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การแทงลูกในสัตวเศรษฐกิจ เชน โค แพะ แกะ กอใหเกิดการสูญเสียรายไดแกเกษตรกรอันเปนผล
จากการสูญเสียผลผลิต อยางไรก็ตาม มีรายงานอัตราการแทงในแตละพื้นที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ การ
จัดการฟารม ลักษณะทางภูมิประเทศ ตลอดจนความชุกของโรคที่เปนสาเหตุของการแทงในแตละทองที่
แตเปนที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา ถึงแมจะมีการผลิตวัคซีนเพื่อปองกันโรคที่เปนสาเหตุของการแทงแลวก็
ตาม แตยังพบการแทงลูก ทั้งนี้นอกเหนือจากโรคแทงติดตอ(Brucellosis) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของการแทง
แลว ยังมีสาเหตุอื่นๆเชน โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว อยางเชน Neospora caninum เปนตน อยางไรก็ตาม
สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการคือ การวินิจฉัยหาสาเหตุของการแทง เพื่อประโยชนตอการวางมาตรการปองกัน
มีรายงานวาการหาสาเหตุของการแทงที่ประสบผลสําเร็จมีเพียง 23-46 เปอรเซ็นต จากหองปฏิบัติการทั่ว
โลก (Barr and Anderson.,1993)
แนนอนวาเปอรเซ็นตของการสูญเสียลูก โดยจุ ด ประสงค ข องบทความฉบั บ นี้ การแท ง ลู ก
สัตว จากการแทงเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้นในขั้นตอน (abortion) คือ การคลอดลูกตายกอนครบกําหนดคลอด
ขบวนการผลิตสัตว โดยมีสาเหตุจาก โรคติดเชื้อ ซึ่งรวมถึง คลอดกอนกําหนด(premature) และ การตาย
(Infectious
disease)เช น โรคแท ง ติ ด ต อ แรกคลอด(stillbirth)
(Brucellosis) โรคเลปโตสไปโรซีส(Leptospirosis) และโรคไมติดเชื้อ (Non-infectious disease) เชน
ปจจัยทางพันธุกรรม สารพิษ การทํางานที่ผิดปกติของฮอรโมน ภาวะขาดสารอาหาร และบาดแผลหรือการ
กระทบกระแทก เปนตน เพราะฉะนั้นในระบบการผลิตสัตวอัตราการแทงที่ศูนยเปอรเซ็นตนั้นไมนาจะ
เปนไปได เมื่อยอมรับวาการแทงลูกอาจจะเกิดขึ้นในฝูงหรือในฟารมในระดับหนึ่งแลว คําถามที่ตามมาคือ
การสูญเสียมากนอยเพียงใด ในระดับไหน ถึงจะจําเปนตองสืบสวนหาสาเหตุของการแทง การตัดสินใจนั้น
ขึ้นอยูกับ ชนิดสัตว ระดับของการสูญเสีย และความสนใจของเจาของฟารม อยางไรก็ตามสัตวแพทยควร
ดําเนินการสอบสวนโรคเพื่อวินิจฉัยและสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการแทง
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แนวทางการสอบสวนเพือ่ หาสาเหตุการแทงและการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
(Investigation and sample submission)
การสงตัวอยางเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุการแทง
โดยทั่วไปแลวเปนขั้นตอนที่ไมยากนัก แตอยางไรก็ตาม ตารางที่ 1 แนวทางเบื้องตนในการซักประวัติเพื่อ
พบวาการสงตัว อยางที่ไมครบถวนสมบูรณนั้น อยูใน ชวยในการหาสาเหตุของการแทงที่เกิดระบาดขึ้น
ภายในฟารม
เปอร เ ซ็ น ต ที่สู ง เป น ผลให ล ดโอกาสของการประสบ
¾ อัตราการแทงลูกที่เกิดขึ้นภายในฟารม
ความสําเร็จในการวินิจฉัย ผูปฏิบัติงานควรเริ่มจากการ
¾ แทงเกิดขึ้นในทองครั้งที่เทาไหร หรืออายุ
ซักประวัติที่ครบถวนสมบูรณจากเจาของฟารม ประวัติ
ของแมแทง
การทําวัคซีนภายในฟารม และประเมินปจจัยเสี่ยงที่
¾ สภาพสัตว เชน ซูบผอม โทรม สมบูรณ
¾ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการฟารมกอน
เกิดขึ้นภายในฟารมที่อาจจะเปนสาเหตุของการแทง
หนานี้หรือไม เชนเปลี่ยนโปรแกรมอาหาร
โรคที่เกิดภายในฟารมกอนหนานี้ มีการนําสัตวตัวใหม
¾ เหตุการณที่เกิดขึ้นภายในฟารมเมื่อเร็วๆ
เขามาในฟารมหรือไม นอกจากนั้นควรมีการบันทึกโปร
นี้ เชน มีการเคลื่อนยายสัตว
เเกรมการให อ าหารภายในฟาร ม ด ว ย ในบางครั้ ง
¾ อาหารและแหลงน้ํา
หองปฏิบัติการไดรับประวัติที่ครบถวนสมบูรณนั้นนอย
¾ มีการนําสัตวตัวใหมเขามาในฝูงหรือ
กวา 10 เปอรเซ็นต ดังนั้นผูปฏิบัติงานควรมีแนวทาง
ฟารม หรือไม
เบื้องตนในการซักประวัติ(ตารางที่1 ) เพื่อใหไดขอมูลที่
¾ ประวัติการทําวัคซีนภายในฟารม
¾ ใชวิธีผสมเทียมหรือปลอยผสมเองตาม
เปนประโยชนมากที่สุด ในกรณีที่มีการระบาดของการ
ธรรมชาติ
แทงเกิดขึ้น ควรมีการประเมินถึงสภาพโรงเรือน สภาพ
¾ แมสัตวตัวที่แทงแสดงอาการปวยหรือไม
อากาศ โรงเรือนเก็บอาหาร สภาพแวดลอม และการ
เชน ซึม ไมกินอาหาร นอนซม
รักษาความสะอาดภายในฟารมดวย
¾ ประวัติของการเกิดโรคภายในฟารมกอน
ในการสงตัวอยางเพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการ
หนานี้หรือในปจจุบัน
ควรสง ลูกแทง ทั้งตั วหรือลู กแทงพรอมกับรก หากลูก
¾ ประวัติการวินิจฉัยถึงสาเหตุการแทงกอน
แทงมีขนาดลําตัวที่ใหญมากไมสามารถนําสงทั้งตัวได
หนานี้(ถามี)
อยางไรก็ตามสัตวแตละชนิดนั้นมีรายละเอียดที่
ให ทํ า การผ า ซากเพื่ อ เก็ บ ตั ว อย า งส ง ตรวจทาง
แตกตางกันไป ผูปฏิบัติงานควรหาความรูเพิ่มเติมในการซัก
หองปฏิบัติการ การผาซากสัตวอาจยุงยากก็จริง แต
ประวัติ ในสัตวแตละชนิด
การประสบความสําเร็จในการวินิจฉัยมักขึ้นกับการสง
ตัวอยางที่ถูกตอง เหมาะสม ผูปฏิบัติงานควรสงรกเพื่อตรวจทางหองปฏิบัติการดวย ทั้งนี้โดยทั่วไปแลวรก
มักจะคาง ตกอยูบริเวณพื้น หรืออาจถูกสุนัขคาบไปเชน กรณีของโค ทั้งนี้ไมไดหมายความวารกเปนอวัยวะ
ที่สําคัญที่สุดในการวินิจฉัยหาสาเหตุการแทง โดยเฉพาะในโคและแพะแลว หากขาดรกโอกาสที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการวินิจฉัยจะลดนอยลง
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ขั้นตอนการผาชันสูตรซากลูกแทง
(Necropsy procedures)
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผ า ซาก
ไดแก มีดผาซาก กรรไกรผาตัด ปาก
คี บ ถุ ง พลาสติ ก ที่ ส ะอาดเพื่ อ เก็ บ
อวัยวะ และ10%บัพเฟอรฟอรมาลีน
พึงตระหนัก ว า ป จจั ย สํ า คั ญประการ
หนึ่ ง ในการวิ นิ จ ฉั ย ที่ ป ระสบผล คื อ
ความช า งสั ง เกตของผู ผ า ซาก ผู ทํ า
การผาซากควรเก็บตัวอยางอวัยวะ(ตาราง
ที่2 )เพื่อจัดสงหองปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 แนวทางเบื้องตนในการสงตัวอยางเพือ่ ตรวจทางหองปฏิบัติการ
¾ ตัวอยางลูกแทงและรก
ลูกแทงทั้งตัวและรกสดหรือแชเย็น(หามแชแข็ง)เมื่อไมสามารถสงลูกแทง
ทั้งตัวมายังหองปฏิบัติการได ควรเก็บตัวอยางจากลูกแทงดังนี้
ตัวอยางใน 10% บัพเฟอรฟอรมาลีน
ตัวอยางสดหรือแชเย็น
ปอด
ปอด
ตับ
ตับ
ไต
ไต
มาม
มาม
หัวใจ
หัวใจ
สมอง
สมอง
รก
รก
อวัยวะที่ผิดปกติหรือมีรอยโรค

ในการเก็ บ ตั ว อย า งควรใช
¾ ตัวอยางของเหลวและซีรัม
ถุ ง พลาสติ ก ที่ ส ะอาดและไม รั่ ว ซึ ม
-ของเหลวในกระเพาะของลูกแทง(Stomach contents) ปริมาณ
ขวดสารละลาย10%บัพเฟอรฟอรมาลี
อยาง นอย1-3 mL
นควรแข็ ง แรงไม แ ตกง า ยและรั่ ว ซึ ม
-ของเหลวในชองอก หรือเลือดในชองหัวใจของลูกแทงปริมาณอยาง
นอย 3-5 mL เก็บโดยวิธีปลอดเชื้อ (รูป)
บรรจุ 1 0%บั ฟ เฟอร ฟ อร ม าลี น มี
ซีรัมของแม และตัวอื่นๆในฝูง ตัวละ 3-5 mL
ปริมาณอยางนอย10เทาของตัวอยาง
¾ ตัวอยางอื่นๆ
โดยปริมาตร ปด ผาขวดใหสนิท และ
-ตัวอยางอาหาร(โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนอาหารหรืออัตราสวน
ระบุชนิดของตัวอยางใหชัดเจน หาก
ของอาหารเมื่อเร็วๆนี้)
การผาชันสูตรซากพบสิ่งผิดปกติควร
-ตัวอยางน้ํากิน
บันทึกและสงพรอมกับตัวอยางมายัง
ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ควรบรรจุ ตั ว อย า ง
อยางดีเพื่อปองกันการปนเปอนระหวางตัวอยาง สวนของเหลวในกระเพาะของลูกแทงและของเหลวในชองอก
เก็บโดยใชเข็มเบอร 18 และ ไซริงคปลอดเชื้อ (รูป) จากนั้นถายของเหลวใสหลอดเก็บตัวอยางที่ปลอดเชื้อ
ถุ งพลาสติ กที่ ใช ใส อวั ยวะต องป ดผนึ กอย างมิ ดชิ ดเพื่ อป องกั นการรั่ วซึ มของตั วอย าง และแช เย็ นตลอด
ระยะเวลาจากพื้นที่ถึงหองปฏิบัติการ เพราะตัวอยางอาจเนาได และตัวอยางที่สงตรวจทางจุลพยาธิวิทยาไม
ควรแชแข็ง
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
(Safety precaution)
โดยเหตุที่โรคติดเชื้อที่เปนสาเหตุของการแทงในสัตวบางชนิดสามารถติดตอจากสัตวสูคนได ดังนัน้
ควรระมัดระวังในการเก็บ และบรรจุตัวอยางเพื่อสงหองปฏิบัติการ โดยเฉพาะผูหญิงตั้งครรภควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสตัวอยาง ควรทําความสะอาดอุปกรณทุกชิน้ ที่ใชในการเก็บตัวออยางและฆาเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อ
ที่เหมาะสม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.defra.gov.uk/animalh/diseases/control/testing_disinfectants.htm)
และตัวอยางควรทําการฆาเชือ้ กอนทิง้ โดยวิธที ี่เหมาะสม
วิธีการใหมๆเพื่อการวินิจฉัย
(New diagnostic methods)
การวินิจฉัยหาสาเหตุของการแทงในสัตวนั้น
มี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งและเป น ที่
ค า ด ห วั ง ว า ก า ร พั ฒ น า เ ท ค นิ ค PCR
(Polymerase Chain Reaction) จะสามารถ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ(pathogens)
ซึ่งเปนสาเหตุของการแทง ที่มีปริมาณนอย
ในเนื้ อ เยื่ อ ได เทคนิ ค ดั ง กล า วจะช ว ยลด
ป ญ หาที่ ไ ม ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ ข อง
รูปแสดง การเก็บตัวอยางน้ําในกระเพาะ
(Stomach content) ของลูกแทง
การแทงไดโดยวิธีดั้งเดิมในสวนของ 60-70
เปอรเซ็นตที่เหลือ (Barr and Anderson,1993)
นอกจากนั้นยังสามารถใชเทคนิคอื่นๆ เชน Enzyme-Linked Immunosorbebent Assays(ELISA) และ
Immunocytochemistry เปนตน
สรุป
(Conclusions)
การจะประสบผลสําเร็จในการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคที่ทําใหเกิดการแทง ตองอาศัยความรวมมือ
ของทั้งเจาของฟารม สัตวแพทยและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ อยางไรก็ตาม ยังมีสาเหตุของการแทง
ที่เกิดจากโรคไมติดเชื้อ (Noninfectious causes) ซึ่งยากตอการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ แมกระนั้น
ก็ตาม พึงตระหนักวาการใหความสําคัญตอเทคนิคการสอบสวนโรคและการสงตัวอยางที่ถูกตอง เหมาะสม
รวมทั้งความรวมมือของหลายฝายที่เกี่ยวของ ก็สามารถหาสาเหตุของการแทงอันจะนําไปสูมาตรการการ
ปองกันในอนาคต
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