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บทคัดยอ
ทําการศึกษาระดับคาเคมีคลินิกในเลือดกวางรูซา ที่เลีย้ งในลักษณะฟารม จํานวน 231 ตัว
อายุตั้งแต 2 ป 6 เดือน ถึง 6 ป (เพศผู 124 ตัว เพศเมีย 107 ตัว) เพือ่ หาคาอางอิง (reference interval)
ของคาเคมีคลินิกในเลือด 13 ชนิด ไดแก ระดับเอนไซม alkaline phosphatase (AP) , alanine
aminotransferase (ALT) , aspartate aminotransferase (AST) , total protein , albumin , globulin ,
blood urea nitrogen (BUN) , creatinine , uric acid , cholesterol , triglyceride , glucose และ
cholinesterase คาอางอิงของคาเคมีคลินกิ ในเลือดกวางรูซาเพศผู มีดังนี้ ระดับเอนไซม AP = 12.77 89.44 U/L , ALT = 31.38 - 58.50 U/L , AST = 23.04 - 47.70 U/L , ระดับ total protein = 5.00 - 7.00 g% ,
albumin = 1.66 - 3.26 g% , globulin = 2.78 - 4.48 g% , BUN = 3.32 - 8.53 mg%, creatinine = 1.48 2.49 mg% , uric acid = 0.10 - 0.37 mg% , cholesterol = 33.72 - 102.60 mg% , triglyceride = 11.08 47.34 mg% , glucose = 33.30 - 222.79 mg% , cholinesterase = 1.50 - 14.00 ChE คาอางอิง
ของคาเคมีคลินิกในเลือดกวางรูซาเพศเมีย มีดังนี้ ระดับเอนไซม AP =14.12 - 67.22 U/L , ALT =
18.24 - 56.21 U/L , AST = 22.87 - 60.75 U/L , ระดับtotal protein = 5.00 - 7.20 g% , albumin =
1.65 - 3.48 g% , globulin = 2.91 - 4.86 g%, BUN = 3.57 - 11.90 mg%, creatinine = 0.27 - 2.17
mg% , uric acid = 0.08 - 0.62 mg%, cholesterol = 46.74 - 107.06 mg% , triglyceride = 6.12 42.03 mg% , glucose = 38.46 - 198.19 mg% , cholinesterase = 5.50 - 15.50 ChE พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) ของระดับ ALT, AST, total protein , albumin , globulin , BUN ,
creatinine , uric acid , triglyceride และ glucose ในกวางรูซา เพศผูและเพศเมีย

คําสําคัญ: คาอางอิง เคมีคลินิก กวางรูซา
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บทนํา
กวางรูซา (Cervus timorensis) เปนสัตวชนิดหนึ่งที่มีผูใหความสนใจเลี้ยงในเชิงการคามากขึ้น
เนื่องจากเปนสายพันธุที่เหมาะสมกับการเลี้ยงและขยายพันธุในสภาพภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย
และยังสามารถผสมขามพันธุกับกวางปาของไทยได กวางรูซาเปนกวางสายพันธุหนึ่งที่หนวยงานราชการ
และสหกรณกวางแหงประเทศไทยไดสงเสริมใหมีการเลี้ยงและยกระดับเปนสัตวเศรษฐกิจเนื่องจากไมไดอยู
ในบัญชีร ายชื่ อ อนุ สั ญญาการค า ระหวา งประเทศเพื่อคุม ครองสัตวปา ที่ ห ายาก (CITES)
หรือ ใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 กวางรูซาสามารถใหผลผลิตตอบแทนหลายชนิด
เชน เขาออนและเนื้อกวาง รวมทั้งผลพลอยไดจากจากการขายอวัยวะสวนตางๆ เชน เครื่องใน เอ็น หาง
ลูกอัณฑะ เลือดและหนัง (กฤษณาและภีระ, 2546; คมจักร, 2546) การเลี้ยงกวางใหไดผลผลิตสูงสุดนั้น
จําเปนตองมีการจัดการดูแลอยางถูกตองเหมาะสมและจําเปนตองมีการตรวจวินิจฉัยโรคอยางถูกตองและ
รวดเร็ว การใชคาเคมีคลินิกมีความสําคัญมากในการวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของระบบอวัยวะตางๆ
เชน ตับ ไต กระดูก กลามเนื้อ และการประเมินความสมบูรณของรางกายสัตว เพื่อแกไขความผิดปกติที่
เกิดขึ้นไดทันการและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได เนื่องจากขอมูลดานการศึกษาคาเคมีคลินิกในเลือดของ
กวางรูซายังมีไมมากนักและอาจมีความแตกตางกันตามสภาพการเลี้ยง การเก็บตัวอยางเลือดและวิธีการ
วิเคราะห จึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาคาเคมีคลินิกในเลือดกวางเพื่อจัดทําเปนคาอางอิง (reference
interval) ของคาเคมีคลินิกในเลือดของกวางรูซาเพื่อใชในการวินิจฉัยและการพยากรณโรคและการรักษา
โรคในกวางรูซา
การศึกษาครั้ง นี้เปนการศึกษาคาเคมีคลินิกในเลือดของกวางรูซา ที่มี สภาพปกติและไมแสดง
อาการปวยทั้งเพศผู และเพศเมียเพื่อกําหนดเปนคาอางอิงของระดับเอนไซม alkaline phosphates (AP),
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), total protein, albumin,
globulin, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, uric acid, cholesterol, triglyceride, glucose และ
cholinesterase

อุปกรณและวิธีการ
สัตวทดลอง
กวางรูซาของฟารมแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 231 ตัว แบงเปน เพศผูจํานวน
124 ตัว อายุตั้งแต 3 - 6 ป และเพศเมียจํานวน 107 ตัว อายุตั้งแต 2 ป 6 เดือน ถึง 5 ป 6 เดือน กวางตัวผู
เปนกวางที่ไมมีเขาเนื่องจากถูกตัดเขาออนไปแลว อาหารที่ใชเลี้ยงกวางไดแกอาหารขนและหญารูซี่แหง
ภายในฟารมและบริเวณรอบฟารมและแหลงอาหารที่ใชเลี้ยงไมมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชหรือสารกําจัด
แมลง กวางทั้งหมดไดรับการเลี้ยงดูตามสภาพปกติและไมแสดงอาการปวยหรือมีอาการผิดปกติที่สังเกตได
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การเก็บตัวอยาง
เก็บเลือดจากกวางที่ถูกตอนเขาซองควบคุมตัวละ 10 ซีซี โดยเจาะจากเสนเลือด jugular vein เก็บ
เลือดในหลอดแกวเพื่อแยกซีรัมและวิเคราะหหาระดับคาเคมีคลินิกในหองปฏิบัติการ
การตรวจวิเคราะหระดับคาเคมีคลินิกในตัวอยางซีรัมในหองปฏิบัติการ
- ระดับเอนไซม alkaline phosphatase (AP) วิเคราะหโดย Phenolphathalein Monophosphate
method (BMLab, 1987)
- ระดับเอนไซม alanine aminotransferase (ALT) วิเคราะหโดย Reitman and Frankel method
(BMLab, 1987)
- ระดับเอนไซม aspartate aminotransferase (AST) วิเคราะหโดย Reitman and Frankel method
(BMLab, 1987)
- total protein วิเคราะหโดย Refractive Index method (Benjamin, 1972) ใชเครื่องมือ hand
refractometer ของบริษัท ATAGO
- albumin วิเคราะหโดย Bromocresol Green method (BMLab, 1987)
- blood urea nitrogen (BUN) วิเคราะหโดย Urease-Berthelot method (BMLab, 1987)
- uric acid วิเคราะหโดย Enzymatic method (BMLab, 1987)
- creatinine วิเคราะหโดย Picric acid method (BMLab, 1987)
- cholesterol วิเคราะหโดย Enzymatic method (BMLab, 1987)
- triglyceride วิเคราะหโดย Enzymatic method (BMLab, 1987)
- glucose ในเลือด วิเคราะหโดย Enzymatic method (BMLab, 1987)
- ระดับเอนไซม cholinesterase (ChE) วิเคราะหโดย Modified Biggs method (Biggs et
al.,1958)
ใชเครื่อง spectrophotometer รุน DU-64 ของ บริษัท Beckman ในการวิเคราะหคาเคมีคลินกิ
ทั้งหมดยกเวนระดับ total protein การตรวจวิเคราะหระดับเอนไซมทาํ ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37๐C ภายใน
48 ชั่วโมงหลังจากแยกซีรัม ระดับ globulin คํานวณจากผลตางของ total protein และ albumin
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาปกติหรือคาอางอิง (normal range / reference
interval) ของระดับคาเคมีคลินิกในเลือด ตามวิธีของ Farver (1989) โดยใชโปรแกรม SPSS for windows
ในการคํานวณหาคา mean, median, standard deviation, percentile กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
คาปกติคือคาระหวาง percentile ที่ 2.5 และ 97.5 เปรียบเทียบความแตกตางของระดับคาเคมีคลินิก
ระหวางกวางรูซาเพศผูและเพศเมีย โดยใช Mann-Whitney Test
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ผลและวิจารณ
คาอางอิง (reference interval) ของคาเคมีคลินิกในเลือดของกวางรูซาเพศผูและเพศเมีย แสดงไว
ใน Table 1 พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ของ ALT, AST, total protein,
albumin, globulin, BUN, creatinine, uric acid, triglyceride และ glucose ในกวางรูซาเพศผูและเพศ
เมีย
การศึกษาคาเคมีคลินิกของกวางรูซาไดเคยมีรายงานไวโดย Audige (1992) และ เฉลียวและคณะ
(2542) ซึ่งมีความแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้คือ กลาวคือ Audige (1992) เจาะเลือดจากกวางอายุเฉลี่ย
ตั้งแต 10 – 40 เดือนที่ถูกยิงกอนเก็บเลือด กวางเพศผูมีเขาในระยะตางๆ สวนเฉลียวและคณะ (2542)
เจาะเลือดจากกวางที่ไมมีเขา อายุระหวาง 16 – 21 เดือน ถูกตอนเขาซองบังคับ ความแตกตางของวิธีการ
เก็บตัวอยางเลือด อายุกวางและจํานวนกวางจึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหคาเคมีคลินิกของกวางรูซาแตกตาง
จากรายงานดังกลาวนอกจากสภาพรางกายสัตว การเลี้ยงและการใหอาหารที่มีผลโดยตรงตอรางกายสัตว
Alkaline phosphatase (AP)
ระดับเอนไซม AP ที่สูงผิดปกติอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของกระดูกที่ทําใหการทํางานของ
เซลลกระดูก (ostesblastic activity) เพิ่มขึ้น เชน hyperparathyroidism rickets osteomalacia และอาจมี
สาเหตุจากโรคตับ ทอน้ําดีอุดตัน (Benjamin, 1972) จากการศึกษาครั้ งนี้พบวา ระดับปกติของเอนไซม AP
ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 12.77 - 89.44 U/L สวนระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศเมีย มีคา
อยูระหวาง 14.12 - 67.22 U/L และจากการเปรียบเทียบในกวางเพศเมียซึ่งมีประวัติอายุครบทุกตัว พบวา
ระดับ AP มีแนวโนมลดลงตามอายุกวางเพศเมียที่เพิ่มขึ้น (r=0.29, p<0.01) ซึ่งความสัมพันธผกผันของ
ระดับ AP กับอายุจะเห็นไดชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบในสัตวที่มีอายุนอยเทียบกับสัตวที่โตเต็มที่แลว
เนื่องจาก AP จะลดลงเมื่อการเจริญเติบโตของกระดูกลดลงตามอายุสัตว (Benjamin, 1972) คาเฉลี่ยและ
ชวง 95% ( 95% interval) ในการศึกษาครั้งนี้และการศึกษาของเฉลียวและคณะ (2542) (คาเฉลี่ย = 48.0
U/L, ชวง 95% = 31.1-64.9 U/L) ต่ํากวาในการศึกษาของ Audige (1992) (คาเฉลี่ย = 106.2 U/L, ชวง
95% = 47-241 U/L) ซึ่งเปนคาที่ไดจากกวางที่มีเขาทั้งออนและแกและพบวาระดับ AP ของกวางเพศผูเขา
ออนมีแนวโนมที่จะสูงกวากวางเพศผูในระยะอื่น
Alanine aminotransferase (ALT)
การเปลี่ยนแปลงของระดับ alanine aminotransferase (ALT) ใชในการวินิจฉัย hepatic
necrosis ในสุนัข แมว และ primate สวนในสัตวใหญ เชน มา โค มีปริมาณ ALTต่ําในเลือด จึง ไม นิยมใช
ประโยชนทางคลินิกมากนัก (Benjamin, 1972; Cornelius, 1989) การศึกษาครั้ งนี้พบวาระดับปกติของ
เอนไซม ALT ในเลือดกวางรูซา เพศผู มีคาอยูระหวาง 31.38 - 58.50 U/L ระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศ
เมียซึ่งมีคาอยูระหวาง 18.24 - 56.21U/L คาเฉลี่ยและชวง 95% ในการศึกษาครั้งนี้และในการศึกษาของ
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เฉลียวและคณะ (2542) (คาเฉลี่ย = 31.9 U/L, ชวง 95% = 25.8 - 38 U/L) ต่ํากวาจากการศึกษาของ
Audige (1992) (คาเฉลี่ย = 56.8 U/L, ชวง 95% = 29 - 111 U/L)
Aspartate aminotransferase (AST)
เอนไซม AST พบในเนื้อเยื่อของอวัยวะหลายชนิดและพบมากที่สุดใน ตับ กลามเนื้อ และหัวใจ
ระดับเอนไซม AST สูงขึ้นโดยเร็วหลังจากเกิดเนื้อตายเนื่องจากโรคหรืออวัยวะเหลานั้นถูกทําลายทําให
เอนไซมออกจากเซลลที่ถูกทําลายเขาสูกระแสเลือด (Benjamin, 1972; Kramer and Hoffmann, 1997)
อยางไรก็ตามก็ อาจใชคาเอนไซม AST ในการประเมินสภาพเซลลตับที่ถูกทําลายได (Huxtable, 1988)
การศึกษาครั้ งนี้พบวา ระดับปกติของเอนไซม AST ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 23.04 - 47.70
U/L ระดับปกติของเอนไซม AST ในเลือดกวางรูซา เพศเมีย มีคาอยูระหวาง 22.87 - 60.75 U/L คาเฉลี่ยใน
การศึกษาครั้งนี้สูงกวาจากการศึกษาของ Audige (1992) (คาเฉลี่ย = 19.3 U/L, ชวง 95% = 7.1 – 52.7
U/L)) อาจเปนผลจากการตอนสัตวเขาซองบังคับทําใหสัตวตื่นเตนและเบียดเสียดจนเกิดกลามเนื้อฟกช้ํา
ทําใหคา AST สูงขึ้นเชนเดียวกับที่พบในการรายงานของเฉลียวและคณะ (2542) (คาเฉลี่ย = 40.7 U/L,
ชวง 95% = 32.5 – 48.9 U/L))
Total protein albumin และ globulin
ระดับโปรตีนในซีรัมใชในการประเมินสภาพความรุนแรงของโรคทางระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต
หรือ การติดเชื้อ ได โปรตีนถูกสรางขึ้นที่ตับดังนั้นระดับโปรตีนในเลือดจึงใชบงบอกสภาพการทํางานของตับ
ไดดวย พบวาระดับ total protein ต่ําลงเนื่องจากรางกายไดรับอาหารที่มีโปรตีนต่ํา การดูดซึมสารอาหาร
ผิดปกติ จากการสูญเสียโปรตีนเนื่องจาก acute intestinal obstruction, pancreatitis, acute peritonitis,
renal disease with albuminurea มีการสลายโปรตีนเพื่อ gluconeogenesis ในราย fever, diabetes
mellitus สวนสาเหตุที่ทําให total protein สูงขึ้นไดแกสภาพขาดน้ํา ช็อค การติดเชื้อและเนื้องอกบางชนิด
(Benjamin, 1972, Kaneko, 1989)
การศึกษาครั้งนี้พบวาระดับปกติของ total protein ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 5.00 –
7.00 g% ระดับปกติในกวางรูซาเพศเมียซึ่งมีคาอยูระหวาง 5.00 – 7.20 g% ระดับปกติของ albumin ใน
เลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 1.66 - 3.26 g% ระดับปกติในกวางรูซาเพศเมียซึ่งมีคาอยูระหวาง
1.65 - 3.48 g% ระดับปกติของ globulin ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 2.78 - 4.48 g% ระดับ
ปกติในกวางรูซาเพศเมียซึ่งมีคาอยูระหวาง 2.91 - 4.86 g% คาเฉลี่ยและชวง 95%ของ total protein ใน
เลือดกวางรูซาในการศึกษานี้ใกลเคียงกับที่รายงานของ Audige (1992) และเฉลียวและคณะ (2542) แต
คาเฉลี่ย albumin ต่ํากวารายงานของ Audige (1992) (คาเฉลี่ย = 3.26 g%)
Blood urea nitrogen (BUN)
blood urea nitrogen (BUN) เปนคาที่ใชในการวินิจฉัยความผิดปกติของไต สาเหตุที่ทําใหคา
BUN ต่ําลงเนื่องจากความสามารถในการสังเคราะห urea และการ metabolize protein nitrogen โดย
เซลลตับลดลง หรือเนื่องจากรางกายไดรับโปรตีนนอย การดูดซึมสารอาหารโปรตีนลดลง ระดับ BUN
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สูงขึ้นเนื่องจากไดรับสารอาหารโปรตีนจากอาหารมาก ไตอั ก เสบ เนื้อเยื่อไตถูกทําลายจํานวนมาก
(Benjamin, 1972) การศึกษาครั้งนี้พบวาระดับปกติของ BUN ในกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 3.32 8.53 mg% ระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศเมีย มีคาอยูระหวาง 3.57 - 11.90 mg% เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายงานของ Audige (1992) พบวาคาเฉลี่ยของ BUN มีระดับต่ํากวาที่รายงานโดย Audige (1992)
(คาเฉลี่ย = 19.05 mg%, ชวง 95% = 6.16 – 31.93 mg%) และรายงานของเฉลียวและคณะ (2542)
(คาเฉลี่ย = 22.7 mg%, ชวง 95% = 15.2 – 30.4 mg%)
Creatinine
Creatinine เปนคาที่ใชในการวินิจฉัยความผิดปกติของไตไดเชนเดียวกับ BUN และมีความ
นาเชื่อถือมากกวา BUN เนื่องจากไมไดเพิ่มขึ้นตามปริมาณโปรตีนที่รางกายไดรับจากอาหารหรือการสลาย
โปรตีน (Benjamin, 1972) การศึกษาครั้งนี้พบวาระดับปกติของ creatinine ในกวางรูซาเพศผูมีคาอยู
ระหวาง 1.48 – 2.49 mg% ระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศเมีย มีคาอยูระหวาง 0.27 – 2.17 mg% เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายงานของ Audige (1992) และของเฉลียวและคณะ (2542) พบวาคาเฉลี่ยของ
creatinine ในรายงานของเฉลียวและคณะ (คาเฉลี่ย = 0.65 mg%, ชวง 95% = 0.48 – 0.82 mg%)
มีระดับต่ํากวาการศึกษาครั้งนี้และการศึกษาของ Audige (1992) (คาเฉลี่ย = 1.72 mg%, ชวง 95% =
1.02 – 2.42 mg%)
Uric acid
ในสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมโดยทั่วไป uric acid เปนสารที่ไดจากการสลาย purines และถูก
เปลี่ยนเปน allantoin โดยเซลลตับ ดังนั้นเมื่อเซลลตับถูกทําลายจึงทําใหกระบวนการเปลี่ยน uric acid
เปน allantoin ลดลงทําใหระดับuric acid ในเลือดและในปสสาวะสูงขึ้น (Benjamin, 1972) การศึกษา
ครั้งนี้พบวาระดับปกติของ uric acid ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 0.10 – 0.37 mg% ระดับปกติ
ในเลือดกวางรูซาเพศเมียมีคาอยูระหวาง 0.08 – 0.62 mg% เมื่อเปรียบเทียบกับคา uric acid ที่เคยมี
รายงานในกวางชนิดอื่น พบวาคาเฉลี่ยของคา uric acid ในกวางรูซาต่ํากวาคาเฉลี่ยของ Eld’s Deer
(Nimitsuntiwong, et al., 2000) (คาเฉลี่ย = 0.91 mg%)
Cholesterol
ระดับ cholesterol ในเลือดสามารถใชประกอบในการวินิจฉัยความผิดปกติทาง metaboilic ได
สาเหตุที่ทาํ ใหระดับ cholesterol สูงขึน้ ไดแก โรคตับ ทอน้ําดีอุดตัน โรคเบาหวาน hypothyroidism
ไตเสื่อมในระยะทายๆ และการไดรับ cortisone ระดับ cholesterol ลดลงในราย hyperthyroidism
โลหิตจาง การติดเชื้อเฉียบพลัน หรือไดรับอาหารที่มีไขมันต่ํา (Benjamin, 1972) ระดับปกติของ
cholesterol ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 33.72 – 102.60 mg% ระดับปกติในเลือดกวางรูซา
เพศเมีย ซึ่ง มีคาอยูระหวาง 46.74 – 107.06 mg% พบวาคาเฉลี่ยและชวง 95% ของ cholesterol ใน
รายงานของเฉลียวและคณะ (2542) มีระดับสูงกวาจากการศึกษาครั้งนี้ (คาเฉลี่ย = 95 mg%, ชวง 95%
= 80.5 – 109.5 mg%)
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Triglyceride
ระดับ triglyceride ในเลือดที่เก็บหลังจากกินอาหาร (post-prandial) จะมีคาสูงกวาเลือดจากสัตว
ที่ไมไดกินอาหารกอนเจาะเลือดหรือผานไปแลว 4 - 6 ชั่วโมงหลังอาหาร ระดับ triglyceride ในเลือดที่
เพิ่มขึ้นอาจบงบอกถึงความผิดปกติของ lipoprotein metabolism โรคเบาหวาน ตับออนอักเสบ (French
et al., 1999) การศึกษาครั้งนี้พบวาระดับปกติของ triglyceride ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง
11.08 – 47.34 mg% ระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศเมียมีคาอยูระหวาง 6.12 – 42.03 mg% เมื่อ
เปรียบเทียบกับคา triglyceride ที่เคยมีรายงานในกวางชนิดอื่น พบวาคาเฉลี่ยในกวางรูซาจากการศึกษา
ครั้งนี้สูงกวาคาเฉลี่ยของ Red Deer (10.6 mg%) (Rosef et al., 2004) แตต่ํากวาคาเฉลี่ยของ Eld’s Deer
(106.19 mg%) (Nimitsuntiwong, et al., 2000)
Glucose
ระดับ glucose ในเลือดสัตวถูกควบคุมใหอยูในระดับสมดุลยโดยฮอรโมนหลายชนิดจากอวัยวะ
ตางๆ เชนตับออน ตับและตอมหมวกไต ระดับ glucose ในเลือดต่ําอาจเกิดจากการทํางานของตับผิดปกติ
นอกจากสาเหตุจากการขาดอาหาร สวนสาเหตุที่ทําใหระดับ glucose ในเลือดสูงกวาปกติ ไดแก postprandial ผลจากความเครียด โรคเบาหวาน ตับออนอักเสบ (French et al., 1999) ระดับปกติของ
glucose ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 33.30 - 222.79 mg% ระดับปกติในเลือดกวางรูซาเพศ
เมียมีคาอยูระหวาง 38.46 - 198.19 mg% พบวาคาเฉลี่ยของ glucose ในรายงานของเฉลียวและคณะ
(2542) มีระดับใกลเคียงกับการศึกษาครั้งนี้ (98 mg%) แตชวง 95% มีคาแคบกวา (63.5 – 132.5 mg%)
Cholinesterase
การศึกษาระดับ cholinesterase ในกวางยังไมเคยมีรายงานมากอน แตในสภาพการเลี้ยงใน
ลักษณะฟารมที่ใกลชิดกับชุมชนหรือบริเวณที่ทําการเกษตรทําใหสัตวมีโอกาสไดรับสารกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืชบางชนิดได จึงจําเปนตองมีคาอางอิงของ cholinesterase เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคดวย ระดับ
cholinesterase ในซีรัมที่ต่ํากวาปกติสามารถใชในการวินิจฉัยเบื้องตนประกอบกับอาการปวยวาสัตวอาจ
ไดรับสารพิษในกลุม organophosphate หรือ carbamate (French et al., 1999) ระดับปกติของ
cholinesterase ในเลือดกวางรูซาเพศผูมีคาอยูระหวาง 1.50 – 14.00 ChE ระดับปกติในเลือดกวางรูซา
เพศเมีย ซึ่ง มีคาอยูระหวาง 5.50 – 15.50 ChE

สรุป
สาเหตุที่ทาํ ใหคาเคมีคลินิกในสัตวแตกตางกันมีหลายสาเหตุนอกจากความผิดปกติของระบบ
ตางๆ ในรางกายสัตว เชน ความแตกตางของชนิดสัตว อายุ เพศ พันธุ จากการศึกษาครั้งนี้ซงึ่ ไดทําการ
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ศึกษาคาเคมีคลินิกจํานวน 13 ชนิดในเลือดกวางรูซา ที่โตเต็มวัยทัง้ เพศผูและเมีย พบวา ระดับคาเคมี
คลินิกปกติของกวางรูซา ในรายงานครัง้ นี้มคี าแตกตางจากระดับคาเคมีคลินิกปกติของกวางรูซา และกวาง
การนําคาเคมีคลินิกไปใชในการวินิจฉัยความผิดปกติของสัตวจงึ ควร
ชนิดอื่นที่เคยมีรายงานไว
เปรียบเทียบกับคาปกติที่เหมาะสมในสัตวแตละชนิด อายุและเพศและวิธีการที่ใชวิเคราะหดวยจึงจะทําให
สามารถวินจิ ฉัยโรคไดอยางถูกตอง การกําหนดคาปกติหรือคาอางอิงของแตละชนิดจึงเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนในการนําไปใช ในการประเมินสุขภาพและวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของสัตวตางๆ รวมทั้งกวางรู
ซาดวย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคุณสุริยัน กันทวงศและเจาหนาที่ของสวนกวางสวัสดีทุกทานที่ใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยาง และขอขอบคุณ สพญ.มนยา เอกทัตร และคุณอุทิศ ตรีนันทวัน
กลุมอิมมูนและซีรัมวิทยา คุณมาลี ธีรานุสนธิ์ กลุมชีวเคมีและพิษวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ที่ให
ความชวยเหลือในการเก็บตัวอยาง
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Table 1 Reference Interval of Blood Clinical Chemistry Values of Farmed Rusa Deer
(Cervus timorensis)
Parameters*
(unit)
AP
(U/L)

Group

Total (n= 231)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
ALT
Total (n= 231)
(U/L)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
AST
Total (n= 229)
(U/L)
Male (n= 124)
Female (n= 105)
Cholinesterase Total (n= 229)
(ChE)
Male (n= 122)
Female (n= 107)
Total Protein Total (n= 231)
(g%)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
Albumin
Total (n= 231)
(g%)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
Globulin
Total (n= 231)
(g%)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
BUN
Total (n= 228)
(mg%)
Male (n= 123)
Female (n= 105)

Mean

SD

Median

Reference Interval

33.68
35.26
31.84
40.64
43.78
37.06
35.15
32.78
37.95
9.64
9.42
9.88
6.18
6.09
6.28
2.47
2.52
2.40
3.71
3.57
3.87
5.23
4.80
5.73

15.60
18.26
11.66
9.24
6.41
10.66
9.19
9.38
8.16
2.80
3.06
2.45
0.49
0.46
0.52
0.40
0.35
0.45
0.48
0.45
0.48
1.87
1.32
2.26

30.24
29.78
30.61
41.76
42.72**
38.40
34.08
31.68**
36.96
9.00
9.00
9.00
6.20
6.00**
6.20
2.47
2.52**
2.33
3.71
3.54**
3.85
4.56
4.45**
4.63

13.68 - 79.86
12.77 - 89.44
14.12 - 67.22
21.12 - 58.56
31.38 - 58.50
18.24 - 56.21
23.04 - 51.96
23.04 - 47.70
22.87 - 60.75
3.50 - 15.50
1.50 - 14.00
5.50 - 15.50
5.00 - 7.20
5.00 - 7.00
5.00 - 7.20
1.66 - 3.28
1.66 - 3.26
1.65 - 3.48
2.84 - 4.59
2.78 - 4.48
2.91 - 4.86
3.52 - 10.92
3.32 - 8.53
3.57 - 11.90
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Table 1 Reference Interval of Blood Clinical Chemistry Values of Farmed Rusa Deer
(continued)
(Cervus timorensis)
Parameters*
(unit)
Creatinine
(mg%)
Uric acid
(mg%)
Cholesterol
(mg%)
Triglyceride
(mg%)
Glucose
(mg%)

Group

Mean

SD

Median

Reference Interval

Total (n= 230)
Male (n= 123)
Female (n= 107)
Total (n= 231)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
Total (n= 230)
Male (n= 123)
Female (n= 107)
Total (n= 231)
Male (n= 124)
Female (n= 107)
Total (n= 231)
Male (n= 124)
Female (n= 107)

1.67
1.94
1.35
0.24
0.18
0.32
73.53
71.34
76.03
21.21
23.17
18.93
96.48
91.29
102.49

0.59
0.27
0.70
0.14
0.01
0.16
17.15
17.37
16.62
10.51
11.61
8.59
43.52
47.33
37.96

1.82
1.94**
1.67
0.21
0.16**
0.31
72.34
71.18
74.50
19.19
21.02**
17.36
87.75
80.31**
100.98

0.28 - 2.43
1.48 - 2.49
0.27 - 2.17
0.10 - 0.60
0.10 - 0.37
0.08 - 0.62
37.09 - 106.15
33.72 - 102.60
46.74 - 107.06
7.31 - 46.50
11.08 - 47.34
6.12 - 42.03
34.53 - 203.53
33.30 - 222.79
38.46 - 198.19

* AP = alkaline phosphatase, ALT= alanine aminotransferase, AST= aspartate
aminotransferase, BUN = blood urea nitrogen
** significant different from those of female group (p<0.01)
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BLOOD CLINICAL CHEMISTRY VALUES OF
FARMED RUSA DEER
Achara Theeraphan

Sermpan Soontornchat

Biochemistry and Toxicology Section, National Institute of Animal Health, Bangkok

ABSTRACT
Thirteen blood clinical chemistry values including alkaline phosphatase (AP) , alanine
aminotransferase (ALT) , aspartate aminotransferase (AST) , total protein, albumin , globulin ,
blood urea nitrogen (BUN) , creatinine , uric acid, cholesterol , triglyceride , glucose , and
cholinesterase were obtained from 231 farmed rusa deer (124 males and 107 females) aged
between 30 months and six years to establish the reference interval. Reference interval of blood
clinical chemistry of male rusa deer are: AP = 12.77 - 89.44 U/L, ALT = 31.38 - 58.50 U/L, AST =
23.04 - 47.70 U/L , total protein = 5.00 - 7.00 g% , albumin = 1.66 - 3.26 g% , globulin =
2.78 - 4.48 g% , BUN = 3.32 - 8.53 mg% , creatinine = 1.48 - 2.49 mg% , uric acid =
0.10 - 0.37 mg% , cholesterol = 33.72 - 102.60 mg% , triglyceride = 11.08 - 47.34 mg% ,
glucose = 33.30 - 222.79 mg% , and cholinesterase = 1.50 - 14.00 ChE. Reference interval of
blood clinical chemistry of female rusa deer are: AP = 14.12 - 67.22 U/L , ALT = 18.24 - 56.21
U/L , AST = 22.87 - 60.75 U/L , total protein = 5.00 - 7.20 g% , albumin = 1.65 - 3.48 g % ,
globulin = 2.91 - 4.86 g% , BUN = 3.57 - 11.90 mg% , creatinine = 0.27 - 2.17 mg% , uric acid
= 0.08 - 0.62 mg% , cholesterol = 46.74 - 107.06 mg% , triglyceride = 6.12 - 42.03 mg %
glucose = 38.46 - 198.19 mg% , and cholinesterase = 5.50 - 15.50 ChE. Significant differences
(p<0.01) between male and female deer in ALT, AST , total protein , albumin , globulin , BUN ,
creatinine, uric acid, triglyceride, and glucose levels were observed.
Key words: reference interval, clinical chemistry, rusa deer

