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การตงัท้องและการคลอดในสุนัข 
(Gestation and Parturition) 

 

ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 
 

 การตงัทอ้งในสุนขั ใชเ้วลาประมาณ 63 วนันบัจากวนัทีไข่ตก บางครัง
อาจพบวา่เวลาตงัทอ้งมากหรือนอ้ยกวา่ไดเ้ลก็นอ้ย (อยูใ่นช่วง 58-68 วนั) 
จาํนวนลูกสุนขัโดยเฉลียแตกต่างกนัตามสายพนัธุ์ (ตารางที 10.1) 
  

ตารางที 10.1  แสดงจาํนวนลูกสุนขัต่อครอกโดยเฉลีย 

 
สายพนัธ์ุ 

จํานวนลูก
เฉลยีต่อ
ครอก (ตวั) 

 
สายพนัธ์ุ 

จํานวนลูก
เฉลยีต่อ
ครอก (ตวั) 

Beagle 5.6 Miniature Pinscher 3.4 
Boxer 6.4 Pomeranian 2.0 
Cocker Spaniel 4.8 Poodle Miniature 4.3 
Dachshund 4.8 Poodle Toy 3.0 
Dalmatian 5.8 Pug 3.5 
Doberman 7.6 Rottweiler 7.5 
German Shepherd 8.0 Shih Tzu 3.4 
Golden Retriever 8.1 Siberian Husky 5.9 
Labrador Retriever 7.8 St. Bernard 8.5 

 
 จาํนวนลูกแต่ละครอกเท่ากบัจาํนวนไข่ของแม่ทีไดรั้บการผสมกบั 
สเปิร์ม อยูร่อดจนถึงฝังตวัและเจริญทีผนงัมดลูกได ้ แม่สุนขัตวัหนึงจะมีไข่ที
ทยอยตกต่างเวลากนั และสเปิร์มจากตวัผูก้ส็ามารถอยูใ่นมดลูกแม่สุนขัไดถึ้ง 7 
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วนั ถา้แม่สุนขัผสมกบัตวัผูม้ากกวา่หนึงตวัในเวลาใกลเ้คียงกนั สเปิร์มจากทงั
สองพอ่อาจไปผสมกบัไข่คนละใบ ทาํใหลู้กๆทีคลอดจากแม่สุนขัตวัเดียวกนั 
สามารถทีจะมีพอ่ต่างตวักนัได ้
 

การวนิิจฉัยการตังท้องในสุนัข 
1. วธีิสังเกตแม่สุนัข ไม่แม่นยาํนกัแต่เจา้ของสามารถทาํไดเ้องทีบา้น 

สุนขัทีตงัทอ้งมีแนวโนม้วา่หมดระยะเป็นสดัเร็วกวา่สุนขัทีผสมไม่ติด สุนขัที
ผสมไม่ติดมกัจะมีอาการเป็นสดัอยูอี่กประมาณ 10 วนัหลงัจากผสม สุนขัทอ้ง
จะมีการสะสมไขมนัเพิมขึน แต่นาํหนกัตวัจะไม่เพิมชดัเจนจนกวา่จะเลย
สปัดาห์ที 5 ของการตงัทอ้งไปแลว้ เพราะลูกสุนขัในทอ้งโตชา้ในช่วงแรก 
อาการส่วนใหญ่จะพบไดห้ลงัจากสปัดาห์ที 5 เป็นตน้ไป นาํหนกัตวัแม่สุนขัจะ
เพิมอยา่งรวดเร็ว มากนอ้ยตามจาํนวนลูกในทอ้ง สุนขัพนัธุ์ Cocker Spaniel 
นาํหนกัตวั 10 กก. มีลูกในทอ้ง 7 ตวั พบวา่มีนาํหนกัตวัเพิมขึนประมาณ 3 กก. 
เท่านนั อาการภายนอกอืนๆไดแ้ก่ ทอ้งและเตา้นมขยายใหญ่ขึน ถา้สุนขัมี
ผวิหนงัสีอ่อน จะเห็นวา่หวันมมีสีชมพสูดขึนดว้ย การคลาํทอ้งแม่สุนขัอาจบอก
ไดไ้ม่ชดัเจนนกั ถา้แม่สุนขัใหค้วามร่วมมือดีไม่เกร็งทอ้ง และไม่ดินจะคลาํได้
ชดัเจนขึน สุนขัทีอว้นและสุนขัตวัโตจะคลาํไดย้ากขึน ลูกทีอยูค่่อนมาทางดา้น
ทา้ยมดลูกของแม่จะถูกคลาํเจอไดง่้ายกวา่ลูกทีอยูด่า้นหนา้ ระวงัอยา่สบัสน
ระหวา่งกอ้นอึในลาํไส้ใหญ่ กบัตวัอ่อนในมดลูก อยา่งไรกต็ามเจา้ของตอ้งใช้
ความระมดัระวงัในการคลาํ อยา่บีบทอ้งสุนขัอยา่งแรง และอยา่บงัคบัสุนขัที
ไม่ใหค้วามร่วมมือ เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อลูกในทอ้งได ้

2. การเอกซเรย์ ในวนัที 45 ของการตงัทอ้งจะสามารถเห็นหวั
กะโหลกและกระดูกบางส่วนของลูกสุนขัไดช้ดัเจนโดยการเอกซเรย ์ ถา้ถึง 49 
วนัจะเห็นกระดูกทุกส่วนชดัเจน ส่วนใหญ่ใชก้ารเอกซเรยท์อ้งดา้นขา้งอยา่ง
เดียวกพ็อเพยีงทีจะเห็นลูกในทอ้งทุกตวั  
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3. การอุลตราซาวด์ ตงัแต่วนัที 29 ของการตงัทอ้งเป็นตน้ไป จะเห็น
หวัใจลูกเตน้ไดช้ดัเจนโดยการทาํอุลตราซาวด ์ ซึงตอ้งมีการโกนขนบริเวณหนา้
ทอ้งออกก่อนทาํ  

4. การวดัระดบัฮอร์โมนในเลอืด ไม่นิยมใช ้ เพราะเสียค่าใชจ่้าย
มากกวา่ และยุง่ยากกวา่การเอกซเรยห์รืออุลตราซาวด ์ และระยะเวลาเร็วทีสุดที
จะตรวจไดแ้ม่นยาํไม่ไดเ้ร็วกวา่วิธีอืนมากนกั คือ 25-30 วนัหลงัผสมติดเป็นตน้
ไป 
 

การเจริญของลูกในท้อง 
 ตวัอ่อนจะฝังตวัทีผนงัของปีกมดลูก (uterine horn) ประมาณ 14-16 
วนัหลงัไข่ผสมกบัสเปิร์ม มดลูกของสุนขัมีลกัษณะคลา้ยตวั Y ประกอบดว้ยปีก
มดลูก เป็นเส้นยาวๆ 2 เส้น (รูปที 10.1a) ในเวลาปกติของสุนขันาํหนกัประมาณ 
10 กก. ปีกมดลูกมีขนาดประมาณใหญ่กวา่เสน้ก๋วยเตียวเส้นเลก็นิดหน่อย
เท่านนั  ปลายดา้นหนึงของปีกมดลูกต่อกบัรังไข่ (ovary) แต่ละขา้ง ปลายอีก
ดา้นเชือมติดกนัทีตวัมดลูก (uterus) ซึงต่อเขา้กบัปากช่องคลอด (cervix) ตวั
อ่อนจะฝังตวัทีปีกมดลูกของแม่ ทงั 2 ขา้งกระจายกนัไป (รูปที 10.1b) แลว้แต่วา่
ไข่ทีถูกผสมตกจากรังไข่ขา้งไหน ลูกแต่ละตวัจะมีรกหุม้ของตวัเอง รกจะเป็น
ส่วนทียดึเยอืหุม้ตวัลูกใหติ้ดกบัผนงัมดลูกของแม่ เป็นทีแลกเปลียนอากาศและ
อาหารระหวา่งแม่กบัลูก รกของสุนขัมีรูปร่างเป็นวงแหวนใหญ่ๆหุม้รอบตวัลูก
ไวต้รงกลางตวั กินความยาว 1 ใน 3 ของความยาวลาํตวัลูก 
 ช่วงตวัอ่อนอาย ุ 18-21 วนั มดลูกของแม่เริมมีรูปร่างเป็นปลอ้งรูปไข่ 
ป่องออกตรงทีมีลูกฝังตวัอยู ่ตวัอ่อนมีขนาดประมาณ ยาว 12 มม. และกวา้ง 9 
มม. ถา้แม่สุนขัตวัเลก็และไม่อว้น อาจคลาํลูกเจอไดใ้นช่วงนี 
 ช่วงตวัอ่อนอาย ุ 24-30 วนั มดลูกของแม่เป็นปลอ้งรูปไข่ชดัเจน (รูปที 
10.1b)  ลูกอาจมีขนาดไม่เท่ากนัได ้ตวัทีอยูท่างทา้ยมกัจะเลก็กวา่ตวัขา้งหนา้ 
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 ช่วงตวัอ่อนอาย ุ 45-55 วนั ช่วงนีลูกเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ในแม่
สุนขันาํหนกั 9 กก. พบวา่ระยะนีลูกมีขนาดประมาณ ยาว 63 มม. กวา้ง 12 มม. 
ช่วงนีมดลูกมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 38-51 มม. และยาว 228-300 มม. ช่วงทา้ยของ
ระยะนีพบวา่มดลูกขยายจนแทบจะเตม็ช่องทอ้ง 
 ช่วงตวัอ่อนอาย ุ 55-63 วนั ลูกมีขนาดโตขึน ในช่วง 7 วนัก่อนคลอด
อาจเห็นไดจ้ากภายนอกวา่ลูกมีการเคลือนไหวอยูใ่นทอ้งแม่ ในสุนขัพนัธุ์ใหญ่ 
ลูกสุนขัทีคลอดออกมามีนาํหนกัตวัประมาณ 1-2% ของนาํหนกัแม่ ส่วนสุนขั
พนัธุ์เลก็มีนาํหนกัประมาณ 4-8% ของนาํหนกัแม่  
 

ความผดิปกตขิองการตงัท้อง 
 1. มีโรคบางอยา่งทีทาํใหท้อ้งขยายใหญ่ขึนหลงัจากทีเป็นสดั โดยที
สุนขัไม่ไดต้งัทอ้ง เช่น มดลูกอกัเสบ หรือมีการติดเชือในช่องทอ้ง เป็นตน้ ซึง
เจา้ของตอ้งสงัเกตอาการอืนๆดว้ย เช่น แม่สุนขัจะซึม เบืออาหาร มีไข ้ อาจมี

รูปที 10.1 a) รูปซา้ย โครงสร้างมดลกูของสุนขั  b) รูปขวา มดลูกสุนขัขณะตงัทอ้งได ้30 วนั 
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อาเจียนดว้ย บางตวัทีมดลูกอกัเสบจะพบหนองไหลออกจากช่องคลอดกระปริด 
กระปรอย  ถา้พบสิงผดิปกติเหล่านีควรรีบนาํไปพบสตัวแพทยท์นัที 
 2. การทอ้งเทียม (pseudopregnancy) พบไดห้ลงัจากเป็นสดั โดยเฉพาะ
สุนขัทีไม่ไดรั้บการผสมเลย สุนขัแสดงอาการเหมือนตงัทอ้ง เช่น เตา้นมขยาย
ใหญ่ขึน มีนาํนมไหล ถา้นบัวนัไปประมาณ 60 วนัหลงัเป็นสดั สุนขัจะเริมทาํรัง 
เตรียมคลอด อาจมีการนาํวตัถุเลก็ๆ เช่น ตุก๊ตา มาเลียงเป็นลูก สาเหตุเกิดจาก
ความผดิปกติเกียวกบัฮอร์โมนบางอยา่งในร่างกาย การรักษาทาํไดโ้ดยเบียงเบน
ความสนใจของสุนขั เช่น พาไปเทียว ชวนเล่น เปลียนพืนทีทีเขาไปทาํรังไว ้
ซ่อนตุก๊ตาทีเอามาเป็นลูก การรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนพบวา่มกัจะกลบัมาเป็น
อีก  
 3. แทง้ (abortion) เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ มกัเป็นการติดเชือ เช่น โรค
ติดเชือพยาธิในเมด็เลือด โรคแทง้ติดต่อ มดลูกอกัเสบ เป็นตน้ แม่สุนขัจะมี
อาการป่วยอืนๆร่วมดว้ยแลว้แต่ลกัษณะของโรคทีเป็น  
 

การเตรียมตัวเพอืคลอด 
 สุนขัตงัทอ้งจะเริมมีความตอ้งการพลงังานเพมิขึน จากวนัที 35 ของ
การตงัทอ้งเป็นตน้ไป ควรเพิมปริมาณอาหารใหเ้ป็น 1.5-2 เท่าในช่วงครึงหลงั
ของการตงัทอ้ง และควรเพิมเป็น 2-3 เท่าของปกติเมืออยูใ่นช่วงใหน้มลูก โดย
แบ่งใหที้ละนอ้ยแต่บ่อยครังขึน  
 สุนขัทอ้งยงัคงมีการออกกาํลงักายไดต้ามปกติ จนถึง 6 สปัดาห์ของ
การตงัทอ้งเป็นตน้ไปทีควรหา้มกระโดดโลดเตน้ ซึงในช่วงนีจะเห็นไดว้า่ทอ้ง
ของสุนขัขยายใหญ่ชดัเจน และสุนขัอาจเคลือนไหวไดไ้ม่สะดวกนกั  
 เมือตงัทอ้งไดร้าว 45 วนั ควรนาํสุนขัไปเอกซเรยเ์พือดูวา่มีลูกสุนขักี
ตวั เพราะระยะนีจะสามารถเห็นกะโหลกลูกสุนขัไดช้ดัเจนในฟิลม์เอกซเรย ์
การตรวจทอ้งดว้ยอุลตราซาวดท์าํไดต้งัแต่ทอ้ง 29 วนัขึนไป จะสามารถดูหวัใจ
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ลูกทีเตน้อยูไ่ด ้ถา้เป็นเครืองทีประสิทธิภาพสูงมากอาจเห็นไดต้งัแต่วนัที 25 แต่
การทาํอุลตราซาวดจ์ะนบัจาํนวนตวัลูกไดย้ากและไม่แม่นยาํเท่าการเอกซเรย์
เพราะภาพจะไม่ค่อยชดัเจน  
 เมือประมาณ 10 วนัก่อนถึงกาํหนดคลอดควรมีการเตรียมสถานที
คลอด ซึงเป็นทีทีแม่สุนขัรู้สึกสบาย อาจใชก้ระบะใหญ่ๆนอนไดส้บายเป็นที
คลอด มีผา้รองทีอบอุ่น ตงัในทีเงียบ สงบ ไม่ควรเป็นทีมีลมพดัแรง ไม่มีสุนขั
อืนมารบกวน และพาแม่สุนขัมาทาํความคุน้เคยกบัทีคลอด  
 ถา้สุนขัมีขนยาว ควรตอ้งมีการตดัขนบริเวณหนา้ทอ้งออก เพือใหลู้ก
ดูดนมไดง่้าย รวมถึงตดัขนบริเวณกน้และรอบๆอวยัวะสืบพนัธุ์เพือใหง่้ายต่อ
การรักษาความสะอาดหลงัคลอด  
 ถา้บีบหวันมแม่สุนขัแลว้พบวา่มีนาํนมแลว้ บอกไดว้า่สุนขัจะคลอดใน 
72 ชวัโมง 
 

การคลอดในสุนัข แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะคือ 
 ระยะที 1 สุนขัมีอาการ กระวนกระวาย ไม่ยอมกิน อาจพบวา่มีการทาํ
รัง ไดแ้ก่ การขดุพืนหรือหาเศษผา้ หนงัสือพิมพ ์ มารองเพือเตรียมทีคลอด 
อุณหภูมิร่างกายลดตาํลงเหลือประมาณ 99 ฟาเรนไฮต ์ (จากปกติ 101-102 ฟา
เรนไฮต)์ ช่วงนีปากช่องคลอดจะเริมเปิดแลว้ ระยะนีใชเ้วลาประมาณ 6-24 
ชวัโมง 
 ระยะที 2 ปากช่องคลอดเปิดเตม็ที และมีการเคลือนตวัของลูกลงมาใน
ช่องเชิงกรานและช่องคลอดของแม่ แม่จะเริมเบ่งใหลู้กออก ซึงลูกตวัแรกควร
จะออกมาภายใน 30-60 นาทีจากทีเริมเบ่ง  โดยทวัไปลูกสุนขัตวัต่อไปจะ
ออกมาในช่วง 45-60 นาทีจากตวัก่อนหนา้ ซึงระหวา่งนีแม่สุนขัจะมีช่วงเบ่ง
แรงๆอยู ่ 10-30 นาที แม่สุนขับางตวัจะมีช่วงพกัในระหวา่งคลอด ช่วงพกันีอาจ
ยาวนานไดถึ้ง 4 ชวัโมงโดยไม่เบ่งเลย การพาแม่สุนขัไปตรวจก่อนคลอดเพือให้



           การจดัการดูแลสุนขั 

 

๑๔๘ 

รู้จาํนวนลูกในทอ้งจึงเป็นเรืองสาํคญั เพราะทาํใหเ้จา้ของทราบไดว้า่ยงัมีลูก
เหลืออยูใ่นทอ้งอีกหรือไม่ ถา้แม่สุนขัเบ่งอยูน่านกวา่ 1 ชวัโมงแลว้ลูกยงัไม่ออก 
หรือพกัระหวา่งคลอดนานเกินกวา่ 4 ชวัโมงใหส้งสยัวา่น่าจะมีการคลอด
ผดิปกติเกิดขึนแลว้ ท่าคลอดของแม่สุนขัมีไดต้งัแต่นงัคลอด นอนตะแคง ไป
จนถึงท่ายนืเบ่ง (รูปที 10.2) ก่อนทีลูกจะโผล่มาเลก็นอ้ยหรือพร้อมกบัทีลูก
ออกมาจะมีของเหลวสีเขียวขีมา้ออกมาดว้ย ของเหลวนีมาจากรกทีแยกตวัออก
จากผนงัมดลูกของแม่ในขณะคลอด 
 ระยะที 3 คือ การขบัรก ซึงเกิดตามหลงัการคลอดลูก อาจเป็นการขบั
รกตามหลงัการคลอดลูกแต่ละตวั หรือขบัรกออกหลงัการคลอดลูกทงัหมดแลว้
กไ็ด ้ลูกบางตวัอาจคลอดออกมามีรกติดอยูด่ว้ยกไ็ด ้
 ลูกสุนขัทีออกมาจากทอ้งแม่จะมีเยอืบางๆหุม้อยู ่ ซึงแม่สุนขัจะกดัเยอื
ใหข้าด ลูกจะหลุดออกจากถุงหุม้  แม่จะเลียตวัลูกเป็นการกระตุน้การหายใจ 
จากนนัแม่จะกดัสายสะดือใหข้าด ถา้ทาํไดเ้จา้ของสุนขัควรช่วยเหลือในการฉีก
ถุงหุม้ เช็ดตวัลูกดว้ยผา้เช็ดตวัทีแหง้และสะอาด ช่วยตดัสายสะดือ และใชลู้ก
ยางดูดของเหลวออกจากปากและจมูกของลูก การตดัสายสะดือควรใชด้า้ย
สะอาดหรือดา้ยเยบ็แผลถา้มี มดัสายสะดือก่อน ห่างจากผนงัทอ้งประมาณ 1 
ซม. ตดัสายสะดือดว้ยมีดหรือกรรไกรโดยใหส่้วนทีผกูไวย้งัติดอยูก่บัตวัลูก แม่
สุนขัมือใหม่อาจตืนเตน้มากไปเวลาคลอดและยงักดัสายสะดือไดไ้ม่แม่นพอ 
เคยพบวา่แม่กดัขาลูกขาดติดไปดว้ยพร้อมกบัสายสะดือ 
 หลงัคลอดลูกหมดทุกตวัแลว้แม่สุนขัจะมีอาการผอ่นคลาย มีลุกไปกิน
ขา้ว กินนาํ หรือเดินเล่นบา้ง ในช่วง 24-48 ชวัโมงหลงัคลอดแม่สุนขัอาจมีไขไ้ด ้
ถือวา่เป็นเรืองปกติถา้ไม่มีอาการป่วยอยา่งอืนร่วมดว้ย หลงัคลอดแม่สุนขัจะมี
ของเหลวเหนียวไหลจากช่องคลอด ของเหลวมีสีเขียวคลาํ หรือแดงคลาํไป



                                                                                             การตังท้องและการคลอด 

 

๑๔๙ 

จนถึงสีเลือดไดใ้นปริมาณนิดหน่อยแต่ตอ้งไม่มีกลินเหมน็ ของเหลวนีพบได้
จนถึง 8 สปัดาห์หลงัคลอดเป็นเรืองปกติ 

 
 
 

การคลอดยาก (dystocia) ไดแ้ก่การมีสิงผดิปกติต่อไปนี อยา่งนอ้ย 1 อยา่ง ไดแ้ก่ 
1. แม่สุนขัออกแรงเบ่งอยูน่านกวา่ 60 นาทีแลว้ แต่ไม่มีการคลอด 
2. ถา้เริมจากเวลาทีอุณหภูมิร่างกายของแม่สุนขัเริมลดลง แลว้ยงัไม่

มีการคลอดภายใน 24 ชวัโมง 
3. แม่สุนขัร้องครวญครางเจบ็ปวด หรือเลียอวยัวะเพศอยูต่ลอดเวลา 
4. ใชเ้วลาตงัทอ้งนานกวา่ 70 วนั นบัจากวนัทีผสมพนัธุ์ 
5. มีกลินเหมน็จากช่องคลอด หรือมีเลือดออกมากเกินไป 
6. แม่สุนขัอาเจียน มีไข ้หรือหมดสติในขณะคลอด 

 เมือพบวา่แม่สุนขัมีอาการคลอดยาก ควรรีบนาํไปพบสตัวแพทยเ์พือ
หาทางช่วยเหลือต่อไป  

การหาสาเหตุและวินิจฉยัการคลอดยากทาํไดโ้ดย การเอกซเรยเ์พือดู
ตาํแหน่งลูกและดูขนาดเชิงกรานของแม่ การทาํอุลตราซาวดเ์พือดูวา่ลูกยงัมีชีวิต
อยูห่รือไม่ และการตรวจร่างกายแม่สุนขั แนวทางการแกไ้ข เช่น อาจตอ้งช่วย

รูปที 10.2 รูปซา้ย แม่สุนขักาํลงัเบ่งลกูออก รูปขวา แม่สุนขักาํลงักดัถุงหุม้ตวั



           การจดัการดูแลสุนขั 

 

๑๕๐

ดึงลูกออกมา การใหย้าช่วยใหม้ดลูกบีบตวั หรือตอ้งผา่ตดัเอาลูกออก การคลอด
ยาก อาจมีสาเหตุจากตวัแม่หรือตวัลูกกไ็ด ้

 
สาเหตุจากตวัแม่ ไดแ้ก่   

1. แม่สุนขัมีช่องเชิงกรานแคบ เพราะเคยไดรั้บอุบติัเหตุ หรือ
เป็นแต่กาํเนิด 

2. ปากช่องคลอดของแม่สุนขั ไม่คลายตวัใหเ้ปิดกวา้ง 
3. มดลูกแม่มีปัญหา เช่น บิดงอ หรือไม่มีแรงบีบตวั 
4. แม่สุนขัหมดแรงเบ่ง 

สาเหตุจากตวัลูก ไดแ้ก่   
1. ตวัลูกมีขนาดใหญ่ เกินกวา่จะผา่นช่องเชิงกรานหรือช่อง

คลอดได ้มกัเกิดจากใชพ้อ่พนัธุ์ตวัโตกวา่แม่มาก ถา้ลูกสุนขัมี
นาํหนกัเกินกวา่ 5% ของนาํหนกัตวัแม่จะเสียงต่อการคลอด
ยาก 

2. ท่าของลูกไม่ถูกตอ้ง ท่าปกติคือการเอาหวั หรือส่วนทา้ยออก
ก่อน ท่าผดิปกติ เช่น คอพบั ตวัขวางมดลูก เป็นตน้ 

3. ลูกตายในทอ้ง 
 

ความผดิปกตหิลงัคลอด 
1. มดลูกอกัเสบ (metritis) คือการติดเชือทีมดลูกและมีอาการอกัเสบ

ตามมา มกัเริมเกิดในช่วง 1-2 วนัหลงัคลอด สุนขัทีคลอดยาก และสุนขัทีมีรก
คา้งมีความเสียงสูงกวา่สุนขัปกติ อาการทีพบ ไดแ้ก่ มีไข ้ ของเหลวทีไหลจาก
ช่องคลอดมีกลิน ซึม เบืออาหาร ไม่ค่อยสนใจเลียตวัลูก และนาํนมนอ้ย ถา้พบ
อาการผดิปกติเหล่านีหลงัคลอดใหรี้บพาสุนขัไปพบสตัวแพทยเ์พือทาํการรักษา



                                                                                             การตังท้องและการคลอด 

 

๑๕๑ 

ต่อไป การรักษามีตงัแต่การใหย้าปฏิชีวนะเพือกาํจดัการติดเชือ หรือถา้เป็นมาก
อาจตอ้งตดัมดลูกออก 

2. ไขน้าํนม (milk fever) เกิดจากระดบัแคลเซียมในเลือดแม่สุนขัลดตาํ
กวา่ปกติอยา่งกะทนัหนั ซึงเกิดจากการทีร่างกายแม่ใชแ้คลเซียมไปผลิตนาํนม
จาํนวนมากอยา่งรวดเร็วเกินกวา่ทีร่างกายจะปรับสมดุลไดท้นั มกัเกิดกบัสุนขัที
มีลูกหลายตวั ในช่วง 1-3 สปัดาห์หลงัคลอด และพบในสุนขัพนัธุ์เลก็มากกวา่ 
อาการทีพบไดแ้ก่ กระวนกระวาย ตวัร้อนมาก หอบหายใจแรง หวัใจเตน้แรง 
กลา้มเนือเกร็งกระตุกจนอาจยนืไม่ได ้ เจา้ของมกัคิดวา่สุนขัถูกวางยาเบือ แต่ไข้
นาํนมจะไม่พบนาํลายฟมูปาก อาการและประวติัการใหน้มลูกจะช่วยใหส้ตัว
แพทยว์ินิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง ถา้พบอาการดงักล่าวตอ้งรีบนาํส่งสตัวแพทยท์นัที 
เพราะถา้เป็นอยา่งรุนแรง หรือปล่อยไวน้านสุนขัจะตายได ้ การรักษาทาํไดโ้ดย
ฉีดแคลเซียมเขา้ทางหลอดเลือด ซึงตอ้งทาํอยา่งชา้ๆ อาจตอ้งใชเ้วลา 2-3 ชวัโมง
จึงจะปรับสภาพสมดุลแคลเซียมของร่างกายใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติได ้ หลงัจากหาย
จากอาการแลว้ ควรตอ้งมีการเสริมแคลเซียมแบบกินใหแ้ก่แม่สุนขั และเสริม
นาํนมใหแ้ก่ลูกเพือใหล้ดการดูดนมแม่ลงบา้ง 

3. เตา้นมอกัเสบ (mastitis) มกัเกิดกบับางเตา้ทีลูกไม่ไดดู้ดนม หรือ
เป็นเกือบทุกเตา้ในกรณีทีลูกคลอดมาแลว้ตายหมด เตา้นมของแม่สุนขัจะบวม 
แดง จบัดูรู้สึกร้อน แม่สุนขัจะไม่ยอมใหลู้กดูดเตา้นนัเพราะเจบ็ ส่วนมากอาการ
จะจาํกดัอยูที่เตา้นมโดยทีแม่สุนขัไม่มีอาการป่วยอยา่งอืน ควรจบัใหลู้กดูด
นาํนมเตา้นนัออกเพือลดนาํนมทีคงัคา้งอยูใ่นเตา้ จะช่วยบรรเทาอาการไดเ้ร็ว
โดยไม่เป็นอนัตรายต่อลูก ถา้ไม่มีลูกมาดูดออก พบวา่การประคบร้อนพอช่วย
ได ้  อาการจะคงอยูป่ระมาณ 1 สปัดาห์ ถา้เป็นมากหรือมีอาการซึม มีไข ้ ร่วม
ดว้ย ควรพาไปพบสตัวแพทยเ์พือพิจารณาการใหย้าลดอาการอกัเสบ 
 


