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บทคัดยอ
ชางเอเชีย (Elephas maximus) เพศเมีย อายุ 7 ป ไดถูกนําสงเขา
รักษาที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ดวย
ปญหาเกิดการอุดตันที่บริเวณหลอดอาหารสวนปลายจากการกินลูกตาล
สุก ชางยังมีความอยากอาหารสามารถกินอาหารได แตจะมีการสํารอก
อาหารและน้ําออกมาหลังจากกินเขาไปแลว 3 นาที การตรวจรางกายและ
คาโลหิตวิทยาอยูในเกณฑปกติ ทําการรักษาโดยวางยาซึมดวย xylazine
hydrochloride 23 มก. ใชผายืดรัดงวงแลวยกดวยรอก ใช Bayer’s wedge
สอดระหวางกรามบนและกรามลางแลวพยายามใชมือดึงสิ่งอุดตันออกมา
ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากชางยังมีการเคี้ยวปาก วางแผนการรักษา
ใหมโดยวางยาสลบชาง นําสลบดวย etorphine hydrochloride 1.3 มก.
รักษาระดับการสลบดวย halothane 5% (โดยสอดทอ endotracheal ตอกับ
เครื่องดมยาสลบ) ใชกลองเอนโดสโคป สองตรวจภายในหลอดอาหาร
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2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
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ทําการลางหลอดอาหารและใช probang ดัน
สิ่งอุดตันใหลงสูกระเพาะอาหาร จากนั้นจึงฉีดยา
diphenorphine hydrochloride 2.6มก. เพื่อแกฤทธิ์
etorphine hydrochloride และใหยาปฏิชวี นะ ยาลด
อักเสบและลดปวด
ภายหลังการรักษาชางยังมีการสํารอกอาหาร
แตคอยๆมีอาการดีขึ้น ปจจุบันชางหยุดการสํารอก
อาหารและสามารถกินอาหารไดตามปกติ
คําสําคัญ:ชางเอเชีย,หลอดอาหารอุดตัน,การวาง
ยาสลบ
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บทนํา
การเกิดหลอดอาหารอุดตันในสัตว มักจะเกิด
จากการมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันที่หลอดอาหารของ
สัตว โดยในโค กระบือ มักเกิดจากการกลืนอาหาร
เชน พืช ผลไม ที่มีขนาดใหญ ในสุนัขและแมว มัก
เกิดจากการกลืนชิ้นกระดูกขนาดใหญและมีความ
แหลมคม (Houlton, 1985) ในมามักเกิดจากการกิน
อาหารจําพวกเมล็ดธัญพืชที่แหงเกินไปหรือหญาที่มี

ขนาดยาวมากๆ(Feige, 2000) โดยตําแหนงที่อุดตัน
มักจะเกิดทีห่ ลอดอาหารสวนเขาชองอก
หลอด
อาหารสวนใกลกับฐานของหัวใจและบริเวณหูรูด
ของหลอดอาหารสวนปลาย ลักษณะอาการทางคลินิก
ปรากฏจะสัมพันธกับลักษณะการอุดตัน จะพบการ
สํารอกอาหารทั้งในการอุดตันแบบสมบูรณและการ
อุดตันบางสวน แตสัตวยงั คงสามารถกลืนน้ําไดใน
กรณีมีการอุดตันที่บางสวนของหลอดอาหาร สวน
อาการอื่นๆ มักพบเดนชัดในมาและสัตวเคี้ยวเอื้อง
โดยจะมีน้ําลายไหล โกงคอ ในสุนัขและแมวมีการ
วินิจฉัยและการรักษา โดยสืบยอนจากประวัติ การ
ฉายรังสีเอกซรวมกับการใหสัตวกลืนสารทึบรังสี
การใช endoscope เปนวิธีที่ดเี พราะสามารถสองตรวจ
และอาจนําเอาชิ้นสิ่งอุดตันออกไดดว ย ในกรณีที่ไม
สามารถนําเอาสิ่งอุดออกได การลางหลอดอาหาร
เพื่อใหสิ่งอุดตันออนตัวลงและสามารถดันลงสู
กระเพาะอาหารได(Feige, 2000) สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีก
ประการหนึ่ง คือ การลดความเจ็บปวดที่หลอดอาหาร
จากการมีสิ่งอุดตันและจากขัน้ ตอนการรักษา(Craig,
1989) การระงับความรูสึกการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการมีสิ่งอุดตันที่หลอดอาหาร
และเกิดการ
กระตุนใหมีการสํารอกอาหารทําใหหลอดอาหาร
สวนปลายเกิดการระคายเคืองจากน้ํายอยของ
กระเพาะอาหาร
เกิดแผลเปนและการตีบแคบ
(Bremmer, 1982) ทําใหเกิดการสํารอกอาหารเรื้อรัง
แมวาแกไขปญหาสิ่งแปลกปลอมอุดตันแลวก็ตาม
ประวัติสัตวปว ย
ชางเอเชียเพศเมีย อายุประมาณ 7 ป น้ําหนัก
576 กก.ไมเคยมีประวัติการปวย ประวัตกิ ารรักษามี
เพียง การฝงไมโครชิป การถายพยาธิและการฉีดยา
บํารุงทุกๆ 3-4 เดือน ไดถูกนําสงเขารักษาที่
โรงพยาบาลสัตว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กําแพงแสน เจาของชางแจงประวัติการปวยวา ชางได
กินลูกตาลสุกเขาไป แลวมีอาการโกงคอ น้ําลายไหล
พยายามกินอาหารและน้ําแตมีการสํารอกออกมาทุก
ครั้ง กอนมารักษาที่โรงพยาบาลสัตวฯ เจาของชางได
พยายามใชมือลวงดึงออก แตไมสามารถลวงเอาลูก
ตาลออกมาได เจาของดูอาการ 2 วัน จึงนําชางมา
รักษาที่โรงพยาบาลสัตวฯ
ผลการตรวจรางกายทางคลินิคและการรักษา
เมื่อทําการตรวจรางกายเบื้องตน พบวาชางมี
อาการปกติ ยังสามารถโบกหู แกวงหางได อุณหภูมิ
รางกายปกติ (97.5-99°F) เยื่อเมือกสีชมพู แสดงการ
โกงคอในบางครั้ง คลําบริเวณคอจากภายนอก ไมพบ
ความผิดปกติ ชางแสดงอาการอยากกินอาหาร เมื่อ
ทดลองใหชางกินกลวย หญาและน้ํา พบวาชางมีการ
สํารอกอาหารออกมาหลังจากกินไปแลวประมาณ 3
นาที อาหารที่สํารอกออกมามีลักษณะละเอียด ให
สารน้ําเพื่อปรับสภาพของรางกายในวันแรกกอนทํา
การรักษา
วันที่สองชางยังมีการตอบสนองดี มีการโบก
หูและแกวงหาง อุณหภูมิรางกายปกติ คาโลหิตวิทยา
ปกติ ทําการฉายรังสีเอ็กซบริเวณลําคอ แตไมสามารถ
อานภาพจากฟลมไดชัดเจน จึงใหยาซึมเพือ่ ลวงตรวจ
ชองปากโดยใช xylazine hydrochloride (Rompun®
20;Bayer Korea Ltd.) ขนาด 0.06 มก./กก.ฉีดเขา
กลามเนื้อที่ขาหนา เมื่อชางแสดงอาการซึมโดยหยุด
โบกหู หยุดแกวงหาง งวงตก อวัยวะเพศหยอนตัว
(ปานเทพ, 2541) จึงใหสารน้ําทางเสนเลือดดําที่ใบหู
หลังจากนัน้ ใชผายืดรัดที่โคนงวงและใชรอกยกขึน้
เพื่อเปดชองปาก สอดเครื่องถางปาก Bayer’s wedge
ระหวางฟนกรามบนและลาง ใชมือลวงผานชองปาก
แตไมสามารถลวงเขาไปถึงบริเวณที่อดุ ตันได จึงใช
probang (Hauptner®) ยาว1.80 ม.เสนผานศูนยกลาง

17 มม.สอดเขาหลอดอาหารเพื่อดันสิ่งแปลกปลอม
ใหผานลงสูกระเพาะอาหารแตไมสามารถดันลงไป
ได
หยุดทําการรักษาและให
Yohimbin
hydrochloride 0.13 มก./กก. (Reverzine® ;Parnell
Laboratories (AUST) PTY.Ltd.) ทางเสนเลือดดําที่
ใบหู ใหยาปฏิชีวนะ (Amoxy LA Injection®
;Norbrook Laboratory Ltd.) ยาลดการอักเสบและลด
ปวด (ButasylTM; Fort Dodge Veterinaria S.A.) ให
สารน้ํา (R-cetate®)
วันที่สามวางแผนการรักษาโดยการวาง
ยาสลบ (general anesthesia) เพื่อใชกลองเอนโดส
โคป ตรวจดูสงิ่ อุดตันในหลอดอาหาร บังคับชางนอน
ตะแคงและนําสลบดวย etorphine hydrochloride
(ImmobilonTM ;C-Vet Veterinary Product) ขนาด
0.002 มก./กก. (Fowler, 1995) ชางหมดความรูสึก
ภายใน 5 นาที โดยสังเกตจากอัตราการเตนของหัวใจ
การหายใจที่ลดลง และการหมดไปของรีเฟลกซที่หัว
ตา จากนั้นเปดปากชางโดยใชเครื่องถางปาก Bayer’s
wedge แลวสอดทอ endotracheal (25*35 RUSH WGermany)
เพื่อตอกับเครื่องดมยาสลบ(Matrx
Medical INC Model VML) รักษาระดับของการสลบ
ดัวย Halothane 3% (HalothaneBP;Rhodia Organiqe
Fine Ltd.) และออกซิเจน 8% จากนั้นใชกลองเอน
โดสโคป (Pentex Co,Ltd) ขนาดยาว 1.6 ม.สองตรวจ
พบสิ่งอุดตันอยูที่ระยะ1.6 ม.ทําการลางหลอดอาหาร
และหลอลื่นดวยลิควิดพาราฟฟนผานทอสวนลาง
กระเพาะอาหารของมา (Kruse®) ขนาดยาว 300 ซ.
ม.เสนผานศูนยกลาง 2.5 ซ.ม.จากนั้นจึงใช probang
สอดเขาหลอดอาหารและคอยๆดันสิ่งอุดตันใหผาน
ลงสูกระเพาะอาหาร ใชกลองเอนโดสโคปสองตรวจ
ภายในหลอดอาหารอีกครั้ง ไมพบสิ่งอุดตันแตพบ
แผลหลุมอยูทผี่ นังของหลอดอาหาร
แกฤทธิ์ของ
etorphine hydrochloride ดวย diphrenorphine
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hydrochloride(RevivonTM ;C-Vet Veterinary
Product) 0.004 มก./กก.ทางเสนเลือดดําทีใ่ บหู ฉีดยา
กระตุนการหายใจ (Dopram®;Bomac Laboratories
Pty. Ltd.) ยาปฏิชีวนะ (Amoxy LA
Injection®;Norbrook Laboratory Ltd.) ยาลดการ
อักเสบและลดปวด
(ButasylTM;Fort
Dodge
Veterinaria S.A.) ชางรูสึกตัวและลุกนอนคว่ําได
ภายใน 5 นาที ลุกยืนไดใน 10 นาที รวมเวลาในการ
ระงับความรูสึก 70 นาที ตั้งแตเริ่มวางยาจนกระทั่ง
ชางยืนขึ้นได อัตราการหายใจขณะวางยาสลบเฉลี่ย
5.7 ครั้ง/นาที อัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ย 48.8 ครั้ง
ตอนาที อุณหภูมิรางกายเฉลี่ย 98.2 °F หลังจากชาง
ยืนขึ้นไดยังแสดงอาการซึม และฟนตัวเต็มที่ในอีก 6
ชั่วโมงตอมาภายหลังการรักษา ชางยังคงมีการสํารอก
อาหารและน้ําออกมาบางสวนทุกครั้งที่กินอาหารและ
น้ํา จึงใหชางกินอาหารออน เชน กลวย ขาวสวย
รวมกับใหยาปฏิชีวนะ ( Pendistrep LA ®; Better
Pharma Co.,Ltd) ยาลดการอักเสบและลดปวด
(Finadyne®;Schering-Plough Veterinaire) วิตามิน
(Selevit®; Ozzamo Emilia-Italy ,Biocatalin® ;
Ozzamo ภายหลังการรักษา ชางยังคงมีการสํารอก
อาหารและน้ําออกมาบางสวนทุกครั้งที่กินอาหารและ
น้ํา จึงEmilia-Italy) ชางมีอาการดีขึ้นตามลําดับ
สามารถกินหญาไดมากขึ้นแตยังคงพบการสํารอก
อาหารออกมาประมาณ 4-5 ครั้ง/วัน ลักษณะอาหารที่
สํารอกออกมาเปนหญาตนแกเยื่อใยยาว สวนหญา
ออนชางสามารถกลืนไดไมพบการสํารอก ลักษณะ
อุจจาระเปนกอนสีเขียวปกติ ใชเวลาในการรักษา
ประมาณ 1 เดือน จนไมมอี าการสํารอกและสามารถ
กินอาหารไดเปนปกติ

สรุปและวิจารณ
ปญหาหลอดอาหารอุดตันของชางมักเกิด
จากการกลืนสิง่ แปลกปลอมที่มีขนาดใหญ เชน ลูก
ตาล (อภิเษก, 2546) ซึ่งปญหาการเกิดหลอดอาหาร
อุดตันเกิดไดกบั สัตวทุกชนิด โดยเฉพาะในมาที่มีการ
กินอาหารประเภทเมล็ดธัญพืชที่แหงและรวมตัวเปน
กอนอุดตันหลอดอาหาร และยังเคยมีรายงานในอูฐ
และชาง(Ramadon, 1990) ความรุนแรงของการเกิด
หลอดอาหารอุดตันขึ้นอยูก ับประเภทของการอุดตัน
การอุดตันแบบสมบูรณชางจะออนเพลียอยางรวดเร็ว
จากการขาดน้าํ เพราะชางไมสามารถกลืนผานน้ําลงสู
กระเพาะอาหารได สวนการอุดตันบางสวนชางยัง
สามารถกลืนอาหารออนๆหรือน้ําได ในระยะแรก
ชางยังคงมีอาการปกติแตอาการที่เหมือนกันของการ
อุดตันทั้งสองประเภท คือ การมีน้ําลายไหลจากปาก
โกงคอและหัว แมวาการที่สิ่งแปลกปลอมอุดตันที่
หลอดอาหารจะไมไดรบกวนระบบหายใจ แตการเกิด
ปอดอักเสบจากการสํารอกอาหารลงสูหลอดลมก็อาจ
เปนสาเหตุใหชางมีอาการรุนแรงมากขึ้น และกรณีที่
ไมไดทําการแกไขการอุดตันจะทําใหเกิดแผลหลุม
แผลเนื้อตายจากการกดทับที่หลอดอาหาร
การตรวจเพื่อวินิจฉัยหาตําแหนงการอุดตัน
ในสัตวปว ยจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีหลายๆวิธี
รวมกัน การฉายรังสีเอกซรวมกับการใหชางกลืนสาร
ทึบรังสี (Shiroma, 1999) เพื่อกําหนดตําแหนงของสิ่ง
อุดตันเปนวิธที ี่ดี แตทวาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร
ของคอชางมีความหนามากเกินกวาที่รังสีจะผานได
การสองตรวจดวยกลองเอนโดสโคป เปนวิธีที่ดีที่สุด
ในรายนี้ ซึง่ ไดมีการใชเทคนิคนี้อยางแพรหลายใน
สัตวเล็ก (Mehlhaff, 1990) และในการแกไขหลอด
อาหารอุดตันในมา(Feige, 2000) โดยสอดผานทาง
ปากโดยตรง การสอดผานกระเพาะอาหารโดยทํา
gastrotomy หรือการสอดกลองโดยทํา transthoraic
4

esophagotomy แตในชางปวยรายนี้ไดเลือกวิธีสอด
กลองเอนโดสโคป ผานเขาปากโดยตรง ซึ่งการที่จะ
ทําการตรวจวิธีนี้ไดตองมีการควบคุมชางใหสงบนิ่ง
ที่สุด การใหยาซึม xylazine hydrochloride ขนาด
0.04-0.08 มก./กก. (Fowler,1995) ไมทําใหชางสงบ
นิ่งพอและยังคงมีการเคี้ยวปาก จําเปนตองวางยาสลบ
เพื่อลดรีเฟล็กซการเคี้ยว การกลืนและการไอ ซึ่งจะ
ทําความเสียหายตอกลองเอนโดสโคป ขอดีของการ
ใช etorphine hydrochloride ขนาด 0.002-0.004 มก./
กก. (Fowler,1995) ในการนําสลบและรักษาระดับ
การสลบดวย halothane ทําใหชางนอนสงบนิ่ง ระยะ
นําสลบสั้น ไมมีการดิ้นรน สามารถสอดกลองเอน
โดสโคปผานเขาปากได ชางฟนจากการสลบเร็ว ไมมี
อาการกระวนกระวาย
และมียาแกฤทธิ์
คือ
diprenorphine hydrochloride โดยใชในขนาดสองเทา
ของ ethorphine hydrochloride (Fowler, 1995)สวน
ขอเสียของ etorphine hydrochloride คือ ทําใหอัตรา
การหายใจลดลง
จึงควรกระตุนการหายใจดวย
doxapram สิ่งที่ควรพิจารณาในการวางยาสลบชาง
คือ การปรับสภาพรางกายสัตว การแบงหนาที่ในการ
ทํางาน สิ่งแวดลอมที่เงียบสงบ การเตรียมยากระตุน
การหายใจและหัวใจเพื่อกูชพี ในกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและการเฝาดูอาการของชางหลังจากใหยาแก
ฤทธิ์ยาสลบจนกวาชางจะฟน ตัวเต็มที่ สวนการลาง
หลอดอาหารจะชวยทําใหสิ่งที่อุดตันออนตัวลง
รวมกับการใชลิควิดพาราฟฟนเพื่อหลอลื่นหลอด
อาหาร ทําใหใช probang ดันสิ่งที่อุดตันลงสูกระเพาะ
อาหารไดงายขึ้น ภายหลังการแกไขภาวะการอุดตัน
ของหลอดอาหารแลว อาจเกิดภาวะหลอดอาหาร
อักเสบตามมา
เนื่องจากการกดทับของสิ่ง
แปลกปลอม
ควรใหชา งกินอาหารออนตอไปอีก
ระยะหนึ่ง
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ABSTRACT
A female, seven years old elephant
(Elephas maximus) was delivered to Kasetsart
Veterinary Teaching Hospital Kamphangsean
Campus. The problem was an esophageal
obstruction at the distal end due to a ripe palm fruit.
She still had appetite for feed, however, she
regurgitation in 3 minutes after her consumption.
The result of the physical examination and blood
test indicated normal condition. After sedating with
23 mg xylazine hydrochloride, her trunk was
wrapped around with an elastic bandage and was
raised open by a pulley. A Bayer’s wedge was
placed between upper and lower jaws. The

obstructing item was impossible to manipulate
manually under the condition of elephant’s mouth
chewing. The plan of the treatment was altered to
anesthesized the elephant by the application of
etorphine hydrochloride 1.3 mg released through an
endotracheal tube and to maintained the level of
unconciousness by halothane 5%. After exploring
the esophagus with endoscope,the esophagus was
washed and the obstructing item was push down by
probang. The sequence of drug application was
diprenorphine hydrochloride 2.6 mg to antidote
etorphine hydrochloride followed by an antibiotic
and NSAIDS. The elephant condition gradually
improved. At present,her problem of tracheal
obstruction has been healed.
Key word:Asian elephant,esophageal
obstruction,general anesthesia
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว (ตุลาคม – ธันวาคม 2547)

ชนิดสัตว

โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
Case

ไก

AI

349

22910

2712

2519

1759

1744

AI

41

31877

2830

2240

639

607

duck plaque

1

2700

100

100

3

3

New duck sysdrom

2

2000

200

200

4

4

สัตวปกอื่น

AI

19

97

97

โค

Brucellosis

1

1

1

Trypanosomiasis

1

1

1

Anaplasmosis

2

17

12

Mastitis

1

1

1

แพะ

Melioidosis

2

9

4

มา

Trypanosomiasis

1

2

2

สุกร

Melioidosis

1

7

7

Colibacillosis

1

5

5

Rabies

2

2

2

เปด

สุนัข

จํานวน
สัตวใน
ฝูง

ปวย

ตาย

160

20

5

2

สงตรวจ ตรวจพบ

5

1
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของทีน่ ําจายผูรับไมได
0 จาหนาไมชัดเจน
0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
0 ไมยอมรับ
0 ไมมีผูรับตามจาหนา
0 ไมมารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ยาย ไมทราบทีอ่ ยูใหม
0 เลขทับมีไมถึง
0 บานรือ้ ถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อื่นๆ …………………….
ลงชือ่ ……………………….
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