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โรคในระบบสืบพันธุเพศเมียสุนัขและแมว

  เนื้องอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุในสุนัข
Transmissible  venereal  tumor(TVT)

ประวัติ
กอนเนือ้งอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุ  มีรายงานครั้งแรกเมื่อป  ค.ศ.  1876  โดยสัตวแพทย

ชาววรัสเซีย  ช่ือ  Novinsky  โดยเอาเนื้องอกออกจากชองคลอดสุนัขเพศเมีย  หลังจากนั้น  3  เดือน  
กอนเนือ้งอกกอนนี้กลับเปนขึ้นมาใหม  อีก  1  ปตอมาพบวามีขนาดเทาไขไกและมีการลอกหลุด
เกดิขึน้  นอกจากนี้เขายังไดทํ าการทดลองโดยการใชเซลลของกอนเนื้อที่ตายแลวมาปายบริเวณผิว
หนงัทีแ่ยกหรือเยื่อบุ  พบวาตอมาสัตวมีกอนเนื้องอกเกิดขึ้น

ชื่อพอง Sticker tumor Histocytoma
Venereal granuloma Transmissible  sarcoma
Transmissible lymphosarcoma Contagious venereal tumor

ระบาดวิทยา
โรคนี้จัดเปนโรคในกลุมเนื้องอกที่มักจะเปนที่อวัยวะสืบพันธุภายนอก  ที่พบเฉพาะใน

สุนขัเทานัน้พบมากในบริเวณที่เปนสวนตอของอากาศหนาวจัดและรอนจัด  (Temperate  zone)  ใน
บริเวณเมอืงใหญซ่ึงมีสุนัขเปนจํ านวนมาก  ในกลุมสุนัขเรรอนที่กํ าลังอยูในวัยเจริญพันธุ  ซ่ึงมีชวง
อายเุฉลีย่อยูระหวาง  4.4-4.5  ป  โดยเฉพาะในกลุมสุนัขจรจัด  ถือวาเปนตัวกักโรคสํ าหรับโรคนี้  
ทกุเพศทกุพันธุสามารถเปนโรคนี้ได  สุนัขเพศเมียมีโอกาสติดโรคไดงายกวาเพศผู   และไมพบราย
งานโรคนี้ในสุนัขเพศเมียที่เพิ่งเขาสูวัยเจริญพันธุ  หรือไมเคยผสมพันธุมากอน  อัตราการเจริญของ
กอนเนื้องอกขึ้นกับสุขภาพทั่วไปของสุนัขในสุนัขที่มีสภาวะทางโภชนาการที่ตํ่ าเนื้องอกจะเจริญ
อยางรวดเร็ว

การติดตอ
เกดิโดยการผสมพันธุ  เนื่องจากลักษณะเฉพาะในการผสมพันธุของสุนัขเปนสาเหตุโนมนํ า

ตอการเกิดโรคไดงาย  การบาดเจ็บที่เซลลของชองคลอด  หรือเยื่อเมือกของอวัยวะสืบพันธุเพศผู  
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จงึท ําใหเกดิการฝงตัวของเซลลเนื้องอกไดงาย  การติดตอไปยังผิวหนังอาจเกิดขึ้นไดในขณะที่มีการ
สัมผัสจากการกัดและขวนกัน  การเลียอวัยวะสืบพันธุของสุนัขที่เปน TVT  แลวไปเลียตอที่อวัยวะ
สืบพนัธุของตัวเองหรือสุนัขตัวอ่ืนก็อาจติดตอได  การเลียและการสูดดม  เปนอีกวิธีที่ติดตอไปยัง
โพรงจมูกและในปากได  การปลกูถายเซลลเนื้องอกที่มีชีวิตก็เปนวิธีหนึ่งเชนกัน  ไมวาจะใหโดย
การฉดีหรือปายตามรอยกรีด  แผลถลอกที่ผิวหนัง  หรือเยื่อบุอวัยวะสืบพันธุ  ฉีดเขาชองทอง  ฉีด
เขาหลอดเลือดดํ า  หรือฉีดเขา Subarachnoid

อาการทางคลินิก
 ลักษณะของโรคในระยะแรกจะพบ Papule  ซ่ึงจะมกีารขยายใหญตามระยะเวลาที่เปนอาจ
พบเปนตุมเดี่ยว ๆ (Solitary)  หรือหลายตุมอยูกันเปนกระจุก  (Multiple  nodule)  รูปรางคลายดอก
กระหลํ่ า (Cauliflower-like) ดังรูปที่ 1  มกีารเจริญอยางรวดเร็ว  มีของเหลวไหลเยิ้ม   หรือมีเลือด
ไหลออกจากชองคลอดหรือหนังหุมปลายลึงค  มีกล่ินไมพึงประสงค  ซ่ึงสิ่งคัดหล่ัง   ตาง ๆ อาจจะ
ออกมาตลอดเวลาหรือออกมาเฉพาะในชวงที่มีการตื่นเตน  ปสสาวะกระปริบกระปรอย  ปสสาวะ
เปนเลอืด  หรืออาจถายปสสาวะไมออก  ในรายที่เกิดการอุดตันของรูเปดทอปสสาวะ  ชอบเลีย
อวยัวะสบืพนัธุภายนอก  พบลักษณะกอนเนื้องอกโผลยื่นออกมาภายนอกอยางชัดเจน  อาจคลํ าพบ
ลักษณะเปนกอน ๆ จากภายนอกบริเวณอวัยวะสืบพันธุเพศผู  ดังรูปที่ 2 และ 3 ในรายที่เกิดกับ
โพรงจมกูมักจะมีอาการ  จาม หรือเลือดกํ าเดาออก  ในบางครั้งพบตุมนูนกระจายตามผิวหนังซึ่ง
เปนอีกรูปแบบหนึ่งของเนื้องอก TVT ในสุนัข ดังรูปที่  4
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รูปที่ 1    ภาพแสดงเนื้องอกที่ชองคลอดสุนัขเพศเมีย  มีลักษณะคลายดอกกระหลํ่ า
ที่มา:  MacEwen, 2001

รูปที่ 2    ภาพแสดงเนือ้งอกที่อวัยวะเพศผูสุนัข  เห็นกอนเนื้องอกที่ฐานอวัยวะเพศ
ที่มา:  MacEwen, 2001
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รูปที่ 3    ภาพแสดงกอนเนื้องอกบนเยื่อบุอวัยเพศผูสุนัข
ที่มา : Wilkison and Harvey, 1994.

รูปที่ 4    ภาพแสดงเนื้องอก TVT รูปแบบที่เกิดกับ ผิวหนังในสุนัข
ที่มา:  MacEwen, 2001

พยาธิสภาพ
ลักษณะวิการที่มองเห็นดวยตาเปลา  คือ  เยื่อบุมีแผลหลุม  มีเลือดคั่ง  สีชมพู จนถึงสีแดง

เขม  เนือ่งจากมีเลือดมาเลี้ยงมาก  เปราะและยุยงาย  มีรูปรางคลายดอกกระหลํ่ า  มักจะมีขั้ว  
(Pedunculated)  มีลักษณะคลายตุมเปนกอน (Nodular)  ตุมเล็กๆ หรือเปนหลาย ๆ พู 
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(Multilobulated)  ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5 ม.ม. – 10 ซ.ม.  เนื้อคอนขางแนน  ผิวหนาตัดมีสี
ชมพูคลายเนื้อสด

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา  คือ   พบเซลลที่ยังไมเปลี่ยนรูป (Undifferentiate cell)  มี
ลักษณะกลมถึงรี  นิวเคลียสใหญ  ติดสีเขม  ซัยโตพลาสซึมนอย มลัีกษณะ  Faintly eosinophilic 
ground-glass  โดยเซลลจะเกาะกันเปนกลุม ๆ มีลักษณะของเซลลที่กํ าลังแบงตัว  มลัีกษณะเฉพาะ
คือในซัยโตพลาสซึมมีฟองอากาศ   ดงัรูปที่ 5 และ 6   นอกจากนี้ยังพบ  Fibrocollagenous strand  
แทรกตัวอยูระหวางเซลลดังกลาว ปกติเซลลของเนื้องอกมักจะมี 59 โครโมโซมโดยเฉลี่ย (57-64 
โครโมโซม)  เปรียบเทียบกับเซลลปกติของรางกายซึ่งมี 78 โครโมโซม  ซ่ึงมองโดยรวมแลวก็คอน
ขางจะใกลเคียงกับเซลลปกติมาก

รูปที่ 5    ภาพแสดงลักษณะเซลลของเนื้องอก TVT ทมี ีนิวเคลียสขนาดใหญ ติดสี
เขม และในซัยโตพลาสซึมมี ฟองอากาศ จ ํานวนมาก
ที่มา:   MacEwen, 2001
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การศึกษาลักษณะทาง Ultrastructure  ของเนื้องอก  โดยแบงการเจริญของเนื้องอกออกเปน 
3 ระยะ  คือ

1.  Progressive phase
2.   Steady state
3.   Regressive phase
จากการเก็บเนื้อเยื่อตอเนื่องทุกสัปดาห  พบวา  Progressive phase  ในระยะนี้เซลลสวน

ใหญจะเปนเซลลที่มีลักษณะกลม  และมีขนาดใหญ  นิวเคลียสและนิวคลีโอไลชัดเจน  พบเซลลรูป
กระสวยเพยีงเล็กนอย  มีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกคอลลาเจนแทรกตัวอยูระหวางเซลล  มีหยอมของการ
เกดิเนือ้ตายโดยเฉพาะที่ผิวรอบนอกของกอนเนื้องอก  ซ่ึงจะเปนบริเวณที่  Lymphocyte  แทรกตัว
เขามา

Steady state   อาจจะเรียกวา “Nest of viable”  ตามลกัษณะของเนื้อเยื่อที่เซลลเร่ิมจะเกาะ
ตวักนัอยางหลวม ๆ ขึ้น  อันเนื่องจากการเพิ่มของ Fibroblastic cell  รวมกับการเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อ
เกีย่วพนัทีแ่ทรกตัวเขาไประหวางเซลล  พบหยอมการเกิดเนื้อตาย  และมีเม็ดโลหิตขาวแทรกตัวเขา
ไปมากกวาระยะแรก  สํ าหรับ Fibroblastic  cell  เชือ่วาเปนการเปลี่ยนรูปรางของเซลลที่พบใน
ระยะ Progressive phase  โดยเซลลจะยืดยาวขึ้นและมีการยื่นยาวของซัยโตพลาสซึมออกไป  เรียก
วา  “Filopodia”  สวนกลุมของ Mononuclear cell  ทัง้หลายที่มาจากเนื้อเยื่อที่ปกติที่อยูขางเคียง  จะ
พบอยูตามแนวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกคอลลาเจน  และเซลลรูปกระสวย

Regressive phase  จดัเปนระยะที่มีปริมาตรลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ จะพบ
เซลลลักษณะกลมจนถึงรีนอยที่สุด  เซลลเหลานี้ในเวลาตอมามีฟองอากาศเพิ่มมากขึ้น  เรียก
ลักษณะเซลลดังกลาววา “Foamy cell”  มหียอมการเกิดเนื้อตายเต็มไปหมด  แตยังสามารถพบเซลล
ที่ยังมีชีวิตไดในบางบริเวณ  แตอยางไรก็ตามเซลลเหลานั้นก็จะกลายเปนรอยแผลเปนในที่สุด  
เซลลเม็ดเลือดขาวสวนใหญจะเปนพวก T-lymphocyte  ซ่ึงเหมือนกับการตอบสนองของรางกายตอ
เนื้องอกทั่ว ๆ ไป  สํ าหรับ Eosinophil  ปกตกิจ็ะพบไดในเนื้องอกทุกชนิด  ในบริเวณที่มีลิมโฟไซต
และเซลลเนื้องอก  สวนแมคโครฟาจก  จะพบเพียงเล็กนอย  ปริมาณการสรางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวก
คอลลาเจนมีมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบวาเซลลจํ าพวกไฟโบรบาสตจํ านวนมากจะเกิด  Intracellular 
collagen

จากรายละเอียดที่กลาวมานี้พอสรุปถึงลักษณะที่ใชบงบอกระยะของการเจริญเติบโตของ
เนือ้งอกไดแก  ปริมาณของการแทรกตัวของเม็ดโลหิตขาว  ปริมาณของเซลลรูปกระสวย  ของ
เนือ้เยือ่เกีย่วพันพวกคอลลาเจน  และบริเวณของการเกิดเนื้อตาย  เปนตน
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โดยปกตวิกิารมักจะจํ ากัดอยูที่เยื่อบุอวัยวะสืบพันธุตามชื่อ TVT  ในสุนัขเพศผูจะพบมากที่
สุดตรงบริเวณ  Bulbus  glandis  นอกจากนี้อาจพบไดที่  Glands penis, Visceral  และ Parietal layer  
ของหนงัหุมปลายอวัยวะสืบพันธุเพศผู  สวนในเพศเมียพบไดที่บริเวณชั้นใตเยื่อบุผนังดานลางของ
ปากชองคลอดใกลทางเปดออกสูภายนอก (Caudal vaginal wall)  รูเปดของทอปสสาวะ  ภายในทอ
ปสสาวะ มีรายงานการพบเนื้องอกในมดลูก  ปากมดลูกและทอนํ าไขนอกจากนี้ยังสามารถพบเนื้อ
งอกในอวยัวะอื่น ๆ  ที่นอกเหนือไปจากอวัยวะสืบพันธุ (Extragenital transmissible venereal 
tumor; ETVT)  ซ่ึงโดยปกติจะพบไดไมบอยนัก  ทั้งในเพศผูและเพศเมีย

พบวาในเพศผูจะพบไดประมาณ 5%  ในเพศเมียประมาณ 3.6%  เชน  ถุงหุมอัณฑะ  
บริเวณฝเย็บ  หนา  ชองปาก  ริมฝปาก  โพรงจมูก  เปนตน  อีกกลุมหนึ่งซึ่งเชื่อวาเกิดจากการแพร
กระจาย ซ่ึงโอกาสเกิดพบเพียง 5%  มกีารแพรโดยทางทอนํ้ าเหลืองซึ่งจะไปสูตอมนํ้ าเหลืองใน
บริเวณตาง ๆ และทางกระแสเลือด พบการแพรไปยังอวัยวะอื่นๆ  เชน  ผิวหนัง  โดยเฉพาะรองตรง
ถัดจากขาหนาขึ้นไป (Groin) ทอง หลัง  คอ  ขาหลัง  ขาหนา เยื่อบุตา  (พบกอนเนื้อยื่นเขาไปใน Iris  
และยื่นเขาไปใน Anterior chamber)  เปลอืกตาใตผิวหนัง  ตอมนํ้ าเหลืองบริเวณขาหนีบ  ตอมนํ้ า
เหลืองในชองทอง  ทอนํ้ าเหลือง  เยื่อบุที่ยึดลํ าไส  มาม ตับ ไต ปอด ทอนซิล   ผนังชองทอง  เยื่อบุ
ชองทอง  โพรงในกระโหลกศรีษะ  ระบบประสาทสวนกลาง  ตอมใตสมอง  เปนตน

การวินิจฉัย
ประวตักิารสัมผัสกับเนื้องอกดวยวิธีการตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว  ตํ าแหนงของการเกิด

เนือ้งอกลกัษณะอาการตาง ๆ การปรากฎของกอนเนื้องอก  ก็พอจะชวยประกอบในการวินิจฉัยโรค
นีไ้ดในขัน้ตน  แตวิธีการที่จะยืนยันการเปนโรคนี้ไดแนนอนคือ  การตรวจทางจุลพยาธิวิทยา  และ  
พบวาการตรวจทางเซลลวิทยา ชวยในการวินิจฉัยไดมากกวาการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ซ่ึงเทคนิค
การตรวจทางจุลพยาธิวิทยาที่ทํ าอยูเปนประจํ ายากตอการวินิจฉัย TVT  โดยเฉพาะในกรณีที่วิการอยู
ในตํ  าแหนงอื่นที่นอกเหนือไปจากอวัยวะสืบพันธุ   ซ่ึงมักจะสับสนกับ  Histocytoma,  
Lymphosarcoma, Euroblastoma และ  Reticular cell sarcoma  อยางไรก็ตามลักษณะทางจุลพยาธิ
วทิยาของเนื้องอกชวยในการยืนยันวาเปน TVT  และวธีิการตรวจโดยการเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อนํ ามา
ทํ า  Impression smear  แลวยอมดวย  New methylene blue  หรือ  Wright’s stain เปนอีกวิธีหนึ่งที่
น ํามาใชในการยืนยันการวินิจฉัย และถาจะใหละเอียดขึ้นไปอีกก็โดยการทํ า  Formalin fixation  
แลวยอมดวย  Hematoxylin & Eosin  น ํามาสองกลองจุลทรรศนก็จะพบลักษณะของเนื้อเยื่อดังที่ได
กลาวไปแลว   พบปญหาที่เกิดกับเนื้อเยื่อที่ยอมสีหลังจากผาน Formalin fixation  วาเซลลเกิดการ
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บดิเบี้ยว  การใชวิธีการทํ า  Impression smear  และศกึษาลักษณะทางเซลลวิทยา  รวมกับประวัติ
ของสตัวปวยเปนที่นิยมในการวินิจฉัย  TVT
การรักษา

ในการรักษา  TVT  มวีิธีการตาง ๆ มากมาย  ซ่ึงอาจจะแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  การ
ผาตดัโดยการเลาะเอาเนื้องอกออก ซ่ึงอาจจะกระทํ ารวมกับการจี้ดวยไฟฟา  หรือการขูด และวิธีการ
ทีไ่มใชการผาตัด อันไดแกเคมีบํ าบัด  การฉายรังสีรักษา  การใชอิมมูนโนบํ าบัด  เชนการใช  
Autogenous vaccine (มรีายงานวาไดผลเฉพาะในรายที่รางกายแข็งแรง)  เปนตน  ในแตละวิธีจะมี
ประสิทธิภาพในการรักษาที่แตกตางกันออกไปซึ่งอาจจะพิจารณาไดจากอัตราการหายจากโรค  
อัตราการกลับเปนซํ้ า  หรือผลขางเคียงอันเกิดจากการรักษาโดยเฉพาะการใชเคมีบํ าบัด  ซ่ึงในที่นี้จะ
ขอแนะน ําวิธีการรักษาที่ใหผลเปนที่นาพอใจซึ่งพอจะแยกไดดังนี้

1.   การรักษาทางอายุรกรรม
มกีารใชสารเคมีและยาตาง ๆ มากมายในการรักษา TVT  ในทางปฏิบัติการใชเคมีบํ าบัดจะ

มีประสิทธิภาพมากกวา โดยเฉพาะในกรณีที่สัตวอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการวางยาสลบเพื่อผาตัด 
และนอกจากนี้การผาตัดมีโอกาสกลับเปนซํ้ าสูงถึง 17-58 เปอรเซ็นต  ในขณะที่การใชเคมีบํ าบัดมี
เพียง 0.05  เปอรเซ็นต แตในปจจบุนัมีการใชอยูเพียงไมกี่ชนิดที่ใหผลในการรักษาเปนที่นาพอใจ 
ไดแก  Vincristine, Methotrexate, Cyclophosphamide เปนตน  นอกจากนี้เคมีบํ าบัดยังเปนวิธีการ
รักษาทีม่ีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติมากที่สุด  โดยเฉพาะในกรณี TVT ทีเ่กดินอกบริเวณอวัยวะเพศ  
ทีม่กีารแพรกระจายของเนื้องอก ในกรณีของ Intraocular metastasis  อาจใช Systemic vincristine  
เปนตน

การประเมินการตอบสนองตอการรักษา TVT  โดยวิธีเคมีบํ าบัดไว 2 ระดับ คือ
1. การฝอตัวอยางสมบูรณ (Complete regression)  เปนลักษณะที่เนื้องอกที่อวัยวะเพศ

หายไปโดยสิ้นเชิง  และวิการที่ตอมนํ้ าเหลืองก็ลดขนาดลงจนเปนปกติ  ตลอดจนการ
ตรวจเซลลวิทยาสํ าหรับเซลลเนื้องอกใหผลเปนลบ

2. การฝอตัวบางสวน  (Partial regression)  เปนลักษณะที่เนื้องอกฝอตัวลงจนมีขนาด
เล็กกวาครึ่งหนึ่งของกอนการรักษา  และไมพบสิ่งคัดหล่ังจากอวัยวะเพศ  แตยังคง
ตรวจพบเซลลเนื้องอก

นอกจากนี้ยังไดแนะนํ าใหมีการตรวจสภาพสัตวทั้งกอนรักษาและในระหวางที่ทํ าการ
รักษา  โดยใหตรวจสภาวะการสรางเม็ดเลือด    ตรวจการทํ างานของตับ  เชน  ตรวจเอ็นไซมในซีรัม  
เปนตน  ตรวจการทํ างานของไต  เชน  วัดระดับของ  BUN  เปนตน  การทํ างานของทางเดินอาหาร  



12

และสตัวตัวใดที่มีจํ านวนเซลลเม็ดเลือด  ตํ ่ากวา 3,000 / ลูกบาศกมิลลิเมตร  และมีการรบกวนทาง
เดนิอาหารใหหยุดยา

ถาปริมาณเม็ดโลหิตขาวลดลงเกินกวา 2,000/ลูกบาศกมิลลิเมตร  และ  ถามีเกล็ดเลือดตํ่ า
กวา 50,000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร  หรือปริมาณ BUN  สูงขึน้เรื่อย ๆ จะตองหยุดยาเพราะอาจสัตว
จะตายได

รูปที่ 6    การออกฤทธิ์ของยาที่ใชเปนเคมีบํ าบัดในตํ าแหนงตาง ๆ ของ Cell cycle.
ที่มา :  ดัดแปลงจาก Plumb, 1991
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รูปที่ 7    กลไกการออกฤทธิ์ของกลุมหลักของยาตานเนื้องอก
ที่มา :  ดัดแปลงจาก Plumb, 1991

รูปที่ 8    สูตรโครงสรางของ  Vinca  alkaloids
ที่มา:  Papac, 1986
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1.1 Vincristine sulfate
เปนสารสกัดจากพืชชนิดหนึ่งชื่อวา  Vinca  rosea  จดัอยูในกลุม  Mitotic inhibitor  จํ าพวก 

Vinca alkaloid  (Epipodophyllotoxin)  มลัีกษณะโครงสรางดังรูป 8  ประเภท  Phasedependent 
agent  ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาโดยตรงในระยะ M  หรือ Mitosis  ของ  Cell  cycle  ดังรูป 6  โดยการจับ
กับ  Tubulin (Microtubular protein)  และยับยั้ง  Spindle formation  ซ่ึงจะทํ าใหเกิดการยับยั้งการ
แบงตัวของเซลลในระยะ  Metaphase    ยาตวันี้ตองฉีดเขาเสนเลือดดํ า  โดยการฉีดควรเดินยาอยาง
ชา ๆ ใชเวลาไมตํ่ ากวา 1 นาที  และไมควรเจือจางใหมีปริมาณมากขึ้น  เพราะยิ่งทํ าใหเสี่ยงตอการรั่ว
ไหลออกนอกเสนเลือด จึงตองใหความระมัดระวังในขณะที่ใหยา  ถาหากเกิดการรั่วไหลออกนอก
เสนเลือดจะเกิดปฏิกิริยาการอักเสบ  เชน  เสนเลือดดํ าอักเสบและเซลลอักเสบ  มอีาการเจ็บปวด 
แดง  บวมใตผิวหนัง  เกิดเนื้อตาย  การลอกหลุด  และมักมีการติดเชื้อตามมา  ณ  ตํ าแหนงที่ร่ัวไหล  
ฉะนัน้หากเกดิกรณีดังกลาวจึงตองหยุดการฉีดโดยทันที  และใหคงเข็มไวที่ตํ าแหนงเดิมแลวทํ าการ
ดดูยากลบั  และดูดที่ตุมที่เกิดการบวมใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได  เพื่อเอายาออกมา  หรือใช  Sodium 
bicarbonate 8.4 เปอรเซ็นต (5 มล.)  หรือ Hyaluronidase 150 ยนูติ (1 มล.)  (อาจใชรวมกันได) หลัง
จากนัน้ใหประคบรอนที่ตํ าแหนงที่ยาออกนอกเสนเลือดนาน 60 นาทีนอกจากนี้อาจใช เดกซาเมทา
โซน หรือ ไฮโดรคอรติโซน  25-50 มก. หรือ Dimethyl  sulfoxide (DMSO)  ทาบริเวณนั้น  กรณีที่
เกิดความรุนแรงหรือแทรกซอนจากการที่ยาออกนอกเสนเลือด  ทํ าใหเกิดแผลหลุมที่กินลึกจนถึง
โครงสรางที่อยูภายใตบริเวณดังกลาว  ซ่ึงไดแก  เอ็นหรือกระดูก  การเกิดแผลหลุมในลักษณะดัง
กลาวจะไมเกิดเนื้อเยื่อมาแทนที่ (Granulation tissue)  ซ่ึงตองทํ าการผาตัดหรือการปลูกถายผิวหนัง
เพื่อใหเกิดการหายของแผล  สํ าหรับในคนเมื่อเกิดกรณีดังกลาวอาจจะแกไขโดยการลางดวย
Hyaluronidase (150 ยนูิต ผสมกับ Normal saline 3 มล.)  ในตํ าแหนงดังกลาว  จากนั้นใหประคบ
รอน  และถาเกิดเนื้อตายแลวใหประคบดวยนํ้ าแข็ง  แตบางครั้งอาจใชวิธีประคบรอน  แลวให  
Hyaluronidase 150 ยนูติเขาในชั้นผิวหนัง (Intradermal) ทันที    Vincristine  sulfate  จะมีความเขม
ขนสูงสุดในเนื้อเยื่อใน 1 ช่ัวโมงหลังจากใหยาและจะถูกกํ าจัดที่ตับแลวขับออกมากับนํ้ าดีทาง
อุจจาระ  โดยมีคาครึ่งชีวิต 13 นาที  และ  Elemination  half  life  เทากับ 75  นาที

ความเปนพิษของยาในกลุมนี้คือ
1. ทองผูก  เพราะยามีฤทธิ์ใหเกิด  Gastrointestinal  atony  และ  Paralystic  lieus  และ

สามารถแกไขโดยการหยุดยาแลวใหยาระบายชวย
2. การกดไขกระดูก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม  Alkylating  agent แลวถือวานอยมาก
3. Peripheral neuropathy  เพราะตัวยาไมสามารถผาน Blood brain barrier  ตวัยาจะขัด
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ขวาง  Neurofilament formation  และยังทํ าให  Axoplasmic  transport  บกพรอง  อาการที่สามารถ
พบได  คือ  อาการของการลดการทํ างานของเสนประสาทรับความรูสึกและสั่งการ  โดยเฉพาะใน
สวนปลายของอวัยวะ เชน Propioceptive deficit  และ  Spinal  hyporeflexia  เปนตน  อยางไรก็ตาม  
Neuropathy  จะกลบัเปนปกติอยางชา ๆ หลังจากหยุดใหยา

4.   ขนรวง  และระดับเอ็นไซมในตับเพิ่มขึ้น    ขนาดสูงสุดที่สัตวสามารถทนได  คือ 0.06 
มก./กก.  สัปดาหละครั้งนาน 6 สัปดาห  นอกจาก  Vincristine  sulfate  และยาในกลุมนี้ก็ยังมี  
Vinblastine  sulfate  ซ่ึงออกฤทธิ์ในการรักษา  และตองระมัดระวังในการฉีดเขาเสนเลือดเชนเดียว
กนั  จะตางกนัก็เพียงการกํ าจัดออกจากรางกายโดยตับจะใชเวลานานกวา  เพราะคาครึ่งชีวิตเทากับ 
17-34 นาที  และอาจจะนานถึง 3-5 ชม.  และความเปนพิษโดยเกิด Myelosuppression  จะเดนกวา  
Vincristine  จงึนยิมที่จะใช  Vincristine  ในการรักษา  TVT  มากกวา

 •   พบวาการใช  Vincristine  เพยีงอยางเดียวในการรักษา  TVT  ในขนาด 0.025 มก./กก.  
ฉดีเขาเสนโลหิตดํ า  สัปดาหละครั้ง  ใหผลคิดเปน 82-95 เปอรเซ็นต

 •   Vincristine  เพยีงอยางเดียว  ฉดีเขาเสนเลือดดํ าในขนาด 0.025 มก./กก. ทุก 4 วัน  พบ
วาเกดิการฝอตัวเฉลี่ยในวันที่ 20.5  ผลการฝอตัวอยางสมบูรณคิดเปน 73 เปอรเซ็นต  และยังไมพบ
การกลับเปนซํ้ าในระยะ 2 ป

 •   Vincristine sulfate  0.025 มก./กก.  เขาเสนเลือดดํ า  สัปดาหละครั้ง  ติดตอกันอยาง
นอย 3 สัปดาห พบวา TVT  ในสนุขัทกุตวัจะฝอและหายไปหมดภายในสัปดาหที่ 4  โดยไมมีผล
ขางเคยีงของยาในระหวางที่ทํ าการรักษาและไมพบการกลับเปนซํ้ าในระย 6-12 เดือน  โดยเฉพาะ
ในรายทีเ่กดิการแพรกระจายไปยังนัยตตาและผิวหนังก็หายไปทั้งหมด

 •  ใชขนาด  0.25  มก./กก.  (ขนาดสูงสุด  1  มก.)  เขาเสนเลือดดํ าทุกสัปดาหจนกวาจะไม
ปรากฏอาการของโรค  ซ่ึงใชเวลาประมาณ  4-6  สัปดาห

 •  ใชขนาด  0.25  มก./กก.  (ขนาดสูงสุด 1 มก.)  เขาเสนเลือดดํ าทุกสัปดาห  โดยทั่วไปจะ
ใชเวลา  3-6  สัปดาห  โดยเนื้องอกจะเริ่มฝอตัวในสัปดาหที่  2   หลังจากเริ่มการรักษา

• ใช Vincristine  sulfate  ในขนาด  0.5  มก./ตารางเมตร  BSA  โดยฉีดเขาเสนเลือดดํ าใน
ระยะทีเ่กดิการฝอตัวอยางสมบูรณ  (จากการทดลองใชเวลาประมาณ  4-6  สัปดาห)  พบวาผลการ
รักษาคิดเปน  100 เปอรเซ็นต  โดยพบอัตราการกลับไปซํ้ า  10 เปอรเซ็นต  ในระยะ  1  ปหลังการ
รักษา  และพบอาการเบื่ออาหารในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น
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   รูปที่ 9    สูตรโครงสรางของ Cyclophosphamide
    ที่มา:  Papac, 1986

1.2  Cyclophosphamide
เปนยาในกลุมที่ใชรักษาเนื้องอกประเภท Alkylating agent โดยมี Chloroakyl group ใน

โครงสรางดังรูปที่ 9  ซ่ึงจะเปนสวนสํ าคัญในการเกิดปฏิกิริยา โดยจะมีปฏิกิริยาสูงในการจับกับ
โมเลกุลที่สํ าคัญทางชีวภาพ  ซ่ึงเปาหมายที่สํ าคัญที่สุดคือ Pyrimidine และ Purine base ของ DNA  
เกิดการทํ าลายโมเลกุลของ DNA  และมีการสรางสะพานเชื่อมระหวาง DNA  2 สาย อันจะเปนการ
รบกวนตอ DNA  replication และ RNA transcription  ในระยะ S และ G-2  ของ  Cell cycle  ดังรูป
ที่  7  และผลจากปฏิกิริยาดังกลาวจะยับยั้งการแยกตัว  หรือทํ าใหเกิดการแยกตัวที่ผิดปกติของ DNA 
ในระหวางที่เกิดการแบงตัวของเซลล ซ่ึงจะทํ าใหเซลลตายในที่สุด  ยาในกลุมนี้สามารถใหไดโดย
การกนิและการฉีดเขาเสนเลือดดํ าและจะมีลักษณะ Dose-limiting toxicity

ความเปนพิษและผลขางเคียงของยาคือ
1. การคลื่นไส อาเจียน และทองเสีย เพราะยาทํ าใหเกิด การอักเสบของกระเพาะอาหาร ลํ า

ไสเล็ก และลํ าไสใหญ ซ่ึงในคนอาการดังกลาวจะพบไดในระยะเวลาอัส้ันหลังจากการใหยาไมเกิน 
24 ชม.  ซ่ึงถายังคงใหยาตอไปอาจทํ าใหเกิดแผลหลุมในทางเดินอาหาร สวนตางๆได

2.  การกดไขกระดูก ลักษณะ Hemopoietic toxicosis จะพบไดบอยที่สุด โดยยาในกลุมนี้
จะมีผลตอ Stem cell ในไขกระดกูอันจะทํ าใหเกิดโลหิตจาง โดยเฉพาะการสรางเม็ดเลือดขาวและ
แอนติบอดีจะลดลง  แตกลไกการเกิดยังไมทราบชัดเจน  การเกิดภาวะ Leukopenia ในคน
Neutropenia จะเดนที่สุด  อาการขนรวงเกิดขึ้นจากการกระตุนให Hair follicle มีเมตาโบลิซึม
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และเกิดการแบงตัวอยางรวดเร็ว
3.   กระเพาะปสสาวะอักเสบ  สารที่เกิดจากการเมตาโบไลต ทํ าใหเกิดการระคายเคืองจน

เกิดแผลหลุมที่เยื่อบุกระเพาะปสสาวะ  เกิดเลือดออกและบวมนํ้ า การเกิดการตายของกลามเนื้อ
เรียบและเสนเลือดแดงเล็กๆ ซ่ึงอาจจะทํ าใหเกิด กระเพาะปสสาวะอักเสบแบบมีเลือดออกอยาง
เฉยีบพลัน   กระเพาะปสสาวะอักเสบเรื้อรัง  Interstitial fibrosis และ Transitional cell carcinoma
เปนตน ลักษณะความเปนพิษดังกลาวนี้มีโอกาสเกิดในสุนัขไดประมาณ 25 เปอรเซ็นต   มรีายงาน
การใหในขนาด 40 มก./กก.ฉีดเขาเสนเลือดดํ า และยังสามารถปองกันไดไดโดยการใหนํ้ าอยางพอ
เพยีง  ใหกินอาหารที่มีเกลือแรเปนสวนผสม  และอาหารที่มีนํ้ าเปนสวนประกอบ กระตุนใหเกิด
การถายปสสาวะโดยการเดินบอยๆ

การรักษา  TVT โดยการกิน Cyclophosphamide เพยีงอยางเดียว ในขนาด 1 มก./กก./วัน 
พบวาเกิดการฝอตัวเฉลี่ยในวันที่ 20.7 และผลการฝอตัวอยางสมบูรณคิดเปน 67 เปอรเซ็นต โดยมี
ผลขางเคียง เชน อาเจียน ทองเสีย  และ เม็ดเลือดขาวตํ่ า การใชยาในขนาดตํ่ าจะมีประสิทธิภาพมาก
กวาการใหในขนาดสูงเพราะ ลดการกดภูมิคุมกันอันเนื่องมาจากผลขางเคียงของยา จะชวยให
ภมูคิุมกันของรางกายในการกํ าจัดเนื้องอกทํ างานไดดีขึ้น

รูปที่  10    สูตรโครงสรางของ  Folic  acid  และ  Methotrexate
ที่มา :  Plumb, 1991

1.3  Methotrexate
จดัอยูในกลุม  Antimetabolite (Folic acid inhibitor)  โดยจะออกฤทธิ์ตอเซลลในชวงตอ

ของระยะ G-1  และ  S  ของ  Cell  cycle  ดังรูป 6  ซ่ึงระยะ Active  เทานั้น  จึงเกิดผลตอทั้งเซลล
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เนือ้งอกและเซลลปกติของรางกาย  จึงจัดอยูในประเภท  Cell  cycle  dependent  เนื่องจากมีโครง
สรางเทียบเคียงกับ  Folic  acid  (Folic  acid  analog)  ดังรูป 10  จงึสามารถเขาไปแยงกับไดไฮโดร
โฟเลต  เพื่อทํ าปฏิกิริยากับ  Dihydrofolate  reductase  ซ่ึงเปนเอ็นไซมที่สํ าคัญในการเปนศูนยกลาง
การควบคุม  one  carbon transfer  ซ่ึงจ ําเปนในการสังเคราะหทางชีวภาพของ  DNA  และ  พิวรีน  
สํ าหรับ  Leucovorin  calcium  (Folinic acid)  ซ่ึงเปนผลผลิตสุดทายของปฏิกิริยาดังกลาวก็ถูกยับยั้ง
การผลติไปโดยปริยาย  และจะทํ าใหเซลลตายในที่สุด ยาชนิดนี้สามารถใหไดทั้งการกิน  ฉีดเขา
กลามเนือ้  และฉีดเขาเสนเลือดดํ า  การใหมักจะใหโดยการฉีดเขาเสนเลือดดํ า  ในขนาด 1 มก./กก./
สัปดาห  จะเกิดพิษเพียงเล็กนอย  สวนการกินมักจะเกิดการคลื่นไสและอาเจียน  ยาสามารถผาน  
Blood  brain  barrier  แตยาใน  CSF  จะไมถึงระดับในการรักษา  และสะสมอยูตามชองวางของราง
กาย  ถูกขับออกทั้งในรูปเดิมและรูปที่เปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงที่ตับ  การขับออกจะลดลงเมื่อ
อยูในสภาพความเปนกรดออน

ความเปนพิษที่สามารถพบได  เชน
1. การกดไขกระดูก
2. การเกิดแผลหลุมที่ทางเดินอาหาร
3. บางรายพบการเกิดเนื้อตายที่ตับ
4. ขนรวง
5. การท ํางานของระบบขับถายปสสาวะบกพรอง (อาจจะเนื่องจากการสะสมของตัวยาใน

ระหวางที่ขับออก)
ขนาดสงูสดุที่สุนัขรับได คือ 0.12 มก./กก./วัน  เปนเวลา 5 วัน  ซ่ึงถามากกวานี้สุนัขจะเกิด

ภาวะการกดไขกระดูกและไตวายอยางเฉียบพลัน  ในการรักษาเปนสิ่งที่ดีที่ยาตัวนี้มี  Specific 
antidote  ซ่ึงก็คือ  Leucovorin calcium  นัน่เอง  ซ่ึงควรจะใหภายใน 1-2 ชม.  โดยขนาดที่จะใหขึ้น
อยูกับระดับความเขมขนของ  Methotrexate  ในซีร่ัม  ในคนจะใหในขนาด 25-200 มก./ตารางเมตร
BSA  ทกุ 6 ชม.  สวนในสุนัขจะใหขนาด 15 มก./ตารางเมตร BSA ทกุ 3 ชม.  เขาเสนเลือดดํ า  
จ ํานวน 8 คร้ัง  จากนั้นใหฉีดเขากลามเนื้อทุก 6 ชม.  จํ านวน 8 คร้ัง  ในกรณีที่ไดรับ Methotrexate 3  
กรัม/ตารางเมตร BSA อันจะชวยปองกันความเปนพิษของยา  จึงไดช่ือวา “Hi-dose  methotrexate 
rescue”  และนอกจากนี้ตองใหมีการขับปสสาวะออกมาก ๆ และปสสาวะควรทํ าใหเปนดางเพื่อให
เกดิการตกตะกอนใน Renal tubule  นอยที่สุด

รายงานการใช Methotrexate  เพยีงอยางเดียวในการรักษา TVT  โดยเมื่อใหถึง  Lethal dose  
จะให  Calcium leucovorin  พบวาจากการใหกินในขนาด 2.5 มก./ตารางเมตร  BSA  วนัเวนวัน  
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นาน 6 สัปดาห  ไมใหผลในการรักษา  หรือแมแตมีการฝอตัวบางสวน  และเทาที่มีการรักษามา  ?
Methotrexate  กม็กัจะใชรวมกับยาตัวอ่ืน ๆ ซ่ึงจะกลาวตอไป

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการใชวิธีเคมีบํ าบัดโดยใชยาเพียงตัวใดตัวหนึ่งในการ
รักษา  TVT  นัน้ใหผลในระดับหนึ่ง  จึงไดมีการใชเคมีบํ าบัดรวม

•    การใช Vincristine  sulfate,  Cyclophosphamide  และ  Methoterxate  ใหผลการรักษา
คิดเปน  93 เปอรเซ็นต  มีการฝอตัวบางสวน  3.5  เปอรเซ็นต และมีการตอบสนองนอยที่สุด  3.5 
เปอรเซ็นต  มีรายงานการใช  Methoterxate  sodium  ขนาด  0.5  มก./กก.  ละลายนํ้ ากลั่นใหเปน  10  
ซีซี.  รวมกับ Vincristine  sulfate ขนาด  0.0125  มก./กก.  ละลายนํ้ ากลั่นใหเปน  10  ซีซี.  ฉีดเขา
เสนเลือดดํ าอยางชา ๆ สัปดาหละครั้ง  จนหาย  ซ่ึงใชเวลาประมาณ  4-8  สัปดาห  ผลการรักษาคิด
เปน  100 เปอรเซ็นต  ในจํ านวนนี้พบวาหลังการรักษาไปแลวประมาณ  2  วัน สัตวมีอาการแพยา
ดวยอาการ  คล่ืนไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  และถายอุจจาระเหลว  อาการดังกลาวจะคงอยูนาน
ประมาณ  1-2  วัน  คิดเปน  30 เปอรเซ็นต  และสัตวทุกตัวไมกลับมาเปนอีกในชวงระยะเวลา  7-14  
เดอืน   รายงานการใหกิน  Cycolphosphamide  ในขนาด  1  มก./กก./วัน  รวมกับการฉีด 
Vincristine  sulfate  0.025  มก./กก.  เขาเสนเลือดดํ าทุก ๆ วัน  4  วัน  พบวาเกิดการฝอตัวเฉลี่ยใน
วนัที ่ 14.5  ผลการรักษาคิดเปน  93 เปอรเซ็นต  สรุปไดวาการใชเคมีบํ าบัดสํ าหรับ  TVT  จะมีประ
สิทธภิาพมากกวาการใชเพียงตัวใดตัวหนึ่ง  นอกจากนี้ปฏิกิริยาความเปนพิษตอรางกายก็จะลดนอย
ลงไปดวย

2.    การรักษาทางศัลยกรรม
2.1  การผาตัดและเอาเนื้องอกออก  (Surgical  excision)   
สามารถกระทํ าทั้งที่เกิดกับอวัยวะสืบพันธุ  และ  ที่เกิดในตํ าแหนงอื่นที่นอกเหนือจาก

อวยัวะสืบพันธุ  (ETVT)  ซ่ึงมกัจะไดผลดีในกรณีที่  TVT  มขีนาดเล็กและมีขอบเขตชัดเจน  โดย
ทั่วไปอาจจะทํ ารวมกับการหามเลือดดวยวิธีการตาง ๆ เนื่องจากบริเวณเนื้องอกจะมีเลือดมาเลี้ยง
มาก  ทีน่ยิมเชน  การเย็บดวยวัสดุที่ใชเย็บ     ทั่วไป  การใชไฟฟาจี้  (Electrocautery)  หรือ  การจี้
ดวยซิลเวอรไนเตรต    เปนตน  แตอยางไรก็ตามดวยวิธีการดังกลาวนี้สัตวมีโอกาสกลับมาเปนซํ้ าได
อีกถาเลาะเอาเนื้องอกออกไมหมด  โดยเฉพาะในราย ETVT แตโอกาสเกิดขึ้นใหมก็จะนอยลงเมื่อ
ท ําการผาตดัในครั้งตอ ๆ ไป  นอกจากนี้ วิธีนี้ก็ยังไมไดเปนวิธีการปองกันการแพรกระจายที่เกิดขึ้น  
การรักษา TVT  ดวยวิธีการผาตัดรวมกับการจี้ดวยซิลเวอรไนเตรต  จากสัตวที่เปน  TVT  118  ราย  
คดิเปน 87.8 เปอรเซ็นต มีกลุมที่กลับเปนซํ้ าหลังจากผานการผาตัดครั้งแรกคิดเปน  12.1 เปอรเซ็นต 
และเมื่อทํ าการผาตัดครั้งที่  2  การกลับเปนซํ้ าลดเหนือเพียง  7.57 เปอรเซ็นต
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2.2 ศัลยกรรมเยือกแข็ง  (Cryosurgery)
เคยมรีายงานการใชวิธีนี้  ในการรักษาเนื้องอกในมนุษยและสัตว ตลอดจนการศึกษาถึงกล

ไกการเกิดเนื้อตายของเนื้อเยื่ออันเปนผลจากวิธีการดังกลาว  การใช Cryotherpy  เมื่อเนื้องอกถูกทํ า
ใหแข็งตัวแลวทํ าใหละลาย เนื้องอกจะเปลี่ยนเปนสีมวงและบวมนํ้ าทันที การหลุดลอนจะเกิดใน
ชวง  36-48  ช่ัวโมงหลังการรักษา  โดยสัตวไมแสดงอาการเจ็บปวดและอาการไมสบายตัวแตอยาง
ใด  ในวนัที ่  5-6  หลังการรักษาเนื้องอกจะหลุดลอนอยางสมบูรณ  เหลือไวเพียงรองรอยผิวหนา
สีชมพ ู  ในวันที่  8  หลังการรักษาเซลลเยื่อบุผิวจากบริเวณดานขางเจริญขึ้นมาปดแผล  ผิวของเยื่อ
เมือกกลับเปนปกติเกิดเปนรอยแผลเปนนอยมาก  และไมพบการติดเชื้อแทรกซอนภายหลังการ
รักษา  โดยปกติอาการ  Phimosis, Paraphimosis  และการตีบตันของทอปสสาวะในสุนัขเพศเมีย
สามารถพบไดหลังการผาตัดธรรมดา  แตดวยวิธีการนี้กลับไมพบอาการดังกลาวในสุนัขเพศเมีย

3.  การรักษาโดยการฉายรังสี  (Radiotherapy)
การฉายรังสี  เชน  รังสีเอ็กซ  เปนตน  จัดวาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษา  TVT  

ถาเนื้องอกไดสัมผัสกับรังสีอยางเพียงพอ  โดยไมกลับมาเปนอีก
จากทีก่ลาวมานี้พอจะสรุปไดวาในการรักษา  TVT   นัน้การที่จะตัดสินใจเลือกใชวิธีใดจํ า

เปนตองคํ านึงถึงความสะดวก  ความปลอดภัย  และคาใชจายตาง ๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่
สุดในทางปฏิบัติ  ซ่ึงแนวทางในการรักษาอาจจะเลือกใชการผาตัดเลาะเอาเนื้องอกออกหรือการทํ า
ศลัยกรรมเยอืกแข็ง  รวมกับเคมีบํ าบัด  การใชเคมีบํ าบัดเพียงอยางเดียวซ่ึงจะเห็นไดวา Vincristine  
sulfate  เปนสารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาเคมีบํ าบัดทั้งหลาย  หรืออาจ
ใชเคมบี ําบัดรวม  ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาใหสูงยิ่งขึ้น  สวนการรักษาโดยการฉาย
รังสอีาจจะเลือกใชเปนวิธีแรกในการรักษา  หรือใชเมื่อการรักษาโดยวิธีการดังกลาวขางตนไมไดผล
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มดลูกอักเสบแบบเฉียบพลัน  (Acute  metritis)

มดลูกอักเสบแบบเฉียบพลันและรุนแรงของเนื้อเยื่อมดลูกชั้น Endometrium  ภายหลัง
คลอดลูก มีผลทํ าใหผนังมดลูกหนาตัวข้ึน  และมักพบเชื้อแบคทีเรียแกรมลบโดยเฉพาะเชื้อ  E. coli
จะพบวาเปนสาเหตุบอยที่สุด  การติดเชื้อแบคทีเรียมักจะเกิดการติดเชื้อผานขึ้นมาจากทางชอง
คลอดมากกวาการติดเชื้อผานมาตามกระแสเลือด  มดลูกอักเสบแบบเฉียบพลันสามารถเปลี่ยนรูป
แบบเปนแบบเรื้อรังและกอปญหาความไมสมบูรณพันธุตอสัตวปวยได

สาเหตุ
1.  การคลอดยาก  รกหรือเนื้อเยื่อมดลูกคางและมดลูกเขาอูชา  จะทํ าใหมดลูกขยายบวมเกิด

การติดเชื้อไดงาย
2.  แทงลูก  มักมีผลทํ าใหเกิดมดลูกอักเสบแบบเฉียบพลันตามมา  โดยเฉพาะในสวนที่สัตว

อายมุาก  มดลูกไมแข็งแรง  เมื่อถึงเวลาปากมดลูกเปด  ก็จะเกิดการติดเชื้อเขาไปในมดลูกไดงาย
3.  การผสมพันธุ  ในรายที่หนังหุมลึงคไมสะอาด  มีการหมักหมมของสิ่งสกปรกกลายเปน

แหลงเพาะเชื้อ  แลวติดเชื้อโรคมายังตัวเมีย  สวนการผสมเทียมมักเกิดจากกรรมวิธีในการผสมเทียม
ทีไ่มปลอดเชื้อเพียงพอ

4.   ลูกตายในทอง  เกิดการเนาเปอยของตัวลูก  แลวทํ าใหมดลูกอักเสบตามมา
5.  อิทธิพลของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน  จะโนมนํ าใหมดลูกมีการสรางสิ่งคัดหล่ังสะสม

ซ่ึงเหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไดงาย
6. ชองคลอดอักเสบ  อาจจะมีการลุกลามผานปากมดลูกเขาไปในมดลูกได  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงเวลาที่ชองคลอดอักเสบและมีการผสมพันธุกับเพศผู

อาการ
สัตวปวยจะมีไขสูง  ซึม  เบื่ออาหาร  นํ้ านมลดลง  ไมคอยเล้ียงลูก  นํ้ าเมือกที่ออกมาจาก

ชองคลอดมีกล่ินเหม็นเนา  มีอาการในระบบทางดินอาหาร  ปวดทอง  หนาทองแข็งตึง  อัตราการ
เตนของหวัใจและการหายใจเพิ่มขึ้น  หากตรวจคลํ าจะพบวามดลูกขยายใหญ  ในรายตอมาอุณหภูมิ
รางกายอาจจะลดลงตํ่ ากวาปกติเกิดภาวะรางกายขาดนํ้ า    ออนแอและตายในที่สุด

ในกรณีที่มดลูกอักเสบเกิดตอเนื่องจากการคลอดลูกพบวา  สัตวปวยจะไมสนใจเลี้ยงลูก  
และไมมีนํ้ านม  เพราะโดยปกติแลวนํ้ าเมือกที่ไหลผานออกมาทางชองคลอดหลังการคลอดลูก  ใน
ระยะแรกจะมีสีเขียวถึงนํ้ าตาล  ไมมีกล่ินเหม็น  ภายในเวลา  12  ช่ัวโมงหลังจากขับเยื่อหุมลูก  
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(Fetal membrane)  ออกหมด  นํ ้าเมือกจะเริ่มเปนเมือกมากขึ้น  มีลักษณะใสและอาจมีเลือดปนเล็ก
นอย  แตถานํ้ าเมือกยังคงมีสีเขียวเขมจนถึงนํ้ าตาลแดง  ขนขึ้นและมีกล่ินเหม็น  ภายในระยะเวลา  
12 – 24 ช่ัวโมงหลังคลอดลูก  จะบงบอกวาเกิดมดลูกอักเสบแบบเฉียบพลัน

ลักษณะภาพทางรังสีที่ถายจากบริเวณชองทอง  จะพบวามดลูกมีการขยายใหญ  บางครั้ง
อาจจะพบลูกเหลืออยูในโพรงมดลูก  ในลักษณะที่ตายและกํ าลังเนา ดังรูปที่ 6

ผลการตรวจโดยดูจากกลองจุลทรรศน  โดยปายนํ้ าเมือกที่เก็บจากชองคลอดจะมีประกอบ
ไปดวยเซลลเยื่อบุผนังมดลูก Hypersegmented  และ Degenerative neutrophil เศษของเนื้อเยื่อที่ตาย  
มกูและเชื้อแบคทีเรีย

พยาธิคลินิก
คาทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บงบอกวาเกิดภาวะโลหิต

เปนพษิโดยผลการตรวจนับเม็ดเลือด พบเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นโดยเฉพาะชนิดนิวโทรฟล  แตบางราย
อาจมีปริมาณเม็ดเลือดขาวปกติ  โดยมี  Hypersegmented  neutrophil  มาก  คาเม็ดเลือดแดงอัดแนน  
และโปรตนีในซีร่ัมสูงขึ้น  เนื่องจากรางการมีภาวะการขาดนํ้ า  การทํ างานของตับและไตอาจจะดู
เปนปกติ  หรือแสดงผลของภาวะเลือดเปนพิษ   และตดิเชื้อในกระแสเลือด  ภาวะ  Isothenuria  อาจ
จะเกดิขึ้นโดยเปนผลทุติยภูมิจากปริมาณ  Endotoxin  เพิ่มขึ้นและผลกระทบของ  Endotoxin  ตอ
กลไกการปรับความเขมขนปสสาวะของไต  (Renal concentration mechanism)  จากการตรวจ
ลักษณะทางเซลลวิทยาของตัวอยางที่เก็บจากชองคลอดพบวาสิ่งคัดหล่ัง  จะประกอบไปดวยเซลล
เม็ดเลือดแดง  เซลลจากมดลูกชั้น Endometrium  เมด็เลือดขาวชนิดนิวโทรฟล เศษเนื้อเยื่อหรือ
แบคทีเรีย  เปนตน

การตรวจวินิจฉัย
1. อาศยัขอมูลจากประวัติของสัตวปวยที่เพิ่งจะผานการคลอดลูกมา
2. ลักษณะอาการทางคลินิก
3. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิคลินิก
4. ลักษณะจากภาพถายทางรังสี
5. การตรวจโดยใชเครื่องอัลตราซาวด
6. ผลการตรวจเซลลวิทยา
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การรักษา
ขัน้ตอนของการรักษาจะขึ้นอยูกับอาการที่ปรากฏและระยะเวลาปวย  ซ่ึงจะมีความแตกตาง

กนัในแตละชวง  การรักษาเบื้องตน  คอื  ตองใหยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง  สารนํ้ าและอิเลคโตร
ไลต  เพือ่ปรับสภาวะรางกายใหดีขึ้น  ตอมาควรทํ าการเก็บตัวอยางเพื่อการเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย
และทดสอบหาความไวของยาปฏิชีวนะ  เก็บตัวอยางโดยใชกานสํ าลีเช็ด  จากบริเวณปากมดลูก  
และในระหวางการดํ าเนินการรักษาควรแยกลูกออกไปดูแลจนกวาแมจะมีอาการดีขึ้น

1. การรักษาทางอายุรกรรม     โดยการระบายหรือขับสิ่งคัดหลั่งในโพรงมดลูกออกมา
1. 1 ใชสารละลายยาตานจุลชีพ  เชน  ไนโตรฟูราโซน  เตตราไซคลิน  เจนตามัยซิน  หรือ

ยาปฏชีิวนะที่ออกฤทธิ์กวางอื่น ๆ เปนตน  ชะลางเขาไปในมดลูกกอน  จนกวาจะทราบผลการ
ทดลองความไวของยาตานจุลชีพ   ในการฉีดลางโพรงมดลูก  ปกติเราจะใช ทอสํ าหรับผสมเทียม
ชนดิพลาสติก  ที่มีปลายมนหรือวัสดุที่คลายคลึงกัน  สอดผานเขาทางชองคลอด  โดยอาศัยกลอง
ตรวจชองคลอดถางไว  เมื่อสอดผานชองคลอดไปที่มดลูกแลวใหคางไวที่ปากมดลูก  การที่ไมสอด
เขาไปภายในมดลูกก็เพื่อตองการหลีกเลี่ยงไมใหทอพลาสติกนี้ไปกระทบกับผนังมดลูก ซ่ึงอาจทํ า
ใหผนงัมดลกูฉกีขาดเสียหายได  เพราะในชวงที่มดลูกอักเสบ  เนื้อเยื่อมดลูกจะเปราะบางเกิดการ
ฉกีขาดไดงาย   บางคนจะไมนิยมใชวิธีนี้  จากนั้นก็ฉีดสารละลายยาตานจุลชีพเขาไปในโพรงมดลูก  
ทิง้ไวสักครูใหญ ๆ แลวคอย ๆ ปลอยใหไหลออกมาเองหรืออาจจะดูดออกมา  การดูดออกควรทํ า 
เพือ่หลีกเลี่ยงความกระทบกระเทือนตอมดลูก  ใหปฏิบัติเชนนี้  2-3  คร้ัง  วันละ  1-2  เวลาทุกวัน  
จนกวาอาการจะดีขึ้น  และควรใหยาตานจุลชีพทางระบบรวมดวยรวมกับการรักษาแบบพยุงอาการ
ดวยสารนํ้ า

1.2   ใชยาท่ีกระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก  เชน  ออกซิโตซิน    ควรใหรวมดวย
เพือ่ท ําใหมดลูกบีบตัวขับเอาของเสียในโพรงมดลูกออกมา  และยังชวยใหมดลูกเขาอูเร็วข้ึน  ให
ออกซโิตซิน  ในขนาด  0.25-0.50  ยูนิต / กก.  ฉีดเขากลามเนื้อ  และยังสามารถใหซ้ํ าภายใน  1-2  
ช่ัวโมง  แตถาใหภายหลังจากคลอดลูกเกิน  24  ช่ัวโมง  มักจะไมคอยไดผล  เอสโตรเจน  สามารถ
ใหเพื่อเสริมฤทธิ์ของออกซิโตซิน  อาจจะให  (Estradiol –17- cypionate, ECP)  ขนาด  0.02 มก./
กก.  หรือ  Diehtylstilbestrol  ขนาด 0.5 มก./กก.  (หามใชเกิน  25  มก.)  โดยฉีดเขากลามเนื้อคร้ัง
เดยีว  แตอาจเกิดผลขางเคียงของเอสโตรเจน  เชน  นํ้ านมลด  และการกดการทํ างานของไข-กระดูก  
เปนตน  จึงจํ าเปนจะตองใชดวยความระมัดระวัง  Ergonovine maleateจะมีฤทธิ์ในการกระตุน
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ปฏิกริยาการทํ างานของกลามเนื้อมดลูกมากกวาออกซิโตซนิ  สามารถใหไดในขนาด  0.2  มก. / 15  
กก.  คร้ังเดียว  ฉีดเขากลามเนื้อ  โดยใหหลังจากฉีดออกซิโตซินครั้งสุดทาย  แตอาจจะทํ าใหมดลูก
แตกได  หรือใชพรอสตาแกลนดิน  (จากธรรมชาติ)  ในขนาด  0.1-0.25  มก./กก.  เขาใตผิวหนังวัน
ละครั้ง  นาน  3-5  วัน

2.  การรักษาทางศัลยกรรม
วธีินีจ้ะน ํามาใชเมื่อการรักษาทางอายุรกรรมไมประสบความสํ าเร็จ   หรือในรายที่ปวยมา

หลายวนั  และอาการทรุดมาก  เชน  มีภาวะเลือดเปนพิษ  หรือเลือดติดเชื้อ  เปนตน  การรักษามี  3  
แบบ  ดังนี้

2.1  Intra abdominal uterine  massage   การนวดและลางมดลูก ปจจุบันไมนิยม จะทํ า
ในรายที่เกิดมดลูกอักเสบหลังคลอด  และใหการรักษาทางอายุรกรรมไมไดผล  ไมสามารถควบคุม
การตดิเชือ้ได  ซ่ึงมักจะใชในรายที่เปนแมพันธุที่ตองการเก็บไวขยายพันธุตอไป  โดยกอนการนวด
และลางมดลูกจะตองมีผานการเพาะเลี้ยงเชื้อและทดสอบความไวของยาตอเชื้อกอน  วิธีการคือ  ให
ยาสลบ  จากนั้นจึงสอดทอเขาไปทางมดลูกโดยผานทางปากมดลูกซึ่งเราสามารถตรวจดูจากการผา
เปดชองทองดานลาง  ตามแนวกลางของชองทอง  จากนั้นใชสารละลายฆาเชื้อฉีดเขาทางทอที่สอด
ไว  ในขณะเดยีวกันก็คอย ๆ นวดปกมดลูกที่ละขางเบา ๆ ดวยความระมัดระวัง  เพื่อใหเนื้อเยื่อที่
ตายแลวทีส่ะสมเกาะติดอยูตามผนังมดลูกหลุดออกมา  จากนั้นจึงปลอยของเหลวที่อยูในมดลูกออก
มา  ควรทํ าซํ้ า  2-3  คร้ังหรือมากกวานี้  เพื่อใหแนใจวาลางมดลูกสะอาดแลว  คร้ังสุดทายใหฉีดสาร
ละลายยาปฏิชีวนะที่ทดสอบความไวของยาแลวเขาไปในมดลูก  โดยผานทางทอสอดแลวดึงทอ
สอดออก  โดยไมตองปลอยสารละลายยาปฏิชีวนะออกแลวเย็บชองทอง  ใหยาปฏิชีวนะทางระบบ
รวมดวย

2. 2  การตัดรังไขและมดลูกออก  (Ovariohysterectomy)  เปนวิธีที่นาเลือกใชเมื่อ
1. เนื้อเยื่อของลูกคางอยู
2. ในรายที่เกิดการติดเชื้ออยางรุนแรงและมีการลอกหลุดของผนังมดลูก  ซ่ึงจะ

เปนจะตองมีการผาตัดเพื่อชวยชีวิตแมสัตวไว
3. ในกรณทีีเ่จาของสัตวไมตองการไดจากแมสัตวตัวนี้แลว  หรือในรายที่รักษา

ทางยาไมไดผล
4. ในรายทีอาการของโรคเริ่มลุกลามมากขึ้น การผาตัดตองทํ าดวยความ
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ระมดัระวงั  อยาใหมดลูกแตกหรือฉีกขาดได  เพราะจะทํ าใหมีการติดเชื้อลุกลามเขาสูชองทองและ
อวยัวะภายในชองทองได

2.3  การผามดลูก  (Hysterectomy)  การผามดลูก  มักทํ าที่ตํ าแหนงตัวมดลูกที่จะแยกไป
เปนปกมดลูก   วธีินีน้ ํามาใชก็ตอเมื่อไมสามารถสอดทอผานทางปากมดลูกเขาไปในมดลูก  เพื่อลาง
เอาเนื้อตายหรือเศษเนื้อเยื่อออกจากมดลูกได  วิธีนี้ผาเปดมดลูกในขนาดที่จะสอดทอเขาไปใน
มดลกูไดดีพอ  จากนั้นก็ทํ าการลางมดลูก  ตองท ําดวยความระมัดระวังอยางมาก  เพราะถาไม
สะอาดพอ  ผลตามมาอาจเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบอยางรุนแรงได  โดยมากวิธีนี้ไมนิยมทํ ากัน  
เพราะอันตราย   ใชวิธีตัดรังไขและมดลูกออกจะดีและปลอดภัยกวามาก

โพรงมดลูกเปนหนอง  (Pyometra)

เปนโรคในทางคลินิกที่พบไดบอยทั้งในสุนัขและแมวที่มีผลกระทบโดยตรงตอความ
สมบูรณพันธุ ของสัตว  แตสัตวก็ยังสามารถมีวงรอบการเปนสัดตามปกติ  บางทีเรียกวา  
“Pyometritis”  เปนผลทตุยิภมูทิี่เกิดขึ้นจากกระบวนการติดชื้อภายในมดลูก  เกิดการสะสมหนอง
ภายในโพรงมดลูก พบไดทั้งในลักษณะเฉียบพลันและเรื้อรัง  ในชวง Diestrus  โรคนี้มักพบรวมกับ  
Cystic  endometrial  hyperplasia  (CEH)  ในรูปแบบ Cystic  endometrial  hyperplasia  -  pyometra  
complex  โดยลํ าพังของ  CEH  อาจพบวาทํ าใหเกิดความผิดปกติในรูปของ  Hydrometra  หรือ  
Mucometra  เทานัน้  โพรงมดลูกเปนหนองนี้โดยทั่วไปจะพบในสุนัขอายุมาก  สวนใหญจะมาก
กวา  6 ป  แตอาจพบไดตั้งแตอายุประมาณ  2  ปขึ้นไป

สาเหตุ
1. การผสมพันธุ
2. การสอดทอผสมเทียม
3. การไดรับฮอรโมนชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะโปรเจสเตอโรน  เชน  Exogenous  progestin

  (Medroxyprogesterone,  Megestrol acetate  และ  Progesterone)  หรือเอสโตรเจนเพื่อวัตถุ
ประสงคในการคุมกํ าเนิด

4. เมือ่สัตวมอีายุมากขึ้นมดลูกมักจะมีความออนแอจึงเปนสาเหตุโนมนํ าใหเกิดการติด
เชื้อไดงายขึ้น
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อาการทางคลินิก
โพรงมดลูกเปนหนอง  แบงออกเปน  2  แบบคือ
1. แบบปากมดลูกเปด  (Open / Overt  pyometra)  จะมี  discharge  ไหลออกมาทางชอง

คลอด  ซ่ึงอาจจะพบวามีสีเปนเลือดปนมูกหนองเปนแบบที่พบไดเปนสวนใหญ
2. แบบปากมดลูกปด  (Closed / Covert  pyometra)  จะพบนอยกวาแบบแรก  (15-30%)

ไมพบสิ่งคัดหล่ังไหลออกมาทางชองคลอด  แตอันตรายที่เกิดขึ้นในสัตวปวยจะมากกวาแบบแรก  
เนือ่งจากมีการคั่งคางของ ส่ิงคักหล่ังในโพรงมดลูก  มีผลทํ าใหเกิดการดูดซึมพิษไดมากขึ้นและยังมี
โอกาสเกิดกรณีมดลูกแตกไดงายกวามาก

สัตวปวยจะเริ่มอาการภายใน  1-12  สัปดาหหลังจากระยะเปนสัด ซ่ึงอาการปวยจะรุนแรง
เพยีงใดขึ้นอยูกับ

1. ระยะเวลาของการปวย
2.    รูปแบบของโรควาเปนแบบปากมดลูกปดหรือเปด
3. ความรนุแรงของการติดเชื้อแบคทีเรีย  (ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย  โดยเฉพาะที่มีการขับ

สารพิษออกมา  เปนตน)
4. ภาวะตดิเชือ้ในรายที่ไมไดรับการรักษาจะพบภาวะแทรกซอนอยางรายแรงจาก

  ภาวะกรวยไตอักเสบ  แบบทตุยิภูมิและภาวะไตวาย
อาการทั่วไป  คอืมกัมีเมือกไหลออกจากชองคลอด  ซ่ึงปริมาณนํ้ าเมือกที่ไหลออกจากชอง

คลอดขึน้อยูกับความเปดกวางของปากมดลูก  ลักษณะของนํ้ าอาจจะเปนหนองขนสีเหลือง  เหลือง
เขยีว  เหลืองเทาหรือนํ้ าตาล  อาจจะมีเลือดปนเปนสีช้ํ าเลือดซํ้ าหนอง  และมีกล่ินเหม็น  ชองทอง
ขยายตงึ  มดลูกขยายใหญและมีสภาพรางการขาดนํ้ า  จะเปนอาการที่พบเห็นเปนสวนใหญ  นอก
จากนี้จะพบวาอุณหภูมิรางกายจะสูงมากในรายทีเปนแบบมดลูกปด  แตแบบปากมดลูกเปดมักจะ
ปกติ  แตในรายที่เกิดโลหิตเปนพิษอยางรุนแรงหรือมีภาวะเลือดติดเชื้อ เนื่องจากการติดเชื้อ
แบคทเีรียแทรกซอนแลวตามดวยอาการช็อก  อุณหภูมิรางกายอาจตํ่ ากวาปกติ  ซึม  เบื่ออาหาร  
ออนเพลีย  อาเจยีน  ทองเสีย  ดื่มนํ้ ามาก  ปสสาวะบอย  ชอบปสสาวะตอนกลางคืน  นํ ้าหนักลดลง  
อวยัวะเพศภายนอกบวมนํ้ าหรือขยายใหญ  โลหิตจาง  โลหิตเปนพิษ (มีภาวะรางกายขาดนํ้ าอยางรุน
แรง โคมา และตายในที่สุด)

ในการตรวจโดยการคลํ าผานผนังหนาทอง  จะตองทํ าดวยความระมัดระวัง  เพราะมดลูก
ในระยะนี้คอนขางเปอย  อาจทํ าใหบาดเจ็บและฉีกขาดงาย
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รูปที่ 11    A และ B  ภาพเอกซเรยชองทองแมวที่เกิด Hydrometra   C แสดงลักษณะมดลูก
ขณะผาตัด
ที่มา : Johnson, 1995
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รูปที่ 12    ภาพแสดงลักษณะมดลูกสุนัขที่เกิด Cystic endometrial hyperplasia อยางรุนแรง
รวมกับมดลูกเปนหนอง  ผนงัมดลูกหนาตัวอยางมาก
ที่มา : Johnson, 1995

พยาธิกํ าเนิด
ในภาวะที่สุนัขไมไดตั้งทอง ระยะ Diestrus  ปกตขิองสุนัขจะมีระยะเวลาประมาณ 70 วัน 

มดลูกจะอยูภายใตอิทธิพลของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ที่สรางมาจากคอรปสลูเตียมของรังไข  
โปรเจสเตอโรนมีผลทํ าใหตอมตาง ๆ ของเยื่อบุมดลูก (Endometrial gland)  เจริญ  และสะสม
อาหารไวในมดลูก (Uterine milk)  เพือ่ใหตัวออนเจริญเติบโต  ในกรณีที่มีการฝงตัวของตัวออน 
เยือ่บมุดลูกจะเกิดการหนาตัว (Endometrial hyperplasia)  เพือ่เตรยีมไวใหรกเกาะตัว  มดลูกจะไมมี
การบีบตัวและปากมดลูกปดลง

CEH  เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของมดลูกที่ตอบสนองตอฮอรโมนโปรเจสเตอโรน 
และ/หรือโปรเจสเตอโรนในลักษณะที่มากเกินไป ในระยะเวลานาน  หรือไมเหมาะสม มีขอสงสัย
วาทํ าไมสุนัขบางตัวจึงมีการตอบสนองในดานที่เกิดเปนพยาธิสภาพในขณะที่ตัวอ่ืนกลับไมเปน
อะไร  ระดับความเขมขนของโปรเจสเตอโรนในซีร่ัมระหวงสัตวปวยกับสัตวปกติก็ไมไดมีความ
แตกตางกัน  ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดวา CEH  อาจจะสัมพันธกับความผิดปกติในตัวรับที่กลามเนื้อ
ช้ัน Endometrium  ตอฮอรโมนเอสโตรเจน และ/หรือ โปรเจสเตอโรน Endometrial hyperplasia  
สามารถเกิดขึ้นโดย มีเอสโตรเจนรวมหรือไมรวมกับโปรเจสเตอโรนก็ได แตในทางกลับกันเอส
โตรเจนเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทํ าใหเกิด CEH  ทัง้ในสุนัขและแมวได  การใชเอสโตรเจนเพื่อ
ปองกนัการตั้งทองที่ไมพึงประสงคก็ยังเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ  ถาใหในระยะเวลาที่เหมาะสม  จากการ
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ศกึษาพบวาถาหากใหเอสโตรเจน (ECP)  ในระยะ Diestrus  ในสนุขัจะเกิดโพรงมดลูกเปนหนอง
ถึงรอยละ 25  ซ่ึงสถานการณนี้จะพบในแมสุนัขที่ไดรับการผสมชาในชวงเปนสัดแลวนํ ามาพบ
สัตวแพทยใน  1  หรือ  2  วนัตอมาเพื่อทํ า  Mismating

Endometrial hyperplasia จะพบบอยในแมวที่อายุมากกวา 3 ปที่ยังไมเคยไดรับการผสม
และแมวที่อายุมากกวา 5 ป  สํ าหรับแมวโดยลักษณะทางระบบสืบพันธุ  จะไมใชปจจัยที่ทํ าใหเกิด 
Endometrial  hyperplasia   อยางไรก็ตามลักษณะ Hyperplasia,  Hypertrophy  ของตอมตาง ๆ ใน
เยื่อบุมดลูกชั้น Endometrium  มกีารสรางและอาจสะสมของเหลวที่ปลอดเชื้อในตอมและภายใน
โพรงมดลูกในลักษณะ Mucometra  หรือ Hydrometra  ซ่ึงสตัวจะแสดงอาการชองทองขยายและ
หรือมีส่ิงขับถายเปนเมือก   ผานออกมาทางชองคลอดเทานั้น  โดยไมมีอาการปวยทางระบบใหเห็น  
มกีารแทรกตัวของลิมโฟไซตและพลาสมาเซลลเขาไปในเยื่อบุมดลูก  มดลูกในลักษณะนี้ไมเหมาะ
สํ าหรับการเจริญเติบโตของตัวออน  และพบวามดลูกมีมูกสีแดง ขับออกมาทางชองคลอด  เมื่อส้ิน
สุดระยะ Diestrus   ระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนลดลง  CEH  จะคอย ๆ สลายตัวไป

ภายใตอิทธิพลของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน  จะทํ าใหกลามเนื้อเรียบที่มดลูกลดการบีบตัว
ลง  จงึเชือ่วาเปนภาวะที่เอื้ออํ านวยตอการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนไดงายขึ้น  หากมีการติดเชื้อ
แบคทีเรีย ซ่ึงนาจะเกิดการติดเชื้อผานขึ้นมาจากชองคลอดในชวงที่ปากมดลูกเปดในชวงที่เปนสัด  
ในภาวะที่มีมูกปริมาณมากและสิ่งคัดหล่ังจากขบวนการอักเสบสะสมทํ าใหส่ิงที่อยูภายในโพรง
มดลกูผิดปกติไปจนเกิดโพรงมดลูกเปนหนองขึ้น  เชื้อที่ติดมาจากชองคลอดจะเปนเชื้อที่พบไดตาม
ปกตใินบริเวณดังกลาวอยูแลว  ซ่ึงเชื้อที่พบมากที่สุด  คือ E.coli  รองลงมาไดแก  Hemolytic 
streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Pasteurlla, Pseudomonas, Proteus, Moraxella  และ
แบคทีเรียหลายชนิดรวมกัน  โพรงมดลูกเปนหนองในแมวมักจะไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อ 
Feline Leukemia Virus  หรือ Feline Immunodeficiency  Virus

การคมุกํ าเนิดโดยใหฮอรโมนโปรเจสเตอโรนนาน ๆ จะมีผลทํ าใหเกิด  CEH  และเกิด
โพรงมดลูกเปนหนองตามมาได ซ่ึงจะสอดคลองกับการทดลองที่สามารถเหนี่ยวนํ าใหเกิด CEH  
ไดโดยใหโปรเจสเตอโรนจํ านวนมากแกสัตว  ดวยเหตุนี้จึงเชื่อวาระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนที่
สูงขึ้นมาหรือมีอยูนาน ๆ ซ่ึงสรางมาจากคอรปสลูเตียมที่คางอยู หรือ Cystic copora lutea  อาจเปน
สาเหตุของการเกิด  CEH  และโพรงมดลูกเปนหนอง

พยาธิกํ าเนิดท่ีไต
สาเหตทุีก่อความผิดปกติในการทํ างานของไตในโรคโพรงมดลูกเปนหนอง  ยังไมเปนที่เขา

ใจนักแตเทาที่ทราบ คือ เกิดจากปจจัยกอนที่จะมาสูไต และภาวะของโรคไตที่สัตวไดประสบอยู
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กอนแลว  ตัวอยางเชน  ภาวะการขาดนํ้ าของโรคนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดการไหลเวียนของ
เลือดผานไต แลวมีผลทํ าใหเกิด Prerenal azotemia เกิดเปน Membranoprolifeative 
glomerulonephropathy  ทีสั่มพนัธกับโพรงมดลูกเปนหนอง มีผลทํ าใหเกิดการเกาะยึดของ Immune  
complex  ในผนังหลอดเลือดฝอยของกรวยไต  (Glomerular capillary wall)  และนอกจากนี้ยังมีการ
รบกวนจากสารพิษที่สรางจากแบคทีเรีย  ซ่ึงจะไปมีผลตอการทํ างานของทอไต  สวนรอยโรคที่เกิด
ขึน้ทีก่รวยไตจะไมรุนแรงเพียงพอที่จะเปนสาเหตุของภาวะไตวายเริ่มแรก

อาการทีสั่ตวมีความพยายามที่จะปสสาวะบอย ๆ และการหายใจถี่ขึ้น  เปนผลมาจากความ
ไมสมดุลยในการขับปสสาวะที่มีความเขมขนออกจากรางกาย  ซ่ึงสามารถสังเกตไดจากการลดลง
ของ Renal concentration capacity  แมวาระดับของ ADH  ในกระแสเลือดมีอยางเพียงพอ  
Medullay  hypertonicity  ทีไ่ตเสียไป  ปสสาวะจะมี Osmolarity  ลดลง  (ความถวงจํ าเพาะตํ่ ากวา 
1.010)  รอยโรคที่กรวยไตและความผิดปกติอ่ืน ๆ จะกลับสูภาวะปกติ  ถาโรคของมดลูกไดรับการ
รักษาเรียบรอยแลว

พยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบอื่น ๆ
การสะสมของนิวโทรฟลในมดลูก  ซ่ึงเปนผลมาจากการสรางเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นมามาก  

ทํ าใหเกิดสภาวะความเปนพิษอยางรุนแรงในสัตว  ซ่ึงจะเปนสาเหตุนํ าของ Non-regenerative 
anemia  ตามมา  เนื่องจากมีการกดการทํ างานของไขกระดูก   การเพิ่มขึ้นของระดับ 
Myeloiderythroid ratio  ท ําใหเกิดการงอกเกินของ Myeloid element  สวน  Extramedullary  
myelopoiesis  อาจเกดิขึน้ที่ตับ  มาม  และตอมหมวกไต  เพราะมีความตองการเพิ่มจํ านวนนิวโทร
ฟลอยางมาก ในรายที่เกิดความเปนพิษจะมีผลทํ าให ช้ัน Cortexของตอมหมวกไต  ฝอไป  และ
เกดิเลือดออกในชั้น   Medulla

พยาธิคลินิก
คาทางโลหิตวิทยาและผลการตรวจปสสาวะสามารถใชตรวจหาความผิดปกติของขบวน

การเมตาโบลิซึมที่สัมพันธกับการติดเชื้อที่มดลูกและ ภาวะติดเชื้อในเลือด  และใชประเมินการ
ท ํางานของไต  ในรายที่เปน CEH  อยางเดียว คา   CBC  อาจจะปกติเพราะไมมีการติดเชื้อ   โรคนี้
จะมผีลกระทบตอจํ านวนเม็ดเลือดขาว  แตจํ านวนเม็ดเลือดขาวรวมมักจะมีความผันแปรมากและยัง
มคีวามผนัแปรในแตละรายอีกดวย  โดยจะพบตั้งแตภาวะที่เม็ดเลือดขาวตํ่ าไปจนถึงมีเม็ดเลือดขาว
สูงผิดปกติ  ดงันัน้การประเมนิสภาพสัตวจากคานี้เพียงอยางเดียวจะไมเพียงพอ  โดยทั่วไปมักเปน
แบบ  Suppurative  หรือ  Purulent  inflammation  เมด็เลือดขาวโดยเฉพาะ นวิโทรฟล และ
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โมโนซัยตมักจะเพิ่มขึ้น  และมีลักษณะ  Left  shift  โดยเฉพาะในรายที่เปนแบบปากมดลูกปด  จะมี
จ ํานวนเม็ดเลือดขาวรวมอาจจะสูงถึง 100,000 – 200,000  เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร  และ  Left  
shift  แตในรายที่มีภาวะเลือดติดเชื้อ  เมด็เลอืดขาวอาจจะปกติหรือนอยกวาปกติ  ซ่ึงจะแสดงถึง
อันตรายที่เกิดขึ้นหลังจากผาตัดเอามดลูกเพื่อรักษาโพรงมดลูกเปนหนองออกไปแลว  พบวาเม็ด
เลือดขาวที่มีจํ านวนมากมายกอนการผาตัดจะยังคงสูงอยูหลายวันกอนที่จะลดลงเปนปกติ  ทั้งนี้
เพราะเกิดจาก  Medullary  และ  Extramedullary  myelopoiesis  ยงัมีผลตอเนื่อง

สภาพ  Normocytic,  Normochromic  nonregenerative  anemia  ในระดับออนถึงปานกลาง  
จะพบไดเกือบทุกราย  ในบางรายที่เปนระดับออนอาจจะไมสามารถบงบอกไดชัดเจนนัก  เพราะ
สัตวมักจะมีรางกายสูญเสียนํ้ ารวมดวย

ในกรณขีองแมวจะมีความผิดปกติทางชีวเคมีในซีร่ัมนอยกวา 1/3 เทานั้น  โดยทั่วไปทั้ง
สุนขัและแมวจะมีโปรตีนในกระแสเลือดสูงเกินกวาปกติในระดับปานกลาง  โดยคาโปรตีนรวมจะ
ประมาณ  7.5-10.00  กรัม/ดล.  โดยเฉพาะกลอบูลินในเลือดจะสูงขึ้น  เปนผลมาจากภาวะรางกาย
สูญเสยีนํ ้าและเกิดจากการกระตุนของแอนติเจนอยางเรื้อรังของระบภูมิคุมกันโรคของรางกาย
ในสนุขัจะพบโปรตีนปนออกมากับปสสาวะ  ทั้งสุนัขและแมวจะมีภาวะ Azotemia  ซ่ึงคา  BUN  
หรือ  ครีเอตินีนในซีร่ัมอาจจะสูงขึ้น  เพราะภาวะรางกายสูญเสียนํ้ าและการรบกวนการทํ างานของ
ไต  นอกจากนี้อาจจะพบการติดเชื้อของทอทางเดินปสสาวะดวยและอาจจะพบวาเอ็นไซม  Alanine  
aminotransferase  และ  Alkaline  phosphatase  เพิม่ขึน้ในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง  (พบไมบอย
นกั)  เนือ่งจากมีการทํ าลายเซลลตับ ภาวะเลือดเปนพิษ  และ/หรือ การไหลเวียนของเลือดภายในตับ
ลดลง  ท ําใหเซลลขาดออกซิเจนไปเลี้ยง  เปนผลมาจากรางกายมีภาวะการขาดนํ้ า  ซ่ึงจะพบไดเปน
สวนใหญในสุนัข

การวินิจฉัย
โพรงมดลกูเปนหนองในสุนัขจะวินิจฉัยไดงายกวาในแมว  และขอสํ าคัญของการวินิจฉัย

แยกโรคคือตองแยก  CEH  และโพรงมดลูกเปนหนอง  ออกจากลักษณะการตั้งทองปกติ  โดย
เฉพาะระยะแรก ๆ ของการตั้งทอง

1.  ประวตัสัิตวปวย  อาการทางคลินิกที่เร่ิมขึ้นในชวงเวลาที่ไดรับการกระตุนจากฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนและผลการตรวจกายภาพตาง ๆ

2.  การถายภาพทางรังสี  โดยปกติเราสามารถเห็นมดลูกไดจากภาพถายทางรังสี  ในสัตว
ปกตทิีต่ัง้ทองได 4 สัปดาหจนกระทั่งหลังคลอดแลว 2-3 เดือน  ถาหากเห็นมดลูกในชวงเวลาอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือจากนี้จะถือวาเกิดความผิดปกติ  ซ่ึงจากการถายภาพทางรังสีบริเวณชองทองจะพบ
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ลักษณะ  Homogeneous tubular structure  ของเหลวที่อยูภายในมดลูกจะทึบรังสี  และจะเห็นขด
ของลํ าไสถูกดันไปขางหนา ดงัรูปที่ 7    หากพิจารณาจากขนาดมดลูก บางรายงานกลาววาขนาด
ของมดลูกที่เปนโพรงมดลูกเปนหนองจะมีขนาดใหญกวาขนาดของมดลูกที่ตั้งทองตามปกติ ณ 
ระยะเวลาเดียวกัน  ในกรณีที่สงสัยวาจะเกิดโพรงมดลูกเปนหนอง วิธีนี้ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใช
ประกอบการตรวจวินิจฉัยไดเชนกัน  แตในสภาวะที่เปนจริงการยืนยันจากขนาดมดลูกเพียงอยาง
เดยีวกไ็มอาจแยกแยะความแตกตางได    ดงันัน้การดูภาพถายทางรังสีจะตองคํ านึงถึงประวัติสัตว
ปวย  อาการทางคลินิกและรายละเอียดของขอมูลในสวนอื่น ๆ ซ่ึงควรจะรวมไปถึงผลการตรวจทาง
พยาธิคลินิกดวย    ดงัในกรณีที่เกิดมดลูกแตกแลวเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบตามมา  หรือโพรงมดลูก
เปนหนองแบบปากมดลูกเปด หนองจะไหลออกมาทางชองคลอด  อาจจะทํ าใหมองไมเห็นหรือ
มดลกูไมชัดเจนจากภาพถายทางรังสี    นอกจากนีลั้กษณะภาพทางรังสีในกรณีที่มดลูกแตกอาจจะ
ท ําใหสับสนกับในรายที่เปนทองมาน

3.  การใชอัลตราซาวด  ลักษณะภาพจะสามารถแยกความแตกตางระหวางตัวออนและของ
เหลวทีส่ะสมอยูในโพรงมดลูกได  เพราะถาหากเปนการตั้งทองจริงเครื่องมือชนิดนี้สามารถตรวจ
ไดโดยเฉพาะในชวง 10 วันแรกหลังผสมและยังบงบอกการมีชีวิตรอดของลูกในมดลูก  โดยดูจาก
การเตนของหัวใจและการเคลื่อนไหวหลังจากวันที่ 24 และ 30 ตามลํ าดับ  นอกจากนี้ยังใชตรวจ
ลักษณะที่เปน CEH  และสภาวะทองมารที่เกิดจากมดลูกแตกไดเชนกัน

5.  คาทางพยาธิคลินิกตาง ๆ
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รูปที ่ 13    ภาพถายอัลตราซาวดชองทองสุนัขที่เกิดหนองในโพรงมดลูก
ที่มา : Johnson, 1995

การรักษา
การรกัษาโพรงมดลูกเปนหนองควรทํ าโดยเร็วที่สุดเทาที่สภาพสัตวจะกระทํ าได  และตอง

ท ําดวยความระมัดระวัง  เพราะภาวะเลือดเปนพิษ หรือ Endotoxemia  สามารถเกิดขึ้นกับสัตวไดทุก
ขณะ  การรักษามีอยู 2 แบบ  คือ การรักษาทางอายุรกรรมและทางศัลยกรรม   ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสภาพ
พื้นฐานของอาการทางคลินิกของสัตวปวย  และความตั้งใจของเจาของในการที่จะเก็บสัตวไวเพื่อ
ขยายพันธุตอไป

1.     การรัษาทางอายุรกรรม
การรักษาดวยวิธีนี้จะใชในรายที่สัตวปวยเปนแมพันธุที่เจาของตองการจะเก็บไวเพื่อขยาย

พนัธุตอไปแตตองอธิบายขั้นตอนในการรักษาใหเจาของสัตวปาเขาใจเสียกอนวา  ผลการรักษาอาจ
จะไมไดผลก็ไดและถึงแมจะหายจากโรคก็มีแนวโนมที่จะเกิดปญหาในระบบสืบพันธุตามมา  ซ่ึงมี
โอกาสผสมตดิยาก และใชเวลานานในการรักษา  วิธีจะใหผลเปนที่นาพอใจโดยเฉพาะในรายที่เปน
โพรงมดลูกเปนหนองแบบปากมดลูกเปด  โดยกอนจะลงมือรักษาตองบํ ารุงสัตวใหดีและปรับ
สภาพรางกายสัตวใหพรอม  โดยการแกไขภาวะรางกายขาดนํ้ าโดยการใหสารนํ้ าทางเสนเลือดและ
เร่ิมการใหยาปฏิชีวนะเสียกอน
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ขัน้ตอนในการรักษา  มีอยู 3 ขอ  ไดแก
1.   การระบายและชะลางโพรงมดลูก  ยาที่ใชไดแก

1.1  ฮอรโมนเอสโตรเจน  จะมีฤทธิ์ทํ าใหปากมดลูกเปด  กระตุนใหกลามเนื้อ
มดลกูหดตวัมีการขับหนองออกจากโพรงมดลูก  และยังชวยเพิ่มความตานทานของมดลูกตอการติด
เชือ้แบคทีเรีย  โดยอาจจะให  Diethylstilbestrol (DIE)  ในขนาด 1.0 มก. วันละ 2 คร้ัง นาน 7 วัน  
แลวใหในขนาดเดิมวันละครั้ง  นาน  3  สัปดาห  สวนใหญอาการจะดีขึ้น แตในรายที่เปนอยางรุน
แรงมักจะตองทํ า  OVH  หรืออาจจะให  Estradiol  cypionate (ECP)  มรีายงานพบวา  ECP  จะมี
ประสิทธิภาพในการรักษามากกวา  DIE

1.2  ออกซิโตซินและเออรกอตแอลคาลอยด  ควรใชรวมกับเอสโตรเจนซึ่งจะมี
ฤทธิเ์สรมิกันในการเพิ่มการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูกใหมีการขับหนองออกโพรงมดลูก  โดยให
ออกซโิตซินขนาด 0.5  หนวยสากล/กก.  ฉีดวันละครั้ง  และเออรกอตแอลคาลอยด  (Ergonovine  
maleate)  ขนาด 0.2 มก.  ฉีดวันละ 2 คร้ัง นาน 10 วัน หรือจนกวาหนองจะถูกขับออกจนหมด
                             1.3  พรอสตาแกลนดิน (PGF 2α )  ซ่ึงจะมีทั้งแบบที่มาจากธรรมชาติและแบบ
สังเคราะห  แบบที่มาจากธรรมชาติในสุนัขจะใหในขนาด 0.25 มก./กก.  สวนในแมว  0.1 – 0.25 
มก./กก  ฉดีเขาใตผิวหนัง  วันละ 1-2 คร้ัง  ติดตอกันนาน 3-5 วัน จนกวามดลูกจะปกติ  ซ่ึงจะดูจาก
ผลการถายภาพทางรังสี  พยาธิคลินิก  และไมมีนํ้ าเมือกไหลออกจากมาทางชองคลอด  พรอสตา
แกลนดินโดยปกติจะออกฤทธิ์ตามขนาด   โดยตรงตอกลามเนื้อเรียบบริเวณ  Myometrium  เปน
อันดับแรก  รองลงมาคอืบริเวณทางเดินอาหารทางเดินหายใจ  และกระเพาะปสสาวะ  จึงหามใชใน
รายที่ตั้งทอง  เปนโรคหอบหืด  (Asthma)  และความผดิปกติในทางเดินหายใจอื่น ๆ  นอกจากนี้ก็ยัง
มฤีทธิเ์กดิการสลายของคอรปสลูเตียมอีกดวย  จึงเปนประโยชนในการรักษาโพรงมดลูกเปนหนอง
ในการก ําจัดแหลงโปรเจสเตอโรน  ความไวของคอรปสลูเตียมตอโพรสตาแกลดินจะขึ้นอยูกับอายุ
ของคอรปสลูเตียมขนาดของพรอสตาแกลนดินที่ให และระยะเวลาในการรักษา โดยคอรปสลูเตียม
ในระยะแรก ๆ จะไมตอบสนองตอพรอสตาแกลนดิน  และยังพบวามีความผันแปรในการตอบ
สนองในสัตวแตละตัวอีกดวย  สํ าหรับสุนัขจะมี คาครึ่งชีวิต (LD50 )=5.13 มก./กก แตในแมวไมมี
รายงาน เพียงแตมีขอมูลวา  ถาใหในขนาด 5 มก./กก.  แมวจะมีอาการหายใจลํ าบาก อยางรุนแรง 
รวมกับ  Ataxia  พรอสตาแกลนดินที่มีประสิทธิภาพสูงอยางเชน  Cloprostenol  หรือ  Fluprostenol  
ก็ยังไมไดมีการศึกษาอยางเพียงพอถึงความปลอดภัยที่จะใชกับแมว  จากการใชยาในขนาดรักษา
อาจพบอาการซึ่งเปน ผลขางเคียงของการใชพรอสตราแกนดิน
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ผลขางเคียงของการใชพรอสตราแกนดิน  เชน Restlessness  ตกใจงาย  อาเจียน  ไมรูทิศ
ทาง  กลามเนื้อส่ันพล้ิว  ปวดเบง ทองเสีย  หอบ  มานตาขยาย/หดตัว   ถายอุจจาระ  มีพฤติกรรมการ
สรางรัง และโดยเฉพาะแมวจะมีอาการสงเสียงรองบอย ๆ  เลียขน  สงเสียงคราง    ซ่ึงจะพบไดบอย
ในระยะประมาณ 2-3 ช่ัวโมงทันทีหลังจากฉีด  แตในแมวจะสามารถพบภายใน 15 นาทีหลังจากฉีด
และมกัจะคอย ๆ ดีขึ้นภายใน 1 ช่ัวโมง  นอกจากนี้อาจเปนสาเหตุทํ าใหมดลูกฉีกขาดได อยางไรก็
ตามอาการไมพึงประสงคดังกลาวจะลดลงในการฉีดครั้งตอ ๆ ไป

ขอควรคํ านึง  ในการใชพรอสตาแกลนดินในการรักษา  CEH-pyometra  ในแมว  มีความ
สํ าคัญมากกวาในสุนัขมีอยู 3 ประการ  คือ

1. มดลกูแตกแลวเกิดเยื่อบุผนังชองทองอักเสบตามมา  จะเปนกรณีที่พบในแมวกอนได
รับการรักษาโพรงมดลูกเปนหนองประมาณ 4%

2. กรณทีีเ่กดิโพรงมดลูกเปนหนองแลวมีสภาวะมดลูกบิดรวมดวย  ซ่ึงจะพบไดนอยมาก  
ลักษณะเชนนี้จะเอื้ออํ านวยใหมดลูกแตกไดอยางมาก

3. ส่ิงทีข่บัออกมาจากมดลูกในแมวที่เปนโพรงมดลูกเปนหนอง  มีโอกาสที่จะมีลักษณะ
       เหนียวเปนยาง  ท ําใหขับออกไดยาก
การรกัษาโดยใชพรอสตาแกลนดินบางครั้งอาจจะตองใหนานมากกวา  5 วัน  ซ่ึงมีขอ

สังเกตอกีอยางหนึ่งคือ  ในรายที่ตองใชระยะเวลาในการรักษานานขึ้น  หรือในรายที่ตองรักษาซํ้ า
กลับมพียากรณดานสุขภาพและความสมบูรณพันธุดีกวากลุมที่รักษานานเพียง 5 วัน  ภายหลังจาก
ใหยาขนาดของมดลูกควรจะลดลง  มีการขับสิ่งขับหล่ังออกมามากขึ้น  แตในรายที่เปน  CEH  รวม 
ดวย ขนาดของมดลูกอาจจะยังไมลดลงเปนปกติสามารถตรวจโดยการถายภาพทางรังสี  การใชอัล
ตราซาวด  หรือการตรวจคลํ าผนังชองทองโดยเฉพาะในแมว   ในกรณีที่ขนาดของมดลูกลดลง  แต
กลับไมมีการขับสิ่งขับหล่ังออกมาเพิ่ม และสัตวแสดงอาการปวดทอง  จะบงบอกวามดลูกอาจจะ
เกดิการแตกมกีารฉีกขาด  นอกจากนี้อาจจะพิจารณาจากปริมาณเม็ดโลหิตขาว  ซ่ึงจะกลับเปนปกติ
ภายใน 10-14 วัน    และถาพบสิ่งคัดหล่ังจากชองคลอด เปนเวลา 10-14  วันหลังจากรักษาถือวา
ปกต ิหากอาการไมดีขึ้นและมดลูกยังคงขยายอยูควรรักษาซํ้ าในชวง 2  เดอืนถัดมา  ประมาณรอยละ 
30  ของสุนัขที่ผานการรักษาในครั้งแรก  ตองรักษาดวยพรอสตาแกลนดินซํ้ าในครั้งที่สอง  และ
ประมาณครึ่งหนึ่งของแมสุนัขที่ผานการรักษาดวยวิธีนี้สามารถใหลูกไดอีก  อยางไรก็ตามจากการ
เก็บตัวอยางเนื้อเยื่อจากแมวและสุนัขที่ประสบความสํ าเร็จจากการรักษาโพรงมดลูกเปนหนอง
ดวยพรอสตาแกลนดิน  และสามารถตั้งทองได  จะพบ  CEH  การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางทีเ่กิดวงรอบการเปนสัด  มีสุนัขอยูนอยรายมากที่เปนโพรงมดลูกเปนหนองและตั้งทองไป
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ดวย  ในกรณีนี้ควรพิจารณาใหยาปฏิชีวนะเพื่อชวยชีวิตลูกและชะลอการรักษาโพรงมดลูกเปน
หนองไปจนกระทั่งถึงเวลาคลอด

1.4   Mucolytic agent,  Alevaire  โดยการใชทอสอดผานปากมดลูกแลวฉีดสาร
ชนดินีเ้ขาไปในโพรงมดลูก  ซ่ึงจะสะดวกมากสํ าหรับในรายที่เปนแบบปากมดลูกเปด  เพื่อลดความ
เหนยีวขนของหนองในมดลูก  จากนั้นจะชะลางดวยสารละลายปลอดเชื้ออุน ๆ หลาย ๆคร้ัง  ใน
คร้ังสุดทายใหลางดวยสารละลายยาปฏิชีวนะ  สวนในรายที่ปากมดลูกปดอาจจะตองใชเครื่องมือ
ถางปากมดลูกชวยขยาย  นอกจากนี้ยังมีขอควรคํ านึงในการทํ าคือ  ตองระมัดระวังการสอดทอหรือ
เครือ่งถางปากมดลูก  ใหปฏิบัติอยางนุมนวลเพราะเนื้อเยื่อโดยตลอดจะยุยและฉีกขาดไดงาย  ซ่ึง
อาจจะถงึขั้นทะลุผนังมดลูกหรือปากมดลูก  จนเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบตามมาไดงาย

2 .  การก ําจดัเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนในมดลูก  โดยใหยาปฏิชีวนะที่ไดจากการนํ าหนอง
ไปเพาะเชือ้และทดสอบหาความไวของยา  ซ่ึงนอกจากจะใหการรักษาทางระบบแลว  สามารถให
เขาทางมดลูกได

3.  การกํ าจัดแหลงของการสรางโปรเจสเตอโรน  ซ่ึงเปนสาเหตุนํ าของการเกิดโรค  ยาและ
ออรโมนที่จะใชในการรักษาคือ

3.1  พรอสตาแกลนดิน (F series)  นอกจากจะมีฤทธิ์ทํ าใหกลามเนื้อเรียบหดตัว  
แลวฤทธิ์ที่สํ าคัญของพรอสตาแกลนดินอีกอยางหนึ่ง คือ การสลายคอรปสลูเตียม

3.2  เทสโทสเตอโรน  จุดประสงคที่ใชคือ  การทํ าใหรังไขฝอตัว  แตอาจจะผิด
วตัถุประสงคในแงของการรักษาประสิทธิภาพของการสืบพันธุ  โดยใหในขนาด 25 มก.  สัปดาห
ละ 2 คร้ัง  มีรายงานผลการรักษาวาสุนัขที่ปวย  ประมาณ 70%  มอีาการดีขึ้นภายใน 3 สัปดาห  30%  
ไมตอบสนองตอการรักษา

การประเมินความสํ าเร็จในการรักษา
  ความส ําเร็จในการรักษาทางอายุรกรรม จะพิจารณาโดยรวมจาก

1   อาการลดลง  (ปริมาณหนองที่ขับออกมา  โดยเฉพาะในรายที่ปากมดลูกเปด
และขนาดของมดลูกลดลง)  มีรายงานวาสุนัขและแมวที่เปนแบบปากมดลูกเปดประสบผลสํ าเร็จ 
93-100%  สวนแบบปากมดลูกปดในสุนัขประสบผลสํ าเร็จ 34%  แตในแมวไมมีขอมูล  และถาหาก
รักษาภายใน 5 วัน  แลวอาการยังไมดีขึ้นหรืออาการเกิดซํ้ าหลายสัปดาห  จะถือวาการรักษาดวยวิธีนี้
ไมประสบผลสํ าเร็จ  แนะนํ าวาใหรักษาดวยการผาตัดเอามดลูกและรังไขออก(Ovariohysterectomy,
OVH)
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2   ความสมบูรณพันธุของสัตวปวยภายหลังการรักษา แบบปากมดลูกเปด  ใน
สุนัขพบวามีอัตราการตั้งทอง 55-87 %  และหลายรายยังสามารถมีลูกไดมากกวา 1 ครอกกอนจะ
กลับมาเปนอีก  ในแมว 71-86 %     สวนแบบปากมดลูกปด  ในสุนัขมีอัตราการตั้งทองเพียง 34 % 
เทานั้น  แตในแมวไมมีขอมูล

ในสนุขัภายหลังจากการทํ าการรักษาแลว  หากสุนัขเปนสัดแนะนํ าวาผสมพันธุเลย  เพราะ
สัตวจะอยูภายใตอิทธิพลของฮอรโมนโปรเจสเตอโรนครั้งหนึ่ง  ในชวงระยะเวลาประมาณ  2  
เดอืนถาหากไมไดรับการผสม  ซ่ึงจะเสี่ยงตอการเกิด  CEH  และโพรงมดลูกเปนหนอง  แตสํ าหรับ
ในแมวอาจจะมีความสํ าคัญนอยลงไป  เพราะในทางทฤษฏีจะมีการผลิตฮอรโมนโปรเจสสเตอโรน
นออกมาก็ตอเมื่อไดรับการกระตุนใหเกิดการตกไขเทานั้น

2.    การรักษาทางศัลยกรรม
หลักส ําคัญของการรักษาดวยวิธีนี้  คือ  การเตรียมตัวสัตวใหพรอมแลวทํ าการผาตัดเอารัง

ไขและมดลูกออก (Ovariohysterectomy, OVH)  ซ่ึงถือวาเปนทางเลือกในการรักษาโพรงมดลูกเปน
หนอง  การยดืระยะเวลาในการผาตัดออกไปเพียงเพื่อรักษาพยุงอาการ  ซ่ึงจะกระทํ ากันในระยะสั้น  
เพือ่ใหสภาพสตัวดีขึ้นบาง  สัตวปวยเกือบทุกรายมักจะตองรักษาดวยวิธีนี้  มักใชในรายที่ไมใช
ขยายพนัธุตอไปในอนาคต  และโดยเฉพาะสวนใหญในสุนัขที่กลับเปนโรคนี้อีกหลังจากรักษาและ
ในแมวที่ผานการรักษาทางอายุรกรรมมาแลว  นอกจากนี้ยังเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพียงวิธี
เดียวสํ าหรับสัตวที่ปวยในขั้นวิกฤติ  ปญหาอยางหนึ่งที่พบวาเปนสาเหตุทํ าใหสัตวที่เขารับการผา
ตดัมอัีตราการตายสูง  คือ  สัตวไมไดรับการแกไขภาวะ  Azotemia  ใหเปนที่เรียบรอยเสียกอนการ
ผาตัด

ขัน้ตอนในการรักษามีดังนี้ คือ
1.  การปรับสภาพรางกายสัตว   ตองรีบแกไขสภาวะรางกายขาดนํ้ าโดยเร็ว (ภายใน 1-2 ช่ัว

โมง)  หากเปนไปไดควรจะตรวจหาอิเลคโตรไลตในซีร่ัมและคาความเปนกรด-ดางเพื่อที่จะใหสาร
ละลายไดถูกตอง  แตถาไมสามารถตรวจกอนก็อาจจํ าเปนตองใชสารนํ้ าชนิดมีอิเลคโตรไลตรวมใน
การให  โดยการใหสารนํ้ าทางเสนเลือดดํ าเพื่อวัตถุประสงคที่สํ าคัญคือแกไขและปองกันภาวะช็อค
โดยมีหลักอยู 3 อยางคือ

1. ใหส่ิงตาง ๆ (นํ้ าและแรธาตุตาง ๆ)  ตามความตองการ
2. รักษาระดบัการไหลเวียนโลหิตไปยังเนื้อเยื่อตาง ๆ ใหเพียงพอ  โดยเฉพาะความจํ าเปน

ทีจ่ะตองรักษาระดับของการไหลเวียนเลือดผานไต (Renal blood flow, RBF)  ใหสูงที่สุด
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3. ชวยลดภาวะแทรกซอนของไตและชวยใหการทํ างานของไตดีขึ้น  ทํ าใหคงระดับอัตรา
การกรองของกรวยไต  (Glomerular filtration rate, GFR)  ไว  การใหยาในกลุมยาขับปสสาวะ 
(Osmotic diuresis)  เชน  Hypertonic mannitol ขนาด 0.5-1.0 กรัม/กก.  เขาทางเสนเลือดดํ า  
สามารถเพิ่มหรือรักษาระดับ RBF  และ GFR  เปนตน  และการให  20-25% Mannitol  ในระหวาง
หรือหลังผาตัด  อาจจะชวยปองกันภาวะไตวายอยางเฉียบพลัน

อยางไรก็ตามจะตองคํ านึงถึงของเหลวและแรธาตุที่สูญเสียไปในระหวางใหยาในกลุมนี้
เปนอยางมาก  เพราะรางกายของสัตวปวยเองก็มีสภาวะที่รางกายขาดนํ้ าอยูแลว

2.  การควบคุมการติดเชื้อหลักและการติดเชื้อแทรกซอน  คือการใหยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์
กวางแบบฆาเชื้อ  ที่มีประสิทธิผลตอเชื้อ E. coli  จนกวาจะทราบผลทดสอบเชื้อที่แนนอนรวมดวย  
ซ่ึงอาจจะให

Ampicillin  ขนาด 20 มก./กก. ทุก 8 ช่ัวโมง  หรือกิน
Cephalexin  ขนาด  20-40 มก./กก. ทุก 8 ช่ัวโมง  หรือ  Cephalothin 15-25 มก./กก.  (IV, 

IM หรือ SC)  ทกุ 8 ช่ัวโมง  
Trimethoprim-Sulfa 15-30 มก./กก. (PO, SC หรือ IV) ทกุ 12 ช่ัวโมง
นอกจากนี้ยังมียาปฏิชีวนะชนิดอื่น ๆ ที่ไดผลดีกับการติดเชื้อ  E. coli  ในระบบสืบพันธุ  

เชน  Tetracycline, Chloramphenicol, Quinolones  และ  Aminoglycosides  เปนตน  แตยาเหลานี้
กลับไมคอยใหผลเปนที่นาพอใจในโพรงมดลูกเปนหนองในแมวสํ าหรับรายที่เปนแบบรุนแรงอาจ
ใหยากลุม Aminoglycoside (Amikacin หรือ Gentamicin) รวมกับ Penicillin  หรือ  Cephalexin  
เปนตน  โดยปกติการใหยาปฏิชีวนะในการรักษาจะใหติดตอกันนาน 2-3 สัปดาห  ขอควรคํ านึงใน
กรณีที่ใหยากลุม  Aminoglycoside  ควรใหหลังจากแกไขภาวะรางกายขาดนํ้ าแลว  และใหเพียง 3-5 
วนั  อาการปวยหลังจากผาตัดพบไดประมาณ 4-20%  ในแมวอาการที่นอกเหนือจาก  เบื่ออาหาร  
คอือาการที่เกิดจากภาวะโลหิตเปนพิษ

ภาวะแทรกซอนในการรักษาทางศัลยกรรม  ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการรักษาดวยวิธีนี้ คือ
1.  เยื่อบุผนังชองทองอักเสบ  เนื่องจากมีการรั่วไหลของของเหลวในโพรงมดลูกลงสูชอง

ทอง  ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นกอนหรือในระหวางผาตัด  จํ าเปนตองลางชองทองดวยสารละลายปลอดเชื้อ
อุน ๆ  ใหสะอาดแลวตามดวยสารละลายยาปฏิชีวนะลางชองทองอีกครั้งหนึ่งกอนเย็บปด  ในแมว
พบวาเปนสาเหตุถึงตายประมาณ 26%  ซ่ึงประมาณ 5 ใน 8 ราย  จะตายทันทีหลังจากผาตัด  โดยจะ
มคีวามผิดปกติของโรคที่ตับ ไต และภาวะโลหิตจางรวมดวย
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2.   Stump granuloma    หลังจากระยะฟนตัว  อาจมอีาการอุณหภูมิรางกายตํ่ ากวาปกติ  
หรือ  อัตราการเตนของหัวใจผิดจังหวะ  หรือทัง้สองอยางอยูหลายวัน  ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถแกไข
โดยดแูลแบบพยุงอาการ (ใหสารนํ้ าและยาปฏิชีวนะ)

 มรีายงานการเกิด Uterine  stump  pyometra  ในสนุัขที่ผานการรักษาโดยการทํ า  OVH  มา
กอน  โดยสัตวแสดงอาการซึม  เบื่ออาหารและอวัยวะเพศขยายใหญขึ้น  ภาพที่ปรากฎจากการตรวจ
ดวยเครือ่งอัลตราซาวดคือ  พบลักษณะคลายถุงนํ้ าที่บริเวณที่ติดกับกระเพาะปสสาวะ  ผลการตรวจ
ทางจลุพยาธวิทิยาพบวาเนื้อเยื่อมีลักษณะเชนเดียวกับรอยโรคที่พบในโพรงมดลูกเปนหนอง

ในรายที่ปวยไมมากอาจจะทํ าการผาตัดไดเลย  โดยในขณะที่ทํ าการผาตัดการใหสารนํ้ า  
Lactated  Ringer’s    ผสมกับโซเดียมไบคารบอเนต 7.5% 10 มล.  ในสารละลาย 1 ลิตร  ในขนาด 
15-25  มล.ตอปอนด  นอกจากนี้ควรใหเดกซาเมธาโซน 1.0-3.0 ตอปอนด  หรือเพรดนิโซโลน  
โซเดียมซัคซิเนต  2.5-5.0 มก. ตอปอนด  เพื่อปองกันการช็อค

การพยากรณโรค
หากสัตวปวยไดรับการรักษาอยาวถูกวิธีและทันเวลามักจะมีโอกาสที่จะมีอาการดีขึ้นเปน

ลํ าดับจนกระทั้งหายเปนปกติดี  ซ่ึงทั้งนี้จะตองอาศัยความเอาใจใสดูแลของเจาของสัตวในการ
สังเกตพบความผิดปกติแตเนิ่นๆ  และความชํ านาญของสัตวแพทยที่ทํ าการตรวจรักษา  เพราะสัตว
ปวยสวนหนึ่งที่เขารับราชการรักษามักจะเปนมานาน  หลายรายที่อาจจะมีสภาไมคอยดีนัก  จนตอง
ท ําใหสูญเสียความสามารถในการสืบพันธุไปในที่สุด  และสัตวที่พบวามีภาวะเปนเม็ดโลหิตขาวตํ่ า
และ Left  shift  หรือเกิด  Leukemoid  reaction  จะจดัวาอยูในสภาพที่มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก

ชองคลอดอักเสบ  (Vaginitis)

ชองคลอดอักเสบเปนสภาพที่เกิดการอักเสบในเยื่อบุชองคลอด  ซ่ึงไมจํ าเปนวาจะตองเกิด
จากการตดิเชื้อ  แตถาเปนการติดเชื้อก็เปนการยากที่จะบอกถึงสาเหตุของโรค  เพราะเชื้อแบคทีเรียที่
เพาะแยกไดจากชองคลอดที่อักเสบ  เปนเชื้อแบคทีเรียที่พบไดทั่วไปในชองคอลดปกติ  หาก
พจิารณาตามสาเหตุของการเกิดโรค  อาจแบงไดเปน  2  แบบกวางๆ คือ

แบบปฐมภูมิ  มกัมสีาเหตุเกิดมาจากการบาดเจ็บเนื่องจากการผสมพันธุ  การคลอดลูกโดย
เฉพาะในรายคลอดลูกยาก  เนื่องจากมีลูกขนาดใหญหรือทาคลอดผิดปกติ  ในสุนัขสาวกอนเขาสูวัย
เจริญพันธุ  
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แบบทุติยภูมิ หรือแทรกซอน  มักมีสาเหตุโนมนํ ามาจากเนื้องอกในชองคลอด  หรือ  
Clitoral  hypertrophy  เชนในรายที่สัตวไดรับฮอรโมนเพศผู  (Androgenic  hormone)  จะมีผลทํ าให
เกิด Clitoral  hypertrophy  และเกิดชองคลอดอักเสบตามมาได  เปนตน

อาการ
สุนขัจะเลียอวัยวะเพศ  มีนํ้ าเมือกไหลออกมาจากชองคลอด  (Vaginal  discharge)  ดึงดูด

สุนขัเพศผูและเกิดการอักเสบในสวนเนื้อเยื่อบุชองคลอด  ลักษณะนํ้ าเมือกที่ออกมามักจะเปนเมือก
ใส    อาจมเีลือดปนบางเล็กนอย  อาการที่มีนํ้ าเมือกไหลออกมาจากชองคลอดนี้  ตองแยกใหออก
จากนํ ้าเมือกที่เกิดในชวงตนของระยะ Proestrus  ซ่ึงมเีลือดออกมา แตสามารถแยกความแตกตางกัน
ไดโดยในชวง  Proestrus  จะพบอวยัวะเพศเมียจะขยายบวมขึ้น  และมีลักษณะเตงตึงสีชมพูเขม  
นอกเหนือจากนี้ยังตองแยกใหออกจากนํ้ าเมือกที่ออกมากผิดปกติจากมดลูกหรือนํ้ าเมือกที่เกิดขึ้น
หลังจากคลอดลูกไมนาน

ในรายที่แบบทุติยภูมิหรือแทรกซอน  ซ่ึงเปนผลมาจากเนื้องอกในชองคลอด  หรือ Clitoral  
hypertrophy  พบวาระยะแรก ๆ นํ้ าเมือกมีลักษณะเปนเลือด    ซ่ึงเกิดจากการที่เม็ดเลือดผานออก
ทางผนังเสนเลือด (Diapedesis) ซ่ึงมจี ํานวนมากที่มาหลอเล้ียงเนื้องอกในชองคลอดในขณะนั้น  มี
การระคายเคืองเกิดการฉีกขาดได  ระยะตอมานํ้ าเมือกเลือดนี้อาจกลายเปนหนองได  ถามีการติดเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซอน

ในลกูสนุขับางรายอาจเกิดชองคลอดอักเสบกอนที่จะเริ่มเปนสัดครั้งแรก  พบวามีนํ้ าเมือก
ไหลออกมาจากชองคลอดนานหลายสัปดาห  ซ่ึงสวนใหญจะหายไดเองหลังจากสุนัขผานวงรอบ
การเปนสัดครั้งแรก  สํ าหรับสุนัขที่โตเต็มวัยมักเกิดจากความผิดปกติทางกายวิภาคของชองคลอด  
แลวเกิดเปนแหลงสะสมของ ส่ิงขับหล่ัง  หรือปสสาวะจึงมักพบวาเปนแบบเรื้อรัง  โดยทั่วไปมักจะ
เกดิจากเชื้อแบคทีเรีย  เชน  E.  coli, Proteus,  Staphylococcus  หรือ Staphylococcus  spp.  เปนตน

การวินิจฉัย
1.  ดจูากประวัติและอาการปวย
2.  การคล ําตรวจ  โดยใสถุงมือที่สะอาดและหลอล่ืนใหดีดวยเจล  แลวใชนิ้วมือสอดเขาไป

คลํ าด ู  ซ่ึงจะตรวจไดเฉพาะสวนทายของชองคลอดการตรวจดูวิธีนี้จะสามารถตรวจไดวามี เนื้องอก  
ส่ิงแปลกปลอม  ชองคลอดมีการหนาตัวข้ึน   แผลถลอกฉีกขาดและ  Vestibular-vaginal  stricture  
ซ่ึงกต็รวจไดเฉพาะสวนทายของชองคลอด
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3.  ในกรณตีองการตรวจสวนตนของชองทองทางดานหนา  ตองอาศัยเครื่องมือถางตรวจ
ชองคลอดสอดเขาไปสองตรวจดู  จะพบวาชองคลอดมีลักษณะ  Hyperemia  มี  Exudate  และพบ
รอยโรคไดหลายแบบเชน  ตุมใส  แผลหลุม  และ  Lymphoid  follicle  hyperplasia  เปนตน

4. การสเมียรเยื่อบุชองคลอดบนสไลด  เพือ่น ําไปตรวจลักษณะทางเซลลวิทยาและบาง
คร้ังอาจจะตองนํ าไปเพราะแยกเชื้อและหาความไวตอยาตานจุลชีพที่จะใชรักษา  โดยเฉพาะกรณีที่
รักษาในระยะแรกแลวไมไดผล

5.  การถายภาพรังสีโดยใชสารทึบรังสี กอ็าจจะชวยตรวจหาความผิดปกติทางกายวิภาค
เนือ้งอก  หรือ  โรคในทางเดินปสสาวะที่เกิดรวมกัน

การรักษา
ชองคลอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  ใหใชสารละลายยาปฏิชีวนะลางทํ าความ

สะอาดจากนั้นใชยาปฏิชีวนะชนิดสอดหรือเหน็บในชองคลอด  หรือทาดวยยาปฏิชีวนะชนิดขี้ผ้ึง
หรือครีมวนัละ  2-3 คร้ัง  ในกรณีเปนมาก ๆ   ควรใหยาปฏิชีวนะรวมดวย  และถาการรักษาในระยะ
เร่ิมแรกไมไดผลใหหาความไวตอยาตานจุลชีพเพื่อนํ ามาใชในการรักษา  อยางไรก็ตามผลการเพาะ
เชือ้และการทดสอบความไวจากบริเวณเยื่อเมือกของชองคลอดจะแปลผลยาก  เพราะในบริเวณดัง
กลาวจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปอนอยูแตไมไดกอโรค

ชองคลอดอักเสบในลูกสุนัขจะตอบสนองตอการรักษาดวยสารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรดเล็ก
นอย เชน นํ้ าสมสายชูเจือจางในนํ้ า  (1:4)  หรือสารละลายที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อ เชน โปรวิโดนไอโอดีน
เจือจางในนํ้ า  (1:10)

ยาที่มีประสิทธิภาพที่ใชในสุนัขที่โตเต็มวัยเปนแบบเรื้อรัง  คือ Chloramphenicol, 
Amoxicillin  และ  Lincomycin  สวนในรายที่เกิดชองคลอดอักเสบชนิดแทรกซอนที่เกิดจากเนื้อ
งอก  ส่ิงแปลกปลอม  การหนาตัวขึ้นของชองคลอดและ  Vestobilar –vaginal  stricture  อาจตองใช
วธีิการผาตัดรวมดวย

ในรายที่เกิดจาก  Clitoral  hypertrophy  เนือ่งจากไดรับฮอรโมนเพศผูแกไขโดยงดให
ฮอรโมนเสีย

ในรายท่ีเกิดจากการติดเชื้อไวรัส  Canine  herpesvirus  มกัจะพบรอยโรคเปนตุมใสนูน
ขนาดเล็กกระจายอยูบนเยื่อเมือกในชองคลอดโดยไมแสดงอาการอื่นใดใหเห็น  กรณีนี้ไมจํ าเปน
ตองท ําการรักษาแตควรจะแยกสัตวปวยออกจากแมสุนัขที่ตั้งทองและลูกสุนัข

คํ าแนะนํ าในชวงที่ชองคลอดอักเสบคือหามใหสุนัขผสมพันธุ  เพราะอาจจะมีการทํ าให
มดลูกอักเสบหรือโพรงมดลูกเปนหนองตามมา
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ชองคลอดขยายใหญ (Vaginal  hyperplasia)

ในโรคนีม้ักเกิดกับสุนัขพันธุใหญ  ในชวงระยะกอนเปนสัด (Proestrus)  หรือ ระยะเปนสัด 
(Estrus)  โดยสวนใหญจะเกิดกับสุนัขสาวในชวงระยะแรกของการติดสัด  เนื่องจากอิทธิพลของ
ฮอรโมนเอสโตรเจนที่ไปกระตุนใหมีการสรางเซลลในชองคลอดมากผิดปกติ

ชื่อพอง  Vaginal  prolapse,  Estral evresion, Estral  hypertrophy

อาการและการตรวจวินิจฉัย
ประวตัอิาการปวยจะเกิดขึ้นในชวง กอนเปนสัด  และระยะเปนสัด  โดยกอนเนื้อทีเกิดขึ้น

จะยืน่ออกมาจากพื้นผิวของชองคลอด  มีลักษณะบวมใหญจนยื่นเลยออกมาจากชองคลอด  กอน
เนือ้จะมลัีกษณะเหมือนเนื้อเยื้อชองคลอด  บางครั้งสุนัขจะปสสาวะบอยหรืออาจจะปสสาวะลํ าบาก  
เนือ่งจากกอนเนื้อที่มีขนาดโตมากอาจไปดันหรือกดทับชองเปดของทอปสสาวะไว  ถาหากตัดกอน
เนือ้เยือ่ไปตรวจจะพบเซลลที่ปกติของเยื่อบุชองคลอดจํ านวนมาก
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รูปที่  14    แสดงการขยายใหญของผนังชองคลอดในสุนัข  ภาพ A  ผนังชอง
คลอดยื่นออกนอกชองคลอด   ภาพ  B  แสดงตํ าแหนงตั้งตนของผนังคลอดที่เกิด
การยื่นออกมา  จุดที่ลูกศรชี้คือ รูเปดของทอปสสาวะ
ที่มา : Johnson, 1995
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การรักษา
การรักษาทางอายุรกรรม  คอื  พยายามดูแลใหกอนเนื้อนั้นสะอาดอยูเสมอ   และใชยาหลอ

ล่ืนเชน  พวกเจล  ครีมหรือขี้ผ้ึงที่มีสวนผสมของยาปฏิชีวนะหรือยาฆาเชื้ออยูเร่ือย ๆ เพื่อลดความ
ระคายเคืองซึ่งจะทํ าใหเกิดการอักเสบและเกิดการติดเชื้อตามมา  จนกระทั่งถึงระยะหลังเปนสัด  
กอนเนื้อก็จะหายไปเอง

การรักษาทางศัลยกรรม   มกัจะใชในรายที่กอนเนื้อมีขนาดใหญมากจนไปกดชองเปดของ
ทอปสสาวะ  ทํ าใหปสสาวะกระปดประปอยหรือปสสาวะไมออก  หรือเกิดเนื้อตาย  นอกจากนี้อาจ
จะท ําการผาตัดเอามดลูกและรังไขออก  เพื่อปองกันการเกิดอีกอยางถาวร  แตจะใชในรายที่เจาของ
ไมตองการเก็บไวขยายพันธุตอไป

มดลูกบิด   (Uterine  torsion)

เปนปญหาทีพ่บไมบอยนักโดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด  และสวนใหญจะเกิดในระยะทาย  
ของการตั้งทองหรือในรายโพรงมดลูกเปนหนอง

อาการและการตรวจวินิจฉัย
สัตวปวยมักจะแสดงอาการในระยะที่สัตวใกลจะคลอดลูก  มีอาการปวดทอง  ชองทองแข็ง

เกรง็  เมือ่คลํ าชองทองดูจะพบลักษณะเปนกอนยาว ๆ อาการอื่นที่จะปรากฏใหเห็นจะอยูกับระยะ
เวลาในการบิดตัวของมดลูก  การติดเชื้อและการแตกของมดลูก  แตโดยทั่วไปสัตวจะซึม  รางกายมี
สภาวะการขาดนํ้ า  และช็อกตามมา

ลักษณะภาพทางรังสี  อาจพบบริเวณที่เกิดแนวคอจงเนื่องจากการบิดตัว  หรือบริเวณที่มี
การขยายใหญของมดลูก  นอกจากนี้อาจจะพบลักษณะ  Homogenous  fluid  เต็มชองทอง  เนื่อง
จากมดลูกแตกหรือเกิดทองมานแทรกซอน  จากเสนเลือดดํ าตีบแคบไมสามารถไหลเวียนเลือดได
ตามปกติ

การรักษา
การรกัษาสัตวแบบพยุงอาการโดยการรักษาแกไขตามอาการ  เพื่อผาชองทองสํ ารวจ  แลว

ตามดวยการตัดมดลูกและรังไขออกทุกราย
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มดลูกแตก  (Uterine  rupture)

เปนสภาวะที่เกิดการฉีกขาดของมดลูก  สวนใหญจะพบในรายโพรงมดลูกเปนหนอง  การ
บาดเจบ็ในระยะที่สัตวทองแก  หรือผลกระทบจากการคลอดยาก

อาการและการตรวจวินิจฉัย
มกัพบในระยะทายของการตั้งทอง  กํ าลังคลอด  หลังคลอดหรือหลังจากผสมพันธุ  ในราย

ทีเ่กดิจากโพรกมดลูกเปนหนอง  สัตวอาจจะมีเมือกหรือหนองไหลออกมาทางชองคลอด  กระหาย
น ํามากและปสสาวะบอย

อาการโดยทั่วไปที่พบคือ  สัตวจะซึม  ปวดทอง  ชองทองขยายใหญ  กํ าคลํ าชองทองอาจจะ
พบของเหลวอยูนอกมดลูก  หรือพบกอนเนื้ออยูนอกมดลูก

ลักษณะภาทางรังสี  จะพบของเหลวอยูในชองทองหรืออาจพบตัวลูกหลุดออกมาอยูในชอง
ทอง

ลักษณะของเหลวที่ไดจากการดูดออกมาจากชองทองจะพบความแตกตางกันออกไปตั้งแต  
Modified  transudate  จนถงึลักษณะที่เปนหนอง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสาเหตุที่อาจเกิดแทรกซอน

การรักษา
ทํ าการรักษาแบบพยุงอาการใหสัตวมีอาการดีขึ้นดวยสารนํ้ าจากนั้นใหผาตัดเอามดลูกและ

รังไขออก  ในกรณีที่เกิดเยื่อบุผนังชองทองอักเสบ  ใหลางชองทองดวยสารละลายยาปฏิชีวนะที่
ออกฤทธิ์กวาง  ในขณะเดียวกันใหทดสอบหาเชื้อและความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ดวย  ภายหลังจากการผาตัดควรใหการรักษาดวยสารนํ้ าและอาหารทางเสนเลือดดํ าจนกวาอาการจะ
ดีขึ้น

การพยากรณโรค
ถาสตัวปวยไดรับการรักษาทันเวลามักจะรอดได  แตจะไมสามารถมีลูกได  ในทางกลับกัน

หากสตัวไดรับการรักษาลาชา  สัตวก็จะตายได
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การตั้งทองเทียม  (Pseudopregnancy)

การตัง้ทองเทียมมักเกิดขึ้นเสมอ ๆ ในสุนัขเพศเมีย  แตในแมวกลับพบนอย  โดยทั่วไปไม
ถือวาเปนความผิดปกติหรือเกิดพยาธิสภาพแตอยางใด  เปนผลจากการมีระดับฮอรโมนโปรเจสเตอ
โรนในกระแสเลือดมากในระยะ  Metestrus  สาเหตุที่แทจริงในสุนัขยังไมทราบแนชัด   แตพบวา
คอรปสลูเตียมในระยะ  Metestrus  มีการสรางฮอรโมนโปรเจสเตอโรนออกมากมาย  ในแมว
สามารถเหนี่ยวนํ าใหเกิดการตกไขโดย

1. การทํ า  Sterile  mating  เชน  ใหแมผสมกับตัวผูที่ทํ าการตัดทอนํ าอสุจิแลว หรือ
กระตุนดวย  กานสํ าลีที่ชองคลอดหรือ

2. การใชฮอรโมน  HCG

ชื่อพอง       Exaggerated  pseudocyesis,  False  pregnancy,  Phantom  pregnancy

ความหมายของการตั้งทองเทียม คือ “ภาวะท่ีมีการตั้งทองและมีนํ้ านมโดยที่สัตวไมไดตั้ง
ทองจริงๆซึ่งอาการเหลานี้จะทํ าใหเกิดการขยายใหญของชองทอง เตานมใหญขึ้น และมีการผลิตนํ้ า
นมเปนการเลียนแบบอาการของการตั้งทองท้ังสิ้นโดย จะพบภายหลังชวงเปนประมาณ 60วัน สุนัข
จะมีพฤติกรรมของการเปนแม”

มกีารศกึษาวา การตั้งทองเทียมถือเปนสภาพสรีระที่เปนปกติของสุนัข โดยอาการที่แสดง
ออกมาจะคลายคลึงกับการตั้งทอง เนื่องจากคํ าวา  Pseudo แปลวา ปลอม , ผิด ดังนั้น 
Pseudopregnancy จึงมีความหมายตามตัวนั้นคือการตั้งทองปลอมๆ บางครั้งภาวะนี้เรียกวา 
Pseudocyesis   อาการของการตั้งทองเทียมจะ ปรากฎทันทีใน   60   วนัหลังจากที่เกิดการเปนสัด  
การตัง้ทองเทียมเกิดขึ้นไดตลอดเวลาขึ้นกับการเปนสัดของสุนัข   หลังจากชวง  Estrus ซ่ึงสามารถ
พบไดในสุนัขที่ไมเคยตั้งทอง หรือผานการตั้งทองมาแลว แลวยังพบไดในสุนัขสาวที่เพิ่งเปนสัด
คร้ังแรก ในการศึกษาการตั้งทองเทียมจากสุนัข 28 สายพันธุ มีรายงานวา พบในสุนัขชวงอายุ 7 
เดอืนถึง 10 ป หรือมากกวา และสุนัขบางตัวมีโอกาสกลับมาตั้งทองเทียมไดอีก

ไดมีการทดลองโดยใช   Proligestone   ขนาด 10.33 มก./กก. ฉีดเขาทางชั้นใตผิวหนัง พบ
วา  9 วันหลังฉีด   มอีาการทางระบบประสาท และนอกจากนั้นมีการผลิตนํ้ านมมากขึ้น    30 %  พบ
5 % ไมตอบสนองการฉีดในหนึ่งเดือนตอมาฉีดครั้งที่ 2 พบวา 21 % มีการตอบสนองโดยมีการ
สรางนํ้ านมเพิ่มขึ้น
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สาเหตุของการเกิดภาวะการตั้งทองเทียมในสุนัข
อุบัติการณประเมินไดคอนขางยากอยางไรก็ตามพบวา สัตวที่มีอาการทองเทียมประมาณ  

50 – 70% จะมีเฉพาะอาการดังกลาว แตสาเหตุของการตั้งทองเทียมไมเปนที่ทราบแนชัด เขาใจกัน
วา เกดิจากการทํ าหนาที่มากเกินไปของตอมใตสมองสวนหนา และการตอบสนองตอการคงอยูของ 
คอรปสลูเตียม และการหลั่งโปรเจสเตอโรนตลอดเวลา
จากการศึกษาภาวะการตั้งทองเทียมของสุนัข สรุปสาเหตุไดดังนี้

1.     เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโปรแลคตินในชวง Diestrus
2.     มกีารเพิ่มการตอบสนองตอตอมไรทอในชวงทายของ Diestrus
3.     เนื่องจากฉีด Exogenous progestins
4.     การขาดโปรเจสเตอโรนเนื่องจาก
           - การตัดรังไขออกในชวง Diestrus
           - การรักษาโดยใช Progestins

- การเสื่อมสลายของคอรปสลูเทียม  อยางกระทันหันเนื่องจากถูกเหนี่ยวนํ าดวย
พรอสตราแกนดิน

   5.     ภาวะ Hyperprolactinemia

อาการทางคลินิกและการตรวจวินิจฉัย
อาการตัง้ทองเทียมมักจะเกิดขึ้นหลังจากระยะเปนสัด 6-12  สัปดาหจนเลยระยะตั้งทองไป

หลายสัปดาหจึงหาย  ท ําใหเจาของคิดวาสุนัขตัวเองตั้งทอง  อาจพบในสุนัขสาวที่เร่ิมมีวงรอบการ
เปนสัดครั้งแรก  และอาจเกิดขึ้นทุก ๆ คร้ังของวงรอบการเปนสัด

อาการโดยทั่วไปแบงออกเปน  2  แบบคือ
1. Covert  pseudopregnancy   แมสุนขัจะแสดงอาการเพียงเล็กนอยจนถึงขั้นไมแสดง

อาการออกมาเลย
2.  Overt  pseudopregnancy  แบบนีสั้ตวจะแสดงอาการชัดเจนมากจะหมือนกับสุนัขที่ตั้ง
ทองตามปกติทุกประการ  คือ  นํ้ าหนักเพิ่ม  ชองทองและเตานมขยายใหญหัวนมบวมตึง

เมือ่บบีรูดดูจะพบวามีนํ้ าใส ๆ ไหลหรือนํ้ านมออกมา  มีเมือกไหลออกมาจากทางชองคลอด  บาง
รายแสดงอาการแพทอง  เชน  อาเจียน   ทองเสีย  เบื่ออาหาร  บางตัวกินเกงและนอนแกงมากขึ้น  
จนถงึชวยระยะเวลาสุนัขจะแสดงอาการเหมือนจะคลอดลูก  มีการสรางรังเพื่อคลอดลูก  หากคลํ า
ตรวจชองทองหรือใชเครื่องอลัตราซาวดในระยะเวลาที่เหมาะสม  จะไมพบตัวลูก  ตอมาอาการจะ
คอย ๆ หายไป  โดยทองและเตานมจะคอย ๆ ยุบลง  และอาการอื่น ๆ ก็จะหายไป
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ในแมวพันธุ  maiden  queen  อาการจะเดนชัดกวาแมวในชวงอายุอ่ืนโดยจะมีลักษณะหัว
นมเกิด  hyperemia  อาจจะมคีวามอยากอาหารมากขึ้น  ชองทองขยายใหญขึ้น  แตพฤติกรรมการ
สรางรังเพื่อคลอดลูก  และการผลิตนํ้ านมกลับพบนอยมาก

การรักษา
มกัจะไมคอยจํ าเปนในการรักษา  เพราะสวนใหญจะหายไปเอง  แตถาจะรักษาก็เพียงเพื่อ

ตองการลดหรือกํ าจัดการผลิตนํ้ านม  ลดอุบัติการการเกิดเตานมอักเสบที่เปนผลทุติยภูมิมาจากการ
คัง่คางของนํ้ านมอาจจะปฏิบัติดังนี้

1.    งดใหนํ้ า  6-10  ช่ัวโมงตอคืน
2.    ใหยาขับนํ้ า  เชน  กิน  Furosamide  ในขนาดตํ่ า  (0.25 – 0.005  มก./กก.)  วันละ  2  

คร้ังนาน  7  วัน
3.   ใหยาซึมอยางออน ๆ เชน  Non-phenothiazine  transquilize  เปนตน  จะสามารถลด

พฤติกรรมความเปนแมลงได  แตยาที่มีฤทธิ์ตรงขามกับ  Dopamine  ซ่ึงมี  Phenothiazine  ไมแนะ
น ําใหใชเพราะจะสงเสริมการหลั่งฮอรโมนโปรแลกติน

4.    ใหกิน  Diethylstilbestrol  (DIE)  0.5-1.0  ม.ก. / วัน  นาน  5-7  วัน
5.    ฉีดเทสโทสเตอโรน  0.5-1.0  มก./ปอนด  เขากลามเนื้อ  หรือใหกิน  0.25 –0.5 มก./

ปอนด  ทุกวันนาน  5-7  วัน
6.    ใหกิน Mibolerone  (Androgenic  steroid)  ขนาด  0.016  มก./กก.  วันละครั้ง  นาน  5  

วนั  สามารถลดอาการของโรคนี้ไดถึง  50%  ของจํ านวนสัตวที่รับการรักษา  แตฤทธิ์ของฮอรโมน
ชนดินี้ทํ าใหเกิดอาการคลิตอริสขยายใหญ  หรือขนรวง (Virilisation)  ดวย

7.  ใหยาในกลุม  Ergot  alkaloid  เพือ่ชวยยับยั้งการหลั่งฮอรโมน  โปรแลกตินและยัง
สามารถบรรเทาอาการของโรคดวย  เชน Bromocriptine  ขนาด  0.01-0.10  มก./กก./วัน  สามารถ
ใหไปจนกระทั้งหยุดการหลั่งนํ้ านม  แตจะเกิดผลขางเคียงในระหวางใหคือ  อาเจียน  ซึม  เบื่อ
อาหาร  กอนใหอาจจะใหยาระงับการอาเจียนกอนประมาณ  1  ช่ัวโมง  หรือ   Carbergoline  0.5  
มก./กก./วัน   วันละครั้ง  นาน  5-10  วัน จะสามารถรดระดับของฮอรโมนโปรแลกตินและอาการ
ของโรคลง  โดยมีผลขางเคียงนอยกวา  เปนตน

8. ในกรณทีีก่ลับมาเปนบอย ๆ อาจจะแนะนํ าใหเผาตัดเอามดลูกและรังไขออกเสีย
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โรคแทงติดตอในสุนัข  (Canine Brucellosis)

สุนัขสามารถติดเชื้อแบคทีเรียในจนีัส บลูเซลลาได  4 ชนิด  (จากทั้งหมด  6  ชนิด)  ไดแก  
Brucella  canis   B.  melitensis  B.  abortus  และ  B.  suis  นอกจากนี้ยังสามารถแพรโรคไปสูสัตว
ชนิดอื่น ๆ  ไดทั้ง  Mechanical  และ  Biological  vector  แตอยางไรก็ตามหากสุนัขไดรับเชื้อ                
B.  melitensis B.  suis  และ B.  abortus  (โดยปกติแลวพบไดในสัตวอ่ืนเชน โค สุกร) การติดเชื้อมี
ลักษณะ  Self  limiting  ยกเวน B. canis

B.  melitensis  B.  suis  และ B.  abortus
การตดิเชื้อในกลุมนี้มีรายงานการตรวจพบเชื้อในสุนัขครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อป  ค.ศ.  

1931  สํ าหรับ B.  suis  ตรวจสอบพบในสุนัขที่มีอาการไขและเปนฝที่ลูกอัณฑะ  การติดเชื้อเหลานี้
โดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยการกินเนื้อ  นํ้ านม  ลูกออนของสัตวที่แทงออกมารวมทั้ง  Fetal  
membrane  ของสตัวเหลานั้น  โดยทั่วไปสุนัขมักมีความตานทานตอการเปนโรคและถาเชื้อโรคเขา
สูรางกายก็มักจะไมแสดงอาการปรากฏใหเห็นในขณะเดียวกันเชื้อโรคเหลานี้ก็สามารถคงอยูในตัว
สัตวไดเปนเวลานาน  แตอยางไรก็ตามสุนัขบางตัวอาจแสดงอาการไดดังนี้

สุนัขเพศผู  -  มอีาการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ  เชน  ลูกอัณฑะอักเสบ  เปนตน
     - Diskospondidtis,   Polyarthritis,  Posterior paresis,

                                  Fever, Uveitis
สุนัขเพศเมีย -  แทงลูก

เชือ้แบคทีเรียที่สามารถปะปนออกมากับสิ่งขับถายจากอวัยวะสืบพันธุ  เชน  นํ้ า
เชื้อ  ปสสาวะ  ส่ิงคัดหล่ัง  จากมดลกูและชองคลอด  รวมทั้งอุจจาระ  นอกจากนี้ยังสามารถแยกเชื้อ
จากอวยัวะตาง ๆ มาเพาะเลี้ยงได  โดยเฉพาะตอมนํ้ าเหลือง  สํ าหรับการรักษาโรคแทงติดตอใน
สุนขัที่เกิดจากการติดเชื้อ B.  suis  หรือ B.  melitensis  ปจจุบันยังไมพบวามีวิธีการรักษาที่มีประ
สิทธิภาพเพียงพอ  สวนสุนัขที่ไดรับเชื้อ B.  abortus  หากท ําการรักษาโดยการผาตัดเอาลูกอัณฑะ
ออกมักจะไดผลดี
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Brucella  canis
เปนเชื้อแบคทีเรียที่จัดอยูในกลุม  Facultative  intracellular  organism  มขีนาดเล็ก  รูปราง  

Coccobacillus  แกรมลบ  แตจะไมสามารถแยกจากเชื้อบลูเซลลาจากเชื้อชนิดอื่น ๆ จากกลอง
จุลทรรศน  เชื้อชนิดนี้ไมตองการกาซคารบอนไดออกไซดในการเจริญเติบโตเหมือนเชื้อบลูเซลลา
บางชนิด   และเพาะเลี้ยงไดดีใน  Enriched  media  เชน  Brucella  broth  (Albimi)  รองลงมา  คือ  
5%  Sheep  blood agar,  Trypticasesoy agar,  Itryptose medium  และ  Thayer –Matin medium การ
เจริญเติบโตของโคโลนีคอนขางจะชา     ตองใชเวลา  2-3  วันกวาโคโลนีจะโตเต็มที่  และการเจริญ
เตบิโตนี้จะถูกยับยั้งโดยกาซคารบอนไดออกไซด  ถาหากปลอยทิ้งไวในตูเพาะเลี้ยงหลายวันโคโลนี
ทีม่ลัีกษณะหยาบโปรงแสงจะเปลี่ยนเปน  Mucoid  โคโลนทีี่โตเต็มจะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  1-
1.5  ม.ม.  ซ่ึงลักษณะ  Mucoid  ของเชื้อ B. canis จะมคีณุสมบัติโดดเดนเฉพาะตัวดังนั้นการตรวจ
สอบโดยใชแอนติเจนของ B.  abortus  จงึไมไดผลในการตรวจ B. canis

ระบาดวิทยา
B. canis มี  Host  range  ทีแ่คบโดยพบวาการติดเชื้อโดยธรรมชาติจะพบเพียงในสุนัข

และสัตวจํ าพวก  Wild canids  เทานัน้  สวนโค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกรพบวามีความตานทาน
ตอการติด B. canis  สํ าหรับในแมวพบวาสามารถติดเชื้อไดในระดับปานกลาง  แตในคนจัดวาเปน  
Accidental  host

การกระจายตัวของโรค
โรคบลูเซลโลซสีจะเกิดในสุนัขจรจัดมากกวาสุนัขที่เล้ียงไวตามบาน  และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางสนุขัเลีย้งดวยกัน  พบวาสุนัขที่เล้ียงอยูรวมกันจํ านวนมากเชน  ในฟารมเพาะเลี้ยงสุนัข  จะ
มโีอกาสเกิดโรคไดมากกวาในรายที่เล้ียงจํ านวนนอย

การติดโรคโดยธรรมชาติ  สามารถเกิดขึ้นจาก
1.  การกนิรก  ตัวลูกออน  หรือ  ส่ิงคัดหล่ังอื่น ๆ จากตัวแมสุนัขที่เปนโรคนี้แลวแทงออก

มา  นํ ้านมจากแมสุนัขที่เปนโรค  (สํ าหรับลูกสุนัขที่เกิดจากแมที่เปนโรค  มักจะติดเชื้อจากแมตั้งแต
อยูในมดลูก)

2.  การผสมพันธุ  ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อบลูเซลลา  สามารถขับออกจากอวัยวะสืบพันธุในรูป
แบบตาง ๆ เชน  ส่ิงคัดหล่ัง  หรือ  ปะปนออกมากับนํ้ าปสสาวะ

นอกจากนีเ้หบ็ที่ดูดเลือดบนตัวสุนัขที่เปนโรคนี้  สามารถจะแยกเชื้อไดจากเห็บดังกลาวได  
แตการติดตอโดยเห็บเปนตัวนํ าไปสูสัตวอ่ืน ๆ ยังไมเปนที่ยืนยัน
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พยาธิกํ าเนิด
การกอใหเกิดโรคของโรคแทงติดตอที่เกิดจากเชื้อ B. canis ในสุนัขยังไมมีการศึกษากัน

อยางกวางขวางนักแตจากขอมูลทีมีอยูพบวามีลักษณะคลายคลึงกับการติดเชื้อบลูเซลลาชนิดอื่น ๆ
การเกดิภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด  อาจพบเพียงในระยะ  6  เดือน  แตสวนมาก

ถาตดิเชือ้จากการกินจะนานถึง  1-2 ป  บางรายอาจนานถึง  5  ป  สวนการหายจากโรคอาจใชเวลา
ตัง้แต  1  ถึงมากกวา  5  ป  หลังจากไดรับเชื้อ

อาการทางคลินิก
สุนขัทีไ่ดรับเชื้อเขาไปจะแสดงอาการทางระบบตาง ๆ ของรางกายนอยมากหรืออาจไมพบ

เลย  แตอาการเดนที่มักจะพบวาเปนอาการที่แสดงออกทางระบบสืบพันธุทั้งในเพศผูและเพศเมีย  
ถึงแมสัตวจะมีภาวะแบคทีเรียในกระแสเลือด  กต็ามสตัวมักจะไมแสดงอาการออกมา  ทั้งนี้อาจจะ
เนือ่งมาจากแบคทีเรียชนิดนี้ไมสราง  Lipopolysaccharide – endotoxin

สวนมากการติดเชื้อมักจะไมสามารถวินิจฉัยโดยการตรวจทางกายภาพ  หรือจากประวัติ
สุนัขเพศเมีย  พบวาอาการเดนคือ  การแทงลูก  ซ่ึงเกิดในทุกระยะในการตั้งทอง  แตสวน

มากมกัเกดิในระยะ  45-55  วันของระยะการตั้งทอง  นอกจากนี้อาจเกิดการตายขงตัวออนในระยะ
แรก  และ  แทงลูกของระยะ  10-20  วันหลังผสม  แตมักจะสังเกตไมพบและเจาของมักจะคิดวาเปน
การผสมไมติด  เชื้อ B. canis เหมือนกับเชื้อบลูเซลลาชนิดอื่น ๆ คือจะไมไปขัดขวางการเกิดวงรอบ
การเปนสัดที่ปกติ  สุนัขเพศเมียที่แทงลูกเนื่องจากติดเชื้อดังกลาว  58%  สามารถมีลูกไดตามปกติ  
แตอยางไรก็ตามสุนัขเพศเมียที่มีเชื้อชนิดนี้อาจพบวาสัตวมีความลมเหลวของการตั้งทองเปนชวง ๆ 
ได  แตมักจะไมพบการแทงที่ติดตอกันถึง  4  คร้ัง  หรือการผสมไมติด  ติดตอกันถึง  3  คร้ัง  และ
นอกจากนีย้ังพบวาแมสุนัขที่มีเชื้อชนิดนี้สามารถที่จะตั้งทองจนกระทั้งคลอดออกมาได  โดยมีลูก
สัตวทีต่ายแลวมีชีวิตในครอกเดียวกันแตลูกสุนัขเหลานั้นมักจะอยูไดไมนาน  (โดยมาก  1-2  ช.ม.  
หลังคลอด)  สวนพวกทีเหลือรอดชีวิต  มักจะพบวามีการขยายใหญของตอมนํ้ าเหลือง

สุนัขเพศผู  พบวาความสามารถในการสืบพันธุลดลงหรือมี การอักเสบของ Epididymis  
การฝอตัวของอัณฑะหนึ่งหรือสองขาง  การอักเสบของถุงหุมอัณฑะ มีการลดลงของปริมาณนํ้ า
อสุจแิละมกัพบวามีเซลลที่เกี่ยวของกับขบวนการอักเสบปะปนอยูดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ  
3  เดือนแรกของการติดเชื้อ  ความผิดปกติของอสุจิที่มักพบ  เชน Immature  sperm,  Swollen  
midpiece, Swallen tails,  Retained  protoplasmic  droplets  และ  Detached  heads  และมักพบใน
กลุมของเซลลที่เกี่ยวของกับขบวนการอักเสบเชน  นวิโทรฟลที่อยูลอมรอบ  แมคโครฟาจก หรืออยู
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ติดกับ  Spermatozoa  บางครัง้อาจพบอสุจิถูกกินโดยเม็ดเลือดขาว  ซ่ึงในสุนัขที่เปนโรคนี้อยางเรื้อ
รังอาจไมพบตัวอสุจิเลย  หากทํ าการตรวจนํ้ าอสุจิ ของสุนัขปวยจะพบวามี  IgA  spermagglutinin  
และ IgG  cytophillic  antibodies  ซ่ึงจะอยูไดนานถึง  10  เดือน  หลักจากการติดเชื้ออยางไรก็ตาม
แอนติบอดี้ของ B. canis ไมสามารถตรวจสอบไดจากนํ้ ากาม

อาการทอีาจจะพบไดในระบบอื่น ๆ ซ่ึงนอกเหนือจากระบบสืบพันธุ  (พบไดไมบอยนัก)  
เชน  ขอตอกระดูกสันหลังอักเสบ  ขอตออักเสบทั่วรางกาย  กรวยไตอักเสบ ชองหนาตาอักเสบ  
กระจกตาบวมนํ้ า

พยาธิวิทยา
พบวาเนื้อเยื่อนํ้ าเหลืองเชน Peyer’s patches ถุงนํ้ าดีและเปลือกตา  เปนตน เกิดการหนาตัว  

เซลลนํ้ าเหลือง  มี  Inflammatory  cell  แทรกเขาไปในระบบขับถาย  ระบบขับปสสาวะ  และระบบ
สืบพันธุ
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แผนภาพที่1   แสดงพยาธิกํ าเนิดของโรคแทงติดตอในสุนัข
ที่มา : ดดัแปลงจาก  Carmichael and  Green, 1990
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การวินิจฉัย
การวินิจฉัยแยกตามอาการและผลทางหองปฏิบัติการของโรคนี้  คือ
   อาการผิดปกติท่ีเดนชัดในระบบสืบพันธุ   เชนการแทงลูกหรือการตายของลูกแรกเกิด  

การผสมไมติด  การอักเสบของ Epididymis  อัณฑะผิดปกติ  ถุงหุมอัณฑะอักเสบ  เปนตน  นอก
จากนีอ้าจพบอาการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากระบบสืบพันธุ

    การตรวจแยกเชื้อแบคทีเรีย  โดยการเพาะแยกเชื้อจากตัวออนที่แทงออกมา  รก  ส่ิงขับ
หล่ังจากชองคลอด   ปสสาวะ  เลือด  นํ้ าเชื้อตัวผู  เปนตน  จากสัตวที่แสดงอาการนาสงสัย

   การตรวจทางซีร่ัมวิทยา  ส่ิงทีต่องคํ านึงถึงในการตรวจโดยวิธีนี้  คือ  ซีร่ัมที่ใชในการ
ตรวจตองไดจากเลือดที่ไมเกิดการแตกทํ าลายของเม็ดเลือดแดง   ความชํ านาญในการอาน  และแปล
ผลจากผูมีประสบการณ  ซ่ึงวิธีการตรวจทางซีร่ัมวิทยาที่นิยมใชกันในปจจุบันมีหลากหลายวิธี  และ
จะมีขอดีและขอเสียในตัวเองโดยพิจารณาจากความไว  (Sensitivity)  และความจํ าเพาะ  
(Specificity)  ในการทดสอบ  ไดแก

1.  Rapid  slide  agglutination  test  (RSAT)  เปนวธีิที่จัดวาเปนความไวแตยังขาดความ
จ ําเพาะ  โดยพบวาประมาณ  65%  ของการทดสอบที่ใหผลการทดสอบเปนบวกจะเปน  ผลบวก
เทียม    อันเปนผลจากการเกิด  Cross  reaction  ของเชื้อ  Pasteurella  multocida,  Pseudomonas  
spp.  และ  Moraxella-like  organism

2.  Tube  agglutination  test  (TAT)  เปนอกีวิธีหนึ่งที่จัดวามีความไวสูง  มักจะใช
ทดสอบเมื่อการทดสอบดวย  RSAT  เปนบวกโดยใชแอนติเจนที่ผลิต  โดย  United  States  
Department  of Agriculture  (USDA)  ซ่ึงมจีดุทีนาสนใจอยูอยางหนึ่งคือถาระดับของ ซีรัมไตเตอร  
เทากับ  หรือมากกวา  1:200  กอ็าจจะบอกไดวาสัตวติดเชื้อบลูเซลโลซีส  หรือถา  < 1:200  ก็จัดอยู
ในขัน้สงสยัถึงไมติดเชื้อ  ซ่ึงควรจะใชวิธีอ่ืนที่มีความจํ าเพาะมากกวามารวมในการทดสอบตอไป  
และทํ าการทดสอบซํ้ าอีกอยางนอย  2  สัปดาหตอมา

3.  2-Mercaptoethanol  (2-ME)  จดัวาเปนวิธีที่มีความจํ าเพาะสูงเนื่องจากสารที่เตรียม
เพือ่ใชในการทดสอบจะไปลดปฏิกิริยาของ  IgM  (Heterologous  IgM  agglutination)  โดยการไป
ทํ าลายพันธะ  S-S  (Disulfide  bond)  ในโครงสรางของ  IgM  เพื่อลดการบดบังปฏิกิริยาของ  IgG  
ซ่ึงจัดวาเปน  Humeral  immune respones  ทีจ่ ําเพาะตอเชื้อบลูเซลลาสามารถที่จะตัดปญหา ผลบวก
เทียม  ซ่ึงสองวิธีแรกทํ าไมได

4.  Agar  gel  immunodiffusiontest  (AGID)  เปนวธีิที่มีความจํ าเพาะสูงอีกวิธีหนึ่งโดย
เฉพาะ  IgG  ซ่ึงจะพบวาวาผลการทดสอบอาจจะเปนลบในรายที่การติดเชื้อระยะแรก  ในขณะที่วิธี
อ่ืน ๆ ใหผลเปนบวก
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5.  ELISA  จดัวาเปนวิธีวินิจฉัยทีมีความจํ าเพาะตอโรคบลูเซลโลซีสในสุนัข   ตัวอยางเชน
การใชโปรตีนทีสกัดจากซัยโตพลาสซึมของเชื้อ  Brucella  abortus    เปนแอนติเจนเพื่อวัดการตอบ
สนองตอ  Antiprotein  HI  ผลของการทดสอบที่เปนบวกจะสัมพันธกับผลของวิธี  Rapid  slide  
agglutination test

การเปลี่ยนแปลงคาทางโลหิตวิทยาและชีวเคม ี  จัดวาไมไดมีความจํ าเพาะตอโรคนี้  และ
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ  มักจะปกติ

เหน็ไดวาในการตรวจวินิจฉัยโรคบลูเซลโรซสี  อาจจะตองอาศัยหลาย ๆ อยางรวมกันโดย
เฉพาะการตรวจโดยวิธีทางซร่ัีมไมมีวิธีการทดสอบใด ๆ  ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยืนยัน
การเกิดโรคโดยลํ าพัง  ตองใชหลาย ๆ วิธีนํ ามาพิจารณารวมกัน

การรักษา
นบัตัง้แตป  1980  เปนตนมาไดมีการใชสารเคมีในการรักษาโรคบลูเซลโลซีสในสุนัข  แต

ผลการรกัษานั้นไมแนนอน  ความลมเหลวในการรักษาเนื่องมาจากการที่เชื้อเขาไปซอนตัวภายใน
เซลล  (Intracellular  localization)  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายในเซลลของ Reticuloendothelial  system  
และยาทีใ่ชในการักษาไมสามารแทรกซึมเขาไปถึงระดับภายในเซลลที่มีเชื้อโรคหลบซอนตัวอยู

มรีายงานผลการรักษาที่กลาวถึงการกลับมาเปนโรคอีก  เชน  พบวาเกิดภาวะแบคทีเรียใน
เลือด  หรือ  การหลบซอนของเชื้อโรคแทนที่จะถูกทํ าลายจนหมด  นอกจากนี้สุนัขเพศเมียที่แทงลูก
ออกมาเนื่องจากโรคนี้อาจจะใหลูกในครอกตอ ๆ มาในสภาพปกติ  ทั้ง ๆ ที่แมสุนัขไมไดรับการ
รักษา  สวนสุนัขเพศผูที่ไดรับการรักษาแลวอาจเกิดภาวะ  Irriversible  sterility  ตามมา  และมีการ
หลบซอนตัวของแบคทีเรียตามอวัยวะสืบพันธุ  สุนัขเหลานี้จะสามารถแพรเชื้อไปยังตัวอ่ืน ๆ ได  
ดงันัน้จึงไมควรใชสุนัขเหลานั้นทํ าพันธุตอไป

การใชยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคแทงติดตอ
Tetracycline  และ Streptomycin

ไดท ําทดลองการรักษาสุนัขที่เปนโรคนี้จํ านวน  6  ตัว  ดวยยาตาง ๆ กันปรากฏสุนัขที่ใชยา  
Tetracycline  และ  Streptomycin  ตอบสนองตอการรักษาดีมาก และมีรายงานที่ทดลองวาไดรักษา
สุนขัที่เปน  โรค  20  ตัวในฟารมแหงหนึ่งโดยใช  Tetracycline  ในขนาด  10  มก./กก./วัน  เปน
เวลา  30  วันควบคูไปกับการฉีด  Streptomycin  ในขนาด  15  มก./กก.  ในวันที่  1-7  และเวนไป
ใหในวนัที่  24-30  ของการรักษา  ผลปรากฏวาสุนัข  15  ตัวหายปวย  อีก  3  ตัวกลับมาเปนโรคอีก



59

Tetracycline  และ  Dihydrostreptomycin  ตามดวยใหกิน  Tri-methoprim-sulfadiazine
ไดท ําการรักษาแมสุนัขจํ านวน  6  ตัวที่ติดเชื้อตามธรรมชาติโดยใหกิน Tetracycline  และ  

Dihydrostreptomycin  ตามดวยใหกิน  Tri-methoprim-sulfadiazine  ปรากฏวาไมมีสุนัขตัวใดหาย
ปวย

Oxytetrecycline และ  Streptomycin
ไดท ําการรักษาสุนัขที่เกิดโรคนี้โดยธรรมชาติจํ านวน  24  ตัว  โยกาฉีด  Oxytetrecycline  

ขนาด  20  มก./กก.  เขากลามเนื้อสัปดาหละ  1  คร้ัง  เปนจํ านวน  4  สัปดาหติดตอกัน  ควบคูไปกับ
การฉีก  Streptomycin  เขากลามเนื้อขนาด  15  มก./กก.  ทุกวันในระยะ  7  วันแรก  ทํ าการประเมิน
การรกัษาโดยวิธีทางซีร่ัมวิทยาและการเพาะเชื้อแบคทีเรียภายหลังการรักษา  6  เดือนพบวาสุนัข  19  
ตวัจากจํ านวน  24  ตัวใหผลลบตอวิธีการตรวจดังกลาว

Minocycline
มรีายงานการรักษาดวยการกิน  Minocycline  (Semi-synthetic tetracycline: longacting) 

ขนาด  25  มก./กก.  วันละครั้งติดตอกัน  นาน  2  สัปดาหตามดวยการกิน  Minocycline  12.5  มก./
กก.  วนัละ  2  คร้ังติดกันนาน  2  สัปดาห  และในชวงสัปดาหแรกของการกิน  Minocycline   ฉีด  
Dihydrostrepotoycin  5  มก./กก.  เขากลามเนื้อ  วันละ  2  คร้ัง  และใหทํ าการประเมินผลการรักษา
โดยวิธีทางซร่ัีมวทิยา  และการเพาะเชื้อจากเลือดหลังจากสิ้นสุดการรักษาแลว  6  เดือน

สรุปการรักษา  คือ
1. การรักษาโรคบลูเซลโลซีลโนสุนัข  จํ าเปนตองใชเวลาในการรักษาติดตอกันนาน
2. มาตราการอื่น ๆ ที่ตองนํ ามารวมพิจารณารวมกันกับการรักษา  เชน  การรักษาครั้งแรก

แลวไมหายควรรักษาซํ้ า  การตอนสุนัข  การผสมเทียม  หรือแมแตการทํ าเมตตาฆาต  ซ่ึงตอง
พจิารณาเปนราย ๆ ไป
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