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ปฏิบัติการ  
Instruments and Usages Lab. 

วัตถุประสงค 
 เรียนรูอุปกรณและเครื่องมือทางสัตวแพทยที่สําคัญถึง 

1. ความสําคัญและประโยชนของเครื่องมือ 
2. สวนประกอบสําคัญของเครื่องมือ 
3. เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือ 
4. การใชเครื่องมือในการตรวจรักษาสัตว 

หัวขอการสอน 
1. Stethoscope 
2. Otoscope 
3. Ophthalmoscope 
4. Endoscope 
5. Ultrasound 
6. Anaesthesia machines 

1. เคร่ืองฟงเสียงจากรางกาย (Stethoscope) 
  เปนเครื่องมือการฟงเสียงที่เกิดจากเสียงของอวัยวะที่กําลังทํางาน การตรวจสามารถตรวจฟงได
ที่ปอด ทางเดินอาหาร หัวใจ และอวัยวะอื่นๆ 
 สวนประกอบ 

1. Chest-piece รูปแบบที่ประดิษฐขึ้นตองใหเหมาะกับเสียงและการฟง 
• Open bell ลักษณะเปนรูประฆังใชวัสดุเปนโลหะหรือพลาสติกแข็ง 
• Diaphragm (membrane) รูปแบบวงกลม กรอบนอกอาจเปนโลหะหรือยางบุ เพื่อ

ประโยชนในการขจัด friction sounds ระหวาง chest piece และขนของสัตว 
2. Ear pieces เปนสวนปลายอุปกรณขางที่ตอกับหูหรือรูหูเพื่อฟง จะมีเปนเม็ดปุม 2 ขาง 

ขนาดที่สามารถสอดอุดรูหูอยางพอเหมาะและไมเกิดการบีบกดแนนที่หู ซ่ึงอาจมีรูปแบบแหลมหรือทูกลม
มน 
 เทคนิคและวิธีการใชเคร่ืองมือ 
  ตําแหนงของหัวใจ วาง Chest-piece แนบบริเวณทรวงอกของตําแหนงขอศอกสัตว สามารถ
ตรวจฟงบริเวณทรวงอกซายระหวางกระดูกซี่โครงที่ 2-6 ทรวงอกขวาระหวางกระดูกซี่โครงที่ 3-4 
  ตําแหนงของปอด วาง Chest-piece แนบบริเวณทรวงอกทั้งสองขาง ในมาบริเวณปอดสวนหนา
จะเปนกลามเนื้อหัวไหลและขอศอก ดานบนเปนกลามเนื้อหลัง ขอบสวนหลังและลางของปอดจะเปนกระ
บังลม เมื่อลากเสนเปนแนวระดับจากสวนใตของ tuber coxae จะเปนตําแหนงปอดที่อยูระหวางกระดูก
ซ่ีโครงที่ 16 ลากเสนเปนแนวระดับจากขอบสวนลางของ tuber ischii จะเปนตําแหนงปอดที่อยูระหวาง
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กระดูกซี่โครงที่ 14 ลากเสนเปนแนวระดับผานขอหัวไหลไปทางดานทาย จะเปนตําแหนงปอดที่อยูระหวาง
กระดูกซี่โครงที่ 11 และ middle lobe ของปอดจะอยูบริเวณกระดูกซี่โครงที่ 9 
  ตําแหนงการฟง gut sounds จะเปนบริเวณสวาปซายขวา 
  เสียงของหัวใจอาจเกิด cardiac rhythm, cardiac murmurs 
  เสียงของปอดที่ผิดปกติอาจเกิด crackles, wheezes, rubbing เปนตน 

2. เคร่ืองมือตรวจหู (Otoscope หรือ Auriscope) 
  เปนเครื่องมือสําหรับการตรวจชองหู เชน การตรวจสวน external acoustic meatus หรืออาจ
ตรวจสวนลึกเขาไป internal acoustic meatus 
 สวนประกอบ 

1. สวนคลายรูปกรวยขนาดตางๆ กัน เปนเหมือนเครื่องถางขยายชองรูหู 
2. มีเลนสขยายขนาดตางๆ 
3. ทั้งสองสวนตอเขากับสวนมือถือตรวจ และเปนแหลงกําเนิดไฟเปนถานไฟฉาย แบตเตอรี่

แหง หรือใชกระแสไฟฟา 
 เทคนิคและวิธีการใชเคร่ืองมือ 
  ใหสัตวอยูนิ่ง อาจทําการสังเกตดูสวนชองหูภายนอกกอน ตอมาใชเครื่องมือตรวจหู สองตรวจดู
สวนภายใน การตรวจดูมักสองตรวจดูทั้งสองขาง การปฏิบัติการตรวจอาจทําเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคหู ตรวจดู
การอักเสบของหู ขี้เร้ือนหู การหาวัตถุแปลกปลอมและเก็บตัวอยางเพื่อสงหองปฏิบัติการ 

3. เคร่ืองมือตรวจตา (Ophthalmoscope) 
  เปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสวนภายในตา โดยจะมีแสงสวางผานเขาไปตามเลนสมองตา 
เพื่อที่จะตรวจสอบความผิดปกติของตาหรือความผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอภาวการณทํางาน
ของตา 
 สวนประกอบ 

1. ตัวเครื่องมือจะมีกระจกเงารับภาพ 
2. เลนสขยาย 
3. สวนมือถือและแหลงกําเนิดไฟ เปนถานไฟฉาย แบตเตอรี่แหง หรือใชกระแสไฟฟา 

 เทคนิคและวิธีการใชเคร่ืองมือ 
1. การตรวจแบบ direct ophthalmoscopy ในระยะใกล 

1.1 ตั้งลําแสงขนาดใหญสุด 
1.2 ผูตรวจสามารถเปด-ปดสวิทซ ปรับระดับความเขมสวางมากนอย 
1.3 ตองเลือกเลนสชนิด magnifying (+) และ reducing (-) ใน lens magazine 
1.4 ตัวอยางการตรวจตาภายนอกจะตั้งที่ +20D ถึง +15D ตรวจมานตาตั้งที่ +15 ถึง +12D 

ตรวจเลนสตั้งที่ประมาณ +12 ถึง +8 ตรวจ aqueous และ vitreous ตั้งระหวางกลางๆ ตรวจ fundus ปกติตั้ง
เครื่องมือตรวจตาหางจากตาประมาณ 2 เซนติเมตร และตั้งที่ระหวาง +2D ถึง -2D หรือตั้งที่ 0 
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1.5 การตรวจ direct ophthalmoscopy ในระยะใกล จะใหภาพจริงหัวตั้งและกําลังขยาย
มากกวา 15 เทา  

2. การตรวจแบบ direct ophthalmoscopy ในระยะไกล 
2.1 การตรวจแบบในระยะไกลมีประโยชนในการประเมินตําแหนงการแผขยายการขุนมัว

ระหวางผูตรวจและ ocular fundus 
2.2 มักจะใชเปน quick screening method กอนที่จะตรวจรายละเอียดอยางอื่นมากขึ้น 
2.3 ทําการตั้งที่ 0 เทคนิคนี้กระทําในที่มีแสงสวางนอยหรือหองมืด จะตรวจมองภาพ 

tapetal หรือ fundus reflex ผานรูมานตา โดยผูตรวจยืนหางจากมาประมาณ 1 ชวงแขน 
2.4 การเกิด opacities ใน path ของ fundus reflex จะปรากฏเปนภาพเงา 

3.  การตรวจแบบ Indirect ophthalmoscopy 
3.1 กระทําโดยสามารถใช condensing lens และ pen light 
3.2 จับถือเลนสใหหางจากตามาประมาณ 2-3 เซนติเมตร และนิ้วมือจะถือเลนสแตะอยาง

แผวเบาบนเปลือกตาบนของมา 
3.3 Pen light ถูกสองผานเลนสระยะหาง 50-80 เซนติเมตร 

  การตรวจแบบ Indirect ophthalmoscopy ทําใหเกดิภาพจริงหัวกลับ และขยายมากขึ้น 
  การปฏิบัติการตรวจสามารถพบความผิดปกติของตาสัตวได เชน กระจกตาฝาขาวหรือเปนฝ 
พยาธิในชองน้ําตาสวนหนา ตอของเลนส จอรับภาพของลูกตาผิดปกติ ซ่ึงอาจเกิดกับตาขางเดียวหรือทั้งสอง
ขาง 

4. Endoscope 
  เปนเครื่องมือใชสําหรับตรวจเยื่อเมือกโพรง หรืออวัยวะภายในรางกาย เชน ปาก คอหอย กลอง
เสียง หลอดคอ ปอด กระเพาะอาหาร กระเพาะปสสาวะและอื่นๆ ซ่ึงไมสามารถมองทะลุเขาไปไดโดยตรง 
 ประกอบดวย 

1. Rigid endoscope 
2. Fiberoptic endoscope 

 สวนประกอบ 
  1. Rigid endoscope จะเปนทอโลหะยาว มีระบบไฟแบบ buit-in optical system ซ่ึงสามารถ
สับเปลี่ยนมุมแสงไฟไปในมุมตางๆ กัน สวน distal end เครื่องมือจะเปนกระเปาะหลอดไฟฟาขนาดเล็ก ซ่ึง
จะใชไฟจาก portable battery ลําแสงไฟจะพุงตรงไปยังอวัยวะภายใน 
 
  ตัวอยางของเครื่องมือ 
  Rhino-laryngoscopy, Laparoscopy, Arthroscopy 
 2. Fiberoptic endoscope เปนอุปกรณเครื่องมือทันสมัยใชระบบการนําแสงไฟและภาพผานไป
ตามความยาวของเสนใยแกวนําแสง 
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  2.1  ประกอบดวยใยแกว Image guide bundle และ light guide bundle 
  2.2 Fiber bundle system ประกอบดวย light guide lens system, objective lens system และ 
ocular lens system 
  2.3 Endoscope construction 
   Control section, insertion tube, bending section, distal tip, universal cord และ light guide 
connector 
  ตัวอยางเครื่องมือ 
  Bronchoscope, Esophago-gastro-duodenoscope  
 เทคนิคและวิธีการใชเคร่ืองมือ 

1. Control section 
1.1 จับถือดวยมือซาย ใชนิ้วช้ีควบคุม air/water และ suction values และหัวแมมือปรับ

เคลื่อน control knob 
1.2 มือขวาทําการสอด insertion tube ผาน accessory เขา accessory channel และ turns 

right/left control knob 
1.3 การควบคุมสวน control section 

2. Insertion tube 
3. Bending section 
4. Distal Tip 
5. Universal cord 
6. Light guide connector 
7. เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือ 

7.1 ควบคุมสัตวในซองบังคับสัตว 
7.2 อาจใหยากลุม Tranquilizer หรือ Sedative 
7.3 ในมาใชไมหมอบิดจมูก 
7.4 ใชสวนของ Insertion tube สอดผานชองรูจมูกมา เขาไปยังอวัยวะตางๆ ที่ตองการ

ตรวจ โดยการควบคุมของ control section 
7.5 อุปกรณที่ใชตรวจอวัยวะตางๆ จะมีช่ือดังตัวอยาง เชน Bronchoscope, Gastrointestinal 

endoscope, Flexible fiberoptic endoscope, Electronic video fiberoptic endoscope  
เปนตน 
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 Diagnostic arthroscopy 
 เปนอุปกรณใชในการตรวจวิเคราะหโรคขอของกระดูกและชวยทําศัลยกรรมขอตอกระดูก ตัวอยาง
ใชศัลยกรรมขจัด chip 
 

1. สวนประกอบ 
1.1 Arthroscope ขนาด 4 มม. O.D. 25 องศา และ 70 องศา panoview 
1.2 มี 5 มม. O.D. Self-locking Sleeve สําหรับใชกับ 4 มม. O.D. Arthroscope ที่เปน sharp 

trocar 4 มม. และขนาด 4 มม. Conical obturator ใชสอดใสเขา Sleeve 
1.3 Joint distention, fluid distention และ irrigation 

2. เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือ 
2.1 ควบคุมมาใหสลบดวยการทํา General anaesthesia  
2.2 กรีดแผลบริเวณขอตอกระดูก 2 ตําแหนง ใช trocar เจาะแทงผานทะลุขอตอเปนสวนสอง

แสงสวางและใสเครื่องมือทําศัลยกรรมพรอมการผาน joint distention, fluid distention 
และ irrigation 

2.3 จะมี Monitor เปนจอภาพ 
 Diagnostic Laparoscopy เพื่อการตรวจวิเคราะหโรคตางๆ อวัยวะในชองทองและเพื่อชวยการ
ทําศัลยกรรมชองทอง โดยไมเปดผาตัดชองทอง ดวยการใช Laparoscope 

1. สวนประกอบดวย 
1.1 Custom-built laparoscope ขนาดยาว ส้ัน มุมมองเห็นตางๆ กัน 
1.2 Laparoscopic canula จะเปน sleeve ลักษณะ straight trocar และ canular ที่เปน trumpet 

valve และ one way stopcock เพื่อการสอดใส trocar, obturator และ telescope 
1.3 จะมี Laparoscopes ขนาดแตกตางกันจํานวนมาก เชน Wolf Lumina 130 หรือ 170 ดีกรี 

ฯลฯ 
1.4 จะมีจอภาพเปนทีวี video recorder, printer 
1.5 ภายในชองทองจําเปนที่จะตอง insufflation ดวย carbon dioxide หรือ nitrogen sources 

ดวยความดัน และ flow regulator จะสามารถปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย 
2. เทคนิคและวิธีการใช 

2.1 การทํา Laparoscopy ในชองทองจําเปนที่จะตองอดอาหารมา 18-24 ช่ัวโมง และทําการ
ตรวจชองทองกอนโดยทํา rectal palpation 

2.2 Paralumbar fossae ทั้งสองขางทํา aseptic surgery 
2.3 มาปวยจะให sedative analgesic combination เมื่อทําทายืน 
2.4 อาจกระทํา Laparoscopy เพื่อการผาตัดในทา lateral recumbency 
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2.5 Paralumbar fossa อาจจะใหยาชาฉีดเขาใตผิวหนังหรือเขากลามเนื้อตรงตําแหนงที่เลือกที่
จะ insert เครื่องมือ laparoscopic canula และ instrument 

2.6 มักนิยมทํา operating laparoscopes สอดเครื่องมือขนานไปกับ telescope 
2.7 ชุดเครื่องมือนี้สามารถทําทั้งขางซาย หรือขางขวา ของชองทอง ซ่ึงเราจะสามารถเห็น

ตําแหนงอวัยวะตางๆ ทางกายวิภาค ภาวะปกติหรือผิดปกติ 
2.8 ชุดเครื่องมือนี้ยังใชชวยทําศัลยกรรมชองทองโดยไมตองเปดผา 

 5. Equine Ultrasound 
 Echocardiography ที่ใช sectorscanner “Vingmed 600 E” บริษัท Sonotron เพื่อการตรวจวิเคราะห
โรคหัวใจในมา ทําทั้ง 

 2-dimensional และ M-mode echocardiography 
 Doppler echocardiography 
 Electrocardiography 

1. สวนประกอบ 
1.1 Sonotron: sectorscanner “Vingmed 600 E” 
1.2 2.5 MHz-phased-array 
1.3 ECG, Phonocardiography และ Doppler 
1.4 S-VHS Video recorder “AG 7350” Panasonic 
1.5 Sony color V.D.O. printer 
1.6 จอทีวี 

2. เทคนิคและวิธีการใช 
2.1 มาปวยโรคหัวใจตรวจทั่วไป อายุ ฟน ชองปาก ชองจมูก heart rate, heart sound 
2.2 จะทําการตรวจ ultrasound ควบคูกับ ECG 
2.3 โกนขนบริเวณทรวงอกหลังขอศอก ตําแหนงหัวใจทั้งซายและขวา ทําความสะอาด เช็ดลาง

ดวยแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต 
2.4 ทาเจลกับผิวหนังบริเวณที่โกนและตรวจหรือกับตัว sector 
2.5 หนีบคีม electode บริเวณแผงคอหรือ scapular ทางดานขวา 2 อัน และบริเวณ sternum 1 

อัน เพื่อตรวจวัดคา ECG และชีพจร 
2.6 ใช sector 2.5 MHz ตรวจหัวใจทั้งสองขางจากหลังขอศอก (Tuber olecrani) ประมาณ 1 ฝา

มือ ระหวาง intercostals space ที่ 3-4 และอาจไปถึง intercostals space ที่ 5 
2.7 การตรวจนี้สามารถที่จะตรวจพบ B-Mode 
 Right and left long-axis views.  
 Right and left short-axis views. 
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 Diagnostic Ultrasonography ที่ใช Ausonics เพื่อการตรวจวิเคราะหโรคอวัยวะตางๆ เชน อวัยวะ
ชองทอง ปอด บาดแผลและตา 

1. สวนประกอบ 
1.1 Ausonics Opus 
1.2 Sector transducers 

1.2.1 2.5 MHz cardiac/abdominal 
1.2.2 3.5 MHz cardiac/abdominal 
1.2.3 5.0 MHz tranrectal reproductive 
1.2.4 7.5 MHz fluid offset/tendons/foal umbilical vein/eyes 

1.3 Video tape recorder 
1.4 Video printer 
1.5 Video monitor 
1.6 จอภาพ 
1.7 ชุดอุปกรณครบอยูบนรถเข็น 

2. เทคนิคและวิธีการใช 
2.1 มาปวยที่มีปญหาปอด บาดแผล ตา และอวัยวะในชองทอง 
2.2 ทําการโกนขนบริเวณผิวหนัง บริเวณอวัยวะที่ทําการตรวจ ปอด 2 ขาง บาดแผลผาตัด จาก

อาการเสียด โรคตา Uveitis 
2.3 จะใช sector หรือ linear ตามแตอวัยวะ 
2.4 ปญหาปอดจะพบลักษณะความผิดปกติของเนื้อปอดเปนจุดหรือกลุมบริเวณสีขาว อาจเปน

ลักษณะเอ็คชูเด็ท 
2.5 ปญหาบาดแผลจะพบลักษณะความผิดปกติของบาดแผลจากผิวหนังสวนใตผิวหนังอาจมี

ชองวางมีเอ็คชูเด็ท ฝ การหายของบาดแผลไมเปนไปตามปกติ 
2.6 ปญหาตามาจะพบลักษณะความผิดปกติจากสวนตางๆ ของตาในราย uveitis ขุนฝาขาวใน 

chamber ตางๆ 
2.7 ตรวจดูเนื้องอกของ penis สวน prepuce บวมอักเสบอาจพบ urethra ตีบตัน 
2.8 การตรวจดู thrombophlebitis หรือฝ บริเวณ jugular vein ที่คอ จะพบสวนผิวหนัง ใต

ผิวหนังสวนบวมพบฝ หรือ fibrosis ลักษณะขุนฝายขาวหรือมีเอ็คชูเด็ทเปนหยอม 
 Diagnostic Ultrasonography ที่ใช Philips SDR 1200 เพื่อการตรวจวิเคราะหโรค tendon และ 
ligament injuries 

1. สวนประกอบ 
1.1 Linear transducers 
1.2 5.0 MHz 
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1.3 Photo bright 
1.4 Freeze และ Shutter เปนที่เหยียบ 
1.5 จอภาพ 
1.6 Video tape Sony recorder 
1.7 Printer 
1.8 ชุดอุปกรณครบอยูบนรถเข็น 
 

2. เทคนิคและวิธีการใช 
2.1 มาปวยดวยปญหา lameness จากเอ็นอักเสบ และ ligament ตางๆ 
2.2 ทําการโกนขนตลอดสวนบวมอักเสบของขาอาจจะทั้ง 2 ขาง 
2.3 ใช 5 MHz หรือ 7.5 MHz linear transducers 
2.4 ตรวจดู  

Superficial digital flexor tendon 
Deep digital flexor tendon 
Inferior check ligament 
Third metacarpal-tarsal bone 

2.5 จะพบความผิดปกติตางๆ ได 
 Diagnostic Ultrasonography ที่ใช Aloka Echo Camera SSD-210 DXII เพื่อการตรวจวิเคราะห
โรคทาง reproductive organ 

1. สวนประกอบ 
1.1 Linear transducers 
1.2 5.0 MHz 
1.3 Freeze 
1.4 Sony video graphic and printer 
1.5 ชุดอุปกรณครบอยูบนรถเข็น 

2. เทคนิคและวิธีการใช 
2.1 ตรวจดูเยื่อบุเมือกของมดลูก ปาก cervix 
2.2 ทํา rectal palpation คลํารังไข มดลูก และปกมดลูกตรวจลักษณะ ขนาด ความแข็งนุม ดูดีส

ชารจที่ไหลออกขณะคลํา 
2.3 Ultrasound ดวย linear transducers 5.0 MHz 
2.4 ภาพมดลูกซาย ขวา ดูรังไขและขนาดไข มดลูก ซาย-ขวา ความหนาผนังและชองภายในมี

ของเหลวซิคริช่ัน และ purulent discharges 
2.5 อาจมีการตรวจเปนภาพ M-mode 
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2.6 Swab สวนภายในของ cervix 
2.7 Biopsy สวนดานบนของผนังมดลูกกอนหนาถึง cervix 

 
 6. Anaesthesia machines 
 เครื่องมือใหยาเพื่อวางยาสลบในสัตวใหญ เพื่อใหสัตวสงบและปราศจากความเจ็บปวด เมื่อจะ
ทําศัลยกรรม 
 เคร่ืองดมยาสลบจะประกอบดวย 

1. แกสสลบ 
2. เครื่องดมยาสลบ ระบบไหลเวียนเขาสูปอด 

1. แกสท่ีใช Halothan, Isofluran, Nitrous Oxide, Oxygen 
2. Anaesthesia machine 

เคร่ืองแบบ To and Fro (Pendelsystem) 
 CO2-Absorber Endotracheal tube ผานทางปาก 

1. ถัง O2 
2. เกยรักษาระดับความดัน O2 
3. ระดับความดันที่ไหลเวียน (Liter per minute) 
4. Vaporizers (เครื่องเปลี่ยนของเหลวใหเปนไอ) 
5. สายทอที่มี Gas บริสุทธิ์ไหลผาน 
6. To and Fro: “Co2-Absorber (Pendel Anaesthetic system) 
7. ถุงลมหายใจ (rebreathing bag) 
8. Endotrachest tube ที่เปาถุงลมโปงพอง 
9. ที่ลดระบายแกสออก 

Circle System 
1. Endotracheal tube อากาศเขาออก 
2. Gas ไหวเวียนเปน circle & Atemgas CO2 Absorber ถุงพักลม หายใจ 
3. CO2 Absorber 
4. Artificial Respirator 
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ปฏิบัติการตรวจภาวะขากะเผลกในมา 
(Equine Lameness Examination) 

 
วัตถุประสงค : 

1. เพื่อทราบถึงหลักการและเทคนิคเบื้องตนในการตรวจภาวะขากะเผลกในมา 
2. สามารถตรวจภาวะขากะเผลกอยางงายทีพ่บในมาได 
3. รูจักใชอุปกรณเบื้องตนในการตรวจภาวะขากะเผลก 

หัวขอการสอน : 
1. หลักการตรวจ 
2. ชนิดของเครื่องมือ 
3. เทคนิคการตรวจ 

อุปกรณ : 
1. มา 
2. ขลุม และสายจูง 
3. ที่หนีบกีบ (Hoof tester)  
4. ที่แคะกีบ (Hoof pick)  
5. คอนยาง 
6. spur 
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การตรวจภาวะขากะเผลก : ประกอบดวย  
1. การวินิจฉัยภาวะขากะเผลก มีจุดประสงคคือ  
 - สามารถบอกความผิดปกตทิี่ตองการตรวจ (การเดนิ , การวิ่ง)  
 - กําหนดตําแหนงของอวยัวะที่มีความผิดปกติ (เชน หัวเขา ,กีบ)  
 - อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางพยาธิวทิยา  
 
2. การซักประวัติจากเจาของมา 
 -ระยะเวลาในการเปนเจาของหรือใชงานมานานเทาใด 
 -รายละเอยีดของการจัดการสุขภาพมาลาสุด เชน ชนดิคอกที่อยู, ชนดิอาหาร, การตอกเกอืก , การ
ออกกําลังกาย  
 -การใชยารักษามาตัวนี้คร้ังลาสุดเมื่อใด  
 -เจาของเหน็ความผิดปกติเกดิขึ้นที่ขาใดกอน, ระยะเวลาที่เกิดปญหาวานานเทาใด, รายละเอียดของ
เหตุการณที่มสีวนเกีย่วของที่ทําใหมาเจ็บ, ระดับความรนุแรงของภาวะขากะเผลกเพิม่ขึ้นหรือลดลง 
 -ตรวจสอบกับคนเลี้ยงหรือเทรนเนอร ถึงการเปลี่ยนแปลงใดใด กบัตัวมากอนทีจ่ะเริ่มมภีาวะขา
กะเผลก  
 
3. การตรวจทางคลินคิ 
 3.1 การตรวจโดยรวมโดยดูสวนตาง ๆ ดังนี ้ 
  - ความสมบูรณของรางกาย 
  - โครงสรางของลําตัว , ขา , กีบ  
  - ทาทางการยนืและการแบกรับน้ําหนักของขา 
  - ความสมดุลของกระดูก และกลามเนื้อ  
  - การบวมหรือหนาตวัผิดปกติ ที่สวนของรางกาย 
  - รองรอยของการเจ็บปวย จากโรคใดใด ทีอ่าจปรากฏใหเห็นจากรางกาย  

3.2 การตรวจเฉพาะขา (Limb)  
 โดยยดึลําดับขั้นตอนดังนี ้

3.2.1 การมองดู (Inspection) หาความผิดปกติที่อาจพบเชน  
   - รูปขาพิการ (limb deformity) 
   - การบวมหรือการหนาตวักวาปกติของขา 
   - แผลเปนที่ผิวหนัง (Skin wound) เพื่อ 
   - การฝอลีบ ของกลามเนื้อขา 
  3.2.2 การคลําตรวจ (Palpation) เพื่อ 
   - รูสึกถึงความรอน (heat) หรืออาการเจ็บ (pain) จากตําแหนงที่ตรวจคลํา 
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   - ใหทราบถึงตาํแหนงที่บวมหรือหนาตวัข้ึนของขา 
  3.2.3 การจัดทาทางของขอตอที่ขามา เพื่อ 
   - ประเมินการเคลื่อนไหวของขอตอ หรือพิสัยของการเคลื่อนที่(range of  

    motion)  
   - เปนการตรวจความมั่นคงของขอตอ (joint stability), ตรวจหาความ 

   เจ็บปวด (pain) หรือเสียง crepitus จากกระดูกแตก เปนตน  
  
การตรวจภาวะขากะเผลกของขาหนา (Forelmb)  
 1. การตรวจกบี (Hoof)  
  1.1 ตรวจ Hoof – pastern axis  
  1.2 ดูรอยโรคไขลงกีบ (laminitis) ที่ผนังกบีวามีหรือไม 
  1.3 คลําตรวจบริเวณไรกีบ (coronary band) ดูวามีส่ิงผิดปกติ เชน การบวมเฉพาะที่ 
เนื่องจากการกระแทกหรือการติดเชื้อ 
  1.4 ตรวจคลําชีพจรที่ digital artery (digital pulse)  
  1.5 ตรวจดูพืน้กีบวามีลักษณะกีบช้ําหรือมฝีใตกีบหรือไม  
  1.6 ตรวจที่ผนงักีบ (hoof wall) โดยใช hoof tester ตรวจการเจ็บเฉพาะที่  
  1.7 ตรวจดูกีบของขาดานตรงขาม (contralateral limb) เพื่อเปรียบเทยีบเสมอ ถาอาการที่
พบไมเดนชดั  
  
 2. ตรวจบริเวณขอตอ pastern และ fetlock  
  2.1 ตรวจดวูามีการหนาตวัผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบ ๆ ขอตอ pastern หรือไม  
  2.2 ตรวจดู การบวมจาก synovial effusion  
  2.3 ตรวจดกูารบวมจาก articular effusion  
  2.4 ตรวจดกูารบวมจาก digital sheath  
  2.5 คลําตรวจดูบริเวณรอยตอระหวาง suspensory ligament (SL) และ proximal 
sesamoid bones  
 

3.ตรวจดูบริเวณกระดูก Cannon bone (third metacarpus)  
 3.1 คลําตรวจดูเสนเอ็น  
  - Superficial digital flexor tendon (SDFT)  
  - Deep digital flexor tendon (DDFT)  
  - Accessory ligament of deep digital flexor tendon (AL-DDFT) 
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  - Suspensory ligament (SL)  
 3.2 ตรวจหาลกัษณะ Bowed tendon (การอักเสบของ SDFT)  
 
4. การตรวจบริเวณกระดูกเขา (Carpus)  

4.1 งอขอ carpus เพื่อการตรวจขอบกระดูก เขา ทั้งหมด  
4.2 คลําตรวจดาน palmar เพื่อ ดูวามีการบวมของ carpal sheath หรือไม และตรวจคลํา

ดูความแข็งแรงของ accessory carpal bone  
 
5. การตรวจหัวไหล (shoulder) และ ขอศอก (elbow)  

5.1 ตรวจดกูารขยายใหญของขอตอบริเวณหัวไหล และขอศอกเพื่อดวูามกีารบาดเจ็บจาก
การกระแทกหรือติดเชื้อ 

5.2 ใชการฟง โดย stethoscope เหนือผิวกระดูกเพื่อฟงเสียงผิดปกติของกระดูกแตก เชน 
crepitus 

การตรวจภาวะขากะเผลกเนื่องจากความผิดปกติที่สันหลัง (Back)  
 

1. มาที่มีการเจ็บหลัง มักมีประวัติสมรรถภาพทางกีฬาลดลง  เชน ไมยอมกระโดด  
2. การตรวจสันหลังมา ตองใหมายนืรับน้ําหนกัตัวตามปกติ แลวตรวจดูบริเวณเสนกึ่งกลางลําตัว 

(dorsal midline) จากมุมสูง (top view) การพบเสนกึง่กลางลําตัวโคงไปดานใดดานหนี่งมกับงชี้
ถึงการเกิด muscle spasm ของกลามเนื้อดานเดยีว  

3. การทดสอบ (Test) :  
1. Pinching over the dorsal spinous processes ที่ตําแหนง withers  

มาปกติจะแสดงอาการ “dipping” of the spine (dorsiflexion)  
2. Pinching over the dorsal spinous processes ที่ตําแหนง sacral  

มาปกติ จะแสดงอาการ ventroflexion  
3. Firm stroking ที่ logngissimus dorsi ดวยปลอกปากกาปลายทู  
4. Pressure ดวย blunt point ที่ dorsal spinous process  

 
 
การตรวจสอบภาวะขากะเผลกจากการเดิน – วิ่ง 

- การเดิน 
- การวิ่งเรียบ  
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ปฏิบัติการ 
Equine Ocular & Respiratory System  

 

Equine Ocular Examination 
วัตถุประสงค 

1. ฝกปฏิบัติการตรวจตาในมา 
2. การใชเคร่ืองมือ direct และ indirect ophthalmoscope 
3. การทํา nasolacrimal flushing ในมา 

อุปกรณและเครื่องมือ 
1. มาทดลองปญหาโรคตา 
2. หองโถงตรวจมา ซองบังคับ หองมืด 
3. เคร่ืองมือตรวจตา ophthalmoscope 
4. โคมไฟ ไฟฉาย 
5. ชุดลางทอน้ําตามา 
6. ยาหยอดตาที่ใชในมา 
7. ถังน้ํา น้ํายาฆาเชื้อ สบู ผา 
8. รถเข็น 2 คัน เพื่อเตรียมเคร่ืองมือตรวจ 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ หลักการตรวจตาในมา 

การตรวจตาและสวนประกอบ 
 บันทึกลักษณะรูปพรรณสัณฐาน อายุ พันธุ เพศ ประวัติสายพันธุ และการเจ็บปวยมากอน 
 หลักการจัดการและชีวิตความเปนอยู 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกในภาวะ การเกิดความพิการ การมองเห็น 
 ปญหาเกิดขึ้นทันทีทันใด หรือเคยเกิดมาในอดีต 
 มีบันทึกการใหการรักษามากอนและผลการรักษา 

การตรวจ 
 จากขอมูล ประวัติสามารถใชเคร่ืองมือใหการตรวจและรักษา 
 การตรวจที่ดีควรทําในซองบงัคับ อยูในหองมืด 
 การตรวจจะอาศัยแสงแดด แสงไฟ 
 ควรจัดแสงสะทอนบนกระจกตาและเลนสตา 
 ควบคุมบังคับมาดวยความนุมนวลดวยไมหมอบิดจมูก หลีกเล่ียงการใช sedation analgesia 

 



Practice in Large Animals Medicine and Surgery-502413  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 

การตรวจแบบ indirect ophthalmoscopy 
 ใช condensing lens และ head light 
 จับถือเลนสใหหางจากตามาประมาณ 2-8 เซนติเมตร นิ้วมือจะถือเลนสแตะอยางแผวเบาเปลือก
ตาบน ของมา 
 head light ถูกสองผานเลนสจากระยะหาง 50-80 เซนติเมตร 
 ภาพ indirect ophthalmoscopy เปนภาพจริงหัวกลับและขยายใหญขึ้น 

การตรวจแบบ direct ophthalmoscopy 
 ในระยะไกล 

 ประโยชนในการประเมินตําแหนงการแผขยายการขุนมัวภายในลูกตา 
 ใชเปน quick screening method กอนท่ีจะตรวจรายละเอียดอยางอื่น 
 ตั้งท่ี 0 จะตรวจมองภาพสวน tapetal หรือ fundus reflex ผานรูมานตา ผูตรวจจะยืนหางจาก
มาประมาณ 1 ชวงแขน 
 จะพบภาพเงา opacity ใน path ของ fundus reflex 

 ในระยะใกล 
 สามารถตรวจตาและสวนประกอบ ตั้งลําแสงขนาดใหญสุด มีแสงสองสวางจากหลอดฮาโลเจน 
 สามารถเปด-ปดสวิตซ ปรับระดับความเขมสวางมากนอยเพื่อใหเหมาะกับการตรวจวิการท่ีอาจ
มีขนาดเล็กได 
 การตรวจ direct ophthalmoscopy ใหเลือกเลนส (lenses housed) ชนิด magnifying (+) และ 
reducing (-) ใน lens magazine 

 การตรวจ 
 ตรวจตาภายนอกและสวนประกอบจะตั้งท่ี +20D ถึง +15D 
 ตรวจมานตาจะตั้งท่ี +15 ถึง +12D 
 ตรวจเลนสตาจะตั้งท่ีประมาณ +12 ถึง +8D ขึ้นอยูกับการตรวจสวนหนาหรือหลังของเลนส 
 ตรวจ aqueous และ vitreous จะตั้งระหวางกลางๆ 
 ผูตรวจทําการตั้งเครื่องมือตรวจตาตามระยะที่ตองการ ถาเคร่ืองมือวางตรวจอยูใกลตามามากๆ 
ก็ตองระมัดระวังอันตรายเพราะมาอาจเคลื่อนท่ีโดยไมรูตัว 
 ควรทําการตรวจจากตาสวนภายนอกไปยังสวน ocular fundus โดยพยายามถือเคร่ืองมือตรวจ
ตาใหระยะหางใกลตามาคงที่ไมเปล่ียนแปลง 
 การตรวจจะตองทําการปรับตั้งโฟกัสเลนสเพื่อการตรวจ 
 การตรวจ direct ophthalmoscopy ในระยะใกลจะใหภาพจริงหัวตั้ง และกําลังขยายมากกวา 15 
เทา 
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เอกสารที่เกี่ยวของ หลักการตรวจตาในมา 
 
1. การตรวจโรคบริเวณภายนอกลูกตา 

 สังเกตบริเวณรอบๆ ลูกตา บวม บาดแผล eczema แผลถลอก เนื้องอก แผลนอนทับ secretion 
 สังเกตหนังตา บวม บาดแผล กระดูกแตกหักบริเวณขอบเบาตา eczema ขนรวง 
 สังเกตขอบของหนังตา บวมเฉพาะแหงหรือท่ัวเปลือกตา บาดแผลแบบหดยนรั้งมีรอยฉีกขาด 
Entropion Extropion มีขนตาสองชั้น ภาวะขนงอกคุด หนังดานหนาขนคิ้วหรือขนตารวง 
secresion 
 สังเกตชองระหวางหนังตา เปลือกตา กระตุก หรืออาการตากระพริบ (อัมพาตทุก 6-7 วินาที) 
เปลือกตาปดไมสนิท/ตาหลับไมมิด (บวม อักเสบ ภาวะไวตอแสง) เปลือกตาปดหรือตีบแคบ 
 สังเกตสวนลูกตา atrophy หรือ hypertrophy 
 สังเกตเยื่อบุตาสวน palpebral conjunctiva sclera conjunctiva ectropionization (บวม สี การ
หดยน วัตถุแปลกปลอม หลอดเลือดมาก เยื่อเทียม secretion  
 สาเหตุสวนหนังตามที่สาม ลักษณะพื้นผิวสวนหนา สวนหลัง หรือสวนของนัยนตาที่ 3 (เนื้อ
งอก การมีสารสีจับ) 
 การตรวจโรคระบบน้ําตา ตอมน้ําตา ชองทอน้ําตา น้ําตา ชองเปดของทอน้ําตา ทอน้ําตา ถุง
น้ําตา การชะลางสวนของทอน้ําตา 

2. การตรวจโรคสวน cornea 
 กายวิภาคพื้นผิวหนา cornea เราจะแบงสวนพื้นผิวหนาของ cornea เปนสี่สวน ดังนี้ 

 
dorsal 

 
 
   nasal      temporal 
 
 

ventral 
 อุปกรณเคร่ืองมือและยาที่ใชในการตรวจโรคของ cornea 
1) focal illumination : pocket-lamp, otoscope, loupe or magnifying lens. 
2) loupe, lens 
3) keratoscope 
4) slit lamp 
5) lid retractor, lid stretcher 



Practice in Large Animals Medicine and Surgery-502413  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 

6) local anaesthesia : cornecaine, chibroceracaine cocaine, lidocatine, mepivacaine 
(scandicain®) 

7) dye : fluorescein 
8) physiology normal saline 
 การตรวจโดยการสังเกตสวนพื้นผิวหนาของ cornea อาจจะสังเกตโดยดูผานแสงแดด 
แสงอาทิตย หรือแสงจากไฟฉายสอง 

ภาวะปกติ  
 จะพบลักษณะการเปนประกายเปนพื้นเรียบ ใส เปนประกายโปรงใส 
พยาธิสภาพ 

1) opacity or turbidity : local, circumscribe, diffuse (somoke, cloudy, milky, porcelain-
color, yellowish) 

2) other chromatic aberration 
3) pigment 
4) conjunctival congestion 
5) dermoid 
6) epithelium lesions 
7) injury, perforation 
 การตรวจสอบสภาวะที่ไวของ corneal sensibility หรือ corneal reflex 
 ผิวหนาของ cornea ชื้นแฉะเนื่องจากน้ําตาที่เกิดจากโรค siccus conjunctivitis 
 การตรวจโรค การโคงนนูออกของ cornea ซ่ึงจะตองใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา keratoscope 
(keratoscopy) ซ่ึงอาจจะพบ 
1) scar 
2) keratoconus, keratoglobus 
3) corneal facet 
 วิธีการใชทดสอบความบกพรองของ cornea 
1) anaesthesia 
2) เคลือบสีดวย fluorescein 
3) ลางดวยน้ําเกลือสะอาด 
 การตรวจโรค cornea สวน parenchyma 
1) opacity 
2) infiltration 
3) scar 
4) injury 
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5) ciliary congestion 
 การตรวจโรค cornea สวนภายใน 
1) smoky opacity 
2) spot or patch pigmentation 
 การตรวจโรคสวนชองระหวาง cornea กับมานตา (anterior chamber) 
1) การตรวจความสามารถการผานไปไดลึกมากนอยของลําแสงไฟที่ใชสองดู 
2) exudate : blood, pus, fibrin, foreign body (hypopyon, hyhema, parasites) 

3. การตรวจโรคสวนมานตา (Iris) 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมานตา 
1) สีและรูปแบบ 
2) ซิลเลียร่ี บอดี้ 
3) innervation ลักษณะของ reflex arc : light irruption – retina – fasciculus opticus – 

chiasma – Tractus opticus – N. Oculomotorius – ciliary gangion – iris 
 อุปกรณ เคร่ืองมือและยาที่ใชในการตรวจโรคมานตา 
1) focal illumination 
2) atropine, homatropine, myriaticum Roche® 
 การตรวจโดยการสังเกตบริเวณสวนหนาของมานตา 
1) color and pattern 
2) situation, front structure, induction 
3) appendage, defect (coloboma), adhesion (synechia), occlusion of pupil 
4) papillary reaction 

4. การตรวจโรคสวน lens ตา 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ lens ตา 
1) โปรงใส 
2) เปนผลึกโคงออกทางดานหนาและหลัง (biconvex crystalline lens) จะมีเลนสตาเรียกวา 

anterior pole และ posterior pole 
 อุปกรณเคร่ืองมือและยาที่ใชในการตรวจโรค lens ตา 
1) focal illumination 
2) ophthalmoscope 
3) atropine homatropine, mydriaticum Roche® 

 
 การตรวจโดยการสังเกตโรคของ lens ตา โครงสรางของ lens ตาประกอบดวย 
1) ปลอกหุมเลนสตา (capsule) 
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2) เยื่อชั้นนอกดานหนา (anterior epithelium) 
3) สวนซีเมนท 
4) เสนใยเลนสตา (lens fibers) 
5) เสนยึดเลนสตา (suspensory ligament or zonules of Zinn) 

 พยาธิสภาพ 
1) ตอกระจก (cataract) 
2) เลนสตาเคลื่อน (luxation of lens) 
3) เลนสตามีแสงสะทอนและแข็งตัว (lens reflex and sclerosis) 
4) การเบลอของเลนส (Astigmatism of lens) 

5. การตรวจโรคสวนวุนตา (Vitreous humor) 
 กายวิภาค 
 อุปกรณ เคร่ืองมือและยา 
1) local illumination 
2) ophthalmoscope 
3) atropine, mydriaticum Roche® 
 การตรวจสองสวนวุนตา (illumination or screening of vitreous humor) 

ภาวะปกติ 
 โปรงใส (Transparent) 
 โปรงแสง (Translucent) 
พยาธิสภาพ 

1) embryonic malformation (Persistent hyaloids arteria membrane) 
2) bleeding or hemorrhage 
3) inflammatory infiltration 
4) diffuse opacity of vitreous humor and synchisis – (synchisis or synchysis) scintilans 
5) asteroid hyalosis 
6) retinal detachment 

6. การตรวจโรคสวนจอรับภาพ (Ocular fundus) 
 กายวิภาคของสวนจอรับภาพในสัตวแตละชนิดจะมีความแตกตางกันออกไป 
 อุปกรณ เคร่ืองมือและยา 
1) focal illumination 
2) Heimholtz ophthalmoscope 
3) Ophthalmoscope with Rekoss disk 
4) Atropine, mydriaticum Roche®) 
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 ภาวะจอรับภาพ 

ภาวะปกติ 
1) tapetum lucidum 
2) tapetum nigrum 
3) optic papilla nerve (discus nervi optici) : pale red to redish orangish – light quality; 

round to oval shape, vascularization 
 พยาธิสภาพ (pathological findings) 

1) retinal detachment : partial, total, curtain membrane 
2) coloboma of retina 
3) inflammation of retina : changes of color, pigmentation 
4) choked disk or papilla edema 
5) hillock or eminence of papilla : brain abscess 
6) color changes of papilla : atrophy of optic nerve – amaurosis – (pallid, vessel waste, 

reduction or diminution) 
 

Nasolacrimal flushing in the horse 
 
 การฉีดชะลางของทอน้ําตาจากสวนตาหรือชองเปดทอน้ําตาภายในจมูก จะชวยในการตรวจสอบวา
ทอน้ําตาเกิดปด ตีบ ตัน หรือไม 
 อุปกรณ 

 เข็มขนาดเบอร 18 ท้ังมีปลายทูหรือปุมมน (Blunt 18-gauge) 
 หลอดสวนทอปสสาวะขนาดเล็กของสุนัขเพศผู หรือทอยางโปลีเอททีลีน ขนาด
เสนผาศูนยกลางขนาดเล็ก (small canine urethral catheter) 
 tube ท่ีใชรักษาโรคเตานมอักเสบ 
 lacrimal canula 
 xylocain 
 tranquilizer 
 physiological saline 
 boric acid 
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วิธีการปฏิบัติ 
1. ตําแหนงของ nasal ostium อยูบนพื้นของชองรูจมูก (ประมาณ 5 เซนติเมตร) จากขอบขาง

จมูกทางดานลาง จะเห็นชองรูทอน้ําตาบริเวณรอยตอผิวหนังกับเยื่อบุเมือกจมูก 
2. บังคับดวยไมหมอบิดจมูกหรือ tranquilizer 
3. อาจจําเปนตองใหยาชาชนิดขี้ผึ้งทาเฉพาะแหงบริเวณรอบๆ ชองเปดเปนรัศมี 2.5 เซนติเมตร 
4. สอดใสทอสายยาง catheter เขาไปในรูทอน้ําตาชองรูจมูก ประมาณ 1 เซนติเมตรหรือกวา 
5. ชะลางทอน้ําตาดวยน้ําเกลือปลอดเชื้อ 10 ซีซี. หรือกวา น้ําเกลือท่ีฉีดเขาไปจะไหลไปออกที่ 

lacrimal puncta ท่ีบริเวณมุมเปลือกตาบนและลาง 
6. อาจใช chloramphenical succinate 1 กรัม และ colistin 125 มิลลิกรัม ผสมลงในน้ําเกลือปลอด

เชื้อ 250 ซีซี เพื่อใชในการชะลาง 
 ในมาการเกิดการ obstruction ของ nasolacrimal duct จะทําใหเกิดการอักเสบของตา การฉีดชะ
ลางสวนของทอท่ีเกิดการอุดตันมีความจําเปน เพื่อท่ีจะทําใหทอน้ําตาเปดโลงเปนไปตามปกติ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Equine Respiratory System 
วัตถุประสงค 
                1.  ฝกปฏิบัติการตรวจระบบทางเดินหายใจสวนตนไปถึงสวนลางคือปอด 

2.  ฝกทักษะหลักการตรวจโดยวิธี Inspection, Palpation, Percussion และ Auscultation 
3.  เปาหมายการเรียนรูจะสามารถตรวจวินิจฉัยถึงความปกติและผิดปกติในระบบทางเดินหายใจใน
สัตวใหญ 

อุปกรณและเครื่องมือ 
1. มาปวยดวยระบบทางเดินหายใจ 
2. หองโถงตรวจมา ซองบังคับ 
3. อุปกรณท่ีใชในการตรวจเคาะปอดและบริเวณผิดปกติดวย Plexor และ Pleximeter และ 

Stethoscope 
4. Rebreathing bag 
5. ถังน้ํา น้ํายาฆาเชื้อ สบู ผา และเครื่องใชอ่ืนๆ 
6. รถเข็น 2 คัน เพื่อเตรียมเคร่ืองมือตรวจ 



Practice in Large Animals Medicine and Surgery-502413  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 

เอกสารที่เกี่ยวของ หลักการระบบทางเดินหายใจ 
 

 การหายใจเปนขบวนการที่มาจะนําเอาออกซิเจนมาใช 
 การกําจัดเอาคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย 
 Cells สวนตางๆ ของรายกายจะไดออกซิเจนจากเลือด 
 และตอมาก็ขับถายออกไปเปนคารบอนไดออกไซด 
1. ขบวนการของการหายใจ 

 อากาศจะสามารถเขา-ออกจากปอดไปตามกระแสไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือด 
 ไดจากการมีความดันเลือดท่ีแตกตางกัน 
 เม่ือบรรยากาศที่มีความดันมากกวาความดันภายในปอด 
 อากาศที่ไหลผานจะลดลง ซ่ึงแกสนี้ก็จะมีความดันคอยๆ เพิ่มขึ้น 
 จึงทําใหออกซิเจนเคลื่อนจากบรรยากาศเขามาในปอด 
 จึงเกิดการหายใจเขาท่ีเรียกวา Inspiration 

 ในทางตรงกันขาม เมื่อความดันภายในปอดมากกวา การเคลื่อนไหวของอากาศก็จะมีทิศทางในทาง
ตรงกันขาม 

 โดยจะมีอากาศจากปอดไปยังบรรยากาศภายนอก จึงเรียกวา Expiration 
 ความดันนี้จะคอยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของชองทรวงอก การ
หดเกร็งและคลายตัวของกลามเนื้อท่ีชวยการหายใจ ก็จะนําไปสูการแลกเปล่ียนอากาศได 
 กระบังลมเปนรูปโดม ซ่ึงจะโคงนูนในทิศทางไปขางหนาของทรวงอก 
 จึงทําใหมันเกิดการโคงเวาไปขางหนา 
 ขอบของกระบังลมจะประกอบดวยสวนกลามเนื้อลายตรงกลางจะเปนเสนเอ็นขนาดใหญ จะมี
เสนประสาท prenic nerve ขวาและซาย supply ในแตละขางของกระบังลม 
 Prenic nerve นี้อาจจะเห็นเปนแขนงเขาไปยังกระบังลม 

 การหดเกร็งของกลามเนื้อสวนของกระบังลม จะมีกําลังทําให contents ในชองทองถูกดันไปทาง
ขางหลัง 

 และสวนทรวงอกก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้น 
 กลามเนื้ออ่ืนๆ เชน pectorals, serratus ventralis และ intercostal muscles ระหวางกระดูก
ซ่ีโครงอาจจะมีการหดเกร็งเชนกัน 
 ก็จะมีผลทําใหทรวงอกมีขนาดใหญขึ้น จากสวนหนาไปยังขางหลัง และขยายออกดานขาง 
 การเพิ่มขึ้นของขนาดทรวงอกจะเกิดความดันภายในทรวงอกลดลงในชวงปลายของการหายใจ
ออก 
 ความดันภายในทรวงอกจะอยูท่ีประมาณ 2.5 mmHg ซ่ึงนอยกวาความดันบรรยากาศภายนอก 
 ความดันนี้เม่ือระหวางหายใจเขาจะตรงกันขาม 
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 ปอดจะบรรจุอยูในผนังทรวงอก แผขยายอยูเต็ม intra-lung pressure จะเกิด subatmospheric 
 ก็จะทําใหอากาศเคลื่อนเขาไปในปอด 
 ตอมาเมื่อเกิดการหายใจออกก็จะเกิดมีการหดตัวลงของเนื้อเยื่อปอด 

2. ชนิดของการหายใจ 
 Costal (thoracic) breathing จะพบการเคลื่อนไหวของกระดูกซ่ีโครง 
 จะเกิดเมื่อตองการอากาศมากกวาปกติ 
 จะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของกระบังลม ขบวนการหายใจเขาจะเกิดขึ้นจากมีการหดเกร็งของ
กระบังลม 
 Abdominal (diaphragmatic) breathing การหดเกร็งของกระบังลมจะทําใหเปนการ
เคล่ือนไหวของทองและเกิดระหวางที่มีการหายใจอยางธรรมดาอยางเบาๆ 
 Eupnea (Eu, well; pneu, air) เปนการหายใจปกติอยางเบาๆ 
 Dypsnea การหายใจลําบาก 
 Apnea ไมหายใจ 
 Hyperpnea การหายใจที่มีการเพิ่มในความลึกหรืออัตราหรือท้ังสองอยาง 
 Polypnea การหายใจเร็ว ตื้น เชน แกะที่อยูในภาวะ heat stress 

3. การตรวจเคาะตําแหนงของปอดมา (Percussion lung location) 
 ปกติแลวประมาณการของตําแหนงปอดจะอยูท่ีระหวาง intercostals space ท่ี 2, 12 และ 17 ท้ังซาย
และขวา 
 การตรวจบริเวณปอดกระทําได 2 วิธีคือ 
 Approximate limits of percussable lung จากตําแหนงทางกายวิภาคที่ตางๆ เชน 

สวน Cranial border จะเปนแนว shoulder musculature 
สวน Dorsal border จะเปน back musculature 
สวน Caudoventral border จะเปนดังนี้ 

 17th intercostals space ท่ีอยูติดกับแนวกลามเนื้อสันหลัง 
 16th intercostals space ท่ีอยูในระดับดานลางหัวกระดูก tuber coxae 
 14th intercostals space ท่ีอยูในแนวระดับกระดูก tuber ischii 
 11th intercostals space ท่ีอยูในแนวระดับตําแหนงขอกระดูกหัวไหล 
 9th จะเปนบริเวณ middle lobe ของปอด 
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 Percussion of lung location 
3.1 การตรวจเคาะหาตําแหนงปอดทั้งซายและขวาในแนวระดับและแนวดิ่ง (Horizontal and 

Vertical percussion) 
3.2 การตรวจเคาะหาตําแหนงของปอดทั้งซายและขวาโดยการตรวจเคาะดวย pleximeter และ 

plexor ระหวาง intercostals space 2-17 และจากดานบนลงดานลาง ทําการฟงเสียง ผล
การเคาะวาบริเวณปอดสิ้นสุด intercostals space ท่ีใดใหทําเครื่องหมายดวยชอลกสีไว 
ดําเนินการตรวจเคาะไปถึง intercostals space ท่ี 17 จากนั้นใหลากเสนจุดท่ีเปนขอบ
สิ้นสุดของปอดที่ตรวจเคาะได (ตําแหนงชอลกสี) ตั้งแตตนจนถึง intercostals space ท่ี 17 
ก็จะเปนตําแหนงของบริเวณปอด ใหทําการตรวจเคาะปอดทั้งสองเพื่อการเปรียบเทียบและ
ใหพิจารณาตรวจแยกวินิจฉัยถึงภาวะปกติหรือเปนโรค 

 การตรวจเคาะปอดปกติจะพบเสียง Resonance sound 
 ลักษณะปอดมีเสียงทึบหรือเสียงลักษณะชื้น จะพบเสียง Dull sound หรือ Moist 
sound (Emphysema หรือ Enlargement) 

4. การฟงเสียงจากรางกายดวย Stethoscope 
 การตรวจฟงเสียงของการหายใจ อัตราการหายใจกี่คร้ังตอนาที 
 การตรวจฟงเสียงของการหายใจ 

o Normal lung sound 
o Abnormal lung sound 

 Crackle, wheezes และ friction rubs 
 Absence (Diaphragmatic hernia) 

 การตรวจฟงเสียง Rebreathing technique (increase Tidal volume และ Respiratory rate) 
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ปฏิบัติการ 
การตรวจวินิจฉัยโรคระบบผิวหนัง  

 
วัตถุประสงคของปฏิบัติการ: 
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจในหลักการการตรวจวินิจฉัยโรคระบบผิวหนังเบื้องตน 
2. เพื่อใหนิสิตฝกการตรวจวินิจฉัยโรคระบบผิวหนังเบื้องตนได 
  
          การตรวจวนิิจฉัยโรคระบบผิวหนงั ควรทําการตรวจอยางละเอียด เชนเดยีวกับการตรวจในระบบ
อ่ืน ๆ กลาวคือ ตองทําการตรวจเปนขั้นตอนอยางมีระบบ สําหรับการตรวจระบบผิวหนัง เพื่อการ
วินิจฉยัโรคไดอยางถูกตองนัน้ กระทําไดดงันี้    
          1. การตรวจทางคลินิก (Clinical Examination) โดยทําการบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกบัสัตวปวย 
ดังนี ้ อาย ุ เพศ พันธุ ประวัติการเปนโรคผิวหนังและการใหยาเพื่อบําบัดรักษา ตําแหนงของวิการที่ปรากฏ
ใหเห็นในระยะแรก ระยะเวลาที่เปนโรค รวมถึงความรุนแรงที่เกดิขึ้น  นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงอาการคัน
ที่ปรากฏใหเหน็ (pruritus) การติดตอจากสัตวปวยไปยังสัตวปกติหรือคน รวมทั้งปจจัยทางดานอาหารและ
สภาพแวดลอมดวย  
           2.  การตรวจรางกายทั่วไป (Physical Examination)  
               2.1 พิจารณาถึงรูปแบบและการกระจายตัว รวมทั้งตําแหนงของวิการทีเ่กิดขึ้น  
               2.2 พิจารณาลักษณะของวิการที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง โดยแยกเปน primary lesion และ 
secondary lesion รวมทั้งประเมินสภาพของขนที่ปกคลุม เชน ขนรวง (alopecia) หรือขนรวงผิดปกติ (hair 
abnormality)  
               2.3 การพิจารณาลักษณะเฉพาะของวิการที่เกิดขึ้น  
          3.  การวินิจฉยัทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Aids)  
               3.1 skin scraping  
               3.2 impression smear  
               3.3 fungal, bacterial or viral culture  
               3.4 biopsy 
               3.5 hormonal assays  
               3.6 hemogram and blood chemistry  

4.  รวบรวมขอมูล  นําขอมูลที่ไดมาสัมพนัธกันและทําการวินจิฉัยแยกโรค  
5. วินิจฉยัแยกโรคใหนอยทีสุ่ด รวมทั้งวางแผนในการทดสอบเพิ่มเติมและวาง                    

             แนวทางในการรักษาและพยายามวินิจฉยัโรคขั้นสุดทายในที่สุด  
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ประวัติ (History) 
ในรายของโรคผิวหนังประวัติสัตวปวยเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนอยางมากทีจ่ะชวยใหสัตวแพทย

สามารถวินิจฉัยโรคไดถูกตอง และชวยใหการจัดการรักษาประสบผลสําเร็จ สําหรับการซักประวตัิที่สําคัญ 
เพื่อประกอบการวินิจฉยัโรคผิวหนังที่สําคญั ไดแก  
           อายุ (Age) เชนเดียวกับโรคอื่นๆ อีกมาก ที่การเกิดโรคผิวหนังจะพบในแตละกลุมอายุที่แตกตาง
กัน เชน dermatophytosis, exudative epidermitis และ congenitohereditary dermatoses จะพบมาใน
สัตวอายุนอย ในทางตรงขาม skin tumor และ hyperadrenocorticism จะพบมาในสัตวอายุมากกวา แต
อยางไรก็ตาม อายุก็ไมใชปจจัยหลัก หรือสวนที่สําคัญในการเกิดโรคผิวหนัง  
           พันธุ (Breed) พบวาในบางครัง้โรคผิวหนังบางอยางพบในสัตวพันธุหนึ่งมากกวาสัตวพนัธุอ่ืนๆ 
เชน linear keratosis และ unilateral papular dermatosis ใน Quarter horse และ dermatosis vegetans 
ในสุกรพันธุแลนดเรซ เปนตน  
           เพศ(Sex) สําหรับเพศไมเปนสิ่งสําคัญมากนกัในการใชเปนเครื่องมือสําหรับชวยในการวนิิจฉัยโรค
ผิวหนัง เชน Equine hyperadrenocorticism และ Bovine herpes mammilitis พบมากในเพศเมีย ในขณะที ่
Equine mastocytoma และ  Ovine Clostridium novyi พบในเพศผูมากกวา  
           พันธุกรรม (Familial occurrence) โรคผิวหนังหลายๆโรคมีสาเหตุโนมนํามาจากพันธุกรรม เชน 
cutaneous asthenia, dermatosis vegetans, hypotrichosis เปนตน  
 อิทธิพลของฤดูกาล (Seasonal influences) โรคผิวหนังบางโรคพบมากในชวงฤดูกาลที่แตกตางกนั 
เชน pollen-related atopy, foliage and chemical-related contact dermatitis พบมากในชวงฤดรูอน สวน 
dermatophytosis, chorioptic mange, salt-related contact dermatitis พบมากในฤดหูนาว  
           สภาพสิ่งแวดลอม (Environmental considerations) การพิจารณาถงึสภาพสิ่งแวดลอมโดยละเอียด 
เชน ส่ิงปูรอง สภาพอากาศ โรงเรือน และการจดัการตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนตอการ
วินิจฉยัโรคผิวหนัง  
           ประวัติการเปนโรคผิวหนังมากอน (Previous skin disease) ประวัติสัตวปวยเกีย่วกับการเปนโรค
ผิวหนังมากอนจะชวยใหสามารถวินิจฉัยโรคและวางแนวทางในการรักษาโรคไดเปนอยางด ี เชน การเกิด 
pruritic dermatisis จากโรค allergy หรือ ectoparasitic skin disease พบวาเกดิในชวงเวลาเดียวกนัของทุก
ป  
           ประวัติการใหการรักษา (Previous and current therapy) สัตวปวยดวยโรคผิวหนังมักจะถูกทําการ
รักษาโดยเจาของ เชน การอาบน้ํา การสเปรย การใชผงโรยตัวมากอน โดยอาจจะปรึกษาหรือไมปรึกษา
สัตวแพทยก็ตาม ดังนั้นประวัติการใหการรักษาจากเจาของเปนสิ่งจําเปนโดยพจิารณาถึง  
          1. ยาหรือสารเคมีที่ใช  
          2. ขนาดที่ใชกับสัตว  
          3. ความถี่ในการใช  
          4. ระยะเวลาที่ใช  
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          5. ผลจากการใชยาหรือสารเคมีดังกลาว  
          วิการของผิวหนังในระยะแรก (Initial skin lesion) ประวัติเกี่ยวกับการพบวกิารบนผิวหนังใน
ระยะแรก รวมทั้งบริเวณที่พบเปนสิ่งสําคัญมากในการชวยวินิจฉยัโรคเพราะโรคผิวหนังสวนมากมักจะมี
วิการเฉพาะ  
 
          อาการคัน (Pruritus) ประวัตกิารพบหรือไมพบอาการคันในสตัวปวยดวยโรคผิวหนังจะชวยในการ
วินิจฉยัแยกโรคของกลุมอาการของโรคผิวหนังได โดยแบงเปนโรคผิวหนังที่มีอาการคันรวมดวยกับโรค
ผิวหนังที่ไมมอีาการคนั เชน allergic และ parasitic dermatosis พบวามีอาการคันรวมดวย สวน 
endocrine dermatosis จะไมพบอาการคัน ในกรณีที่พบวามีอาการคัน ควรพิจารณาถงึ  
          1. อาการคันเปนสิ่งที่พบครั้งแรกหรือไม  
          2. ความรุนแรงของการคัน  
          3. การตอบสนองตอการคันเมื่อใชกลุมยา glucocorticoid  
  

การตรวจรางกายทั่วไป (Physical Examination) 
           วิการที่มองเห็นบนผิวหนังของสตัวเปนปจจัยสําคัญที่ชวยในการวินจิฉัยโรคไดเปนอยางดีโดย
วิการที่เกดิขึ้นบนผิวหนังจะพิจารณถึง  
          - ชนดิของวิการที่ปรากฏ (Type of lesions)  
          - ลักษณะรูปแบบของวิการ (Configuration of the lesions)  
          - ลักษณะการกระจายตัวของวิการ (Distribution of the lesions)  
          ชนิดของวิการที่ปรากฏ (Type of lesions)  
               วกิารของโรคผิวหนัง สามารถแบงไดเปน  
               1.1 Primary lesion เปนวกิารที่เกิดขึ้นหรือผลมาจากโรคของผิวหนังโดยตรง  
               1.2 Secondary lesion เปนการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในผิวหนังซึ่งอาจจะแปรสภาพมา 
                    จาก primary lesion  หรือเปนผลมาจากปจจัยอ่ืนๆ เชน secondary infection    
                    เปนตน  
   
 
 
          Primary Lesions  
            Macule    
           Patch  
            Papule             
            Nodule (Tubercle) 

Vesicle   



Practice in Large Animals Medicine and Surgery-502413  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 

            Bulla  
            Pustule 
            Wheal (urtica, hive)  
  
          Secondary Lesions  
            Scale (squame หรือ flake) 
             Hyperkeratosis 
            Crust (scab)   
            Erosion  
            Ulcer 
            Excoriation            

Lichenification  
            Pigmentary Disturbance  
   Scar   
            Alopecia (atrichia หรือ atrichosis)  
            Change in Elasticity ความยืดหยุน (elasticity) 
            Quality of Hair Coat  
 
การกระจายตัวของวิการ (Distribution of Lesions) 
           การกระจายตัวของวิการบนผวิหนังมีประโยชนตอการวนิิจฉัยโรคของผิวหนังพอสมควร เชน โรค
ผิวหนังที่พบมลัีกษณะ bilateral symmetry ของรางกาย พบสวนใหญมีสาเหตุมาจากปจจัยในรางกาย 
(hormonal, allergic, drug-related) ในขณะที่โรคผิวหนังที่พบลักษณะ asymmetry พบวามีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอก (microorganism, trauma) โรคผิวหนังทีพ่บดานลางของลําตัว (ventral area) มักเกิดจากการ
สัมผัสโดยตรวจ (contact origin) สวนโรคผิวหนังที่พบดานบน (dorsal area) มักเกดิจาก ectoparasites  
  
 
 
การวินิจฉัยและวิธีการทางหองปฏิบัติการ (Diagnostic and laboratory procedures) 

การวินจิฉัยโรคและวิธีการทางหองปฏิบัติการ มีประโยชนมากตอโรคของผิวหนัง การทดสอบสวน
ใหญสะดวก รวดเรว็ และราคาประหยดัและใหผลดใีนการวินิจฉ ั

การทดสอบโรคของผิวหนัง (Dermatologic Tests)  

          Examinations for Parasites  
          - Acetate tape preparation  



Practice in Large Animals Medicine and Surgery-502413  รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล 

- Skin scraping  
          - Potassium hydroxide or mineral oil preparations  
          - Wood's light examination  
          - Fungal culture  
          - Fungal slide cultures  
          - Stained slide preparations  

          Examinations for Bacteria  
          - Direct or impression smears  
          - Bacterial cultures  
          - Antibacterial sensitivity tests  

            Examinations for Viruses and Protozoas  
          - Viral culture  
          - Serology  
          - Election microscopy  

            Histopathologic Examinations  
          - Skin biopsy  
          - Fixing and staining  

            Allergy Testing  
          - Patch tests  
          - Intradermal tests  

            Immunologic Tests  
          - Immunofluorescent tests  
          - Antinuclear antibody tests  
          - Lupus erythematosus cell preparation  
            Endocrine Tests  
          - Thyroid function  
          - Adrenal function  
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