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การเก็บตัวอยางเพื่อการชันสูตรโรคสัตว

การตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค และ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในฟารมเปนสิ่งที่ผูเลี้ยงทุกคนตองการ ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันและปรับปรุงวิธีการจัดการฟารมมิใหเกิดโรคขึ้นอีกในอนาคต
ควรมีการสงตัวอยางเพื่อชันสูตรเมื่อพบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว
    ในการวินิจฉัยโรคสัตวใหไดผลถูกตองแมนยํา ตอง
ประกอบดวยประวัติโดยละเอียดของสัตว อาการเจ็บปวย – ตาย 
ประวัติการใหวัคซีน และการใหการรักษาดวยตัวยาตาง ๆ ตลอดจน
วิธีการเก็บและสงตัวอยางไปตรวจยังหองปฏิบัติการ ซึ่งตองอาศัย
ความเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง
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1. การสงตัวอยางสัตวมีชีวิต
หากพบอัตราการปวยในฝูงสัตวสูงควรเลือกสงสัตวปวย 2 – 3 ตัว ที่มีความรุนแรงของอาการ

แตกตางกัน รวมทั้งสัตวตัวที่ยังไมไดใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค ที่แทจริง
และทดสอบการใชยาใหไดผลและที่ควรคํานึงถึงคือ ไมควรใหสัตวเครียดในขณะขนสง เชน ถูกแดดรอน
มาตลอดการเดินทาง เพราะอาจเปนสาเหตุของการทําใหสัตวปวยตาย มีผลผิดพลาดตอการวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคได
2. การสงตัวอยางซากสัตวตาย

ในกรณีสัตวปวยตายควรสงชันสูตรภายใน 8 ชั่วโมง หากทําไมไดควรแชเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส(ไมควรแชในชองแชแข็ง) หรือแชในกระติกที่มีน้ําแข็งเต็มและนําสงในสภาพที่เย็นตลอดเวลา
และรีบสงใหเร็วที่สุดเทาที่ทําได ไมควรเกิน 1 – 2  วัน
3. การเก็บและสงตัวอยางชิ้นสวนอวัยวะ

ในกรณีที่ซากสัตวมีขนาดใหญ หรือไมสามารถนําสงไดภายใน 1 วัน ควรทําการผาซาก จดบันทึก
รอยโรคที่พบและเก็บตัวอยางอวัยวะนําสงโดยแบงเปน 2 สวน สวนแรกอวัยวะสดใสถุงพลาสติก 1 ถุง ตอ 
1 อวัยวะ เพื่อทําการเพาะแยกเชื้อ ควรเก็บแชแข็งระหวางรอนําสง อีกสวนเก็บในขวดน้ํายา 10 % ฟอร
มาลีน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ ใช 1 ขวดตอสัตว 1 ตัว สามารถเก็บไวที่อุณหภูมิหอง

การสงชิ้นสวนอวัยวะ เลือด หรือตัวอยางอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. อวัยวะ
อวัยวะที่ตองเก็บ ไดแก ปอด ตับ มาม ไต หัวใจ สมอง ตอมทอนซิล ลําไส และกระเพาะปสสาวะ

รวมทั้งอวัยวะที่มีรอยโรคที่สงสัย โดยเก็บอวัยวะสดใสถุงพลาสติก 1 ถุง ตอ 1 อวัยวะและตองแชเย็นตลอดการ
เดินทาง หากไมสามารถสงไดทันทีอาจเก็บแชไวในสารละลาย 10 % ฟอรมาลีน ซึ่งสามารถเก็บไดนาน แตมี
ขอจํากัดในการตรวจ คือ ไมสามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและยาที่มีผลตอเชื่อแบคทีเรียได หากตองการเพาะแยก
เชื้อตองสงเปนอวัยวะสด

2. ซีรั่ม
ซีรั่ม เพื่อสงตรวจทางซีรั่มวิทยา ใชเข็มและกระบอกฉีดยาที่มีขนาดพอเหมาะเจาะเสนเลือดที่คอ

ของสุกรหรือโคในปริมาณ 10 ซีซี. สวนสัตวปกเจาะเลือดที่ปกหรือที่คอในปริมาณ 1 – 3 ซีซี. เก็บเลือดในหลอด
ทดลอง หรือขวดเล็ก ๆ ที่ลางและตมหรือนึ่งฆาเชื้อใหสะอาดและทําใหแหงแลว ตะแคงขวดทิ้งใหเลือดแข็งตัวจะมี
ซีรั่มแยกออกมา แยกซีรั่มที่ไดแชเย็นแลวนําสงตรวจ (หากทิ้งไวนานโดยไมไดแยกกอนเลือดจะมีผลตอการตรวจ)

3. เลือด
เลือดเพื่อสงตรวจพยาธิในเลือดและคาโลหิตวิทยา เจาะเลือดแลวใสสารกันการแข็งตัวของเลือด

หากไมสะดวกอาจใชวิธีทําเลือดปายกระจกบางหรือสไลด
วิธีทําเลือดปายสไลด เจาะเลือดจากเสนเลือดที่ใบหู หยดเลือดเพียงหยดเล็ก ๆ บนแผนกระจกที่สะอาดแลว
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ใชสันกระจกอีกแผนหนึ่งวางบนหยดเลือดทํามุม 30 องศากับกระจกแผนแรก รอใหเลือดกระจายทั่วสันแผนกกระ
จกแลวลากไปจนสุดแผนกระจกอีกดาน จากนั้นทิ้งใหแหง แลวรีบนําสงหรืออาจแชในเมธิลแอลกอฮอล (หลังจาก
ทิ้งใหแหงแลว) แชไวนาน 2 – 5 นาที จะทําใหเก็บไวไดนานกอนสงตรวจ

4. น้ํานม
การสงน้ํานมตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและทดสอบยาที่มีผลตอเชื้อ จะทําใหงายตอการรักษาและไม

เกิดการดื้อยา กอนเก็บตัวอยางควรทําความสะอาดบริเวณเตานมและเก็บใสในภาชนะที่สะอาดที่ตมหรือนึ่งฆาเชื้อ
แลวแชในกระติกน้ําแข็ง สงตรวจแตไมควรทิ้งไวนานหลายวัน

5. อุจจาระ
การเก็บอุจจาระเพื่อตรวจไขพยาธิ ควรเก็บอุจจาระใหม ๆ ที่สัตวเพิ่งถายหรือ ลวงจากทวารหนัก

เก็บใสถุงพลาสติกใหมสงตรวจโดยเร็ว หากทําไมไดควรแชเย็น มิฉะนั้นไขพยาธิอาจฟกตัว ทําใหไมสามารถแยก
ชนิดพยาธิได นอกจากนั้นจากตัวอยางอุจจาระสามารถเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียระบบทางเดินอาหารได

6. อาหารสัตว
อาหารที่ผสมเอง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียปนเปอนจากปลาปน หรือเชื้อราในขาวโพดหรือ

สารพิษอื่น ๆ ไดโดยสงอยางนอย 500 กรัมในภาชนะที่สะอาด

ขอมูลประกอบการสงตัวอยาง
1. ชื่อฟารม สถานที่ตั้ง สถานที่ติดตอได หมายเลขโทรศัพท
2. เจาของฟารม ผูสงตัวอยาง
3. วันที่เก็บตัวอยาง
4. ชนิดตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยางกอนสงหองปฏิบัติการ
5. ขนาดการเลี้ยง ปริมาณเลี้ยง ความหนาแนน
6. ชนิดอาหาร ลักษณะการใหอาหาร
7. ประวัติอาการปวยที่พบ
8. ชนิดของการตรวจที่ตองการสงตรวจ
9. ประชากรสัตวชนิดอื่น ที่เลี้ยงรวมดวยกันกับสัตวที่ปวย(กรณีมีสัตวอื่นอยูรวมกัน)
10. ขอสันนิษฐานเบื้องตน
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การเก็บตัวอยางสัตวน้ําเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
ชนิดสัตวน้ํา

กุง
ชนิดของการตรวจ

1. ปรสิตภายนอกและเชื้อรา
2. แบคทีเรีย
3. ไวรัส
4. จุลพยาธิวิทยา
5. ตรวจคุณภาพน้ําทางชีวภาพ เชน total bacteria count ตรวจคุณภาพน้ําทางเคมี

วิธีการเก็บตัวอยาง
1. ตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการตรวจทุกชนิด เตรียมโดย

- กุงพี (Postlava) จํานวนกุง 20 – 30 ตัว ใสในน้ําที่ใชเลี้ยง 1 ลิตร บรรจุถุงอัดออกซิเจน
ปริมาตร 2 ลิตร มัดใหแนนลักษณะเดียวกับการบรรจุกุงและการขนสงเพื่อนําไปเลี้ยง

- กุงจากบอดิน จํานวนตัวอยาง 5 – 10 ตัว ใสในน้ําที่ใชเลี้ยง 2 ลิตร บรรจุถุงอัด
ออกซิเจนปริมาตร 2 ลิตร มัดใหแนนตรวจสอบไมมีรอยรั่วใสลงในกลองโฟม ใส
น้ําแข็งเพื่อปรับอุณหภูมิใหลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส แลวสงหองปฏิบัติการทันที

2. ตัวอยางที่อาจใชในการตรวจพยาธิภายนอก เชื้อราและแบคทีเรีย
- กุงตายใหมๆ หรือกุงที่แสดงอาการปวยรุนแรงและอาจตายระหวางการขนสงควร

บรรจุลงในถุงพลาสติกไมตองใสน้ํา มัดปากถุงแลวบรรจุกลองโฟม ใสน้ําแข็งให
เพียงพอตลอดระยะทางที่ขนสง ไมควรเกิน 3 ชั่วโมง

3. กรณีที่ตองขนสงเปนระยะทางไกลไมสามารถสงตัวอยางมีชีวิต หรือตัวอยางสดไดควรเก็บกุง
ทั้งตัวแชใน Davidson fixative ตัวอยางที่เก็บลักษณะนี้สามารถเก็บไดนานและใชในการตรวจ
วินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาได

4. การเก็บตัวอยางน้ําใชขวดแกวสะอาด ลางดวยน้ําสะอาด ลางซ้ําดวยตัวอยางน้ําที่ตองการตรวจ 
3 ครั้ง ปริมาตรน้ําที่ใชในการตรวจไมนอยกวา 300 มิลลิลิตร บรรจุถุงพลาสติกเขียนหมายเลข
บอไวขางขวด เขียนดวยดินสอดําใสกระดาษแลวหุมถุงพลาสติกกันน้ําแลวบรรจุรวมในกลอง
เดียวกับตัวอยาง แลวบรรจุกลองโฟม ใสน้ําแข็งใหเพียงพอตลอดระยะทางที่ขนสง
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ชนิดสัตวน้ํา
ปลา

วิธีการเก็บตัวอยาง
1. ตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการตรวจทุกชนิด เตรียมโดย

- ปลาขนาดเล็ก ปลามีชีวิต จํานวน 5 – 10 ตัว ใสในน้ําที่ใชเลี้ยง 1 ลิตร บรรจุถุงอัด
ออกซิเจนปริมาตร 1 ลิตร มัดใหแนนลักษณะเดียวกับการบรรจุปลาและการขนสง
เพื่อนําไปเลี้ยง

- ปลาที่มีขนาดใหญ จํานวนตัวอยาง 3 – 5 ตัว ใสในภาชนะที่มีขนาดใหญกวาปลาไม
นอยกวา 3 เทา ใชน้ําจากบอเลี้ยงปลาเติมใหทวมครีบหลัง ใชเครื่องปมอากาศเติม
อากาศตลอดการเดินทาง ปดฝาภาชนะเพื่อกันไมใหปลากระโดด แลวนําสง
หองปฏิบัติการทันที

2. ตัวอยางที่อาจใชในการตรวจพยาธิภายนอก เชื้อราและแบคทีเรีย
- ปลาที่ตายใหมๆ หรือปลาที่แสดงอาการปวยรุนแรงและอาจตายระหวางการขนสง

ควรบรรจุลงถุงพลาสติก ไมตองใสน้ํา มัดปากถุงแลวบรรจุกลองโฟม ใสน้ําแข็งให
เพียงพอตลอดระยะทางที่ขนสง ไมควรเกิน 3 ชั่วโมง

3. กรณีที่ตองขนสงเปนระยะทางไกลไมสามารถสงตัวอยางมีชีวิต หรือตัวอยางสดไดควรเก็บ
ปลาทั้งตัวตัดเปดชองทองตั้งแต anus ถึง operculum แชใน Formalin fixative ตัวอยางที่เก็บ
ลักษณะนี้สามารถเก็บไดนานและใชในการตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิได

4. การเก็บตัวอยางน้ําและการเขียนระบุหมายเลขปฏิบัติเชนเดียวกับกุง

ขอมูลประกอบการสงตัวอยาง
11. ชื่อฟารม สถานที่ตั้ง สถานที่ติดตอได หมายเลขโทรศัพท
12. เจาของฟารม ผูสงตัวอยาง
13. วันที่เก็บตัวอยาง
14. ชนิดตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยางกอนสงหองปฏิบัติการ
15. หมายเลขบอ บริเวณที่เก็บตัวอยาง ขอบบอ ในบอ น้ําผิวดิน
16. อาการที่พบ
17. ชนิดของการตรวจที่ตองการสงตรวจ
18. ขนาดบอ ปริมาตรน้ํา คุณภาพน้ํา การเปลี่ยนถายน้ํา
19. จํานวนบอ บอปวย ปกติ
20. ขอสันนิษฐานเบื้องตน
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การสงตัวอยางเพื่อชันสูตรโรค นอกเหนือจากวิธีการเก็บและสงแลว ควรคํานึงความสะอาดของภาชนะที่
บรรจุ อุณหภูมิและระยะเวลาในการนําสงเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหการวินิจฉัยและชันสูตรโรคมีความถูกตองยิ่งขึ้น 
หากมีขอสงสัย หรือตองการปรึกษาทางเจาหนาที่ สามารถโทรติดตอสอบถามไดที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทยภาคเหนือตอนลาง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร. 055 – 312069 – 70 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
ตุลาคม - ธันวาคม 2550

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
Brucellosis 6

โค 452 4,396 98 -
Colibacillosis 14

กระบือ 61 201 7 - Anaplasmosis 1
Streptococcosis 5

สุกร 15 21 - 11
Classical swine fever 22

แกะ - 366 - - Brucellosis 15
แพะ 1 5,668 43 - Brucellosis 291

ไก 101 40 - 11,721
Tapeworm(Cestodiasis) 
infestation

1

เปด 80 - - 1,948
Duck viral enteritis
(Duck plague)

60

นกธรรมชาติ 98 - - 207 - -
สัตวเลี้ยง 3 2 1 - - -

Trypanosomiasis (มา) 1
อื่นๆ 4 3 3 111

Trypanosomiasis (กวาง) 1

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  คณะกรรมการวิชาการ
กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


