนัน้ ถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้การ

วนิจิฉยัถกูต้องแม่นย�า ไม่สิน้เปลอืงทัง้เวลาและทรัพยากรทีใ่ช้ในการวนิิจฉยัโรค การเกบ็ตวัอย่าง

เพื่อการวินิจฉัยปัญหานั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการวินิจฉัยอะไร ซึ่งสามารถ

แยกได้ ดังนี้

 การเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรซาก (Necropsy)

 การชันสูตรเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีช่วยในการวินิจฉัยโรคหรือปัญหา ซึ่งสามารถท�าได้ทั้งใน

ห้องปฏิบัติการ หรือในฟาร์ม การเลือกตัวอย่างเพื่อการชันสูตรซากนั้นมีหลักส�าคัญ ดังนี้

 1. ชนิดของตัวอย่าง ซึ่งสามารถแยกได้ 2 กรณี คือ สัตว์เลี้ยง และสัตว์ปศุสัตว์ 

 ในสตัว์เลีย้งนัน้ จะท�าการเกบ็ตวัอย่างทีเ่สยีชวิีตทนัทีทนัใดหรอืไม่เกนิ 24 ชัว่โมง หาก

เกบ็รกัษาซากสตัว์ตายไว้ในตูเ้ยน็ 4 องศาเซลเซยีส (OC) เพือ่ลดปัญหาการเปลีย่นแปลงหลงัการ
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ตาย  (autolysis) ซึง่มปัีจจยัหลายอย่างเข้ามาเกีย่วข้อง หรอืสตัว์ทีท่�าให้ตายอย่างมมีนษุยธรรม 

(euthanasia) เนือ่งจากปัญหาต่างๆทีส่ตัวแพทย์ได้ลงความเห็นว่าสัตว์ไม่อยูใ่นสภาพทีจ่ะให้การ

รักษาได้ หรือกรณีที่เป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่เกิดปัญหาสงสัยการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ก็

อาจจะต้องท�าการเลือกสัตว์ที่ป่วยบางตัวเพื่อการชันสูตร หากไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่านี้

 ในฟาร์มปศสุตัว์นัน้ จะท�าการเลอืกจากสตัว์ป่วยทีเ่ป็นตวัแทนของกลุม่ทีม่ปัีญหาโดย

ยึดหลัก ดังนี้ 1) จะต้องเป็นสัตว์ที่เริ่มแสดงอาการป่วยดังกล่าว (acute illness) เพื่อป้องกัน

ปัญหาที่เกิดจากการเกิดโรคแทรกซ้อน ซ่ึงอาจจะท�าให้ไม่สามารถหาสาเหตุเริ่มแรกที่แท้จริง

ได้ 2) เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิต (live animals) และ 3) จะต้องเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้ให้การรักษา (no 

treatment) โดยเฉพาะยาปฏชิวีนะ เนือ่งจากจะไปกดการเจริญเตบิโตของแบคทีเรยีทีเ่ป็นปัญหา

ของการเกิดโรค

 2. จ�านวนตัวอย่างของสัตว์ที่จะส่งชันสูตร ซึ่งขึ้นอยู่กับ ชนิด ช่วงอายุ และมูลค่าของ

ตัวของสัตว์ ซึ่งมีจ�านวนที่เหมาะสมดังนี้

 สัตว์เลี้ยง     จ�านวน 1 ตัว

 สัตว์ปีกจากฟาร์มขนาดใหญ่   จ�านวน 5 - 20 ตัว

 สัตว์ปีกจากฟาร์มขนาดเล็ก   จ�านวน 1 - 5 ตัว

 ลูกสุกรแท้ง (หลายขนาด)   จ�านวน 3 - 5 ตัว

 ลูกสุกรแรกเกิด    จ�านวน 3 - 5 ตัว

 ลูกสุกรหย่านม    จ�านวน 2 - 3 ตัว

 สุกรที่มีน�้าหนักระหว่าง 6.8 - 45.5 กิโลกรัม จ�านวน 1 - 3 ตัว

 สุกรที่มีน�้าหนักมากกว่า 45.5 กิโลกรัม  จ�านวน 1 ตัว

 ลูกโคแท้ง     จ�านวน 1 - 2 ตัว

 ลูกโคแรกคลอด    จ�านวน 1 - 2 ตัว

 โคที่มีน�้าหนักตั้งแต่  68 กิโลกรัมและโคที่โตเต็มที่ จ�านวน 1 ตัว

 3. ชนดิของชิน้เนือ้ทีจ่ะเลอืกเกบ็ตัวอย่างเพือ่ส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารนัน้ขึน้อยู่กบั

ปัญหา หรอืรอยโรคทางมหพยาธวิทิยา โดยเกบ็ให้มส่ีวนท่ีผดิปกตแิละส่วนทีป่กตอิยูด้่วยกนั หาก

ไม่มีรอยโรคทางมหพยาธิวิทยาก็ควรเก็บอวัยวะที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก เช่น เก็บปอดใน

กรณทีีม่ปัีญหาทางระบบทางเดนิหายใจ เกบ็สมองกรณทีีม่ปัีญหาทางประสาท เป็นต้น หากไม่มี

ประวัติหรือรอยโรคอะไรที่จ�าเพาะก็ควรเก็บอวัยวะที่ส�าคัญ เช่น สมอง ปอด ตับ ม้าม ไต หัวใจ 

ล�าไส้ส่วนต่าง ๆ เป็นต้น
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 การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และอิมมูโนฮีสโตเคมี (Histopa 

 thology and immunohistochemistry)

 1. น�า้ยาตรึงสภาพเนือ้เยือ่ (fixative) ทีน่ยิมใช้ ได้แก่ 10% นวิทรลั บฟัเฟอร์ ฟอร์มาลิน 

(10% neutral buffered formalin) ซึ่งเตรียมโดยการผสมระหว่าง 100 มิลลิลิตร (มล.) ของ 

37% ฟอร์มาดีไฮด์ (formaldehyde) กับ 900 มล. ของน�้ากลั่นแล้วเติม 4.5 กรัมของ sodium 

phosphate monobasic และ 6.5 กรัมของ sodium phosphate dibasic  (anhydrous)

 2. ชิ้นเนื้อควรมีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (มม.) กว้างและยาวประมาณไม่เกิน 1 

นิว้ ยกเว้น สมอง ตา และไขสนัหลงั ควรเป็นบรเิวณทีม่ทีัง้ส่วนทีผ่ดิปกตแิละส่วนท่ีปกตแิละควร

รีบเก็บทันทีที่ท�าการชันสูตรซาก หรือผ่าตัดก้อนเนื้องอกออกมา

 3. ชิ้นเนื้อล�าไส้ควรมีความยาวประมาณ 1-2 ซม. ควรกรีดเปิดด้านใดด้านหนึ่งให้ยาว

ประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นเนื้อ และฉีดน�้ายาฟอร์มาลินเข้าไปในล�าไส้เพื่อให้ตรึงสภาพของเยื่อบุ

ล�าไส้โดยเร็ว ก่อนจุ่มลงในน�้ายาตรึงสภาพ

 4. เพ่ือให้แยกแยะล�าไส้ได้ง่ายควรตดัให้ล�าไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ตดิอยูก่บั cecum 

และ colon ล�าไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ก็ควรให้ติดกับตับอ่อน

 5. กรณทีีส่ตัว์ป่วยด้วยโรคทางเดนิอาหารควรรบีเกบ็ช้ินเนือ้ของล�าไส้ก่อนทีจ่ะท�าการ

ชันสูตรต่อไป เพื่อป้องกันการเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย (autolysis) ของเยื่อบุล�าไส้

 6. ตัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของชิ้นเนื้อที่มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น ฝี ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็ง 

หรือต่อมต่าง ๆ เพื่อใช้น�้ายาฟอร์มาลินเข้าได้เร็ว  ยกเว้นก้อนฝีของสัตว์ที่เป็นโรควัณโรคไม่ควร

กรีดเปิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 7. ควรเก็บเนื้อเยื่อใส่ในน�้ายาฟอร์มาลินในอัตราส่วน 1:10 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12 - 

48 ชั่วโมง ในการตรึงสภาพได้สมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นเนื้อ เมื่อเนื้อเยื่อผ่านการตรึง

สภาพแล้วสามารถลดปริมาณของน�้ายาฟอร์มาลินให้น้อยลงได้ในขณะขนส่ง

 8. ภาชนะบรรจุควรเป็นภาชนะปากกว้างมีฝาปิดท่ีแน่นสนิทป้องกันรั่วซึมได้ดี และ

ควรบันทึกที่ภาชนะบรรจุ และในประวัติให้ตรงกัน

 9. ชิ้นเนื้อที่จะท�าการตรึงสภาพ ควรเป็นชิ้นเนื้อที่สด และไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง เพื่อ

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของชิ้นเน้ือ ซ่ึงจะท�าให้ผลที่ได้จากการตรวจด้วยวิธีจุล

พยาธิวิทยา และอิมมูโนฮีสโตเคมีมีความคลาดเคลื่อนได้ หรือมีการเปล่ียนแปลงที่จะรบกวน

การแปลผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา (artifact)
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 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytology)  

 การเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจทางเซลล์วทิยาทีน่ยิมท�าการเกบ็ คอื การเกบ็ตวัอย่างเซลล์

จากก้อนเนือ้งอก หรอืมะเรง็ หรอื ต่อมน�า้เหลอืง หรอือืน่ ๆ  การเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตรวจทางเซลล์

วิทยาสามารถท�าได้หลายวิธี ได้แก่ การกดประทับ (impression smear) การขูด (scraping) 

การป้าย (swab) วิธีที่นิยมใช้ คือ การเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (fine needle aspiration, 

FNA) โดยใช้เข็มขนาด 21G ความยาวประมาณ 1 นิ้ว ต่อกับกระบอกฉีดยาขนาดความจุ 5 ถึง 

10 มลิลลิติร ก่อนท�าการเจาะดดูจะต้องท�าความสะอาดผวิหนงัต�าแหน่งทีจ่ะเจาะดดู เช่นเดยีวกบั

การท�าความสะอาดผวิหนงัก่อนการผ่าตดัแล้วท�าการเจาะดดูเข้าไปยงัก้อนเนือ้ในหลายแนวของ

ก้อนเนื้อ (fan-shaped direction) เมื่อแทงเข็มเข้าไปยังก้อนเนื้อแล้ว ท�าการดึงก้านกระบอก

ฉดียา เพือ่ให้ภายในเป็นสญุญากาศ ซึง่จะดงึให้เซลล์เข้าไปอยูใ่นรขูองเขม็ เมือ่เจาะเสรจ็แล้วจะ

ต้องลดความดันในกระบอกฉีดยาก่อนจะท�าการถอนหัวเข็มออก แล้วท�าการดันเซลล์ออกจาก

เข็มฉีดยา โดยการใช้ความดันดันเซลล์ลงบนแผ่นสไลด์ที่แห้งและสะอาด ก่อนจะท�าการเตรียม

ตัวอย่างต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่างที่ได้ อีกวิธีการที่นิยมใช้ คือ การกดประทับ 

(impression smear) ซึ่งนิยมใช้กับก้อนเนื้องอกที่ท�าการตัดออก เพื่อตรวจทางจุลพยาธิวิทยา 

โดยการตัดก้อนเนื้อให้มีหน้าตัดที่เรียบ แล้วท�าการซับน�้าและเลือดออก ซึ่งของเหลวต่างๆจาก

ก้อนเนื้อจะไปขัดขวางการเกาะของเซลล์กับผิวหน้าของสไลด์  ก่อนที่จะท�าการกดเบาๆลงบน

สไลด์ที่สะอาด โบกให้แห้งเพื่อให้เซลล์เกาะกับผิวหน้าของแผ่นสไลด์ และมีการกระจายตัวที่

เหมาะสม

 การเก็บตัวอย่างจากการป้ายเยื่อบุตาขาว เพื่อตรวจเซลล์เยื่อบุตาขาว เช่น การสร้าง

อินคลูชั่น บอดี้ ในไซโตพลาสม (intracytoplasmic inclusion body) ของเซลล์เยื่อบุตาขาว 

เมื่อย้อมด้วยสี Shorr (Shorr’s stain) ในกรณีที่มีการติดเชื้อไข้หัดสุนัข หรือ การตรวจเซลล์

เยือ่บปุากช่องคลอด (vaginal cytology) เพือ่ตรวจดคูวามผดิปกตขิองช่องคลอด หรอืตรวจหา

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม เป็นต้น สามารถท�าได้โดยการใช้ก้านส�าลีที่สะอาด และ

ชุม่ด้วยน�า้เกลอื  แล้วน�าไปป้ายบนเยือ่บทุีต้่องการเกบ็เซลล์เบาๆ แล้วน�าไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์

 การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางเซลล์วิทยาจากสิ่งคัดหลั่ง หรือของเหลวต่างๆ เช่น น�้า

ในช่องอก ช่องท้อง น�้าล้างปอด เป็นต้น สามารถท�าได้ด้วยการเก็บตัวอย่างของเหลวเหล่านั้น

ด้วยวิธีที่สะอาด แล้วน�าไปท�าการปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เพื่อเก็บเซลล์ท่ีก้นหลอดไปท�าการ

เตรียมตัวอย่างต่อไป
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 การเก็บตัวอย่างน�้าไขสันหลัง (Cerebrospinal fluid sampling) 

 การเก็บตัวอย่างน�้าไขสันหลังเพื่อตรวจดูคุณสมบัติของน�้าไขสันหลังทั้งด้านสี ความ

ขุ่น การปรากฎของเซลล์อักเสบต่าง ๆ หรือท�าการส่งเพาะแยกเช้ือแบคทีเรียหรือไวรัส เพื่อ

ช่วยในการวินิจฉัยโรคที่เก่ียวกับระบบประสาทส่วนกลาง การเก็บจะต้องเก็บจากสัตว์ที่วางยา

สลบ โดยการใช้เข็มส�าหรับเจาะดูดน�้าไขสันหลังโดยเฉพาะ (spinal needle) ซึ่งมีปลายเข็ม 

(bevel) สั้น เพื่อลดโอกาสที่จะไปท�าอันตรายต่อไขสันหลัง และมีแกนเหล็ก (stylet) หรืออาจ

จะใช้เข็มฉีดยาธรรมดา ขนาดของเข็มที่นิยมใช้ในสัตว์เล็กคือเข็มที่มีขนาด 20-22 gauge (G) มี

ความยาว 1.5-3.5 นิ้ว การเจาะดูดน�้าไขสันหลังนั้นจะเก็บจากช่องว่างใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง 

(subarachnoid space) ซึ่งเป็นช่องตื้น ๆ ดังนั้น การเจาะจะต้องใช้ความระมัดระวัง ต�าแหน่ง

ที่นิยมใช้ คือ บริเวณท้ายทอย (atlanto-ocipital joint) และข้อต่อระหว่างกระดูกเอวและ

เชิงกราน (lumbo-sacral joint)

 เมือ่สตัว์สลบท�าการเตรยีมผวิหนงับรเิวณท้ายทอยเช่นเดยีวกบัการเตรยีมส�าหรบัการ

ผ่าตัด และผู้ปฏิบัติงานจะต้องใส่ถุงมือที่สะอาด การวางสุนัขจะวางให้สุนัขนอนตะแคง แล้วจับ

พบัศรีษะลงเพือ่ให้ข้อต่อบรเิวณท้ายทอย (atlanto-ocipital joint) เปิดออก การแทงเขม็ให้ยดึ

กึ่งกลางระหว่างกระดูกท้ายทอย (crest of occipital bone) และกระดูกคอชิ้นแรก (wing of 

atlas) โดยให้อยูใ่นแนวกลางตวั ค่อยๆ ดนัเขม็เข้าไปจนถงึช่องว่างใต้เยือ่หุ้มสมองชัน้กลาง แล้ว

ดงึแกนเหลก็ออกจาก เพือ่สงัเกตว่ามนี�า้ไขสนัหลงัไหลออกมาหรอืไม่ หากไม่มกีใ็ห้ดนัแกนเหล็ก

เข้าไปใหม่ แล้วดันเขม็ให้ลกึลงไป  แต่ต้องหม่ันตรวจดวู่ามนี�า้ไขสนัหลงัออกมาหรอืไม่ เพือ่ไม่ให้

แทงเข็มทะลชุัน้ทีจ่ะเกบ็ลงไป ในการดนัเขม็หากตดิกระดกูให้ขยบัต�าแหน่งของเขม็ไปด้านหน้า

หรอืด้านหลงัของต�าแหน่งเดมิ การตรวจว่าถงึช่องว่างทีต้่องการหรอืยงั อาจท�าได้โดยการน�าแกน

เหล็กมาลากบนถุงมือ หากเห็นแนวที่เกิดจากของเหลวแสดงว่าหัวเข็มได้เข้าไปถึงช่องว่าที่มีน�้า

ไขสนัหลงัแล้ว หากมเีลอืดออกมาให้ปล่อยทิง้ไปบางส่วน แล้วรองเกบ็ส่วนทีไ่ม่มเีลอืด แต่หากยงั

มีเลือดออกมาเยอะแสดงว่าแทงไปโดนแอ่งเลือด (lateral venous sinus)  ให้ถอนหัวเข็มออก

แล้วแทงในต�าแหน่งใหม่ การเก็บน�า้ไขสนัหลงัสามารถท�าได้โดยการปล่อยให้น�า้ไขสันหลังหยดลง

มาแล้วน�าหลอดทีส่ะอาดไปรองรับ หรือใช้กระบอกฉดียาขนาด 3 มล. ดดูจากปลายของเขม็ส่วน

ที่ต่อกับกระบอกฉีดยา หากต้องการน�าไปตรวจทางเซลล์วิทยา หรือคุณสมบัติของน�้าไขสันหลัง

ให้เก็บใส่หลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัว (EDTA) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างร่างแหไฟบรินโดย

เฉพาะในรายที่มีการอักเสบของน�้าไขสันหลัง แต่ในกรณีที่ต้องการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียหรือ

ไวรัสให้เก็บใส่หลอดสะอาดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว

 การเจาะจากข้อต่อระหว่างกระดูกเอวและเชิงกราน ท�าเช่นเดียวกับการเจาะจาก
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บริเวณท้ายทอย โดยให้ตัวสุนัขนอนตะแคง การก�าหนดต�าแหน่งท�าได้โดยใช้กึ่งกลางของปีก

ของกระดกูเชงิกรานทัง้สองข้างเป็นตวัก�าหนด โดยให้นิว้โป้งและนิว้กลางจบัทีม่มุบนของกระดกู

เชงิกราน (wing of ilium) ส่วนนิว้ชีใ้ช้คล�าหาปุม่ของกระดกูสนัหลงั (spinous process of the 

vertebrae) ซึ่งอยู่แนวกลางตัว  การเจาะก็เช่นเดียวกับบริเวณท้ายทอย แต่ต้องระวังไม่ให้เข็ม

แทงทะลุ เนื่องจากบริเวณนี้ช่องว่างที่น�้าไขสันหลังอยู่จะตื้น เมื่อเจาะได้แล้วใช้การหยดของน�้า

ไขสันหลังเพื่อเก็บน�้าไขสันหลัง ไม่นิยมใช้การดูดด้วยกระบอกฉีดยา เนื่องจากจะท�าให้ความดัน

ของน�้าไขสันหลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวสัตว์

 การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ (Urine sampling)

  การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อไปท�าการวิเคราะห์คุณสมบัติของ

ปัสสาวะ (urinalysis) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ถึงปัญหาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ หรือระบบ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบกล้ามเนื้อในม้าที่ปัญหา myoglobinuria เป็นต้น การเก็บปัสสาวะ

นั้นสามารถท�าได้ 3 วิธี คือ การเก็บจากการถ่ายปัสสาวะของสัตว์เอง (void sampling) การ

เกบ็โดยการสอดท่อผ่านทางท่อปัสสาวะ (catheterization)  และการเกบ็โดยการเจาะผ่านช่อง

ท้อง (cystocentesis) ซึ่งการเก็บแต่ละวิธีก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป

 การเก็บจากการถ่ายปัสสาวะของสัตว์เอง (void sampling) เป็นการเก็บโดยการใช้

ภาชนะทีส่ะอาดรองเกบ็ปัสสาวะในขณะทีสั่ตว์ถ่ายปัสสาวะเอง หรอืท�าการบบีกระเพาะปัสสาวะ

ผ่านช่องท้อง ในการเกบ็จะต้องเกบ็ปัสสาวะช่วงกลางของการถ่ายปัสสาวะ (mid-stream) โดย

ปล่อยให้ปัสสาวะในช่วงแรกทิ้งไปก่อน เพื่อลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกในท่อปัสสาวะ การ

เก็บด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่สัตว์ได้รับอันตรายน้อยที่สุด กระท�าได้ง่าย และไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก แต่

จะมโีอกาสปนเป้ือนจากภายนอกสงู ใช้เวลานาน จะท�าได้เฉพาะในกรณทีีไ่ม่มกีารอดุตนัของท่อ

ปัสสาวะจากสาเหตุต่างๆ เช่น ก้อนโปรตีน (protein plug) ในแมวตัวผู้ หรือ นิ่วในท่อปัสสาวะ 

(urethral calculi) ในสุนัขพันธุ์ดัลเมเชี่ยนเพศผู้ เป็นต้น

 การเกบ็โดยการสอดท่อผ่านทางท่อปัสสาวะ (catheterization) เป็นการเกบ็โดยการ

ใช้ท่อสวนปัสสาวะ ซึง่มทีัง้ทีเ่ป็นโลหะ พลาสตกิ หรอืยางขึน้อยูก่บัเพศของสัตว์ ก่อนท�าการสวน

ท่อจะต้องเลือกทั้งขนาด และความยาวของท่อให้เหมาะสม เพื่อลดอันตรายท่ีจะเกิดในขณะ

ท�าการสวนท่อ การสวนสามารถท�าได้ทั้งในขณะที่สัตว์ยังรู้สึกตัว ซึม หรือสลบ หากต้องการให้

ปฏิบัติได้ง่ายควรให้สัตว์อยู่ในภาวะซึม ก่อนท�าการสวนท่อควรท�าการชะโลมปลายท่อด้วยสาร

หล่อลื่นก่อน เพื่อให้สะดวกในการสอดท่อ เมื่อสอดท่อจนถึงกระเพาะปัสสาวะก็จะมีปัสสาวะ

ออกมา ช่วงแรกควรปล่อยทิ้งเล็กน้อย เพื่อลดการปนเปื้อนจากท่อปัสสาวะ  แล้วใช้ภาชนะที่
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สะอาดรองรับ การเก็บวิธีนี้ปฏิบัติได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ไม่มาก สัตว์ได้รับอันตรายน้อย มีการปน

เปื้อนน้อยกว่าการเก็บโดยการให้สัตว์ถ่ายปัสสาวะออกมาเอง 

 การเก็บโดยการเจาะผ่านช่องท้อง (cystocentesis)  เป็นการเก็บโดยการใช้เข็ม

ฉีดยาแทงผ่านทางผนังช่องท้อง ซึ่งต้องให้สัตว์อยู่ในภาวะสลบ ใช้เข็มขนาด 21G ยาวประมาณ 

1-1.5 นิ้ว ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์ ต�าแหน่งที่ใช้เจาะเป็นต�าแหน่งส่วนหลังของท้อง (caudal 

abdomen) บริเวณก่อนถึงเชิงกราน ก่อนท�าการเจาะจะต้องเตรียมผิวหนังบริเวณท่ีจะเจาะ

เช่นเดยีวกบัการ เตรยีมเพือ่ท�าการผ่าตดั ท่าทีใ่ช้ในการเจาะท�าได้ทัง้ให้สตัว์นอนหงายหรอืนอน

ตะแคง แล้วใช้มืออีกข้างจับบังคับให้กระเพาะปัสสาวะอยู่นิ่ง การแทงควรแทงให้เข้าบริเวณคอ

ของกระเพาะปัสสาวะ (neck of bladder) เพ่ือป้องกันการเลือ่นหลุดของเขม็ฉดียาจากกระเพาะ

ปัสสาวะ ซึ่งอาจจะท�าให้มีปัสสาวะตกลงสู่ช่องท้องท�าให้เกิดภาวะช่องท้องอักเสบตามมา หาก

เจาะจากส่วนปลายของกระเพาะปัสสาวะ ควรท�าการเลื่อนหัวเข็มตามไปด้วยเมื่อดูดปัสสาวะ

ออก เนื่องจากกระเพาะปัสสาวะจะหดตัวลง  เมื่อได้ปัสสาวะแล้วก็ท�าการถ่ายลงภาชนะที่

สะอาด  เพื่อส่งห้องปฏิบัติการต่อไป การเก็บด้วยวิธีนี้จะค่อนข้างอันตรายต่อตัวสัตว์ เนื่องจาก

อาจเกิดภาวะช่องท้องอกัเสบจากการรัว่ไหลของปัสสาวะลงสู่ช่องท้อง  แต่การเกบ็วธินีีจ้ะมกีาร

ปนเปื้อนของสิ่งสกปรกน้อยสุดและเหมาะส�าหรับการส่งเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย 

 ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนั้น เมื่อได้ตัวอย่างปัสสาวะแล้วก็ควรรีบตรวจทันที หาก

ไม่สามารถตรวจได้ทันทีก็ควรเก็บเข้าตู้เย็น ซึ่งสามารถเก็บได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 การเก็บตัวอย่างไขกระดูก (Bone marrow sampling)

 การเก็บไขกระดูกเพื่อประเมิณคุณลักษณะของไขกระดูก เช่น ดูอัตราส่วนของเซลล์

ส�าหรับสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว (erythroid/myeloid ratio) หรือตรวจทางเซลล์

วทิยาว่ามีการตดิเชือ้ หรอืเป็นมะเรง็ในไขกระดกูหรอืไม่ เป็นต้น ซึง่การเกบ็ไขกระดกูนัน้จะต้อง

ใช้อุปกรณ์จ�าเพาะ คือ เข็มส�าหรับการเจาะไขกระดูก (bone marrow biopsy needle) ขนาด 

16-22G ซึ่งเป็นเข็มที่มีแกนกลาง (stylet) เพื่อป้องกันไม่ให้เศษกระดูกเข้าไปอุดตันในรูเข็ม 

การเลือกขนาดเข็มก็ต้องให้เหมาะสมกับตัวสัตว์  หากไม่สามารถใช้เข็มเจาะเก็บได้ก็สามารถใช้

อุปกรณ์ส�าหรับการตัดเก็บชิ้นเนื้อของไขกรดูก คือ Jamshidi marrow biopsy needle แทน

ได้

 ต�าแหน่งในการเจาะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ ได้แก่ สุนัขและแมวจะท�าการเจาะจาก 

trochanterric fossa ของกระดกูขาหลงัท่อนบน (femur) ปลายด้านบนของกระดกูขาหน้าท่อน

บน (proximal end of humerus) และกระดูกเชิงกรานชิ้นหน้า  (iliac crest) ซึ่งใช้เฉพาะใน
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สุนัข  ส่วนในโคและม้าจะท�าการเจาะจากกระดูกซี่โครง (rib) หรือกระดูกอก (sternum)  แต่

การเจาะเก็บไขกระดูกในสัตว์สองกลุ่มนี้ต้องระวังการแทงทะลุเข้าสู่ช่องอก

 ก่อนท�าการเจาะจะต้องให้สัตว์อยู่ในภาวะสลบหรือซึม หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ (local 

anesthesia) โดยการฉดีทีผ่วิหนงัและเยือ่หุ้มกระดูก (periosteum)  และจะต้องเตรยีมผวิหนงั

เช่นเดียวกับการเตรียมส�าหรับการผ่าตัด  หากผิวหนังหนาอาจจะต้องท�าการกรีดเปิดผิวหนัง

เล็กน้อยเพื่อให้แทงเข็มได้ง่าย การแทงเข็มให้แทงตามแนวของจุดที่จะท�าการเจาะ เมื่อแทง

ถึงกระดูกอาจจะต้องหมุนหัวเข็มเล็กน้อยเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกก่อนจะท�าการดันต่อไปจนถึง

ส่วนของไขกระดูก แต่ในขณะดันจะต้องดันให้แกนเหล็กอยู่ในเข็มตลอดเพื่อป้องกันการอุดตัน

ของรูเข็ม เมื่อแทงทะลุช้ันของกระดูกก็ท�าการดึงแกนเหล็กออก แล้วน�ากระบอกฉีดยาขนาด 

12-20 มล. ไปต่อแล้วดงึก้านของกระบอกฉดีบากลบัเพือ่ให้เกดิภาวะแรงดนัเป็นลบ เพือ่ท�าการ

ดูดไขกระดูกออกมา ในการดูดจะต้องไม่ดูดออกมามากหรือแรงเกินไป เนื่องจากจะท�าให้มีการ

ปนเปื้อนของเลือดเข้ามา  เมื่อได้ไขกระดูกแล้วท�าการถ่ายใส่หลอดเก็บเลือดที่มี EDTA ท�าการ

หยดลงบนสไลด์แล้วป้ายเป็นแผ่นฟิล์มบางเช่นเดียวกับเลือด หรืออาจจะท�าการชะโลมด้านใน

กระบอกฉีดยาด้วยสารละลายของ 10% EDTA ก็ได้

 การเก็บส่งตัวอย่างทางแบคทีเรียวิทยา และกิณวิทยา (Bacteriology and   

 mycology)

 1. ควรเกบ็ชิน้เนือ้ให้มขีนาด 3-4 ลกูบาศก์เซนตเิมตร หรอืใหญ่กว่านีเ้ลก็น้อย หรอืทัง้

อวยัวะ เพือ่ให้ห้องปฏบิตัทิ�าการฆ่าเชือ้บรเิวณผวิของชิน้เนือ้ และท�าการเกบ็ตวัอย่างจากบรเิวณ

ชั้นในของชิ้นเนื้อ

 2. บรรจุชิ้นเนื้อลงในถุงพลาสติกที่สะอาดโดยเก็บแยกของแต่ละอวัยวะ

 3. กรณีเก็บตัวอย่างที่สงสัยแบคทีเรียในกลุ่มที่เป็น fastidious, anaerobic หรือ 

microaerophilic bacteria ควรตดิต่อห้องปฏบิตัใินการเกบ็รกัษาสภาพ และการจดัส่งตวัอย่าง 

เนื่องจากต้องใช้วิธีการเก็บ และการขนส่งที่พิเศษ หรืออาจจะต้องใส่ในอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษ

 4. ควรเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ เพื่อ

ป้องกันการกดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการเพาะแยกเชื้อ เมื่อท�าการเพาะเชื้อ

 5. ท�าการเก็บตัวอย่างที่เป็นของเหลวจากอวัยวะที่เป็นถุงหุ้ม หรือช่องว่างต่างๆ โดย

การฆ่าเชื้อบริเวณผิวที่จะเจาะด้วยความร้อน (searing) แล้วท�าการเจาะด้วยเข็มและกระบอก

ฉีดยาที่สะอาดก่อนท�าการเปิด หลังจากนั้นน�าตัวอย่างที่ได้ถ่ายใส่ภาชนะบรรจุที่สะอาด  เพื่อ

การขนส่งต่อไป
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 6. กรณทีีเ่ป็นล�าไส้ควรท�าการผกูล�าไส้ให้มคีวามยาวประมาณ 6-10 ซม. ของล�าไส้เล็ก 

หรือหากไม่ได้ผูกก็ควรเก็บแยกถุง ส่วนล�าไส้ส่วน colon อาจจะเก็บให้มีหลาย ๆ  ส่วนอยู่ติดกัน

ก็ได้ แล้วแยกเก็บใส่คนละถุง

 7. ตัวอย่างควรเป็นตัวอย่างที่สด และควรอยู่ในที่เย็น 4-5 องศาเซลเซียส (OC)  จนถึง

ห้องปฏบิตักิาร และควรส่งให้ถงึห้องปฏบิตักิารให้เรว็ทีส่ดุ (ภายใน 24 ชม.) เพือ่ป้องกนัการตาย

ของเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันการเพิ่มจ�านวนของแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรค ซึ่งจะไปกดการเจริญ

ของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรค

 8. ควรท�าการป้ายของเหลวจากล�าไส้เลก็ทีม่รีอยโรคลงบนสไลด์ เพือ่ส่งย้อมสแีกรมใน

กรณีที่สงสัยการติดเชื้อ Clostridium perfringens เพื่อช่วยในการวินิจฉัย เนื่องจากเชื้อชนิดนี้

สามารถเพิ่มจ�านวนได้เร็ว ซึ่งอาจจะท�าให้การวินิจฉัยผลจากการเพาะเชื้อผิดพลาดได้

 9. การเก็บตวัอย่างจะต้องสะอาด ปราศจากการปนเป้ือนของเชือ้จากอวยัวะอืน่ๆ และ

จากสิ่งแวดล้อม และควรบันทึกที่ภาชนะเก็บตัวอย่างให้เรียบร้อย

 10. ตวัอย่างท่ีเป็นของเหลว เช่น ซรีัม่ เมอืก ปัสสาวะ น�า้นม น�า้ไขสันหลัง เป็นต้น ควร

เก็บใส่ในหลอดทดลอง กระบอกฉีดยา หรือถุงพลาสติกที่สะอาด กรณีที่ใช้เข็มเจาะดูดควรถอด

เขม็ออกและปิดปลายกระบอกฉดียาให้เรียบร้อย ก่อนท�าการเกบ็ตวัอย่างเหล่านีจ้ะต้องท�าความ

สะอาดบรเิวณทีจ่ะเก็บ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของสิง่สกปรกจากบรเิวณข้างเคยีง และต้องรอ

ให้น�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ท�าความสะอาดแห้งก่อนท�าการเจาะดูด และควรได้ปริมาตร 1-5 มิลลิลิตร 

ขึน้อยูก่บัชนดิของตวัอย่าง หากต้องการเพาะเชือ้แบคทเีรยีจากกระแสเลอืดอาจจะต้องใช้อาหาร

เลี้ยงเชื้อที่พิเศษ

 11. ตวัอย่างส�าหรบัเพาะเชือ้รา ได้แก่ ผวิหนงั และขน ควรเก็บใส่ถงุพลาสตกิท่ีสะอาด

และแห้ง หรอืซองกระดาษ และปราศจากการปนเป้ือนของ mineral oil ซึง่จะลดความสามารถ

ในการเพาะเช้ือ และไม่มีการปนเปื้อนของของเหลว ซ่ึงจะท�าให้แบคทีเรียเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 

และรบกวนการเพาะเชื้อรา

 12. การเก็บตัวอย่างเส้นขนเพื่อตรวจการติดเช้ือราที่ผิวหนัง (dermatophytosis) 

ควรท�าการถอนขนบริเวณขอบของรอยโรค เพื่อน�าไปตรวจโดยการต้มด้วยโพแทสเซียม                    

ไฮดรอกไซด์ (KOH)

 13. กรณสีงสยัการตดิเชือ้ยสีต์ทีผ่วิหนงั (Malassezia pachydermatitis) อาจท�าการ

เก็บโดยการขูดผิวหนังบริเวณรอยโรคแล้วป้ายลงบนสไลด์ที่สะอาด หรือใช้เทปกาวพลาสติก 

(scott tape) ติดบริเวณรอยโรคแล้วน�าไปวางบนสไลด์สะอาดที่มีสีส�าหรับการย้อมดูตัวเชื้ออยู่

 14. โรคบางชนิด เช่น โรคพาราทูเบอร์คูโลซิส (paratuberculosis) วัณโรค 
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(tuberculosis)  วิบริโอซิส (vibriosis) โรคแอนแทรกซ์ หรือกาลี (anthrax) โรคติดเชื้อคลอสติ

เดียม (clostridiosis) และโรคกลากเกลื้อน (ringworm; fungus) ซึ่งต้องใช้วิธีการในการเก็บ  

การรกัษาสภาพ และการจดัส่งทีพ่เิศษ ดงันัน้ ควรตดิต่อห้องปฏบิตักิารในกรณทีีส่งสยัโรคเหล่า

นี้

 การเก็บตัวอย่างเพื่อการส่งตรวจทางไวรัสวิทยา (Virology)

 1. ไวรสับางชนดิถกูท�าลายได้ง่ายด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ ความร้อน แสงแดด ความแห้ง ความ

เป็นกรด - ด่าง และความเข้มข้นของเกลือต่าง ๆ ดังนั้น ควรเก็บตัวอย่างทันทีในขณะท�าการ

ชนัสตูรซาก และควรเกบ็ไว้ในทีเ่ยน็ตลอดเวลาจนกระทัง่ส่งถงึห้องปฏบิตักิาร  และอปุกรณ์ทีใ่ช้

ในการเก็บควรจะต้องสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของน�้ายาฆ่าเชื้อ  สิ่งที่ต้องค�านึงถึงเสมอ

หากต้องการเพาะแยกเชื้อไวรัส คือ จะต้องให้ไวรัสมีชีวิตอยู่

 2. ควรเก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่ป่วยในระยะเฉียบพลัน (acutely illness)

 3. การเก็บตัวอย่างควรให้ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย โดยการเก็บ

ตัวอย่างที่สด หรือใช้อุปกรณ์ใหม่

 4. ตัวอย่างควรแช่เย็น แต่ห้ามแช่แข็ง (frozen) เนื่องจากจะท�าให้เซลล์แตก ซึ่งจะมี

ผลต่อการตรวจด้วยวิธีอิมมูโนฟลูโอเรสเซ็นต์ (fleuorescent antibody (FA) assay)  และอาจ

จะส่งผลให้ความสามารถในการเพาะแยกไวรสัลดลงได้ด้วย และควรส่งถงึห้องปฏบิตักิารภายใน 

24 ชั่วโมง

 5. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนจากอุจจาระควรเก็บอุจจาระประมาณ 

10 มิลลิลิตร หรือ 10 กรัม

 6. การเพาะแยกไวรสัสามารถท�าการเกบ็อวยัวะรวมกนัได้  แต่ต้องระวงัการปนเป้ือน

ของเชื้อแบคทีเรีย

 7. กรณีที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า  (rabies)  ควรติดต่อทางห้องปฏิบัติการที่ท�าการตรวจ

เชือ้ไวรสัพิษสนุขับ้าเกีย่วกับการเก็บ การรกัษาสภาพ และการจดัส่งตวัอย่างไปยงัห้องปฏบิตักิาร 

 การเกบ็ตวัอย่างเพือ่ส่งตรวจทางซรีัม่วทิยา และชวีเคมขีองเลอืด (Serology and 

 serum biochemistry)

 1. ควรใช้ซรีัม่ทีไ่ม่มกีารแตกของเมด็เลอืดแดง (hemolysis) เนือ่งจากการแตกของเมด็

เลอืดแดงจะไปมผีลต่อการตรวจ โดยเฉพาะด้วยวธิอีไิลซ่า (enzyme-linked immunosorbent 

assay; ELISA) ซึง่จะท�าให้ค่าทีไ่ด้คลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิ การเกดิการแตกของเมด็เลอืด
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แดงเกิดได้จากการปนเปื้อนของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างด้วยน�้า การเก็บตัวอย่างที่รุนแรง เก็บ

ตัวอย่างเลือดที่ได้ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง การแช่แข็งเลือดก่อนแยกซีรั่ม หรือมีการปนเปื้อนของ

แบคทีเรีย

 2. ควรท�าการแยกซีรั่มก่อนส่งห้องปฏิบัติการ โดยการวางให้แยกที่อุณหภูมิห้อง

ประมาณ 30 นาที

 3. ตัวอย่างซีรั่มที่แยกเม็ดเลือดออกแล้วควรเก็บโดยการแช่เย็น และควรแช่เย็นหรือ

แช่แข็ง ขณะส่งห้องปฏิบัติการ

 4. ควรเก็บซีรั่มให้ได้ 0.5-1 มิลลิลิตรต่อการตรวจแต่ละครั้ง และควรมีซีรั่มส�ารองไว้

เพื่อป้องกันกรณีการสูญเสียซีรั่มระหว่างการขนส่ง หรือการเสียสภาพของซีรั่ม

 5. ค่าชีวเคมบีางชนดินัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงเรว็หลังการตาย ดงันัน้ควรเกบ็จากสัตว์

ป่วยที่ยังมีชีวิตเพื่อส่งตรวจ

 6. กรณต้ีองการตรวจระดบัน�า้ตาลในกระแสเลอืดจากตวัอย่างพลาสม่า ควรใช้สารโซ

เดียมฟลูออไรด์ (NaF) เป็นสารกันเลือดแข็งตัว

 7. กรณทีีเ่กบ็สองครัง้ (paired serum) โดยเกบ็ในระยะเฉยีบพลนั (acute) และระยะ

ทีห่ายป่วย (convalescent) ควรจดัส่งไปตรวจพร้อมกนั เพือ่ลดการคลาดเคลือ่นจากการตรวจ

คนละครั้ง

 8. กรณีต้องการตรวจความเป็นกรด-ด่างของเลือด (blood gas) ความเข้มข้นของ

ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด (PO2 and PCO2) ในสัตว์เล็ก ควรตรวจจากเลือด

แดง โดยการใช้เขม็เบอร์ 23-25G ทีต่่อกบักระบอกฉดียาทีเ่คลอืบด้านในด้วยสารกนัเลอืดแขง็ตวั

ชนิดเฮบปาริน (heparin) ท�าการเจาะในแนวตั้งฉากกับหลอดเลือดแดงที่ขา (femeral artery) 

โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วนางเป็นตัวก�าหนดต�าแหน่ง ซ่ึงจะมีจังหวะการเต้นของความดันของหลอด

เลือดแล้วท�าการเจาะระหว่างน้ิวทั้งสอง  ซึ่งเลือดแดงที่ได้จะมีสีแดงใสต่างจากเลือดที่ได้จาก

หลอดเลือดด�าที่มีสีแดงคล�้า เมื่อได้เลือดแล้วจะท�าการไล่อากาศออกให้หมดและปิดปลายเข็ม

ด้วยวสัดทุีก่นัอากาศภายนอกเข้าไปปนเป้ือนกบัเลอืดได้ แล้วน�าไปตรวจต่อไป ซึง่ควรตรวจทนัที 

เนื่องจากเลือดที่ได้จะคงคุณสมบัติเดิมได้นาน 10 นาที ที่อุณหภูมิห้อง หรือนาน 6 ชั่วโมงหาก

แช่เย็น

การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางโลหิตวิทยา (Hematology)

 1. เก็บเลือดใส่ภาชนะท่ีมีสารกันเลือดแข็งตัว (anticoagulant ) เช่น ethylene  

diamine tetreacetic acid (EDTA) เมื่อใส่เลือดแล้วควรผสมให้เข้ากันเบาๆ และไม่ควรใส่สาร

12



กันเลือดแข็งตัวมากหรือน้อยเกินไป การเลือกใช้สารกันเลือดแข็งตัวก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับ

การตรวจที่ต้องการ ซึ่งสารกันเลือดต่างละชนิดจะมีการออกฤทธิ์ และข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันไป

ดังตารางที่ 1

 2. ต�าแหน่งในการเลอืกเกบ็ตวัอย่างขึน้อยูกั่บชนดิและอายขุองสตัว์ และปรมิาณเลอืด

ที่ต้องการ ดังตารางที่ 2

 3. กรณีทีส่งสยัพยาธิในเมด็เลอืด ควรท�าการป้ายเป็นฟิล์มบาง ๆ  (Thin blood smear) 

ของเลือดที่ยังไม่ได้ใส่สารกันเลือดแข็งตัวลงบนสไลด์ จ�านวน 2 แผ่น

 4. การป้ายเลือดเป็นฟิล์มบาง ๆ (thin smear) ควรท�าบนกระจกสไลด์ที่สะอาด ไม่

ต้องแช่เย็นขณะส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแตกของเม็ดเลือดแดง และห่อด้วยกระดาษ

ป้องกันฝุ่นและแมลง

 5. ตวัอย่างเลอืดทีผ่สมสารกนัเลอืดแข็งตวั ควรรบีส่งห้องปฏบิตักิารทนัท ีหรอืภายใน 

24 ชั่วโมง 

 6. กรณต้ีองการตรวจ reticulocyte count ควรรบีส่งห้องปฏบิตักิารภายใน 2 ชัว่โมง 

 7. ปัจจัยที่มีผลให้เม็ดเลือดแตก ได้แก่ มีการปนเปื้อนของน�้า หรือแอลกอฮอล์ การ

ดดูเลอืดแรงเกนิไป การถ่ายเลอืดหลอดเกบ็เลอืดโดยไม่ได้ถอดหวัเขม็ออก การวางขวดเลอืดให้

สัมผัสแสงแดดหรือความร้อน เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ชนิดของสารกันเลือดแข็งตัว

สาร การออกฤทธิ์
ปริมาณสารที่ใช้

ต่อเลือด 10 มล.
ข้อดี ข้อเสีย

EDTA 

(K or Na salts of 

ethylene diamine- 

tetraacetic acid)

Form insoluble Ca salts 10-20 mg (1 ml of 1% 

sol. or 2 drops of 10% 

solution)

Exellent preserving 

power for 6 h.; good  

for routine hematology

Excess over 2mg/ml shrinks cells; Na 

salt is less soluble than K EDTA

Heparin Antithrombin and 

antithrombroplastin

1-2 mg (0.2ml of 1 % 

solution); can moisten 

syring and needle with 

concentrated (10 mg/ml) 

solution

Least effect on size 

and hemolysis of RBC; 

use for blood gas 

analysis

May cause clumping of WBC; 

unsuitable for smears-interferes with 

stain ability of WBC; expencive; will 

not prevent clotting longer than 8 

h.; not suitable for agglutination or 

prothrombin time tests

Sodium citrate Combine with Ca to 

form insoluble salt of 

calcium citrate

10-20 mg; for some 

studies, one part 3.8% 

solution to 9 parts blood

Can be used for blood 

transfusion

Interferes with many chemical tests; 

prevent clotting for only a few 

hours; shrinks cells

Potassium oxalate Units with Ca to form 

insoluble calcium 

oxalate

20 mg or 2 drops of 20% 

solution

Very soluble Causes 6-8 % shink in cell volume; 

poor for PCV and differental; excess 

interferes with precipitation of 

prot.; low glucose levels; alters 

electrolytes; poisonous
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ตารางที่ 1 ชนิดของสารกันเลือดแข็งตัว (ต่อ)

สาร การออกฤทธิ์
ปริมาณสารที่ใช้

ต่อเลือด 10 มล.
ข้อดี ข้อเสีย

Sodium oxalate Units with Ca to form 

insoluble calcium 

oxalate

20 mg; for prothrombin 

time use 0.5 ml of 0.1 

M Na oxalate in 4.5 ml 

blood

Use mainly for 

prothrombin time

Same as potassium oxalate; shrinks 

cells

Ammonium and 

potassium oxalate 

(Heller and Paul’s 

double oxalate)

Units with Ca to form 

insoluble calcium 

oxalate

1 mlor 20 mg dried 

powder

Can be used for 

most hematologic 

test; produces less 

distortion & hemolysis 

than other oxalates

Ammonium oxalate offsets RBC 

shrinkage caused by potassium 

oxalat: cannot be used for BUN 

study

Sodium fluoride 

and thymol (10:1)

Forms a weakly 

dissociated Ca complex

100 mg Na fluoride and 

10 mg thymol

Both anticoagulant and 

preservative for blood 

glucose

Interferes with enzyme methods for 

glucose and BUN (urease)

ACD solution 

B (acid citrate 

dextrose)

For transfusions use 25 

ml ACD solution in 100 

ml blood

Recommened for 

blood transfusions
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ตารางที่ 2 ต�าแหน่ง และขนาดเข็มในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด และซีรั่มในสัตว์ชนิดต่างๆ

ชนิดสัตว์ ต�าแหน่ง
เข็ม หรืออุปกรณ์การเก็บอื่น

ขนาดเข็ม (Gauge) ความยาว

สุนัข cephalic, saphenous, or jugular 

vein or femeral artery

21- 26 1.0-1.5

แมว cephalic, saphenous, or jugular 

vein or femeral artery

21- 26 1.0

ม้า jugular vein 18- 20 1.5

โค, กระบือ jugular, coccygeal, or mammary 

vein

18- 20 1.5-2.0

แพะ, แกะ jugular vein 18-20 1.5-2.0

สุกร anterior vena cava, jugular, or 

ear vein

18-21 1.0-4.0

ไก่ wing or jugular vein or heart 24-26 1.0-1.5

หนู orbital sinus, tail clipping capillary tube

กระต่าย orbital sinus, ear or jugular vein capillary tube, 

22

1.0

ปลา caudal vein, heart 26 1.0-1.5
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 การเก็บตัวอย่างเนื้อส่งตรวจทางพิษวิทยา (Toxicology)

 1. สิง่ทีต้่องค�านงึถงึในการส่งตรวจทางพษิวทิยา ได้แก่ ชนดิของตวัอย่าง (specimen 

choice) ปริมาณ (amount) และการเก็บรักษา (preservation) 

 2. ตัวอย่างที่เก็บส่งตรวจทางพิษวิทยา จากการชันสูตรซาก

  ซีรั่ม (กรณีที่สามารถเก็บได้)   10  มิลลิลิตร

  ปัสสาวะ    50  มิลลิลิตร

  ตับ      100 - 500  กรัม

  ไต    100 กรัม

  ไขมันตามร่างกาย   100 กรัม

  สมอง    100 กรัม

  อาหารในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะหมัก (rumen)    500 กรัม

  อาหาร วัตถุดิบ หรือวัตถุที่สงสัย 500 กรัม

 3. ตวัอย่างควรแช่แข็ง (freeze) หลงัการเกบ็ และในขณะทีข่นส่งไปยงัห้องปฏิบตักิาร 

เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสารพิษในตัวอย่าง กรณีที่เป็นเลือด ควรเก็บแช่เย็นเท่านั้น

 4. การเก็บตัวอย่างต้องระวังไม่ไห้มีการปนเปื้อนของขน อาหารที่ย่อยแล้ว ดิน หรือ

สิ่งสกปรกอื่นๆ

 5. ไม่ควรล้างตวัอย่างทีส่่งตรวจ เนือ่งจากอาจเป็นการเจอืจางสารพิษทีม่อียูใ่นตัวอย่าง

 6. ภาชนะที่ใช้บรรจุควรเป็นภาชนะที่สะอาด ป้องกันการรั่วซึมได้ดี และต้องบันทึก

ข้อมูลตัวสัตว์ ชนิดของตัวอย่างหรือเนื้อเยื่อที่ส่งตรวจ และเจ้าของบนภาชนะบรรจุทุกครั้ง

 การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางปรสิตวิทยา (Parasitology)

 1. ตัวอย่างส�าหรับการตรวจหาไข่พยาธิในทางเดินอาหารควรเป็นตัวอย่างที่เก็บจาก

ทวารหนัก

 2. ควรเก็บตัวอย่างอุจจาระปริมาณ 5 มิลลิกรัมหรือมิลลิลิตร ใส่ในถุงพลาสติก หรือ

ขวดพลาสติกที่ปิดสนิท

 3. เก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่ป่วย และรีบเก็บแช่เย็น และควรแช่เย็นขณะขนส่ง เพื่อ

ป้องกันการเสียหายของไข่พยาธิหรือการตายของตัวอ่อนของพยาธิบางชนิด

 4. หากไม่สามารถส่งได้ทันที ควรเก็บอุจจาระใส่ในน�้ายาฟอร์มาลิน ในอัตราส่วน

อุจจาระ 1 ส่วนต่อน�้ายาฟอร์มาลินความเข้มข้น 10% ปริมาตร 2-3 ส่วน 

 5. ตวัอย่างพยาธภิายนอกและภายใน อาจจะท�าการเกบ็ใส่ใน 70% เอทลิแอลกอฮอล์ 
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(ethyl alcohol) หรือน�้ายาฟอร์มาลินความเข้มข้น 10 %

 6. กรณีต้องการตรวจนับไข่พยาธิในอุจจาระ ควรติดต่อห้องปฏิบัติการในการเก็บ

ตัวอย่าง

 7. การขูดตรวจผิวหนังกรณีสงสัยโรคขี้เรื้อนแห้ง (Scabies, Sarcoptes scabei) ใน

สุนัขและแมวควรขูดจากบริเวณขอบของใบหู ส่วนในสุกรจะขูดบริเวณด้านในของใบหู ซ่ึงมัก

เป็นต�าแหน่งที่เกิดรอยโรค โดยการขูดให้ถึงช้ันหนังแท้ (dermis) ซึ่งดูได้จากการมีเลือดออก 

เนือ่งจากตวัเชือ้จะขดุโพรงอยูใ่นชัน้หนงัก�าพร้า หากสงสยัเป็นโรคขีเ้รือ้นขุมขน (Demodicosis, 

Demodex canis) ให้ท�าการขูดผิวหนังบริเวณท่ีมีรอยโรค โดยเฉพาะต�าแหน่งที่มีตุ่มหนอง 

(pustule)

 8. กรณีตรวจพยาธิในเลือด เช่น ไมโครฟิลาเรีย (microfilaria) ทริปโนโซม 

(Trypanosoma sp.) เป็นต้น ควรใช้ตวัอย่างเลอืดทีผ่สมสารกนัเลอืดแขง็ตวั และตวัอย่างเลอืด

ที่ท�าการป้ายเป็นแผ่นฟิล์มบางบนสไลด์อีก 2 แผ่น

 การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางชีวอณูวิทยา (Molecular diagnosis)

 การตรวจทางชีวอณูวิทยาเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรม (genetic material) ของ

เชือ้โรคต่างๆ หรอืตรวจดกูารเปลีย่นแปลงของยนีทีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิโรค การตรวจด้วยหลกั

การนี้บางชนิด เช่น ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (polymerase chain reaction; PCR) เป็นการ

ตรวจที่มีความไว (sensitivity) สูง ดังนั้นการเก็บตัวอย่างจึงต้องระวังการปนเปื้อนเป็นพิเศษ

 1. การเก็บตัวอย่างจะต้องสะอาดระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย และการปน

เปื้อนกันระหว่างตัวสัตว์เอง โดยเฉพาะตัวอย่างส�าหรับการตรวจวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 

(polymerase chain reaction, PCR) ซึง่เป็นการตรวจท่ีอาศยัการเพิม่จ�านวนของสารพนัธกุรรม

ในหลอดทดลองจึงอาจเกิดผลบวกลวง (false positive) ได้ง่าย 

 2. ตวัอย่างจะต้องสด เพือ่ป้องกนัการเปลีย่นแปลงหลังการตายท่ีอาจจะท�าให้เกดิการ

เสือ่มสภาพของของสารพนัธกุรรม ซึง่จะมีผลต่อการตรวจทัง้วธิ ีPCR และ in situ hybridization 

(ISH)

 3. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการเก็บตัวอย่างควรติดต่อห้องปฏิบัติการ

 การบรรจุ และการจัดส่งตัวอย่าง (Packaging and shipment)

 1. ภาชนะที่บรรจุตัวอย่างที่เป็นของเหลวควรปิดปากภาชนะให้สนิท และปิดทับด้วย

เทปกาวกนัน�า้ แล้วห่อด้วยถงุพลาสติกอกีช้ันหนึง่เพือ่กนัการรัว่ซมึ และการบนัทกึทีภ่าชนะบรรจุ
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ควรใช้ปากกาที่กันน�้าได้  

 2. ภาชนะที่เป็นแก้วควรบุด้วยฉนวนกันการกระแทก หรือใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติก

แทน

 3. ตัวอย่างจากทางเดินอาหารควรใส่ถุงที่ปิดสนิทแยกจากอวัยวะอื่นๆ เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนเชื้อจากทางเดินอาหาร หรือควรจะแยกอวัยวะ

 4. ตัวอย่างควรอยู่ในภาวะแช่เย็น (4-5 องศาเซลเซียส) ตลอดเวลาที่ขนส่ง ซึ่งอาจจะ

ใช้น�้าแข็ง แต่ควรใส่ถุงให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนน�้าของตัวอย่างเมื่อน�้าแข็งละลาย หรือ

อาจจะใช้ ice pack (refrigerant) ที่เป็นน�้าหรือเจล ซึ่งเจลจะรักษาความเย็นได้นานกว่า การ

เลือกใช้วัสดุท�าความเย็นขึ้นอยู่กับปริมาณตัวอย่างและระยะเวลาในการขนส่ง

 5. การจัดส่งท�าได้โดยการบรรจุตัวอย่าง และวัสดุท�าความเย็นลงในกล่องโฟม หรือ

กล่องกระดาษ ทีม่กีารป้องกนัการรัว่ซมึของน�า้ได้ด ีและควรใส่วสัดกุนักระแทกลงไปจนเตม็กล่อง

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ภาชนะบรรจตุวัอย่างมกีารกระแทก ซึง่จะท�าให้เกดิการรัว่ซมึและปนเป้ือนกัน

ของตัวอย่าง

 6. แบบฟอร์มต่างๆ ควรใส่ถุงกนัน�า้ในขณะขนส่ง และควรตดิไปกบัตวัอย่างทีส่่งตรวจ

เสมอเพื่อป้องกันการสูญหาย และการคลาดเคลื่อนระหว่างตัวอย่างและประวัติ

 7. ในการจดัส่งตวัอย่าง และประวติั ควรมท่ีีอยูท่ีต่ดิต่อได้ของทัง้สตัวแพทย์ทีด่แูล และ

เจ้าของฟาร์ม

 8. ในการส่งตรวจควรระบุโรค หรือสารพิษ หรือปัญหาที่สงสัยให้ทางห้องปฏิบัติการ

ทราบ เพื่อจะได้เลือกวิธีการตรวจที่เหมาะกับแต่และโรคหรือปัญหา

 9. การจัดส่งควรจัดส่งให้ถึงห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง และควรส่งให้ถึงในวัน

ท�าการ หากมีความจ�าเป็นที่จะต้องส่งไปถึงในวันหยุดก็ควรติดต่อห้องปฏิบัติการล่วงหน้า เพื่อ

จะได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ
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ตารางที่ 3   การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว์ปศุสัตว์ที่พบได้ในประเทศไทย

โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร

Porcine reproductive and 

respiratory syndrome

PRRSV (Arterivirus) ปอด Gross, Histopath, IHC, VI, PCR

ซีรั่ม PCR, VI, ELISA, CF, IPMA, SN

โรคไข้หวัดใหญ่สุกร 

(Swine influenza; SI)

Swine influenza virus (SIV) ป้ายจากจมูก ปอด VI, PCR

ปอด Gross, Histopath, IHC, PCR

ซีรั่ม HI

Porcine circovirus infection Porcine circovirus type II ต่อมน�้าเหลือง ทอนซิล 

ล�าไส้เล็กส่วน ileum ม้าม ไต

Gross, Histopath, IHC, PCR

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสม่า 

(Enzootic pneumonia)

Mycoplasma 

hyopneumoniae

ปอด Gross, Histopath, FA, IHC, PCR

ซีรั่ม CF, ELISA

โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

(APP)

Actinobacillus  

pleuropneumoniae

ปอด Gross, Histopath, เพาะเชื้อ

น�้าในช่องอกหรือถุงหุ้มหัวใจ เพาะเชื้อ

ซีรั่ม CF, ELISA
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

โรคพาสจูเรลโลซิส 

(Pasteurellosis)

Pasteurella multocida ปอด Gross, Histopath, เพาะเชื้อ

โรคสเตรปโตคอคโคซิส 

(Streptococcosis)

Streptococcus suis typeII ปอด สมอง ป้ายจากเยื่อหุ้ม

สมอง ข้อที่มีรอยโรค

Gross, Histopath, เพาะเชื้อ

โรคเกลสเซอร์ 

(Glasser disease)

Hemophillus parasuis ปอด สมอง ป้ายจากเยื่อหุ้ม

สมองหรือในช่องอก-ท้อง ข้อที่

มีรอยโรค

Gross, Histopath, เพาะเชื้อ

โรคพิษสุนัขบ้าเทียม 

(Pseudorabies; PR)

Herpesvirus ทอนซิล สมอง VI, FA, PCR

ทอนซิล สมอง (ตับ และม้าม

ลูกสุกรที่มีรอยโรค)

Gross, Histopath, IHC

ซีรั่ม VN, ELISA
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

โรคอหิวาต์สุกร 

(Classical swine fever; CSF)

Pestivirus ทอนซิล สมอง VI

ทอนซิล ม้าม ไต ต่อมน�้า

เหลือง ล�าไส้เล็กส่วนปลาย 

(ileum)

FA

ทอนซิล สมอง ต่อมน�้าเหลือง 

ม้าม ไต ล�าไส้ อวัยวะอื่นๆที่มี

รอยโรค

Gross, Histopath

ซีรั่ม NPLA

โรคปากและเท้าเปื่อย (Foot 

and mouth disease; FMD)

Picornavirus น�้าจาก vesicle เยื่อบุช่องปาก

หรือไรกีบที่มีรอยโรค

VI, ELISA

หรือหัวใจลูกสุกรที่ตาย Gross, Histopath

แผลหลุมในกระเพาะอาหาร 

(Gastric ulcer)

- กระเพาะอาหารส่วน 

pars esophagea

Gross, Histopath
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

เชื้อราในกระเพาะอาหาร

(Mycotic gastritis)

Candida albican กระเพาะอาหารส่วนที่มีรอย

โรค

Histopath

การขูดเยื่อบุกระเพาะอาหาร ย้อมด้วยสี lactophenol cotton 

blue

โรคติดเชื้ออีโคลัย 

(Colibacillosis)

Enterotoxigenic E. coli  

(ETEC)

ล�าไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) 

ส่วนปลาย (ileum)

เพาะเชื้อแบคทีเรีย Histopath

โรคบวมน�้า (Edema disease) Shiga toxin-producing E. 

coli (STEC)

ล�าไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) 

ส่วนปลาย (ileum)

เพาะเชื้อแบคทีเรีย Histopath

สมอง กระเพาะอาหาร Gross, Histopath

โรคบวมน�้า (Edema disease) Shiga toxin-producing E. 

coli (STEC)

ล�าไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) 

ส่วนปลาย (ileum)

เพาะเชื้อแบคทีเรีย Histopath

สมอง กระเพาะอาหาร Gross, Histopath
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

Enterotoxemia or Clostridial 

enteritis

Clostridium perfringens C ล�าไส้เล็กส่วนที่มีรอยโรค เพาะเชื้อแบคทีเรีย Histopath

ป้ายจากเยื่อบุล�าไส้เล็กส่วนที่

มีรอยโรค

ย้อมสีแกรม

โรคซัลโมเนลโลซิส (Salmonella 

infection)

Salmonella spp. ล�าไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) 

และต่อมน�้าเหลืองของล�าไส้

เพาะเชื้อแบคทีเรีย

อุจจาระ ทอนซิล เพาะเชื้อแบคทีเรีย

ตับ ม้าม ปอด เพาะเชื้อแบคทีเรียกรณีที่ติดเชื้อใน

กระแสเลือด

ล�าไส้เล็กและใหญ่ ตับ ปอด Gross, Histopath

Transmissible gastroenteritis 

(TGE)

Coronavirus ล�าไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) 

ส่วนปลาย (ileum)

FA, Histopath

Transmissible gastroenteritis 

(TGE)

Coronavirus อุจจาระ ของเหลวในล�าไส้ EM, double Ab sandwich ELISA, 

PCR

ซีรั่ม VN
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

Porcine epidemic diarrhea 

(PED)

Coronavirus ล�าไส้เล็ก direct IF, IHC

Porcine epidemic diarrhea 

(PED)

Coronavirus ซีรั่ม ELISA

Porcine proliferative 

enteropathy (PPE)

Lawsonia intestinalis ล�าไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) Histopath, Silver stain, IHC

อุจจาระ PCR

ซีรั่ม IFA, IPMA

โรคบิดมูกเลือด 

(Swine dysentery; SD)

และ colonic spirochetosis

Brachyspira 

hyodysenteriae  

B. pilosicoli

ล�าไส้ใหญ่ส่วน cecum และ 

colon

Gross, Histopath, Silver stain, IHC

อุจจาระ PCR เพาะเชื้อในภาวะไร้ออกซิจน

(anaerobic)

โรคบิดในลูกสุกร (Cocidiosis) Isospora suis ล�าไส้เล็กของลูกสุกร Histopath ป้ายเยื่อบุล�าไส้เล็กย้อม

ด้วยสี Giemsa

อุจจาระ ตรวจหาโอโฮซีสต์ (oocyst)
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

โรคฉี่หนู (Leptispirosis) Leptospira spp. ไต [ในรายที่เป็นพาหะ (carrier)] เพาะเชื้อ

ตับ ไต สมอง เลือด น�้าไขสันหลัง 

น�้าในช่องท้อง (ในรายเฉียบพลัน)

เพาะเชื้อ immunofluorescence

ซีรั่ม MAT

สารพิษเชื้อรา (Zealarenone) Zealarenone from 

Fusarium spp.

อาหาร หรือวัตถุดิบที่สงสัยการ

ปนเปื้อนสารพิษเชื้อรา

ตรวจหาสารพิษเชื้อราด้วยวิธีทาง

พิษวิทยา

สารพิษเชื้อรา (Fumonisin) Fumonisin from 

Fusarium (moniliforme) 

verticillioides

อาหาร หรือวัตถุดิบที่สงสัยการ

ปนเปื้อนสารพิษเชื้อรา

ตรวจหาสารพิษเชื้อราด้วยวิธีทาง

พิษวิทยา

Porcine parvovirus infection Parvovirus ลูกสุกรแท้ง (mummified feus) 

ที่มีความยาว (crown-rump 

length) ไม่เกิน 16 ซม. หรือปอด

ลูกสุกรแท้ง

Immunofluorescence
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในสุกร (ต่อ)

Porcine parvovirus infection Parvovirus ซีรั่มแม่สุกรแท้ง หรือน�้าในกระเพาะ

อาหารลูกสุกรแท้ง

HI

Eperythrozoonosis Eperythrozoon suis ป้ายฟิล์มบางของเลือด 

(thin smear)

ย้อมสี Wright’s giemsa

เลือด PCR ฉีดเข้าสุกรที่ตัดม้ามออก

ซีรั่ม CF, ELISA

Trypanosomiasis Trypanosoma evansi ป้ายฟิล์มบางของเลือด 

(thin smear)

ย้อมสี Wright’s giemsa
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในไก่และเป็ด

โรคนิวคลาสเซิล 

(Newcastle disease; ND)

Rubulavirus 

(Paramyxovirinae)

ทางเดินอาหาร ม้าม สมอง Gross, Histopath

ซีรั่ม VN, HI, ELISA

โรคไข้หวัดนก 

(Avian influenza)

Orthomyxovirus ปอด หัวใจ หงอน เหนียง Gross, Histopath

ปอด ตับอ่อน ป้ายจากหลอดลมและ

ทวารหนัก (Tracheal and cloacal 

swab)

VI

ซีรั่ม HI, ELISA

โรคฝีดาษไก่ (Fowl pox) Avian poxvirus หงอน เหนียง หลอดอาหาร 

เยื่อบุช่องปาก ผิวหนัง

Gross, Histopath, VI

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ 

(Infectious bronchitis; IB)

Coronavirus หลอดลม ทอนซิลของซีกัม(cecal 

tonsil) ปอด ไต ท่อน�าไข่

VI

หลอดลม IF, IP, PCR

ซีรั่ม VN, ELISA, HI
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในไก่และเป็ด (ต่อ)

โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ 

(Infectious aryngotracheitis; 

ILT)

Herpesvirus กล่องเสียง (larynx) หลอดลม Gross, Histopath

กล่องเสียง (larynx) หลอดลม เยื่อบุ

ตาขาว (conjunctiva)

VI, IF, IP, ELISA, DNA 

hybridization, PCR

ซีรั่ม AGID, VN, IFA, ELISA

โรคกัมโบโร (Infectious bursal 

disease; IBD)

Birnavirus กล้ามเนื้ออก และขาหลัง ต่อมเบอร์

ซ่า (Bursa of Fabricious)

Gross, Histopath

ต่อมเบอร์ซ่า (Bursa of Fabricious) VI, IF, IP, Ag-capture ELISA,  

PCR

โรคมาเร็กซ์ 

(Marex’s disease; MD)

Herpesvirus เส้นประสาท ขุมขน ตับ ม้าม ไต 

กระเพาะแท้ ตา

Gross, Histopath, VI, PCR, 

EM

ซีรั่ม FA, ELISA, VN

โรคลิมฟอยด์ลิวโคซีส (Leucosis) Avian leucosis virus; 

Retroviridae

ตับ ม้าม ไต หัวใจ ปอด Gross, Histopath

พลาสม่า ซีรั่ม ก้อนเนื้องอก PCR
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในไก่และเป็ด (ต่อ)

โรคกาฬโรคเป็ด

(Duck viral enteritis or duck 

plaque)

Herpesvirus หลอดอาหาร ล�าไส้  ตับ ทวารหนัก 

(cloaca)

Gross, Histopath, VI

ซีรั่ม VN

โรคขี้ขาว (Pullorum) Salmonella pullorum ตับ ม้าม ล�าไส้ใหญ่ส่วน cecum 

หัวใจ รังไข่ น�้าจากข้อ

Gross, Histopath เพาะเชื้อ

โรคไทฟอยด์ไก่ (Fowl typhoid) S. gallinarum อวัยวะภายใน (Chronic form) เพาะเชื้อ

ซีรั่ม TA, ELISA, RS, WB, MAT

โรคติดเชื้ออีโคไล 

(Colibacillosis)

Escherichia coli อวัยวะภายในที่มีรอยโรค Gross, Histopath เพาะเชื้อ

ป้ายจากถุงลม และช่องท้อง เพาะเชื้อ

โรคกาฬโรคไก่ 

(Fowl cholera)

Pasteurella multocida ตับ หัวใจ ม้าม Gross, Histopath เพาะเชื้อ

ป้ายจากตับ ย้อมสี Wrigth’s giemsa 

(Bi-polar bacilli)

เลือดจากหัวใจ เพาะเชื้อ
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในไก่และเป็ด (ต่อ)

โรคหวัดหน้าบวม 

(Infectious coryza)

Hemophillus gallinarum ป้ายสิ่งคัดหลั่งในถุงใต้ตา 

(Infraorbital sinus)

เพาะเชื้อ

ซีรั่ม Plate or tube agglutination, 

HI

โรคติดเชื้อมัยโคพลาสม่า 

(Mycoplasmosis)

Mycoplasma 

gallisepticum

จมูก หลอดลม ปอด ถุงลม ป้ายจาก

ปอด หรือ cloanal cleft

Gross, Histopath เพาะเชื้อ

ซีรั่ม Tube agglutination, SPA

Mycoplasma synoviae กระดูกข้อต่อ Gross, Histopath เพาะเชื้อ

Ulcerative enteritis Clostridium colinum ตับ ล�าไส้ Gross, Histopath ย้อมสีแกรม

ตับ เพาะเชื้อ

Necrotic enteritis Clostridium perfringens ล�าไส้เล็ก Gross, Histopath เพาะเชื้อ

Rimerella anatipestifer 

infection

Rimerella anatipestifer อวัยวะภายในที่มีรอยโรค Gross, Histopath เพาะเชื้อ
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในไก่และเป็ด (ต่อ)

โรคปอดอักเสบจากเชื้อรา 

(Brooder pneumonia)

Aspergillus fumigatus ปอด ถุงลม Gross, Histopath เพาะเชื้อรา

โรคบิดในไก่ (Coccidiosis) Eimeria spp. ล�าไส้ที่มีรอยโรค Gross, Histopath ตรวจหา 

oocyst

โรคบิดในไก่ (Coccidiosis) Eimeria spp. อุจจาระ ตรวจหา oocyst

โรคมาลาเรียในไก่ (Avian 

malaria)

Plasmodium spp. ป้ายเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบาง (Thin 

smear)

ย้อมสี Wright’s giemsa

สารพิษเชื้อรา (Aflatoxicosis) Aflatoxin from A. flavus ตับ Gross, Histopath

อาหาร หรือวัตถุดิบอาหาร ตรวจหาสารพิษด้วยวิธีทางพิษ

วิทยา
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในโคและกระบือ

โรคกาลี (Anthrax) Bacillus anthracis เลือด เพาะเชื้อ

ป้ายเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบาง 

(Thin smear)

ย้อมด้วยสี polychrome 

methylene blue

โรคคอบวม 

(Hemorrhagic septicemia)

Pasteurella multocida เลือด เพาะเชื้อ

โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) Brucella abortus ป้ายจากรก ช่องคลอด ตับ ปอด และ

กระเพาะแท้ของลูกโคที่แท้ง

ย้อมด้วยสี Acid fast สีแกรม หรือ

สี

Machivello, DNA probe, PCR  

เพาะเชื้อ

ซีรั่ม RBPA, BBPA, CF, indirect 

ELISA
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในโคและกระบือ (ต่อ)

โรควัณโรค 

(Bovine tuberculosis)

Mycbacterium. bovis, 

M. tuberculosis

ปอด ต่อมน�้าเหลืองในทางเดินหายใจ 

และทางเดินอาหาร

Gross, Histopath, Acid fast 

stain, PCR

ตับ ม้าม เต้านม มดลูก DNA probe เพาะเชื้อ

โคมีชีวิต Intradermal (Tuberculin) test

เลือด Lymphocyte proliferative 

assay, γ - interferon assay, 

ELISA

โรคพาราทูเบอร์คูโลซิส 

(Paratuberculosis)

Mycobacterium avium 

subsp.

ล�าไส้เล็กส่วน ileum เพาะเชื้อ ย้อมสี acid fast 

Histopath

paratuberculosis อุจจาระ, ซีรั่ม เพาะเชื้อ  ย้อมสี acid fast, CF

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) Leptospira spp. อวัยวะภายในของลูกโคที่แท้ง  

อวัยวะสืบพันธุ์แม่โค

เพาะเชื้อ IF, IHC, PCR

ซีรั่ม MAT
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในโคและกระบือ (ต่อ)

โรคลิวโคซิส 

(Bovine leucosis)

Leucosis virus 

(Retroviridae)

ต่อมน�้าเหลือง EM, ISH, PCR

เลือด PCR

ต่อมน�้าเหลือง และอวัยวะภายในที่มี

รอยโรค

Gross, Histopath

ซีรั่ม AGID, ELISA

Infectiuos bovine 

rhinotracheitis/infectious 

pustular vulvoovaginitis 

(IBR/IPV)

Bovine herpes virusI ป้ายจากจมูก VI

อวัยวะในระบบทางเดินหายใจและ

ระบบสืบพันธุ์ที่มีรอยโรค

Gross, Histopath, IHC, PCR

ซีรั่ม VN, ELISA, นม (ELISA)

โรคติดเชื้อบาบีเซีย (Babesiosis) Babesia bovis, B. 

bigemina

ป้ายเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบาง 

(Thin smear)

ย้อมด้วยสี Wright’s giemsa
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โรค (Disease) สาเหตุ (Agent)
ตัวอย่างที่เก็บ 

(Tissue samplings)

วิธีการตรวจ

(Test method)

โรคในโคและกระบือ (ต่อ)

โรคติดเชื้ออะนาพลาสม่า 

(Anaplasmosis)

Anaplasma marginale ป้ายเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบาง 

(Thin smear)

ย้อมด้วยสี Wright’s giemsa

โรคติดเชื้อไทเลอร์เรีย 

(Theileria)

Theileria parva ป้ายเลือดเป็นแผ่นฟิล์มบาง 

(Thin smear)

ย้อมด้วยสี Wright’s giemsa
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ค�าย่อต่าง ๆ

AGID: agar gel immunodiffusion test IPMA: immunoperoxidase monolayer assay

BBPA: buffered brucella plate agglutination MAT: microagglutination test

CF: complement fixation test PCR: polymerase chain reaction

ELISA: enzyme-linked immunosorbent assay RBPA: rose bangal plate agglutination

EM: electron microscopy RS: rapid serum test

FA: fluorescent antibody test SN: serum neutralization

Gross: gross pathology TA: macroscopic tube agglutination test

Histopath: histopathology VI: virus isolation

IFA; indirect fluorescent antibody test VN: virus neutralization

IF: immunofluorescent test WB: stained antigen whole blood test

IHC: immunohistochemistry NPLA: neutralization peroxidase-linked 

assay
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การเก็บตัวอย่างซีรั่มจากไก่

  

 ณทยา เจริญวิศาล

 ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดประสงค์

  เพื่อน�าไปตรวจระดับแอนติบอดีต่อโรคติดเชื้อในไก่ เช่น โรคนิวคาสเซิล โรคกัมโบโร 

และตรวจระดับการตอบสนองต่อวัคซีน 

จ�านวนตัวอย่าง

  การเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันของฝูง ควรเก็บตัวอย่างประมาณ 20-30 

ตัวอย่างต่อฝูง และเก็บเลือดจากไก่ 1 ตัว ต่อ 1 ตัวอย่าง

อุปกรณ์

 1. Syringe ขนาด 3 มิลลิลิตร

 2. เข็มขนาด 22G (ยาว 1 นิ้ว)

 3. หลอดเก็บเลือด (Eppendorf) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ไม่ใส่สารใด ๆ

 4. ส�าลีแอลกอฮอล์

 5. เครื่องปั่น centrifuge

ขั้นตอนและวิธีการ

1. จับไก่ด้วยความนุ่มนวล และเจาะเลือดให้ได้ประมาณ 1 มิลลิลิตร โดยสามารถ

เจาะได้จากเส้นเลือดท่ีคอ หรือเส้นเลือดท่ีปีกก็ได้ การเจาะเลือดนั้นต้องท�าด้วย
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ความนุ่มนวลและแม่นย�า เนื่องจากเส้นเลือดของไก่บาง และแตกง่าย

2. ถอดหวัเขม็ออก และใส่เลอืดเข้าไปในหลอดเกบ็เลอืดทีเ่ตรยีมไว้ 1 ตวัต่อ 1 หลอด 

ปิดฝาหลอดเก็บเลือดและวางนอนไว้

3. หลังจากเก็บเลือดแล้วไม่ควรแช่น�้าแข็งทันที ควรรอให้ซีรั่มและเม็ดเลือดแยกช้ัน

กันก่อน จึงน�าหลอดเก็บเลือดน้ันแช่เย็นหรือแช่ในน�้าแข็งเพ่ือส่งห้องปฏิบัติการ

ได้ (ประมาณ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพอากาศ)  

4. เมือ่ถงึห้องปฏบิตักิารแล้ว ให้แยกออกมาเฉพาะส่วนของซรีัม่ หากซรีัม่มีเมด็เลอืด

ปน หรือซีรั่มไม่แยกออกมาจากเลือด ให้ท�าการปั่นที่ 3,000 rpm 10 นาที

5. แยกเฉพาะซีรั่มเก็บในตู้เย็น หรือเก็บในอุณหภูมิ –20oC ซึ่งจะเก็บได้นานกว่า
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การเก็บตัวอย่างเพื่อการส่งตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น�า้

  อรัญญา พลพรพิสิฐ

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตวัอย่างทีห้่องปฏิบตักิารรบัตรวจตามปกต ิได้แก่ ปลาทุกชนดิ กุง้น�า้จดื กุง้ทะเล และ

น�า้ แต่หากเป็นตัวอย่างชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น�้านอกเหนือจากนี้ ผู้ที่จะท�าการส่งตรวจ

ควรติดต่อสอบถามกับทางห้องปฏิบัติการเป็นราย ๆ ไป โดยปกติการส่งตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 

หมายความถึงปลาป่วย 1 ถุง กุ้งป่วย 1 ถุง หรือน�า้ 1 ขวด ซึ่งในแต่ละบ่อที่มีปัญหาจ�าเป็นต้อง

ส่งตัวอย่างมากกว่า 1 ตัวอย่างเนื่องจากบ่อเลี้ยงมีขนาดใหญ่ หรือจ�าเป็นต้องเก็บตัวอย่างของ

สัตว์น�า้ หรือน�า้ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของวันมากกว่า 1 ช่วงเวลา จึงจะช่วยให้ทราบผลการ

ตรวจในภาพรวมและวนิจิฉัยความผดิปกตไิด้ การสุม่เกบ็ตวัอย่าง และจ�านวนตวัอย่างทีส่่งตรวจ

มีผลต่อความแม่นย�าในการวินิจฉัยโรค และอัตราค่าบริการ ในการส่งตัวอย่างนอกจากตัวอย่าง

แล้วผู้ที่น�าตัวอย่างมาส่งต้องมีข้อมูลประกอบการส่งตัวอย่างจากผู้เล้ียงหรือผู้เก่ียวข้องโดยตรง 

ซึ่งอาจไม่ใช่เจ้าของฟาร์มก็ได้ ทั้งนี้ข้อมูลต้องถูกต้องเที่ยงตรง ครบถ้วน ข้อมูลที่ทางห้องปฏิบัติ

การต้องใช้ประกอบการตรวจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง ข้อมูลสัตว์ป่วย และข้อมูลด้านการ

จัดการทั่วไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่าง 

หมายเลขตัวอย่าง วิธีเก็บ วันเวลาที่เก็บ สภาพตัวอย่างก่อนการขนส่ง ชื่อที่อยู่ของ

ฟาร์ม ผู้ส่งตัวอย่าง เป็นต้น
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สัตว์ป่วย 

ชนดิและแหล่งทีม่าของสตัว์น�า้ ขนาดหรอือาย ุความหนาแน่นในการเลีย้ง พฤตกิรรม

การว่ายน�า้ทีผ่ดิปกต ิระยะเวลาทีป่่วย ช่วงเวลาทีเ่ก็บตัวอย่าง อณุหภมูขิองอากาศ อณุหภมูขิอง

น�้า ความแปรปรวนของอากาศ ลักษณะบ่อหรือโรงเรือนเปิด อาการทางคลินิก อัตราการป่วย 

อัตราการตาย 

การจัดการทั่วไป

การเตรียมบ่อเลี้ยง ลักษณะและขนาดบ่อ สิ่งแวดล้อมภายใน สิ่งมีชีวิตอื่นในบ่อ การ

ให้อากาศ การจัดการเลี้ยงประจ�าวัน การจัดการเลี้ยงที่เปลี่ยนไปจากปกติ ชนิดอาหาร อาหาร

สด อาหารมีชีวิต อาหารเม็ด อาหารผลิตเอง คุณภาพอาหาร วิธีการเตรียมอาหาร ความถี่ใน

การให้อาหาร การเกบ็รกัษาอาหาร การเปลีย่นสตูรอาหาร ปรมิาณการกินอาหาร แหล่งน�า้ การ 

เตรยีมน�า้ ปริมาณน�า้ การจดัการด้านคณุภาพน�า้ ผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน�า้ในช่วงทีเ่ล้ียง 

สภาพแวดล้อมโดยรอบฟาร์ม ประวัติการป่วยในฟาร์มและโดยรอบ ประวัติการป่วยของบ่อที่

เลี้ยง ประวัติการจัดการ ปัญหาการจัดการ สาเหตุโน้มน�า การใช้ยาหรือสารเคมีในช่วงที่เกิด

ความผิดปกติ วิธีการที่ใช้เก็บตัวอย่าง ผลการตรวจตัวอย่างเบื้องต้นที่ได้ด�าเนินการ

อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง

ถังพลาสติก ถุงพลาสติกอย่างหนา อุปกรณ์ให้ออกซิเจนในน�้า เช่น ถังบรรจุออกซิเจน 

เคร่ืองให้อากาศ สายอากาศ หัวทราย ขวดเก็บน�้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างควรเป็น

อปุกรณ์ทีผ่่านการอบฆ่าเช้ือ หรอืปราศจากการปนเป้ือนเช้ือโรค กล่องบรรจุตวัอย่างทีใ่ส่น�า้แขง็

ได้ เช่น กล่องโฟม กล่องพลาสติก ปากกาหมึกกันน�า้ได้ น�้ายาตรึงสภาพตามชนิดตัวอย่างที่เก็บ 

ถุงมือ ไซริงค์ และเข็มฉีดยา 

การเก็บตัวอย่างมีชีวิตและตัวอย่างน�้า 

ในกรณีที่เลี้ยงเป็นฟาร์ม เช่น ฟาร์มกุ้ง หรือฟาร์มปลานิล หากประเมินแล้วว่าอัตรา

การป่วยสูงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์น�า้ในบ่อ ควรสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น�า้จากบ่อที่ป่วย 

และบ่อใกล้เคียงที่ไม่แสดงอาการป่วยอย่างน้อยบ่อละ 5 ตัว บรรจุภาชนะแยกชนิดกันปิดฝา

ถังกันกระโดดแล้วให้อากาศตลอดระยะเวลาท่ีขนส่งหรือเก็บใส่ถุงพลาสติกอย่างหนากันน�้ารั่ว

อัดออกซิเจนแล้วใส่ถุงตัวอย่างมาในกล่องโฟมกันถุงแตกระหว่างการขนส่ง ส�าหรับตัวอย่าง

น�า้ เก็บน�้าในบ่อสัตว์น�้าป่วยจากก้นบ่อ น�้าจากความลึกกลางบ่อ น�า้บริเวณผิวน�้า แต่ละจุดเก็บ
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ในปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร และเก็บน�า้จากแหล่งน�า้ที่น�ามาใช้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบน�้าหมุนเวียนในระบบปิด ควรเก็บน�้าก่อนและหลังการบ�าบัดน�้าโดยต้อง

ระมัดระวังไม่ให้ตัวอย่างปนเปื้อนกับ ตัวอย่างจากบ่อป่วยและบ่อปกติแต่ละกลุ่มแยกชุดกัน

เขียนหมายเลขบ่อให้ชัดเจนด้วยปากกาหมึกกันน�้าได้ แล้วใส่กล่องโฟมที่มีน�้าแข็งตลอดเวลาที่

ขนส่งจนมาถึงห้องปฏิบัติการ 

หากประเมนิแล้วว่าอตัราการป่วยน้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์ของสตัว์น�า้ในบ่อ ควรเลอืก

เก็บตัวอย่างสัตว์น�้าจากบ่อท่ีป่วย โดยเลือกสัตว์น�้าท่ีแสดงอาการชัดเจนในขณะที่เก็บจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 10 ตัว และสัตว์น�า้ในบ่อเดียวกันที่ไม่แสดงอาการไม่น้อยกว่า 10 ตัว ทั้งนี้ จ�านวน

ตัวอย่างมากหรือน้อยกว่านี้ยังขึ้นกับดุลยพินิจของผู้เก็บตัวอย่างด้วยว่ามีความจ�าเป็นต้องเก็บ

ตัวอย่างมากหรือน้อยกว่านี้หรือไม่ เช่น ปลาแฟนซีคาร์พ พ่อแม่พันธุ์ปลาหรือกุ้ง หรือสงสัยว่า

เป็นโรคใด ต้องการส่งตรวจอะไร ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งตัวอย่างนานเท่าใด เป็นสัตว์น�า้

ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีราคาแพงหรือไม่ ความยากหรือง่ายในการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น นอกจากนี้ 

ควรประเมนิจากสภาพความผดิปกตด้ิวยว่าสามารถเกบ็ตวัอย่างแบบมีชวีติได้หรอืไม่ สัตว์น�า้จะ

เสยีหายระหว่างการขนส่งหรือไม่ หรอืควรผ่าซากตรวจเบือ้งต้นทีฟ่าร์มก่อนแล้วค่อยเกบ็ตัวอย่าง

แบบแช่เย็น หรือแช่ในน�า้ยาตรึงสภาพ พึงระลึกเสมอว่า ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ ตัวอย่างสัตว์น�า้

ที่มีชีวิต เนื้อเยื่อสัตว์น�้ามีน�า้เป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าเนื้อเยื่อสัตว์บก ดังนั้น สัตว์น�า้ที่ตาย

แล้วจะเกิดการเน่าเสียได้รวดเร็วมาก ดังนั้น หากเก็บตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างไม่เหมาะสม

อาจท�าให้การวินิจฉัยพยาธิสภาพ และจุลพยาธิสภาพ รวมถึงสาเหตุของโรคผิดพลาดได้ ดังนั้น 

หากผู้ส่งตรวจทราบแน่ชัดว่าต้องการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสิ่งใด เช่น การตรวจแบคทีเรีย 

การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การตรวจด้วยวิธีพีซีอาร์ ก็สามารถเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการเดียว

กับการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้

การเก็บตัวอย่างไม่มีชีวิตและตัวอย่างน�้า 

ตวัอย่างน�า้เกบ็เช่นเดยีวกนั แต่กรณทีีต้่องขนส่งเป็นระยะทางไกล และไม่แน่ใจว่าสตัว์

ป่วยจะยังมีชีวิตจนกระทั่งมาถึงห้องปฏิบัติการได้ อาจเก็บตัวอย่างสดโดยเก็บเฉพาะตัวสัตว์น�า้

ใส่ถุงพลาสติกแยกถุงละ 1 ตัวปิดถุงให้สนิท เขียนหมายเลขบ่อให้ชัดเจน ใส่ถุงซิบล๊อคกันน�า้

เข้าแล้วแช่ในน�้าแข็งตลอดเวลาท่ีขนส่งจนมาถึงห้องปฏิบัติการ หรือเก็บตัวอย่างในน�้ายาตรึง

สภาพตามชนิดตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างปลาใช้น�า้ยาฟอร์มาลิน ตัวอย่างกุ้งใช้น�า้ยาเดวิดสัน โดย

ระบรุายละเอยีดของตวัอย่างและชนดิของน�า้ยาตรงึสภาพทีใ่ช้ ควรเขยีนรายละเอยีดด้วยดนิสอ 

เนือ่งจากน�า้ยาตรงึสภาพบางชนดิมส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ อาจท�าให้ข้อมลูเลอืนหายก่อนถงึ
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ห้องปฏิบัติการ

การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อปลา และกุ้ง เพื่อการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา

 การเกบ็ตวัอย่างปลาและกุง้เพือ่การตรวจทางจลุพยาธิวทิยา จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

เป็นปลาหรอืกุ้งทีต่ายใหม่ ๆ  หรอืทีใ่กล้ตายโดยเกบ็ตวัอย่างในน�า้ยาตรงึสภาพตามชนดิตวัอย่าง 

ควรระมัดระวังไม่ให้น�้ายาตรึงสภาพเนื้อเยื่อทุกชนิดกระเด็นเข้าตา หรือสัมผัสผิวหนังโดยตรง

เพราะจะก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างมาก การตรึงสภาพตัวอย่างแต่ละครั้งต้องใช้น�้ายาตรึง

สภาพในปริมาตรอย่างน้อย 10 เท่าของปริมาตรตัวอย่าง สารเคมีที่นิยมใช้ในการตรึงสภาพ

เนื้อเยื่อปลาและกุ้งมีหลายชนิด สามารถเลือกใช้ตามประสิทธิภาพและความเหมาะสม เช่น

 1. 10% Buffered neutral formalin ใช้ตรึงสภาพเนื้อเยื่อปลาเพื่อการตรวจทางจุล

พยาธิวิทยาเตรียมได้โดยผสมส่วนประกอบต่อไปนี้เข้าด้วยกัน 

  100% formalin    100 mL

  น�้ากลั่น   900 mL

  Monobasic sodium phosphate   4 g 

  Anhydrous dibasic sodium phosphate   6.5 g

 2. Bouin fixative น�้ายาชนิดนี้ใช้ได้ดีในกรณีที่ต้องการตรวจเนื้อเยื่อกระดูก ผิวหนัง

ปลาที่มีเกล็ด และเหงือก น�้ายาตรึงสภาพชนิดนี้มีคุณสมบัติในการท�าให้เกล็ด และกระดูกปลา

นิ่มแต่ยังคงรูปอวัยวะเดิม สามารถตัดแต่งเนื้อเยื่อได้ง่าย ในกรณีที่เป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลา

หางนกยูง สามารถแช่ปลาท้ังตัวได้โดยไม่ต้องตัดแยกอวัยวะเนื่องจากสารเคมีแทรกซึมเข้าสู่

เนื้อเยื่อได้เร็ว เตรียมได้โดยผสมส่วนประกอบต่อไปนี้

  100% formalin   250 mL

  Glacial acetic acid    50 mL 

  Saturated picric acid   750 mL

 3. Davidson’s alcohol formalin acetic acid fixative (Davidson’s AFA) สาร

เคมหีรอืน�า้ยาทีใ่ช้ในการตรึงสภาพเนือ้เยือ่กุง้ คอื น�า้ยาเดวดิสัน เตรยีมได้โดยผสมส่วนประกอบ

ต่อไปนี้

  95% ethyl alcohol     330 mL

  100% formalin          220 mL

  Glacial acetic acid     115 mL

  น�้ากลั่น              335 mL
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 กรณีกุ้งวัยอ่อน (Larvae and early postlarvae) จุ่มกุ้งทั้งตัวลงในน�้ายาเดวิดสัน 

แช่ไว้เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมง แล้วจึงเปลี่ยนไปแช่ในเอธิลแอลกอฮอล์ 50-70% จนกว่าจะน�าไป

ผ่านขบวนการอื่น ๆ ต่อไป

 กรณกีุง้ขนาดใหญ่ (Larger postlarvae, juveniles, and adults) ใช้ tuberculin 

syringe ฉีดน�้ายาเดวิดสันปริมาตร 0.1 to 10 มิลลิลิตร (ขึ้นกับขนาดกุ้ง) เข้าไปในตัวกุ้งที่ยัง

มีชีวิตที่ต้องการศึกษา โดยฉีดน�้ายาเข้าไปที่ด้านหน้าบริเวณ hepatopancreas และในบริเวณ

กล้ามเนื้อล�าตัว โดยให้ปริมาตรน�้ายาส่วนใหญ่แทรกซึมไปที่ส่วนหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 

hepatopancreas จะพบว่าสขีองเนือ้กุง้จะเริม่เปลีย่นเป็นสส้ีมจงึจะถอืว่าปรมิาณน�า้ยาทีใ่ช้พอ

เพยีง โดยปกตจิะใช้ปรมิาณ 5-10% ของน�า้หนกัตวักุง้ จากนัน้จงึน�ากุง้ทัง้ตวัจุม่ลงในน�า้ยาเดวดิ

สัน ทิ้งไว้เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วจึงเปลี่ยนไปแช่ในเอธิลแอลกอฮอล์ 50-70% จนกว่าจะ

น�าไปผ่านขบวนการอื่น ๆ ต่อไป
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การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ

 

  นลิน อารียา

  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชนิดของตัวอย่างในกรณีที่สัตว์ยังมีชีวิต

เลือด (Whole blood)

 ตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการตรวจหาสารพิษควรเก็บมาอย่างน้อย 10 มล. ในหลอด

ที่มี EDA หรือ heparin เป็นสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส ไม่แนะน�าให้แช่แข็ง ตัวอย่างเลือดสามารถใช้ในการตรวจหา โลหะหนัก สารต้านการ

เยือกแข็ง (antifreeze) ไซยาไนด์ ยาฆ่าแมลงประเภทคลอลิเนต ไฮโรคาร์บอน (Chlorinated 

hydrocarbon) 

ซีรั่ม (Serum)

 ตัวอย่างซีรั่มเหมาะส�าหรับการตรวจหาโลหะหนัก ไนเตรท/ไนไตรท แอมโมเนีย และ

ยาบางชนิด (เช่นอย่าในกลุ่มซัลฟา) ควรเก็บอย่างน้อย 10-20 มล. ควรเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส ในกรณีที่จะต้องขนส่งในระยะทางไกลแนะน�าให้แช่แข็ง

ปัสสาวะ (Urine) 

 ควรเก็บอย่างน้อย 50 มล. และแช่แข็ง ตัวอย่างปัสสาวะเหมาะในการตรวจหาสารใน

กลุ่ม อัลคาลอยด์ ยาปฏิชีวนะ โลหะหนักบางชนิด และสารในกลุ่มพาราควอท (paraquat)
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มูลสัตว์ (Feces)

 มูลสัตว์ควรเก็บให้ได้อย่างน้อย 250 กรัม ห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ แล้วจึงใส่ในถุง

พลาสตกิอกีชัน้หนึง่ แนะน�าให้แช่แขง็ทนัททีีเ่กบ็ ตวัอย่างมลูสตัว์เหมาะต่อการตรวจหายา และ

สารพิษที่ขับออกทางน�้าดี

น�้านม (Milk)

 น�้านมใช้ในการตรวจหายาปฏิชีวนะบางประเภท chlorinate pesticide รวมถึงสาร

จ�าพวก polychlorinated biphenyl ควรเก็บอย่างน้อย 250 มล. และเก็บที่ 4 องศาเซลเซียส

เส้นขน (Hair)

 เส้นขนเหมาะส�าหรบัตรวจหายาฆ่าแมลง (กรณทีีเ่พิง่ได้รับหรอืสัมผสักบัสารพษินัน้ๆ) 

และโลหะหนัก (กรณีท่ีมีการสะสมอย่างเรื้อรัง) ควรเก็บอย่างน้อย 5-10 กรัมด้วยอุปกรณ์ที่

สะอาด สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง

สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหาร (stomach content)

 อาจได้จากการอาเจียน หรือล้างกระเพาะ ควรเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท�าได้ และแช่

แข็งทันที สามารถใช้ในการตรวจหายาฆ่าแมลง โลหะหนัก สารต้านการเยือกแข็ง ฯลฯ ตัวอย่าง

จากสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารจะบอกถึงว่าเพิ่งได้รับสารพิษเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย 

ชนิดของตัวอย่างในกรณีที่สัตว์เสียชีวิต

อวัยวะภายใน (internal organs)

 แนะน�าให้เก็บสมอง ไขมันที่อยู่ในร่างกาย ตับ และไต เก็บให้ได้อย่างน้อย 100 กรัม 

หรือมากที่สุดที่เก็บได้ ตัวอย่างควรแช่แข็งทันที โดยห่อแต่ละอวัยวะในอลูมิเนียมฟอยล์ และ

บรรจุในถุงพลาสติกอีกชั้นหน่ึง สามารถใช้ในการตรวจหาย่าฆ่าแมลง โลหะหนัก สารในกลุ่ม

อัลคาลอยด์ และสารพิษอื่นๆ  

น�้าในลูกตา (ocular fluid)

 เก็บทั้งหมดที่ท�าได้ในหลอดพลาสติกขนาดเล็กและแช่แข็งทันทีหลังเก็บ ตัวอย่างน�้า

ในลูกตาเหมาะส�าหรับการตรวจหาสารในกลุ่ม ไนเตรท/ไนไตรท
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สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหาร (rumen/stomach content)

 ควรเก็บอย่างน้อย 500 กรัม หรือมากที่สุดที่ท�าได้ ถ้าตรวจดูสิ่งแปลกปลอมด้วยตา

เปล่าก่อน หากพบอาจจะแยกออกมาตรวจเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยได้ และ

ควรแช่แข็งทันที แนะน�าให้ห่อสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารในอลูมิเนียมฟอยล์ และบรรจุในถุง

พลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างจากกระเพาะผ้าขี้ริ้ว (rumen) ไม่เหมาะต่อการตรวจหาสารใน

กลุ่ม ไนเตรท/ไนไตรท

ขนิดของตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม

เหยื่อ (Bait)

 ในกรณทีีเ่ราสงสยัว่าสตัว์กนิเหยือ่มสีารพษิอยู ่เราสามารถเกบ็สิง่เหล่านัน้เพือ่ไปตรวจ

หาสารพิษได้ โดยห่อสิ่งท่ีเราสงสัยนั้นในอลูมิเนียมฟอยล์ และบรรจุในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง 

เมื่อส่งตรวจแนะน�าให้เขียนรายละเอียดให้กับห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างงนั้นไปตรวจ 

อาหาร (Feed)

 แนะน�าให้เก็บจากหลายๆ ที่ เช่น จากภาชนะที่ใส่ หรือในภาชนะที่บรรจุ แนะน�าให้

เก็บอย่างน้อย 2 กิโลกรัม 

ดิน (Soil)

 แนะน�าให้เก็บจากหลายๆ ที่ อย่างน้อย 1 กิโลกรัม

น�้า (Water)

 เหมาะส�าหรับตรวจหายาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารในกลุ่มไนเตรท/ไนไตรท ควร

เก็บอย่างน้อย 1 ลิตรในภาชนะแก้ว ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

49



ตารางการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษ

ล�าดับที่ สารที่ตรวจ วิธีการตรวจ ชนิดตัวอย่าง

1 โลหะหนัก: แคดเมี่ยม, 

โครเมี่ยม, ทองแดง, 

เหล็ก, ตะกั่ว, แมงกานีส 

และสังกะสี

AAS และ ICP-OES ดิน, น�้า, พืชอาหารสัตว์, มูล

สัตว์, ปัสสาวะ, เลือด, อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

2 โลหะหนัก: สารหนู, 

ปรอท และซีลีเนียม

MP-AES ดิน, น�้า, พืชอาหารสัตว์, มูล

สัตว์, ปัสสาวะ, เลือด, อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

3 สารในกลุ่ม 

organochlorine

GC-uECD, GC และ 

TLC

ดิน, น�้า, พืชอาหารสัตว์, มูล

สัตว์, ปัสสาวะ, เลือด, อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

4 สารในกลุ่ม carbamate GC, TLC และ 

HPLC

5 สารในกลุ่ม 

organophosphate

GC-uECD, GC และ 

TLC

ดิน, น�้า, พืชอาหารสัตว์, มูล

สัตว์, ปัสสาวะ, เลือด, อาหาร

สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

6 สารพิษจากเชื้อรา:

Aflatoxin B1, 

Aflatoxin B2, 

Aflatoxin G1, 

Aflatoxin G2, 

Aflatoxin M1, 

Fumonisin B1, 

Ochratoxin A, 

T2 toxin, และ 

Zeralenone

ELISA, HPLC, 

LC-MS/MS

อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์

จากสัตว์
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ล�าดับที่ สารที่ตรวจ วิธีการตรวจ ชนิดตัวอย่าง

7 ยาปฏิชีวนะ HPLC, LC-MS/MS อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์

จากสัตว์

8 เมลามีน HPLC น�้านม, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

และอาหารสัตว์

9 ไอเวอเมคติน HPLC น�้านม, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

และอาหารสัตว์

10 ฟอร์มาติไฮด์ spectrophotometer น�้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

11 ไนเตรท/ไนไตรท spectrophotometer น�้า
 
หมายเหตุ : ควรตรวจสอบกับห้องปฏิบัติการที่จะส่งตัวอย่างไปตรวจอีกครั้งก่อนท�าการ 

               เก็บตัวอย่าง เนื่องจากแต่ละห้องปฏิบัติการอาจใช้วิธีตรวจที่แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง

1) Gupta, R. 2007. Veterinary toxicology: Basic and clinical principles. First edition. 

Elsevier.

2) Haschek, w., Rousseaux, C., and Wallig, M. 2010. Fundamentals of toxicologic 

pathology. Second edition. Elsevier. 

3) Negrusz, A. and Jicklls, S. 2008. Clark’s analytical forensic toxicology. First 

edition. Pharmaceutical Press. UK.
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เก็บชิ้นเนื้ออย่างไร จะวินิจฉัยได้แม่นย�า

 

 อัจฉริยา ไศละสูต

 ภาควิชาพยาธิวิทยา 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การตรวจชิ้นเนื้อและการประเมินผลทางจุลพยาธิวิทยา เป็นวิธีหลักในการวินิจฉัย

โรคเนื้องอก (tumor) รายงานผลทางพยาธิวิทยาใช้เป็นข้อมูลแก่สัตวแพทย์ทางคลินิกในการ

พยากรณ์โรค การวางแผนในการรักษา และการบริหารจัดการสัตว์ป่วย ดังนั้น ความถูกต้องใน

การวินิจฉัย และความชัดเจนของข้อมูลในการส่งตรวจชิ้นเนื้อจึงมีความส�าคัญอย่างมาก การ

ตัดเก็บตัวอย่างก้อนเนื้องอกในการจัดส่งตัวอย่าง และข้อมูลกรอกในแบบฟอร์มเพื่อส่งตรวจมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งในการประเมินทางจุลพยาธิวิทยา 

 ข้อแนะน�า ในการส่งตรวจชิ้นเนื้องอกทางพยาธิวิทยาจะช่วยให้สัตวแพทย์ทางคลินิก 

สัตวแพทย์เฉพาะทางเน้ืองอก และพยาธิสัตวแพทย์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการสัตว์ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

 1. การส่งตัวอย่าง (Sample submission) รายงานทางพยาธิวิทยาที่ดีเริ่มจาก

สัตวแพทย์ที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อก้อนเนื้องอก ให้มีสภาพดีจนถึงห้องปฏิบัติการ บันทึกข้อมูล

ที่ได้ในแบบกรอกประวัติก้อนเน้ือ รวมท้ังการวาดรูปภาพประกอบ และการระบุต�าแหน่งหรือ

ขอบเขตของเนื้องอก โดยการท�าเครื่องหมายอย่างชัดเจนโดยสัตวแพทย์ทางคลินิกผู้ส่งตรวจ

 2. การตรึงสภาพ และบรรจุภัณฑ์ (Sample fixation and packaging) ตัวอย่าง

ชิน้เนือ้ทีต่ดัควรเกบ็ตรงึสภาพ ในน�า้ยาดองฟอร์มาลนิบฟัเฟอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์ (10% 

neutral buffered formalin: NBF) ทันที ถ้ามีการท�าเครื่องหมาย เช่น หมึกสี หรือวัสดุด้าย

เย็บ ควรท�าทันทีหลังจากตัดชิ้นเนื้องอกออกมา เช่น ในก้อนเนื้องอกมาสต์เซลล์ (Mast Cell 

tumors) ระบุรายละเอียดในการท�าเครื่องหมายหมึกสี ภาชนะเก็บตัวอย่างควรมีปากกว้าง 
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บรรจุน�้ายาตรึงสภาพน�้ายาดองฟอร์มาลินบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์ (10% neutral 

buffered formalin: NBF) ปริมาณตามภาชนะ โดยใส่เนื้อเยื่อในอัตราส่วน 1 ต่อ 10 ภาชนะ

มีฝาปิดมิดชิด และปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วซึม

อวัยวะในลักษณะและรูปร่างต่างๆ ได้แก่

- อวัยวะที่มีรูกลวง (luminal organs) เช่น ล�าไส้ มดลูก หลอดเลือดขนาดใหญ่ ควร

ล้างภายในท่อกลวงก่อนตรึงสภาพ เปิดตามยาวของล�าไส้ โดยตัดชิ้นส่วนของล�าไส้

ตามยาวให้ครอบคลุมส่วนรอยโรคที่ต้องการ 

- ตัวอย่างที่ถุงและแบนบาง เช่น กระเพาะปัสสาวะ กระเพาะอาหาร กระบังลม ควร

วางใน แผ่นกระดาษ หรือ tissue cassette 

- ต่อมน�้าเหลืองบริเวณใกล้เคียง (adjacent lymph node) เช่น ต่อมน�้าเหลืองใกล้

เคยีงทีส่งสยัอาจมกีารแพร่ของก้อนมะเรง็ (metastasis) เกบ็ทัง้ต่อมและระบตุ�าแหน่ง

ของต่อมน�้าเหลืองนั้นๆ ด้วย

 แบบฟอร์มและเอกสารประกอบต่างๆ ควรส่งไปพร้อมกับตัวอย่างก้อนเนื้องอก และ

เกบ็ในถงุพลาสตกิทีแ่ยกจากกนั เพือ่ป้องกนัความเสยีหายจากการรัว่ซึมจากน�า้ยาดองฟอร์มาลนิ 

 3. ข้อมูลและประวัติจากสัตวแพทย์ผู ้ส่งตรวจ (Case signalment from 

clinicians) แบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง (submission form) มีความส�าคัญมากในการสื่อสาร

ระหว่างสัตวแพทย์ทางคลินิก บุคลากรในห้องปฏิบัติการและพยาธิสัตวแพทย์ แบบฟอร์มการ

ส่งมักได้มาจากห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาที่ให้บริการตรวจ และควรระบุรายละเอียดต่างๆ 

ของสัตว์ป่วย ดังนี้ 

- ประวัติทั่วไป อายุ เพศ การท�าหมัน และสายพันธุ์

- รอยโรค-ประวัติทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง ต�าแหน่งก้อนเนื้อ การสังเกตเห็นรอยโรค       

ครั้งแรก อัตราการเจริญของเนื้องอก

- ความรุนแรงของรอยโรค อาการทางคลินิกที่พบ เช่น อ่อนแรง อาเจียน เป็นต้น

- การตดัเกบ็ชิน้เนือ้จากรอยโรคนัน้ครัง้แรก หรอืตดัซ�า้จากรอยโรคทีม่กีารตดัแล้วและ

เกดิขึน้อกี หรอืการตดัเก็บชิน้เนือ้ชนดิเกบ็ทัง้ก้อน (excisional biopsy) หรอืหลงัจาก

การตัดเก็บชนิดบางส่วน (incisional biopsy) 

- ประวัติทางคลินิกท่ัวไป โรคเน้ืองอกท่ีเคยเป็นก่อนหน้านี้ สภาวะโรค หรือความผิด

ปกติที่เกี่ยวข้องที่เคยเป็นอื่นๆ  

- ประวัติการรักษาที่เคยได้รับ อยู่ระหว่างการรักษา หรือหลังการรักษาแล้ว เช่น การ
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ท�าเคมีบ�าบัด เป็นต้น

- การรักษาอื่นๆ หรือประวัติก่อนหน้า ซึ่งอาจมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดเน้ืองอกใน     

ต�าแหน่งนั้นๆ เช่น การฉายรังสี การฉีดวัคซีน เป็นต้น

- บันทึกผลการตรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก ค่าทางโลหิตวิทยา เคมีโลหิต เป็นต้น

- ผลการวินิจฉัยอื่นๆก่อนการตัดชิ้นเนื้อ การตรวจเซลล์วิทยา (cytology diagnosis) 

เช่น รายงานผลการตรวจช้ินเน้ือก่อนหน้าน้ี การวินิจฉัยทางภาพการถ่ายภาพรังสี   

อลุตร้าซาวด์ โดยเฉพาะภาพรงัสวิีนจิฉยั มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในการวนิจิฉยัเนือ้

งอกกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อน (soft tissue tumor) เป็นต้น

 นอกจากนีแ้บบฟอร์มการส่งสตัวแพทย์ทางคลนิกิควรระบสุิง่ทีไ่ด้วนิจิฉยัเพิม่เตมิ และ/

หรืออธิบายรายละเอียดอื่นๆ เช่น ค�าอธิบายของรอยโรคจากการตรวจดูด้วยตาเปล่า (gross 

lesion) เครื่องหมายที่ชิ้นเนื้อ เช่น หมึกสี ด้ายไหมเย็บ การเก็บตัวอย่างเนื้องอกก้อนนี้ ชนิดตัด

บางส่วน (Incisional biopsy) หรือชนิดตัดทั้งหมด (excisional biopsy)  การอธิบายประเมิน

ขอบชิน้เนือ้ท�าได้เฉพาะการตดัเก็บชิน้เนือ้งอกชนดิตดัทัง้หมดเท่านัน้  ต�าแหน่งของก้อนเนือ้งอก 

และบริเวณที่พบควรระบุอย่างชัดเจน เช่น ระบุว่าพบบริเวณชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง บริเวณด้าน

หน้าของข้อเท้าขาหน้าซ้าย (dermal/subcutaneous mass of the left anterior carpal 

region) แทนทีจ่ะเขยีนเพยีง “เนือ้งอกทีข่า หรอื leg mass” และการระบตุ�าแหน่งของเนือ้งอก 

ควรวาดระบุในภาพร่างสตัว์ในแบบฟอร์ม หรอืแนบภาพถ่ายดจิติอลไปด้วยจะชดัเจนยิง่ขึน้ โดย

ภาพถ่ายขณะวนิจิฉยั หรอืผ่าตดัจะเป็นประโยชน์กบัการประเมนิเนือ้เยือ่ หรอือวยัวะทีเ่กีย่วข้อง

กบัเนือ้งอก ในกรณทีีส่่งชิน้เนือ้หลายชิน้ ควรท�าเป็นรายการระบเุลขที ่ทีข่วดเกบ็เนือ้งอกแต่ละ

ชิ้น และระบุต�าแหน่งที่เก็บเนื้องอกนั้นในแบบฟอร์มด้วย 

 4. การระบขุอบผ่าตดั (Identification of surgical margins) ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ประเมินขอบผ่าตัด มีความส�าคัญอย่างมากต่อสัตวแพทย์ทางคลินิก เช่น ในรายเนื้องอกมาสต์

เซลล์  เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้บอกความส�าเร็จในการผ่าตัด และการตัดเนื้องอกให้ออกได้ทั้งหมด

เป็นการพยากรณ์ผลการรักษาที่ดีที่สุด หมึกสีเฉพาะส�าหรับท�าเครื่องหมายนิยมใช้ สีด�า แยกสี

ได้ชัดเจนในการประเมินทางจุลพยาธิวิทยาจากการย้อมด้วย Hematoxylin & eosin (H&E) 

พยาธิสัตวแพทย์สามารถใช้สีในการระบุต�าแหน่งนั้นๆ ในรายงานผลได้ 

 5. การรายงานผลทางพยาธิวิทยาและเอกสารแนบ (Pathology reports and 

attachments) เอกสารรายงานผลของตัวอย่างเนื้องอกที่ได้รับประกอบด้วยรายงานเอกสาร

ของห้องปฏบิตักิาร ค�าอธบิายรปูร่างของตวัอย่าง หรอืเป็นภาพถ่าย รายงานจะมีค�าอธิบายสัน้ๆ

เกีย่วกับประวตัจิากคลนิกิ/อธิบายรอยโรค ซึง่มอียูใ่นใบส่งตวัอย่างจากสตัวแพทย์ทางคลนิกิ รวม
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ถึงข้อมูลของผู้ส่ง เช่น ชื่อคลินิก ที่อยู่ โทรศัพท์ เป็นต้น การได้รับรายงานขั้นสุดท้ายทางพยาธิ

วทิยา สตัวแพทย์ทางคลนิกิควรตดิต่อกลบัไปยงัพยาธสิตัวแพทย์ เพือ่หารอื หรอือภปิรายผลทาง

พยาธวิทิยาถงึความชดัเจนของข้อมลูเพือ่ความเข้าใจตรงกนั การจดัการทีเ่หมาะสมส�าหรบัก้อน

เนือ้งอก และมะเร็งในทางสตัวแพทย์ ควรใช้วธิกีารท�างานแบบครบวงจร บรูณาการ การสือ่สาร 

ความเข้าใจ ระหว่างสัตวแพทย์ทางคลินิก สัตวแพทย์เฉพาะทางเนื้องอก และพยาธิสัตวแพทย์ 

การบริหารจัดการสัตว์ป่วยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัย และข้อมูลในรายงานทางพยาธิวิทยาความ

ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อมูลที่ครบถ้วนจากสัตวแพทย์ทางคลินิกที่ส่งตรวจ และการตัดแต่งชิ้นเนื้อที่

เหมาะสม เนื้อหาของบทนี้  เพื่อช่วยให้สัตวแพทย์ทางคลินิกและพยาธิสัตวแพทย์ ได้รับทราบ

และเข้าใจในขั้นตอนการท�างานถึงการวินิจฉัยท่ีถูกต้อง  รวมทั้งความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

ซึ่งปัญหาสุขภาพสัตว์ป่วยโรคมะเร็งมีจ�านวนมากขึ้นเป็นล�าดับ การท�างานและความเข้าใจทาง

คลินิกและห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาชันสูตร จะพัฒนาน�าสู่ความก้าวหน้าร่วมกันในด้าน

คลินิกมะเร็งทางสัตวแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ Assoc. Prof. Dr. Matti Kiupel, Diagnostic Center for Population 

and Animal Health, College of Veterinary Medicine, Michigan State University, 

Lansing, MI, USA และThe Initiative of the American College of Veterinary 

Pathologists’ Oncology Committee ท่ีได้เชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะท�างานของพยาธิ

สัตวแพทย์ด้านโรคมะเร็งในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติทางพยาธิวิทยาเนื้องอกครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง

อัจฉริยา ไศละสูต บทที่ 7 การชันสูตรและรายงานผลเนื้องอกและมะเร็งทางสัตวแพทย์ใน

 พยาธิวิทยาชันสูตรทางสัตวแพทย์.กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  

 ปอยท์กราฟฟิค พ.ศ.2557 หน้า 155-188.
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รายชื่อห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์
ลํา

ดับ
ที่

ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็ปไซต์ / อีเมล์ / Facebook

รา
ชก

าร

เอ
กช

น

สัต
วแ

พ
ทย

์

คน

สัต
ว์เ

ล็ก

ปศุ
สัต

ว์

สัต
ว์น้ํ

า

ทั่ว
ไป

จํา
เพ

าะ

1 งานโลหิตวิทยาและเคมีคลินิก 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช้ัน 7 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ี ์

02-218-9495 02-218-9798 x x x x

2 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์นํ้า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช้ัน 2 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

02-218-9510 02-251-8887 vmarc2008@gmail.com x x x

3 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช้ัน 14 อาคาร 60 ปี สัตวแพทยศาสตร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-218-9604-06 02-218-9532 CUVDL.THAILAND@gmail.com x x x x

4 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

57 หมู่ 1 ถนนทหารบก ตําบลบ่อพลับ 

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-270-968-70 ต่อ 130 VDLCUNP@hotmail.com x x x x

5 หน่วยสัตว์นํ้า โรงพยาบาลสัตว์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 10900   

02-942-8756-59 

(ในเวลาราชการ) ต่อ 2155

http://hospital.vet.ku.ac.th x

6 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 หมู่ 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม 73140

7 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

02-441-5242 ต่อ 1133 02-441-0933 x x x x

8 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ิน

และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ช้ัน 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา 

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

02-441-5242 ต่อ 1921 02-441-0937 x x x x

9 Veterinary diagnostic laboratory, Animal Health

 Service Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 053-948041,42 053- 948041 Website: 

www.vet.cmu.ac.th/VET_lang=en/VDL.php

Facebook: 

http://th-th.facebook.com/VDL.CMU

x x x x x x

10
ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เช่ีอมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 02-9883655,66 ต่อ 5210 02-9884040 x x x x x

11 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์ 1212 หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา 30130

044-313-297 vba@dld.go.th x x x x

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ตู้ปณ. 18  อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 032-022-8379, 032-228-419 vrd_wp@dld.go.th x x x x
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13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน 124/2 หมู่ 7 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช 80110

075-770-008-9 075-770-008-9 

Fax.ext. 102

vrd_sp@dld.go.th x x x x

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง 3 ถ.ศรีภูวนาถใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา 90110

074-258-336-7 vrd_sk@dld.go.th x x x x

15 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 1871 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-252-0161-4, 02-252-0167 02-254-0212 info@saovabha.com x x x x x x

16 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน 

(ซอยพหลโยธิน 45) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

02-579-8908-17 niah@dld.go.th x x x x

17 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาและสารตกค้างใน

อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-579-7537 fvetamp@ku.ac.th x x x x

18 EXACT LABS 167 ซอยเอกมัย5 ถ.สุขุมวิท63 เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

02-711-6080 02-711-5276 x

19 Vet Cal lab 35/131-132 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

089-699-7787 www.facebook.com/VetcalLab/ x x x x

20 VET Central Lab 60/31-32 ถ.ติวานนท์ ซ.ติวานนท์ 18

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-951-1039-40, 02-951-0045-6, 

081-400-7929

02-951-0045 x x x x

21 บริษัท ไทยเว็ทแลป จํากัด

Veterinary Diagnostic Laboratory Center          

31 ซอยลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                

02-704-7061-2 thaivetlab@gmail.com x x x x

22 บริษัท เวท แอนด์ วิทโทร เซ็นทรัลแล็บ จํากัด

Vet & Vitro Ratchpruk Lab

107/133 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ราชพฤกษ์ หมู่ 10 ถ.

ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-444-5103 02-444-5101 vet.ratchapruk@gmail.com x x x x

23 หน่วยบริการวินิจฉัยระดับโมเลกุลในสัตว์ 

(บริษัท เอเอ็มดีเอส จํากัด) จ.เชียงใหม่

บริษัท เอเอ็มดีเอส จํากัด 

19/2 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50200

082-391-4940, 

098-394-2819, 

088-267-7713

http://www.facebook.com/AMDS.CM/

         E-mail: 2016@gmail.com

x x x x x

24 Betagro Science Center Co., Ltd.  (กรุงเทพ) 136 หมู่ 9 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120 

02-564-7932-40 02-564-7941 http://www.bsc-lab.com/th/home.aspx    

       E-mail : bsc@betagro.com

x x x x

25 Betagro Science Center Co., Ltd. (สาขาลพบุรี) 219 หมู่ 1 ต. ช่องสาริกา อ. พัฒนานิคม 

จ.ลพบุรี 15220 

036-638-378-9 036-638-104 http://www.bsc-lab.com/th/home.aspx    

      E-mail : bsc@betagro.com

x x x x

26 ห้องปฏิบัติการจักรมาร์ติน 

บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จํากัด

1459 ซ.ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ถ.ศรีวรา 

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

02-559-3936 02-530-7310 http://www.chakmartin.com

        E-mail: info@chakmartin.com
x x x x
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รายชื่อห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ และขอบเขตการให้บริการ
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1 งานโลหิตวิทยาและเคมีคลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x x x

2 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์นํ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x x x water

quality

3 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์กลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x x x x x x x x x x x x

4 หน่วยชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x x x x x x x x

5 หน่วยสัตว์นํ้า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
6 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ กําแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล x x x x x x x

8 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

x x x x x

9 Veterinary diagnostic laboratory, Animal Health Service Center

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
x x x x x x x x x x x x x

10 ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร x x x x x x x x x x
11 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว์
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง

15 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย rabies

16 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ x x x x x x

17 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาและสารตกค้างในอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ x

18 EXACTs lab x x x x x
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19 VetCal lab x x x x x x x x

20 VET Central Lab x x x x x x x x

21 วีดีแอล เซ็นเตอร์ (บริษัท ไทยเว็ทแลป จํากัด) Veterinary  Diagnostic  Laboratory x x x x x x x x x x x

22 บริษัท เวท แอนด์ วิทโทร เซ็นทรัลแล็บ จํากัด Vet & vitro Ratchpruk lab x x

23 หน่วยบริการวินิจฉัยระดับโมเลกุลในสัตว์ (บริษัท เอเอ็มดีเอส จํากัด) จ.เชียงใหม่ x x x

24 Betagro Science Center Co., Ltd. (กรุงเทพ) x 

(โลหะหนัก)

x x x x x

25 Betagro Science Center Co., Ltd. (สาขาลพบุรี) x

26 ห้องปฏิบัติการจักรมาร์ติน บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จํากัด x (เชื้อรา) x x
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ดรรชนีผู้เขียน

ณทยา เจริญวิศาล 39

นลิน อารียา  47

สว่าง เกษแดงกลวุฒิ  1

อรัญญา พลพรพิสิฐ  41

อัจฉริยา ไศละสูต  53

รายนามผู้เขียน
ผศ.น.สพ.ดร.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ  1 

     ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.สพ.ญ.ดร.อรัญญา พลพรพิสิฐ  41

     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต  53

     ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     นายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย  

     หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง

อ.สพ.ญ.ดร.ณทยา เจริญวิศาล  39

     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.นลิน อารียา  47

     ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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สมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330




