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ปฏิบัติการ 
Bovine restraint, blood collection and injection technique 

 
วัตถุประสงคของปฏิบัติการ: 
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจในหลักการบังคับสัตว เพื่อใชในการตรวจวินิจฉัยโรคระบบตาง ๆ การเจาะเก็บเลือด 
การฉีดยา และตรวจคลําตอมน้ําเหลือง 
2. เพื่อใหนิสิตสามารถปฏิบัติ บังคับสัตว การเจาะเก็บเลือด การฉีดยา ตรวจคลําตอมน้ําเหลืองที่สําคัญเพื่อ
ใชในการตรวจวินิจฉัยโรคได 

1. การบังคับสตัว 
a. การเขาคางเรือที่ตําแหนงคอของโค เพื่อทําการเจาะเก็บเลอืดที่ เสนเลือด Jugular vein การ

ฉีดยา ตรวจวนิิจฉัยโรค  
 
1. การใชเชือก ในการเขาคางเรือโค 

 
 

2.ลักษณะการเขาคางเรือโคเมื่อโคไมมีเขา 

 
 

3.ลักษณะการเขาคางเรือโคเมื่อโคมีเขา 
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b. การลมโคเพื่อทําการตรวจโคหรือทําศัลยกรรมยอย (minor surgery) 
 

1. ผูลม 5 คน และเชือด ยาว 2 เสน เชือกสั้น 2เสน 

 
 

2. ใชเชือกยาว ผูกคอกับหลัก 1เสน และอีกเสนนํามาทํา loop ลม 
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3. ทําการดึงไปดานหลังและเฉียงไปดานขวาของโค 

 
 

 
 
 
 
 

4. เมื่อโคลมใหเขาตามตําแหนงพรอมกัน 
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5. โคควรจะไมสามารถเคลื่อนไหวได และคอยสังเกตวาทองอืดหรือไม 

 
 

6. กอนทําการปลอยตองตรวจสภาพโค และปลอยเชือกใหเรียบรอย 

 
 

7. หลังจากการลมควรเฝาดูอาการของโค 
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การเจาะและเก็บเลือดโค 
1. อุปกณ การเจาะและเก็บเลือดโค 

 
 

 
 
2. การเจาะเก็บเลือดที่หู 

 
 

3.เช็ดดวยอัลกอฮอล 
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4. การเจาะเก็บเลือดที่เสนเลือดที่คอ 

 
 

5. เอียงเข็มตามแนวของเสนเลือด 

 
 

6. การเจาะเก็บเลือดที่เสนเลือดที่หาง มักเก็บจากโคนม 
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6. ตําแหนงที่ทําการเจาะ 

 
 

 
 
 
8. ตองถอดหัวเข็มออกกอนทุกครั้ง 

 
 

9. นําเลือดไปใสใน ขวด EDTA 
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10. ทําการผสมเลือดและ EDTA 
 

 
 

11. ในการเก็บ serum ตองทําการปลอยลงดานขาง เบาๆ 
 

 
 

2. การฉีดยา เขากลามเนื้อ/เขาใตหนัง/เสนเลอืด 
 

1. เตรียมอุปกรณใหพรอม 
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2. ใช อัลกอฮอลเช็ดปากขวดยา 

 
 

3. ระหวางทําการดูดยาระวังอากาศที่เขาสูขวดยา 
 

 
 

4. ตําแหนงฉีดยาที่คอ 
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5. ตบใกลๆ กับบริเวณท่ีจะฉีด 

 
 

6. ตอหัวเข็มตองทําการเช็ควายาไมอยูในเสนเสือด 

 
 

การใชยาหรือสารเคมีท่ีทําการรักษาหรือฉีดแกสัตวตองทําความคําแนะนํา route ท่ีให และตอง
ดูผลขางเคียงขาง จากเอกสารกํากับของยาอยางเครงครดั 
a. กลามเนื้อ; ปริมาณยาที่ฉีดไมควรเกิน 20 CC ตอตําแหนงที่ฉีด หลังจากทําการฉีดยาควรมี

การคลึงบริเวณที่ทาํการฉีดเพื่อใหยามีการกระจายตัวไดดีรวมทั้งตําแหนงที่ฉีดควรมกีาร
เคลื่อนไหว เชน คอ สะโพก เปนตน 
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b. ใตหนัง; ปริมาณยาที่ฉีดไมควรเกิน 25 CC ตอตําแหนงทีฉ่ีด และ การใหสารน้ําแกโค
เพื่อใหการดูดซึมของสารน้ําคอยดูดซึม หลังจากทําการฉดียาควรมกีารคลึงบริเวณทีท่ําการ
ฉีดเพื่อใหยามกีารกระจายตวัไดดีรวมทั้งตาํแหนงที่ฉดีควรมีการเคลื่อนไหว เชน ใต
ผิวหนังปริเรณคอ  

c. เสนเลือด การใหยาใหทางเสนเลือดควรมีการดูแลและตรวจการเตนของหวัใจรวมดวย ใน
การใหยาในชวงเริ่มตน ควรใหปริมาณทีน่อยและคอยสังเกตอาการวาโคมีอาการแพยาแบบ
เฉียบพลันเกิดขึ้นหรือไม การเดินยาควรเดนิยาชาและควรทําการควบคุมโคใหนิ่งระหวาง
การใหยา หากยามีปริมาณมากอาจใหผสมทางสารที่ใหแกโคได 

 
3. การตรวจคลําตอมน้ําเหลือง (Lymph node) 

การตรวจตอมน้ําเหลืองเปนการตรวจความผิดปกติที่เกิดจากโรคบางอยาง เชน bovine Leukemia 
เปนตน 
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Fig. 123, 124. Above: palpation of externally accessible lymph nodes. 1 = mandibular lymph node, 2 
= parotid lymph node, 3 = medial retropharyngeal lymph node, 4 = superficial cervical lymph node, 
5 = subiliac lymph node, 6 = mammary lymph node. Below, left: cranial view of the pelvic cavity, to 
show rectal palpation of iliofemoral lymph nodes (7) and lymph nodes of the aortic bifurcation (8) 
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ปฏิบัติการ 
การทดสอบ Johnin test 

 
วัตถุประสงคของปฏิบัติการ 
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจในหลักการการตรวจวินิจฉัยโรค Johne's disease 
2. เพื่อใหนิสิตสามารถตรวจวินิจฉัยโรค Johne's disease โดยวิธี Intradermal test ได 

 
  โรคที่ทําใหเกิดอาการทองเสียในโคมีจากหลายสาเหตุ   ทั้งไวรัส,  แบคทีเรีย,  โปรโตซัว 
และจากพยาธิภายในลําไส Johne's disease เปนโรคที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium paratuverculosis โดย
ทําใหเกิดอาการทองเสียเร้ือรัง ผอมแหง (cachexia) อัตราการเจริญเติบโตลดลง เกิดปญหาเกี่ยวกับระบบ
สืบพันธุและน้ําหนักลดลง (Blood and Radostits, 1989, Mckee and McCoy, 1988) 
  เนื่องจากโรคนี้มีระยะฟกตัว (incubation period) ของโรคนานและลูกสัตวที่ไดรับเชื้อจะ
แสดงอาการเมื่ออายุได 2 ปขึ้นไป จึงยากแกการควบคุมโรค และในรายที่ติดโรคไมแสดงอาการ 
(subclinical infection) จะสามารถปลอยเชื้อออกมาเปนระยะกอนที่จะแสดงอาการของโรค (Hietala, 1992) 
ทําใหโรคนี้ยากที่กําจัดออกจากฝูงได จึงกอความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดยเฉพาะในโคนมจะ
มีอุบัติการณของโรคมากกวาโคเนื้อ ทั้งนี้อาจเกิดจากสภาพการเลี้ยงและการจัดการ (Mckee and McCoy, 
1988) 
  ประชุม  อินทรโชติ และคณะ (2524) ไดรายงานโรคนี้เปนครั้งแรกจากโคที่นําเขาจาก
ตางประเทศ  ดิลกและคณะ (2535) ไดทําการสํารวจโรค Johne's disease ใน 4 ภาคของประเทศไทย โดย
วิธี complement fixation test (CFT) พบวามีการกระจายของโรคนี้ทั้ง 4 ภาคโดยเฉลี่ย 3.4 เปอรเซนต    
ดังนั้นในรายที่โคเกิดสภาวะทองเสียเร้ือรัง ควรจะใหความสนใจโรคนี้ดวยโรคหนึ่ง โคอาจตายทั้งที่อาหาร
ยังกินไดตลอด เมื่อผาซากดูจะพบวิการของลําไสที่อักเสบแดง  ผนังลําไสหนาเปนทางยาว  เมื่อนําเยื่อบุ
ลําไสมาปายแผนกระจกและยอมดูจะพบ acid fast bacilli ปจจุบันนี้การชันสูตรโรคสามารถทําไดหลายวิธี 
คือ 
  ตรวจหาเชื้อ Mycobacterium paratuberculosis โดยตรวจจากากร smear อุจจาระหรื่อเยื่อ
บุของลําไสแลวนํามายอมสีเพื่อตรวจหา acid fast bacilli โดยใชกลองจุลทรรศน การ culture เพาะแยกหา
เชื้อโดยวิธี DNA probe และ necropsy ก็เปนทางหนึ่งที่ชันสูตรโรคไดแนนอน นอกจากนี้การทดสอบโรค
โดยใช  Johnin test ก็จะทําไดในภาวะของโรคที่เปนลักษณะ delayed type hypersensitivity หรือการ
ทดสอบทาง serology เพื่อตรวจหา specific antibodies ก็จะไดผลดีในระยะของโรคที่เขาสูภาวะเรื้อรัง เปน
ตน การเลือกวิธีการชันสูตรโรคโดยวิธีการตางๆ นั้นขึ้นกับสภาวะแวดลอมและระยะการเปนโรคของสัตว
แตละตัวเปนสําคัญ 
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  การตรวจวินิจฉัยโดย Johnin test จะใหผลดีในชวงแรก (Hictala, 1992) และพบวาการทํา
วัคซีน modified live - BVD (bovine viral diarrhea) จะมีผลทําใหการตอบสนองในการเกิด delary - type 
hypersensitivity ของรางกายสัตวตอเชื้อ M. paratuberculosis ลดลง (thoen and Waite, 1990) การยอมสี
อุจจาระดวย Ziehl - Neelsen Stained เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งสะดวกและงายสามารถทําไดในพื้นที่ ซ่ึงจากการ
ทดลองโดยการตรวจจากสัตวที่ไดรับเชื้อเขาไป พบวาการยอมสีอุจจาระใหผลบวก 30-60 % และจากการ
ยืนยันจากากรพิสูจนซากใหผลความแมนยําถึง 81 % จากการศึกษาซากโคที่ตรวจพบวาเปนโรคจํานวน 43 
ตัว โดยการใชวิธี Gamma interferon assay จะให specifivity 97 % และ sensitivity 97 % (Hielala, 1992) 
การเพาะหาเชื้อจากอุจจาระเปนวิธีที่จะใหผลแนนอนแตมักพบวามีการปนเปอนสูง และใชระยะเวลาในการ
ตรวจสอบนาน 4-6 สัปดาห (Thomas, 1988) ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยในเบื้องตน ในโคที่แสดงอาการ
ทองเสียเร้ือรัง การตรวจระดับโปรตีนในเลือด  และการยอมสีอุจจาระดวยสี Ziehl-Neelsen จะเปนวิธีการที่
ใชในการวินิจฉัยได 
  พบวาโคที่ใหผลการทดสอบโจนินบวก และใหผลลบตอการตรวจดวยวิธี CFT นั้น 
เนื่องจากการทําทดสอบโจนินนั้นเปนการตรวจหา cell mediated immunity ซ่ึงสัตวที่ติดโรคในระยะแรก
จะตรวจพบไดหลังจากนั้น เมื่อเขาสูระยะหลังจะแสดงอาการหรือไมก็ตามจะไมสามารถใหผลดีในระยะที่
สัตวปลอยเชื้อออกมากับอุจจาระในชวงแสดงอาการ (Norris และคณะ,1989)  
  การทําโจนินมีชวงระยะเวลาจํากัด สวนการตรวจซีร่ัมนั้นจะตรวจหาแอนติบอดีย ซ่ึงแตละ
วิธีจะใหผลแตกตางกันไป เชนการตรวจโดยวิธี อะการแจลอิมมูโนดิฟฟวชั่น (AGID) จะใหผลดีเฉพาะใน
รายที่แสดงอาการ (sherman และคณะ, 1984) และวิธี AGID และ CFT พบ sensitivity ต่ําในระยะที่เปน 
subclinical (sherman และคณะ, 1990) 
  การตรวจทางซีร่ัมวิทยาทุกวิธีจะตองมี false positive และ false negative ซ่ึงมีมากหรือ
นอยข้ึนอยูกับวิธีการ และระยะเวลาของการเปนโรค  โรคพาราทูเบอรคูโลซิสนั้นหลังจากมีการตอบสนอง
แบบ cell mediated immunity แลวจะไมสามารถตรวจทางซีร่ัมวิทยาไดชวงหนึ่ง      จนระยะตอมาถึง
ระยะกอนที่สัตวจะเริ่มปลอยเชื้อออกมากับอุจจาระ สามารถจะตรวจไดโดวิธีอีไลซา (enzyme linked 
immunosirbent assay, ELISA)    ซ่ึง Milmner และคณะ (1990) พบวาใหผล sensitivity 57 % สวนใน
ระยะสัตวแสดงอาการจะมี sensitivity 85 %  สัตวที่เปนโรคและปลอยเชื้อออกมากับอุจจาระแลวมักจะมี 
seroconvert อยูเสมอ ดังนั้นจึงสามารถจะยืนยันการเปนโรคโดยการแยกเชื้อจากอุจจาระ (Yoknomizo และ
คณะ, 1985) 
  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคเปนไปอยางชา และระยะฟกตัวของโรคคอนขางนาน 
การกําจัดโรคตองใชหลายวิธีรวมกัน โดยการกําจัดที่แสดงอาการและใหผลบวกตอการทดสอบ Johnin test 
หรือจากการเพาะหา สัตวอายุนอยจะ susceptible ตอโรคนี้และมักจะแสดงอาการของโรคเมื่ออายุระหวาง 
3-5 ป พบประมาณ 70-80 % ระยะฟกตัวของเชื้อนี้จะกินเวลานานเปนปๆ ฉะนั้นการตรวจทางซีร่ัมวิทยาจึง
ควรทําสม่ําเสมอ เพื่อคัดตัวปวยออกจากฝูงใหเร็วที่สุดเปนการควบคุมโรคนี้ในเบื้องตน 
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อุปกรณและวิธีการ 
 อุปกรณ 
  -  Tuberculin syringe พรอมเข็มเบอร 24 
  -  เครื่องมือวัด Dial cutimeter 
  -  มีดโกน 
  -  Johnin Antigen 
 
 วิธีการทํา 
  1.  ทําได 2 ตําแหนง คือ - ที่แผงคอ (cervical fold) 
            - ที่โคนหาง (caudal fold) 
       ในกรณีที่ทําที่คอ ตองทําการโกนขนบริเวณที่ทํา 

2. นํา syringe ดดู Johnin Antigen 0.2 ซีซี ฉีดเขา Intradermal ตามตําแหนงที่ทํา 
การทดสอบ 

  3.  ทําการวัดขนาดตําแหนงที่ทําการทดสอบ 
 การอานผล 
  ทําการวัดซ้ํา 48 - 96 ช่ัวโมง ในตําแหนงเดิมที่ทําการทดสอบขนาดจะเปลี่ยนแปลง
มากกวา 3 มิลลิเมตร ถือวาใหผลบวก (positive) 
 
 

เอกสารอางอิง 
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Tuberculin Test 
 

วัตถุประสงคของปฏิบัติการ 
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจในหลักการการตรวจวินิจฉัยโรควัณโรค 
2. เพื่อใหนิสิตสามารถตรวจวินิจฉัยโรควัณโรค โดยวิธี Intradermal test ได 

 
  โรควัณโรคเปนโรตติดตอแบบเรื้อรัง ซ่ึงมีสาเหตุจากเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอคูโลซิส 
(Mycobacterium tuberculosis) โรคนี้มีลักษณะวิการจําเพาะ คือ ฝวัณโรค (Tuberculous abscesses) 
เกิดขึ้นที่อวัยวะตางๆ ของรางกาย สัตวแสดงอาการไมจําเพาะแลวแตวาจะเกิดฝขึ้นตําแหนงใด วัณโรคเปน
โรคสัตวสู คน ทําใหเปนโรคที่มีความสําคัญ และมีการเฝาระวัง ควบคุมและกําจัดสัตวปวยอยางเขมงวด 
โดยกรมปศุสัตวจะทําการตรวจโรคนี้ในสัตวเปนประจําทุกๆ ป ดวยวิธี Intradermal Tuberculin Test 
  การทํา Intradermal Tuberculin Test เปนวิธีการตรวจโรควัณโรคที่นิยมกันมากที่สุด
เนื่องจากมีความไวในการตรวจหาโรคที่สูง แมวามีความเฉพาะเจาะจงไมสูงมากก็ตาม และมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในทองที่ นิยมทําการตรวจในสัตวหลายชนิด เชน โค กระบือ สุกร ไกและคน วิธีตรวจทาํ
ไดโดยฉีด PPD (Purified protein derivative) ของ M. bovis ขนาด 0.1 ml.  เขาระหวางผิวหนัง (ID) 
ตําแหนงที่ทําการตรวจมักเปนบริเวณที่ไมคอยมีขนเหนือผิวหนังบาง เพื่อความสะดวกในการอานผล 
ตําแหนงที่นิยมฉีด ไดแก 
  -  โค  นิยมฉีดที่โคนหางดานลาง (caudal fold) ดานขวา, ที่บริเวณแผงคอ (cervical  

fold) หรือที่แคมนอกของอวัยวะสืบพันธุตัวเมีย 
  -  สุกร นิยมฉีดที่ผิวหนังบริเวณหู หรือที่แคมนอกของอวัยวะสืบพันธุตัวเมีย 
   
  ทําการอานผลหลังจากฉีดที่ระยะเวลาไมต่ํากวา 72 ชม. แตไมเกิน 96 ชม. ถาใหผลบวกจะ
เกิดการบวม แดง และแข็ง ตรงบริเวณที่ฉีด และความหนาของหนังจะเพิ่มขึ้นมากกวา 4  
ม.ม. ขึ้นไป ถาบริเวณที่ฉีดมีความหนาเพิ่มขึ้นมากกวา 4 ม.ม. ขึ้นไป แตไมรอนแดง แดง ใหอานผลวา
สงสัย และใหทําซ้ําอีกครั้ง หางจากครั้งแรกไมนอยกวา 60 วัน ในกรณีที่ความหนาของหนังเพิ่มขึ้นนอย
กวา 4 ม.ม. แมวาจะมีการรอน บวม แดง ก็ตาม ถือวาเปนผลลบ 
  การเกิดปฏิกริยาเมื่อทดสอบวัณโรคดวยทํา Intradermal Tuberculin Test เปนผลมาจาก
ปฏิกริยาการแพสาร (Allergic reactin) ลักษณะ Cellular hypersensitivity จะมีบทบาทที่สําคัญ คือ มาโคร
ฟาจและลิมโฟซัยท ของสัตวปวยเปนโรคจะมีความไวในการเกิดปฏิกริยากับทูเบอคูลิน แตทูเบอคูลินนั้น
จะตองทําจากเชื้อวัณโรคไทพเดียวกันกับที่ทําใหเกิดโรค  อยางไรก็ดีปฏิกิริยาขาม (cross reaction )ระหวาง
เชื้อวัณโรคตางไทพกันสามารถเกิดขึ้นได เชน สัตวที่ติดโรควัณโรคชนิด Avain Mammalian type เมื่อ
ทดสอบดวยทํา Tuberculin Mammalian typeก็อาจจะใหผลบวก นอกจากนี้ยังอาจใหผลบวกตอ M. 
paratuberculosis ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค Johne's disease 
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 อุปกรณ 
  1.  Purified protein derivertive (PPD) ของ M.bovis 
  2.  เข็ม No. 24 หรือ อินซูลินไซลิงค 
  3.  มีดโกน 
  4.  Dial cutimeter 
  5.  สําลี อัลกอฮอล 
 วิธีการทดสอบ 
  1.  ทําการวัดความหนาของผิวหนัง caudal fold ดวย dial cutimeter ทําความสะอาด
ผิวหนังบริเวณ caudal fold ดวยอัลกอฮอลทิ้งไวซักครู  ในกรณีทําที่ผิวหนังบริเวณแผงคอใหโกนขน
บริเวณที่จะฉีดประมาณ 1-2 ตารางนิ้ว ระวังอยาใหมีดโกนบาดผิวหนังโค แลวทําการวัดความหนาของ
ผิวหนัง ทําความสะอาดบริเวณที่จะฉีดดวยอัลกอฮอร  
  2.  เมื่ออัลกอฮอลแหงแลว ใหใชเข็มเบอร 24 หรืออินซูลินไซลิงค ดูด PPD จํานวน 0.1 
ml. นํามาฉีดที่ตําแหนงฉีด โดยใหปลายเข็มทํามุมกับผิวหนัง 10-15 องศา 
  3.  เมื่อปลายเข็มอยูในผิวหนังแลว  คอยๆ เดิน PDD  ถาฉีดถูกตําแหนง (Intradermal) จะ
พบวาผิวหนังบริเวณที่ฉีดจะบวมขึ้นเล็กนอย 
  4.  ทําการวัดความหนาของผิวหนังบริเวณที่ฉีดอีกครั้ง และวัดซ้ําที่เวลา 24, 48 และ 72 
ชม. หลังการฉีด ทําการบันทึกผลขนาดที่วัดได 
  5.  สรุปผล 
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Fig. 1. Intradermal tuberculin test. Right (from top to bottom): dial cutimeter and multiple-dose 
tuberculin syringe. Below left: measuring the thickness of a fold of skin in front of the shoulder blade, 
using the cutimeter. Below right: method of holding the skin fold while injecting tuberculin 
(tangential insertion of needle to ensure intradermal injection) 
ท่ีมา: Rosenberger, G. 1979. Clinical Examination of Cattle. Verlag Paul Parey, Berlin and Hamburg, 
Germany. 453 pages. 

 
 

www.panatrex.com/ Images/News/&&&w.jpg 
เอกสารอางอิง 

 
สุพจน  เอนกวนิช (2522),  โรคระบาดที่สําคัญในประเทศไทย. ภาควิชาอายุรศาสตร คณะสัตวแพทย- 
     ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 163 หนา 
วิศณุ  บุญญาวิวัฒน (2541), เอกสารประกอบคําสอนโรคติดตอในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
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Rosenberger, G. 1979. Clinical Examination of Cattle. Verlag Paul Parey, Berlin and  
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บทปฏิบัติการ 
เร่ือง การทดสอบโรควัณโรคในโค 

 
ช่ือ............................................................ เลขประจําตัว.......................... วันที่.................................. 
ผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของโค 
เบอรโค..................... เพศ........................... อายุ................................ ป/เดือน สีหรือตําหนิ................ 
คะแนนสุขภาพ (Body condition score) ........................................อุณหภูมิรางกาย............................ 
HR............................./min , RR........................../min , RCR................................ / 5 min 
 
สภาพทั่วไปอื่นๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ผลการทดสอบ 
 

เวลา  Tuberculin test ตําแหนงฉดี......................................... 
 

(ช่ัวโมง) ความหนาของผิวหนัง 
(มม.) 

อุณหภูมิรางกาย ลักษณะ (บวม, แดง) 

กอนฉีด    
หลังฉีด    

24    
48    
72    

 
ผลการทดสอบ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
คําแนะนําแกเจาของสัตว 
............................................................................................................................................................. 
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ปฏิบัติการ 
Bovine Cardiovascular  

 

วัตถุประสงคของปฏิบัติการ 
 1. เพื่อใหนิสิตฝกการใช stethoscope เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรค 

2. เพื่อใหนิสิตฝกการตรวจเคาะ และใชเครื่องมือตรวจโลหะ เพื่อวินิจฉัยโรคในสัตว 
 3. เพื่อใหนิสิตฝก การตรวจวัดชีพจร การตรวจเช็คอุณหภูมิของสัตว 
อุปกรณท่ีใช 
 1.   Stethoscope 
 2.   เครื่องมือในการใชตรวจเคาะ (Percussion and Pleximeter) 
 3.   เครื่องมือตรวจเช็คโลหะ (Metal detector) 
 

การซักถามประวัติ   
 ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของสัตว   ไมวาจะเปนการตรวจระบบใดก็ตาม  การซักถามประวัติสัตว
ปวยเปนสิ่งแรกที่ตองกระทําเสมอ และขอบงชี้ที่จะสันนิษฐานวามีปญหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนโลหิต 
เชน การบวมน้ําบริเวณเหนียงและคอ หรือการคั่งของเลือดบริเวณ Jugular vein เปนตน 
 

การตรวจทางกายภาพระบบหัวใจและทางเดินโลหิต 
1. ทําการทดสอบใหเดินหรือวิ่งเปนวงกลม (เสนผานศูนยกลางวงกลม ประมาณ 6 เมตร)  สังเกต
ลักษณะอาการของสัตว หลังการทดสอบสัตวมีลักษณะเหนื่อยงายหรือไมอยางไร 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
2. ใหสังเกตสีของเยื่อเมือก บริเวณ conjunctiva, vulva, tongue, gum, ear, udder  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
3. ใหสังเกตวาพบการบวมน้ํา (edema) ที่บริเวณหนาอก (Brisket), Submandibular หรือที่สวนขา 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
4. ใหสังเกตวาพบ False jugular pulse หรือไม 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
5. มองตรวจการกระเพื่อมของผิวหนังที่ตําแหนงหัวใจที่ทรวงอกดานซายและขวา (rib 3-6) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......  
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การตรวจวัดชีพ  (Pulse rate) 
 การตรวจชีพจรสามารถกระทําไดโดยจับดูบริเวณเสนเลือด peripheral artery ซ่ึงมีหลายตําแหนงที่
เหมาะสม เชน  

1. External maxillary artery  อยูบริเวณดานขางคอนไปทางบนของกลามเนื้อ masseter muscle 
2. Median artery อยูดานในของขา ใตไปทางดานหนาของ elbow joint 
3. Saphenous artery อยูบริเวณกึ่งกลางบริเวณ tibial ดานในของขาหลังโดยอยูบริเวณหนาของ 

hamstring tendon 
4. Coccygeal artery อยูภายในบริเวณหาง โดยวัดหางจากโคนหางราว หนึ่งฝามือ 
5. Bifurcation of the aorta สามารถวัดไดโดยการลวงตรวจทางทวารหนกั อยูดานบน โดยเสนเลือดนี้

อยูใตกระดูก lumbar 
 

 
รูปท่ี 1  การตรวจจับชีพจร External maxillary artery โดยเสนเลือดนี้จะพาดภายใตนิ้วชี้และกลาง 
(Rosenberger 1979) 
ชีพจรอาจจะผันแปรได ตามอายุ เพศ น้ําหนักตัว   
ชีพจรของโคปกติ จําแนกตามอายุ  
ลูกโคดูดนม 90-110 คร้ังตอนาที 
ลูกโคหยานมแลว70-90 คร้ังตอนาที 
โคทอง  70-90 คร้ังตอนาที 
โคตัวผู  60-70 คร้ังตอนาที 
6. คลําชีพจรตรวจ Pulse rate ที่ External maxillary artery  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
7. คลําชีพจรตรวจ Pulse rate ที่  Coccygeal artery  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
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8. ตรวจ Capillary Refill Time (CRT) โดยการใชนิ้วมือกดที่บริเวณเหงือกโค นาน 3 วินาที จับเวลา
เลือดไหลกลับ  โดยคาปกติแลวคาที่ไดในสัตวปกติจะนอยกวา 2 วินาที 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
 

รูปท่ี 2.  การใชมือคลํา apex beat ของหัวใจ (Rosenberger, 1979) 
 

9. คลําตรวจอัตราการเตนของหัวใจ (Heart rate)  (จํานวนครั้งตอนาที) และ Pounding beat (เสียง 1st 
heart sound ที่ดังมากกวาปกติ) (รูปภาพที่ 2.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
10. คลําตรวจ Intensity ของหัวใจ (ตรวจหา strong, moderate หรือ soft heart sound) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......  
 
 
11. คลําตรวจ Rhythm ของหัวใจและ  arrhythmia (หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ โดยตรวจหา  regular หรือ 
irregular heart sound) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......  
 
12. คลําตรวจความรูสึกแนน (tenderness) ทั่วบริเวณหัวใจ เปรียบเทียบกบัสวนนอกบรเิวณหัวใจ 
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ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
13. ตรวจอาการแสดงออกของโคเมื่อใชนิ้วช้ีและกลางกดที่ซ่ีโครงเปรียบเทียบกับชองระหวางซี่โครง 
(Intercostal space) ในสวนหวัใจและรอบบริเวณหัวใจ (Intercostal space 3 th และ 5th ) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
14. ตรวจอาการแสดงออกของโคเมื่อใชมือขยุม withers ที่กลางหลัง (รูปภาพที่ 3.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 

 
รูปท่ี 3. The withers pinch test (Jackson and Cockcroft, 2002) 

 
15. ตรวจอาการแสดงออกของโค  เมื่อใชกําปนกดยกขึ้นที่ตาํแหนงหัวใจในแนวกลางลําตัว (midline) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
16. ตรวจบริเวณรอบหัวใจ  โดยการใชเครื่องตรวจเช็คโลหะ (รูปภาพที่ 4.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
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รูปท่ี 4.  เคร่ืองตรวจโลหะ (metal detector) (Rosenberger, 1979) 

 
17. การเคาะตรวจบริเวณหัวใจและนอกบริเวณหัวใจตามเสนที่ 1-5 (รูปภาพที่ 5)  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

 
 

รูปท่ี 5. แนวเคาะผานสวนในและสวนนอกบริเวณหัวใจ (Rosenberger, 1979) 
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รูปท่ี 6.  การใช stethoscope ฟงเสียงการเตนของหัวใจ (Rosenberger, 1979) 
18. ฟงเสียง  First (Systolic) heart sound  “lub” (เกิดขณะที่ Ventricular systole มี myocardium 
contraction พรอมกับการปดของ Artioventricular  valves (AV valves) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
19. ฟงเสียง  Second (Systolic) heart sound  “dup” ที่ตําแหนง base of heart (เกิดจากการปดของ Aortic 
และ Pulmonary valves) ในขณะเริ่มตนของ  Diastole อาจเรียก  Diastolic heart sound  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
  
20. เปรียบเทียบ  ชวงจังหวะ (rhythm interval)  ระหวาง “lub-dup”  กับ  “dup-lub” 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
21. ฟงเสียงล้ินหัวใจ Pulmonary valve (P ในภาพที่ 7.)  ของโค (ฟงดานซาย ดันขาหนาซายไปขางหนา   
เสียงดังชัดที่สุดเกือบครึ่งทางระหวาง elbow  และ   shoulder joints  ดัน  chest piece  ไปขางหนามากที่สุด 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
22. ฟงเสียงล้ินหัวใจ Aortic valve (A ในภาพที่ 7.)  ของโค (ฟงดานซาย ดันขาหนาซายไปขางหนา   ได
ยินเสียงดังชัดที่สุดที่จุดต่ํากวาแนวระดับของ shoulder joints เล็กนอย) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………....... 

 
รูปท่ี 7.  ตําแหนงท่ีฟงเสียงลิน้หัวใจ (Rosenberger, 1979) 

23. ฟงเสียงล้ินหัวใจ Bicuspid (Mitral หรือ  LAV) valve (B ในภาพที่ 7.)  ของโค (ฟงดานซาย ดันขา
หนาซายไปขางหนา   เสียงดังชัดที่สุดที่จุดครึ่งทางระหวาง elbow  และ  shoulder joints ที่ 5th intercostals 
space) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
24. ฟงเสียงล้ินหัวใจ Tricuspid valve (T ในภาพที่ 7.)  ของโค (ฟงดานขวา ดันขาหนาขวาไปขางหนา   
อยูตําแหนงเดียวกับ Pulmonary valve เสียงดังชัดที่สุดเกือบครึ่งทางระหวาง elbow  และ  shoulder joints ดนั  
chest piece  ไปขางหนามากที่สุด 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
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25. การทํา venous stasis test  กระทําไดโดย การกดปลายบนของเสนเลือด external jugular vein (รูปที ่
8.)  (External jugular vein  เปนเสนเลือดที่รับเลือดจากบริเวณหัว โดยรับเลือดจาก external และ internal 
maxillary veins ผานไปตาม jugular groove ซ่ึงเปนรองระหวางกลามเนื้อ Cleidocephalicus กับ  
Sternomandibularisไปยังทางชองอก รวมกับเสนเลือดดานตรงขามและ Brachial vein ซายขวา เปน  anterior 
vena cave)  ถาเลือดไหลออกจากเสนเลือดเขาสูหัวใจได  เรียกวา  ปกติ หรือ  Negative Venous stasis  ถา
เลือดไมไหลออกจากเสนเลือดทันที  แตยงัคงคั่งคางอยูในเสนเลือด เรียกวา  Positive Venous stasis  ซ่ึงเกิด
เนื่องจากมกีารขัดขวางการไหลของเลือดเขาสูชองอกหรือหัวใจ   โดยเกี่ยวของกับการบวมและมีเลือดคั่ง 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 
 

รูปท่ี 8.  การทดสอบ  Venous stasis (Rosenberger, 1979) 
 

26. อุณหภูมิหมายถึง อุณหภูมิรางกายภายในตวัสัตว  โดยปกติจะวัดทางทวารหนัก  หากกรณีที่วัด
ทางทวารหนกัไมได จะทําการวัดทาง vagina แทน ซ่ึงอุณหภูมิที่ไดจากการวัดบริเวณนี้จะต่ํา
กวาการวัดบริเวณทางทวารหนัก  อุณหภูมปิกติของสัตวจะขึ้นกบั  

 
อายุ Clave    38.5-39.5 oC   (101.3-103.1 oF) 
 Young cattle  38.0-39.5 oC   (100.4-103.1 oF) 
 Adults   38.0-39.0 oC   (100.4-102.2 oF) 
ชวงเวลาระหวางวัน (Time of the day) 
 ปกติอุณหภูมิในชวงเย็นจะสูงกวาชวงเชา 0.5-1.0 oC (0.9-1.8oF) 
สภาวะสิ่งแวดลอม (Environment condition) 
 เชน ในฤดูรอน หรือ ในฤดูหนาว 
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Exertion (work) violent exercise or feeding 
 เชนการออกกําลังกาย หรือถูกใชแรงงาน อยางมาก หรือในขณะที่กินอาหาร จะทําให

อุณหภูมิสูงขึ้นชั่วขณะ เนื่องจากเปนผลของการเพิ่มขึ้นของเมตาโบลิซึมของรางกาย 
Reproduction function 
ในสัตวเพศเมีย อุณหภูมิจะคอยๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในชวงของการเปนสัดหรือชวงคลอด ละจะต่ํา

กวาปกติเล็กนอย (0.5-1.0 oC)  ในชวงหนึ่งวันกอนการเปนสัดและหนึ่งวันกอนคลอด 
 
ในขณะที่จะทําการวัดใหทําการเขยาหรือสะบัดปรอทกอนใช   และใหสอดชิดผนังเรคตัมนาน

มากกวา 30 วินาที หากอุณหภูมิที่ไดสูงหรือต่ํา กวาคาปกติใหทําการวัดใหมอีกครั้ง   กอนที่จะนําไปใชวดัใน
สัตวตัวใหม   ใหมีการทําสะอาดกอนทุกครั้ง 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
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