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อาการผดิปกตทิพีบได้ในสุนัข 
 

พสิิทธิ  สุวรรณโชติ 
 

สิงทีเจา้ของสุนขมกัถามสตัวแพทยเ์สมอๆ คือ จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
สุนขัของตวัเองป่วย และเมือไหร่ทีคิดวา่จะตอ้งพาไปพบสัตวแพทยแ์ลว้ ซึง
คาํตอบง่ายๆ ทีเจา้ของสุนขัมกัจะไดรั้บกคื็อ 

“เมือไหร่กต็ามทีสุนัขมีพฤติกรรมทีแปลกออกไปจากปกติทีเคยเป็นก็
ให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะป่วย”  

แต่หลกัการนีกย็งัมีขอ้จาํกดัเนืองจากสุนขัชอบอยูใ่กลชิ้ดกบัมนุษยแ์ต่
สือสารกบัมนุษยโ์ดยการพดูคุยไม่ได ้ ยงิไปกวา่นนัยงัพยายามแสดงพฤติกรรม
ตามปกติ ถึงแมว้า่จะกาํลงัป่วยอยูก่ต็าม รวมทงัยงัมีความอดทนต่ออาการป่วย
และความเจบ็ปวดไดดี้กวา่มนุษยม์าก ถา้เจา้ของไม่สงัเกตใหดี้อาจจะไม่รู้สึกวา่
สุนขัตวันนัไดมี้พฤติกรรมทีแปลกไปหรือเจบ็ป่วยอยู ่ อาการทีเจา้ของสุนขัจะ
สงัเกตไดง่้ายๆ กไ็ดแ้ก่ ซึม เชืองชา้ลง ไม่กินอาหาร ไม่กินนาํ หรือแสดง
พฤติกรรมอืนๆ ทีไม่พบในสภาวะปกติวิสยัของสุนขัตวันนัๆ นอกจากนีควร
สงัเกตความผดิปกติอืนๆ ในขณะทีมีกิจกรรมร่วมกนักบัสุนขั เช่น อาบนาํ 
แปรงขน หรือหยอกลอ้วงิเล่น วา่มีกลินเหมน็หรือสิงผดิปกติขบัออกมาทางหู 
ตา จมูก ปาก ลาํตวั กน้ และอวยัวะเพศ ตลอดจนการเดิน วิง ลุก ยนื และนอน 
รวมไปถึงลกัษณะการหายใจ ความอยากอาหาร ปริมาณนาํทีกิน และการขบัถ่าย
ของสุนขัในแต่ละวนัดว้ย 
 

สุนัขทมีีสุขภาพด ี
สุนขัสุขภาพดี จะแจ่มใส ร่าเริง กระตือรือร้น ไวต่อสิงกระตุน้ และ

พร้อมทีจะเล่นกบัเจา้ของตลอดเวลา ผวิหนงัสะอาด ขนเป็นเงางาม และอยากให้
เจา้ของกอดหรือสมัผสั  
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ตา 
 ควรจะใสสะอาดเป็นประกาย ไม่มีขีตา หรือสิงสกปรกอืนๆ  

 

 หู 
 ในช่องรูหู เป็นสีชมพอู่อน ไม่มีกลินและสิงสกปรกต่างๆ ใบหูทงั 2 
ขา้งมีขนาดและตาํแหน่งใกลเ้คียงกนั  
   

 ปาก  
 ฟันขาว เหงือกและลินเป็นสีชมพ ู (อาจมีจุดหรือปืนดาํแซม) เหงือก
ควรสะอาด ไม่มีเศษอาหาร หรือหินนาํลายติดตามซอกเหงือกและฟัน ไม่มีกลิน
ปาก 
 

 ผวิหนัง 
 สะอาด ไม่มีกลิน ไม่มีรังแค และพยาธิภายนอก ขนเป็นมนัเงา ไม่หลุด
ร่วงง่าย (ยกเวน้ช่วงผลดัขน) และมีความยาวไดร้ะดบัตามสายพนัธุ์  
 

 ทวารหนัก 
 ไม่เปรอะเปือนอุจจาระ ไม่มีการอกัเสบแดง หรือบวม สุนขัไม่แสดง
อาการชอบเลีย หรือถูไถกน้กบัพืนหรือหญา้บ่อยๆ  
 

 อุ้งเท้า 
 มีความสมดุล ไม่ผดิรูปร่าง ง่ามนิวเทา้สะอาด และเลบ็ไม่ยาวจนเกินไป  
 

 ความสมบูรณ์ของร่างกาย 
 รูปร่างสมส่วน ไม่อว้น หรือผอมจนเกินไป กินอาหารและนาํปกติ 
ขบัถ่ายปกติ มีความตืนตวั กระตือรือร้น สนใจสิงแวดลอ้ม และเจา้ของ 
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อาการทบ่ีงบอกถึงความเจ็บป่วย 
เมือใดกต็ามทีเจา้ของสุนขัเห็นหรือรู้สึกวา่สุนขัของตวัเองมีส่วนใด

ส่วนหนึงผดิปกติไป หรือมีพฤติกรรมทีผดิไปจากปกติ ควรจะบนัทึกจดจาํ สิงที
ผดิปกตินนัๆ เอาไวเ้ป็นขอ้มูล อาการ หรือพฤติกรรมทีจะกล่าวถึงต่อไปนีเป็น
ลกัษณะทีเจา้ของสุนขัมีโอกาสสงัเกตเห็นไดง่้ายๆ ซึงจะเป็นประโยชนอ์ยา่ง
มากต่อการวินิจฉยัและรักษาโรคของสตัวแพทย ์ ทาํใหก้ารรักษาไดผ้ลดี และ
สุนขัหายป่วยรวดเร็วขึน  
 

อาการผดิปกตทิจีะสังเกตเห็นได้ง่ายๆ 
1.  จมูกแห้ง และอุ่น  ปกติแลว้สุนขัสุขภาพดี จมูกจะชืน และเยน็

เลก็นอ้ย 
 

2. เลยีจมูกบ่อยๆ ซึงมกัเกียวขอ้งกบัการมีนาํมูก แผลทีจมูก หรือมีสิง
แปลกปลอมทีลิน  
 

3. ตวัร้อนและมีไข้ สงัเกตไดจ้ากการสมัผสักอดรัดจะรู้สึกวา่ตวัสุนขั
อุ่นกวา่ปกติมาก เป็นสญัญาณของการอกัเสบ หรือมีโรคติดเชือ มกัมีอาการซึม
ไม่อยากลุกเดินร่วมดว้ย 
 

4. ดมืนํามาก/บ่อย   มีสาเหตุไดห้ลายอยา่ง อาจเกิดจากการกินอาหาร
ทีเคม็จดั อากาศร้อน ถา้มีอาเจียนและทอ้งเสียร่วมดว้ยอาจเกียวขอ้งกบัไต
อกัเสบ หรือมดลูกอกัเสบเป็นหนอง 
 

5. จาม/ไอ  สาเหตุของการจาม หรือ ไอ มีไดห้ลายอยา่ง เช่น อาจมีสิง
แปลกปลอมในปาก จมูก คอ หรือเป็นหวดั ทอนซิลอกัเสบ ถา้พบร่วมกบัการมี
ไขอ้าจบ่งชีวา่เกียวขอ้งกบัโรคติดเชือ 
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สิงทีเจ้าของสุนัขควรจะทาํการสังเกตเพิมเติมในกรณีของการจาม/ไอ 
1. มีอาการอยา่งอืนร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น ซึม มีไข ้ หายใจ

ลาํบาก เบืออาหาร มีนาํมูก 
2. ความถีห่างของการไอ/จาม 
3. ลกัษณะของการไอ เช่น ไอแหง้ ไอทุม้ มีเสมหะ ไอแลว้

ขาก หรือเคียวปากและกลืนเสมหะ  
4. ช่วงเวลาใด เช่น ตอนเชา้ ตอนกลางคืน หลงัออกกาํลงักาย 

 

6.  อาเจียน สุนขัส่วนใหญ่มีนิสยักินทุกอยา่งเมือมีโอกาส จนมกัจะกิน
อาหารมากเกินพอดีอยูเ่สมอ ดงันนัจะพบวา่สุนขัมกัจะอาเจียนบ่อยกวา่สัตว์
ชนิดอืนๆ การอาเจียนถา้ไม่บ่อยถือเป็นสิงปกติ โดยเฉพาะหลงักินอาหารเสร็จ
ใหม่ๆ ซึงมกัจะเกียวขอ้งกบักินจุ กินเร็วเกินไป หรือกินอาหารทียอ่ยยาก เมือ
สุนขัรู้สึกไม่สบายทอ้งจะกินหญา้เพือกระตุน้ใหเ้กิดการสาํรอก/อาเจียนออกมา 
นอกจากนีแลว้สาเหตุอืนๆ ทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ การเมารถ การสาํลกั ไอรุนแรง 
ตืนเตน้ ตกใจ แต่ถา้มีการอาเจียนบ่อยๆ และอาเจียนอยา่งต่อเนืองร่วมกบัมี
อาการผดิปกติอืนๆ อาจบ่งชีถึงการติดเชือ เจบ็คอ กระเพาะอาหารลาํไส้อกัเสบ
ได ้

 

สิงทีของสุนัขควรสังเกตเพิมเติม 
1. พฤติกรรมของสุนขัขณะอาเจียน เช่น มีการไอ ขาก ขยอ้น และกิน

สิงทีอาเจียนออกมาหรือไม่  
2. ลกัษณะของสิงทีอาเจียนออกมา เช่น เป็นนาํ มีฟอง หรือเป็นอาหาร

ทีกิน หรือเป็นอยา่งอืน สีเป็นอยา่งไร มีเลือดปนหรือไม่  
3. ความถีของการอาเจียน 
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       4. อาเจียนหลงักินอาหารนานเท่าใด 
       5. มีอาการทอ้งเสียร่วมดว้ยหรือไม่ ลกัษณะอุจจาระเป็นอยา่งไร 
       6. หลงัจากอาเจียนแลว้ยงักินอาหารและนาํไดป้กติหรือไม่  
       7. มีอาการป่วยอยา่งอืนหรือไม่  

 

7.  ท้องเสีย อาการทอ้งเสียทีไม่รุนแรง อาจเกิดจากความเครียด อาหาร 
(เช่น นมไม่ยอ่ย) หรือพยาธิภายในทางเดินอาหารต่างๆ ถา้เป็นโรคติดเชือต่างๆ 
ของทางเดินอาหาร มกัมีอาการทอ้งเสียรุนแรง ถ่ายเหลวเป็นนาํ และอาจมีเลือด
ปนดว้ย 
 

       สิงทีเจ้าของสุนัขควรสังเกตเพิมเติม   
1. ลกัษณะของอุจจาระ เช่น เละแต่ไม่เป็นนาํ  เหลวเป็นนาํ  

เป็นอาหารทียงัยอ่ยไม่หมด  มูก เลือด 
2. สีของอุจจาระ เช่น ดาํคลาํ แดง (เลือด) 
3. ความถีของการถ่ายอุจจาระ  
4. มีอาการอืนร่วมดว้ยหรือไม่ เช่น ปวดเบ่ง  อาเจียน  หรือ

ป่วยดว้ยอาการอืนอยูก่่อนแลว้  
5. กินอาหารและนาํปกติหรือไม่  

8. ไถก้น เป็นพฤติกรรมทีแสดงออกถึงอาการคนัหรือเจบ็บริเวณรูกน้ 
สาเหตุอาจจะเกิดจากพยาธิ หรือมีการอกัเสบของต่อมรูกน้ หรือทอ้งผกู ถ่ายไม่
ออก เจา้ของสุนขัควรสงัเกตวา่มีจุดขาวๆ (พยาธิเมด็แตงกวา) อยูบ่ริเวณรูกน้ 
และส่วนทา้ยของลาํตวัหรือไม่ รูกน้อกัเสบบวมแดงหรือไม่ รวมถึงมีกอ้น
อุจจาระแขง็ๆ ติดอยูที่รูกน้หรือไม่  
 

8. เยอืเมือกซีดหรือเขยีวคลาํ สีของเยอืเมือกจะบ่งชีถึงสภาวะการ
ทาํงานของหวัใจและเลือดได ้ โดยจะสงัเกตจากสีเหงือกและสีหนงัตาดา้นใน 
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ซึงปกติจะเป็นสีชมพเูรือๆ ถา้เยอืเมือกสีซีดจางไปถึงขาวจะบ่งชีถึงภาวะโลหิต
จาง มีการสูญเสียเลือด หรือ สภาวะช็อค (shock) ถา้เยอืเมือกมีสีคลาํ บ่งชีถึง
ภาวะทีมีออกซิเจนไปเลียงเนือเยอืต่างๆ ไม่เพียงพอ 
 

9. นําตาไหล บ่งชีถึงการอกัเสบของตา เยอืต่อมนาํตา หรือมีสิง
แปลกปลอม (ผง) เขา้ตา หรืออาจเกียวขอ้งกบัอาการป่วยของโรคบางโรค  เช่น 
มีการอกัเสบติดเชือของทางเดินหายใจ  

 

10.  ขนแห้ง กร้าน ขนร่วง รวมถึงขนหัก (ลกัษณะทไีม่ใช่การผลดัขน) 
มกัจะเกียวขอ้งกบัอายมุาก การขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิด มีความผดิปกติ
ไม่สมดุลของฮอร์โมน พยาธิภายใน-ภายนอก เชือรา โรคผวิหนงัชนิดต่างๆ ขี
เรือน หรือแพส้ารบางชนิด เช่น แชมพ ู 
 

11. เกา และกดัแทะผวิหนัง มกัเกียวขอ้งกบัการคนั การอกัเสบ ของ
ผวิหนงั ซึงอาจมีสาเหตุมาจาก พยาธิภายนอก ขีเรือน การติดเชือ เป็นแผล หรือ
การแพ ้ 

 

12. ผวิหนังเป็นสะเกด็แห้งมีรังแค หรือผวิหนังเยมิแฉะเป็นนํามัน มี
สาเหตุมาจากการขาดสารอาหารบางชนิด ฮอร์โมนไม่สมดุล เชือรา พยาธิ
ภายนอก และภูมิแพ ้ 

 

13. สะบดัหัว สันหัว เกาหู    สุนขัมกัจะสะบดัหวัหรือเกาหู เมือรู้สึก
วา่มีสิงแปลกปลอมในช่องหู นาํเขา้หู หรือคนั หรือมีการอกัเสบในช่องหู 
เนืองจากการติดเชือ หรือไรในหู ในรายทีมีการอกัเสบรุนแรงมากหรือมีหนอง
ในช่องหู (หูนาํหนวก) มกัจะพบวา่ใบหูตก  เดินเอียงหวั และช่องหูมีกลินเหมน็ 
ไม่ยอมใหเ้จา้ของจบัหูเพราะเจบ็มาก นอกจากนีแลว้อาการสนัหวั หรือสะบดั
หวัอาจพบในรายทีมีความผดิปกติของสมอง หรือเกิดจากคลืนเสียงรบกวนบาง
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ชนิดไดเ้ช่นกนั การอกัเสบของรูหูจะทาํใหสุ้นขัรู้สึกรําคาญ และเกาบ่อยๆ จน
อาจทาํใหเ้ส้นเลือดทีใบหูฉีกขาดและเกิดการบวมคงัของเลือดขึนมาได ้ 
 

15. อุจจาระมีเลอืดปน   บ่งชีวา่มีการอกัเสบของกระเพาะอาหาร และ/
หรือ ลาํไสอ้ยา่งรุนแรง ควรรีบปรึกษาสตัวแพทยอ์ยา่งเร่งด่วน  

 

16. ปัสสาวะเป็นสีแดง หรือนําตาล  อาจเกียวขอ้งกบัสีของอาหาร หรือ
การมีเลือดปนออกมากบัปัสสาวะ เจา้ของสุนขัควรสงัเกตวา่มีลกัษณะของการ
ถ่ายปัสสาวะลาํบาก เนืองจากมีอาการเจบ็ปวดในขณะถ่ายปัสสาวะดว้ยหรือไม่ 
รวมถึงควรสงัเกตวา่ทีอวยัวะเพศสุนขัมีกอ้นเนืองอกดว้ยหรือไม่   สาํหรับสุนขั
ตวัเมียในระยะเป็นสดัอาจพบวา่มีเลือดปนออกมากบัปัสสาวะได ้ 
 

17.  มีของเหลวไหลออกมาจากอวยัวะเพศ  
เพศเมีย 

1. เมือกใส  ในสุนขัเพศเมียถือเป็นปกติ และจะออกมามากในช่วง
ตงัทอ้งและหลงัคลอด ถา้มีปริมาณมากเกินไปอาจเกียวขอ้งกบั
การอกัเสบของช่องคลอด หรือมีเนืองอกในช่องคลอด  

2. เลือด    ในระยะเป็นสดัช่วงเริมตน้อาจจะพบได ้ แต่ถา้เป็นช่วง
อืนทีนอกเหนือจากการเป็นสดั อาจเกียวกบัการอกัเสบของช่อง
คลอด หรือเนืองอก 

3. หนอง    ระยะทา้ยๆ ของการเป็นสดัอาจพบหนองเลก็นอ้ยได ้ 
แต่ถา้เป็นช่วงอืนหรือในขณะทีสุนขัมีการตงัทอ้งตอ้งดูใหแ้น่
ชดัวา่ของเหลวทีออกมานนัมาจากมดลูกหรือเปล่า เพราะถา้ใช่
จริงแสดงวา่เป็นมดลูกอกัเสบเป็นหนอง ถา้ไม่ใช่จากมดลูกอาจ
เกิดจากช่องคลอดอกัเสบและมีการติดเชือแบคทีเรีย 
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เพศผู ้
1.   เลือด       บ่งชีถึงการบาดเจบ็ของอวยัวะเพศ โรคของต่อม

ลูกหมาก นิว หรือเนืองอกทีอวยัวะเพศ  
2.  หนอง     ควรตรวจดูวา่ออกมาจากถุงหุม้ปลายอวยัวะเพศหรือ

มาจากท่อปัสสาวะ ถา้มีปริมาณไม่มากและมาจากส่วนของถุง
หุม้จะพบไดป้กติในสุนขัเพศผู ้ 

 

18.  ชัก เกร็ง นําลายฟูมปาก 
อาการชกั เกร็ง ของสุนขัจนถึงการเป็นอมัพาตบางส่วนของร่างกายมี

ความเกียวขอ้งกบัความผดิปกติไดห้ลายอยา่ง เจา้ของสุนขัควรจะตอ้งบอก
ประวติัและอาการของสุนขัก่อนหนา้ทีจะแสดงอาการชกัใหล้ะเอียด   เพอืช่วย
ใหส้ตัวแพทยว์นิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้ง ซึงอาการชกัเกร็งมกัจะเกียวขอ้งกบัสาเหตุ
ดงัต่อไปนี  

1. มีความผดิปกติของสมองและระบบประสาท 
2. ไขน้าํนม มกัพบในแม่สุนขัหลงัคลอดใหม่ๆ เนืองจากมี

ปริมาณธาตุแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอ มกัจะมีไขสู้งร่วม
ดว้ย 

3. กินหรือไดรั้บสารพิษ  
4. ไขห้ดัระยะทา้ย ซึงเนือเยอืสมองบางส่วนถูกทาํลาย มกัจะมี

ประวติัการป่วยดว้ยโรคหดัมาก่อน 
5. บาดทะยกั 
6. พิษสุนขับา้  
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รูปที 105  ดืมนาํมาก/บ่อย อาจมีปัญหาการเจบ็ป่วยรุนแรง 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความผดิปกติของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
กบัอาการหรือพฤติกรรมทสุีนัขแสดงออก 

 

สุนขัป่วยมกัแสดงอาการหรือพฤติกรรมออกมาหลายๆ อยา่งร่วมกนั 
อาการทีเกียวขอ้งกบัระบบทีมีความผดิปกติจะแสดงออกมาเด่นชดักวา่อาการ
ร่วมอืนๆ ซึงจะเป็นส่วนสาํคญัในการช่วยการวนิิจฉยัความผดิปกติได้
ค่อนขา้งมาก 
 ความผดิปกตขิองระบบประสาท  มกัมีอาการดงัต่อไปนี 

1. ชกั กลา้มเนือสนัพริว 
2. ขาเกร็ง ขาแขง็ เหยยีด 
3. อมัพาตบางส่วน หรือทงัตวั 
4. พฤติกรรมเปลียนแปลง เช่น กา้วร้าว ดุร้ายมากขึน 
5. สูญเสียการทรงตวั  

ความผดิปกตขิองระบบหายใจ มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. มีนาํมูก 
2. จามบ่อย 
3. ไอ / มีเสมหะ 
4. หายใจลาํบาก 
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5. หายใจมีเสียงดงั, กรนเสียงดงั 
 

ความผดิปกตขิองระบบย่อยอาหาร มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. อาเจียน (อาจมีเลือดปน) 
2. ทอ้งเสียรุนแรง (อาจมีเลือดปน) 
3. เจบ็ปวดขณะอาเจียนหรือถ่ายอุจจาระ 
4. ทอ้งผกู 
5. นาํหนกัลดอยา่งรวดเร็วผดิปกติ 
6. กระวนกระวาย แสดงอาการปวดทอ้ง  

ความผดิปกตขิองหู  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. สะบดัหวั, เกาหูบ่อย 
2. มีขีหูมาก หรือมีนาํหนวก 
3. หูมีกลินเหมน็ 
4. มีการบวมบริเวณใบหู 
5. ไม่ค่อยไดย้นิเสียง 
6. เดิน / ยนืเอียงหวั 
7. สูญเสียการทรงตวั  

ความผดิปกตขิองตา  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. มีขีตาเกรอะกรัง ตาแดง 
2. มองเห็นไม่ชดัหรือมองไม่เห็น 
3. ตาบวม ลืมตาไม่ขึน 
4. มีจุดเลือดออกในตา 
5. ตาขุ่น ขาว หรือเป็นฝ้า 

ความผดิปกตขิองฟัน   มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. มีกลินปาก 
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2. นาํลายไหลยดืยอ้ยจากมุมปาก 
3. เบืออาหาร 
4. เหงือกอกัเสบ 
5. ฟันผหุรือหกั  

ความผดิปกตขิองขน และผวิหนัง  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. คนัตลอดเวลา 
2. เลียและแทะขนหรือผวิหนงั 
3. เป็นผนืแดง หรือมีอาการอกัเสบของผวิหนงั 
4. มีรังแค 
5. ขนร่วง 

ความผดิปกตขิองหัวใจและเลอืด  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. ไอแหง้ / ไอลึก 
2. ไม่อยากออกกาํลงักาย 
3. เหนือยง่าย 
4. เป็นลม หมดสติบ่อยๆ  
5. สีเหงือกซีดจาง หรือสีคลาํ 

ความผดิปกตขิองกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนือ   มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. เดินกะเพลก ไม่ลงนาํหนกัเตม็เทา้ 
2. มีการอกัเสบ บวม ในบริเวณทีไม่ใชรั้บนาํหนกั หรือตามลาํตวั 
3. เมือจบัตอ้งจะร้องดว้ยความเจบ็ปวด 
4. เป็นอมัพาต  

ความผดิปกตขิองระบบสืบพนัธ์ุ  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. มีเมือกหรือสิงผดิปกติไหลออกมาจากอวยัวะสืบพนัธุ์ 
2. เตา้นมขยายหรือบวมอกัเสบ 
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3. อณัฑะบวม 
4. ผสมไม่ติด 
5. คลอดยาก หรือคลอดไม่ออก 
6. ตงัทอ้งนานผดิปกติ  

ความผดิปกตขิองระบบขบัถ่ายปัสสาวะ  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. ปัสสาวะลาํบาก และเจบ็ปวด 
2. ปัสสาวะมีเลือดปน 
3. คุมปัสสาวะไม่ได ้ 
4. ปัสสาวะบ่อย 
5. กินนาํมาก  

พยาธิภายนอก  มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. คนั เกามาก  
2. เลียขนมากผดิปกติ 
3. มีรังแค 
4. ขนร่วง 
5. เห็นตวัพยาธิไต่ตามขนและผวิหนงั 

พยาธิภายในทางเดนิอาหาร   มกัมีอาการดงัต่อไปนี  
1. พบตวัพยาธิในอุจจาระ 
2. ทอ้งกาง (โดยเฉพาะในลูกสุนขั) 
3. อุจจาระเหลว บางครังเป็นมูกมีเลือดปน 
4. มีจุดขาวๆ (ตวัพยาธิเมด็แตงกวา) ทีกน้และส่วนทา้ยของลาํตวั 
5. ไถกน้บ่อย 
6. นาํหนกัลด 
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รูปที 106  อาการคนั สะบดัหวั และ เกาหู บ่งชีถึงการอกัเสบในช่องหู 
 

การวนิิจฉัยความผดิปกติเบืองต้น 
ความรู้เกียวกบัการวินิจฉยัความผดิปกติจากอาการของสุนขัใน

เบืองตน้ เป็นวิธีการขนัพืนฐานในการช่วยใหเ้จา้ของสุนขัตดัสินใจวา่ควรพา
สุนขัไปพบสัตวแพทยโ์ดยทนัทีหรืออาจรอจนถึงหลงัเลิกงานหรือวนัหยดุ ทงันี
กขึ็นอยูก่บั  ความรุนแรงของอาการป่วยและการสงัเกตอยา่งถีถว้นของเจา้ของ
ในการพิจารณาวา่สุนขัจะรอไหวหรือไม่  อยา่งไรกต็ามเจา้ของสุนขัจะตอ้ง
ระลึกเสมอวา่การตดัสินใจดงักล่าวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพและชีวิตของสุนขั  

อาการผดิปกติของสุนขัทีเด่นชดั และใชช่้วยประกอบ การประเมิน
อาการ วินิจฉยั และ ตดัสินใจในเบืองตน้ ไดแ้ก่  

1. ทอ้งเสีย หรืออาเจียน 
2. คนั เกา หรือเลีย 
3. มีเลือดออก 
4. มีอาการเหนือย หอบ ไอ หรือหายใจเสียงดงั 
5. มีอาการปวดเบ่ง 
6. เคลือนไหวลาํบาก 
7. มีพฤติกรรมผดิปกติ  
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แผนภูมกิารวนิิจฉัยความผดิปกติจากอาการของสุนัข  (ทมีา: ดดัแปลงจากแผนภูมิ
การตรวจวนิิจฉัยโรค.   คู่มอืดูแลสุนัขฉบับสมบูรณ์.   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  2543.  กรุงเทพฯ: 192 หน้า) 
 

1)  สุนขัทอ้งเสียหรืออาเจียน ไม่ใช่      ดูหนา้ถดัไป  
↓ 

ใช่ 
↓ 

   

มีเลือดหรือกลินคาวรุนแรง 
ปนมากบัอุจจาระหรืออาเจียน 

   ใช่ 
อาจมีปัญหาทางเดิน
อาหารอยา่งรุนแรง 

 
 
 
ปรึกษาสตัว
แพทยอ์ยา่ง
เร่งด่วน 

↓ 

ไม่ 
↓ 

  

มีอาการปวดทอ้ง 
ช่องทอ้งขยายใหญ่ 

ใช่ 
อาจมีความผดิปกติ 

รุนแรงภายในช่องทอ้ง 
↓ 

ไม่ 
↓ 

  

ผอมแหง้และเซืองซึม ใช่ อาจเจบ็ป่วยเป็นโรครุนแรง 
↓ 
ไม่ 
↓ 

   

อุจจาระเหลวเป็นนาํ 
หรืออาเจียน 1 ครัง 

ใช่ 
 

                ↓ 
งดอาหาร 24 ชวัโมง 
ถา้อาการไม่ดีขึน  
ปรึกษาสตัวแพทย ์

                  ↑  

 

↓ 

ไม่ 
↓ 

  

นอกจากทอ้งเสียและอาเจียน
แลว้ไม่พบความผดิปกติอืนๆ 

ใช่ 
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2)  สุนขัมีอาการคนั เกา     
หรือเลีย 

ไม่ใช่      ดูหนา้ถดัไป 
 

 

ใช่ 
 

   

เการุนแรงหรือ 
ใชฟั้นกดัแทะผิวหนงั 

ใช่ 
อาจมีปัญหาเรืองภมิูแพ ้
ติดเชือ ไรขีเรือน หรือ 

พยาธิภายนอก 

 
 
 

 
ปรึกษา

สตัวแพทย ์
เพือรับการ
รักษา 

 

ไม่ 
 

 

มีการอกัเสบของผวิหนงั  
หรือขนร่วง 

ใช่ 
 

 

ไม่ 
 

  

เกาหู สะบดัหวั เอียงหวั ใช่ 
อาจมีปัญหาเรืองไรในหู 
หูอกัเสบ หูนาํหนวก 

 

ไม่ 
 

   

นอกจากอาการคนัแลว้ 
ไม่มีความผิดปกติอืนๆ 

ไม่ 
  

 

ใช่ 
 

   

ตรวจผิวหนงัและขน 
หาพยาธิภายนอก 

ใช่ 
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3)  สุนขัมีเลือดออก ไม่ใช่       ดูหนา้ถดัไป  
 

ใช่ 
 

   

มีเลือดออกมากจาก
บาดแผล ตา หู ปาก จมูก 

หรือเลือดกาํเดา 
ใช่ 

ปฐมพยาบาลและ 
ทาํการหา้มเลือด 

 
 
 
 
 
 
 
ปรึกษา  

สัตวแพทย์
เพือรับการ
รักษา 

 

ไม่ 
 

  

มีเลือดออกจากช่องคลอด /
อวยัวะเพศเมีย 

ใช่ 
อาจเจบ็ป่วยดว้ยโรค

ร้ายแรง แทง้ลกู มีเนืองอก 
หรือนิว 

 

ไม่ 
 

 
 

 

มีเลือดออกจากอวยัวะเพศผู ้
ใช่ 

 

อาจเจบ็ป่วยดว้ยโรค
ร้ายแรง มีเนืองอก หรือ

นิว 
 

ไม่ 
 

   

มีเลือดออกจากทวารหนกั ใช่ อาจเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ายแรง  
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4)   มีอาการเหนือย หอบ 

ไอ หรือหายใจเสียงดงั 
ไม่ใช่        ดูหนา้ถดัไป 

 

 
ใช่ 

 

   

กระวนกระวายหายใจไม่
ออก เขียปากตลอดเวลา 

ใช่ 
อาจมีบางอยา่งติดคอ 
ปิดทางเดินหายใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ปรึกษา  

สัตวแพทย์
อยา่ง
เร่งด่วน 

 
ไม่ 

 

  

หายใจถีเร็ว และหายใจ
ลาํบาก ยดืคอ อา้ปาก

หายใจ 
ใช่ อาจเจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง 

 
ไม่ 

 

  

ไอหรือหอบเป็นครังคราว ใช่ 
อาจเกิดจากความตืนเตน้ 
ถา้อาการไม่ดีขึน ควร
ปรึกษาสัตวแพทย ์

 
ใช่ 

 

   

เหนือยง่าย ไม่มีแรง  เป็น
ลม หมดสติ 

ใช่ อาจเกียวขอ้งกบัโรคหวัใจ 
 

 



 การจดัการดูแลสุนขั ๑๙๖ 

 
5)  สุนขัมีอาการปวดเบ่ง ไม่ใช่       ดูหนา้ถดัไป  

 

ใช่ 
 

   

ปวดเบ่งขณะปัสสาวะ ใช่ 
อาจมีปัญหาระบบ 
ขบัถ่ายปัสสาวะ 

 
 
 
 
 

ปรึกษา          
สตัวแพทยอ์ยา่ง

รีบด่วน 

ไม่ 
 

  

สุนขักาํลงัทอ้ง ใช่ 
อาจกาํลงัจะคลอด หรือมี
ปัญหาการคลอดยาก 

ไม่ 
 

  

มีอาเจียนร่วมดว้ย ใช่ 
อาจมีปัญหาการอุดตนัของ

ทางเดินอาหาร 
ไม่ 

 

   

ปัสสาวะมีเลือดปน หรือ 
 มีกลินฉุน 

ใช่ 
อาจเป็นโรคติดเชือในทางเดิน
ปัสสาวะ อวยัวะสืบพนัธ์ุ หรือ

เป็นนิว 
ไม่   

สุนขักินนาํมาก ปัสสาวะ
มาก 

ใช่ 

ถา้ไม่มีอาการอยา่งอืนร่วม
ดว้ยใหร้อดูอาการ 24 ชวัโมง 
ถา้อาการไม่ดีขึน ปรึกษา 

สตัวแพทย ์
ไม่ 

 

  

ปวดเบ่งขณะถ่ายอุจจาระ ใช่ 
อาจมีการอุดตนัของลาํไส้ 

หรือทอ้งผกู 
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6)  สุนขัเคลือนไหวลาํบาก ไม่ใช่       ดูขอ้ที 7  

 

ใช่ 
 

   

เดินขาแขง็หรือเดินแลว้ลม้ ใช่  
 
 

อาจเจบ็ป่วยดว้ยโรค
รุนแรง มีความ

ผดิปกติของระบบ
ประสาทหรือไดรั้บ

สารพิษ 

 
 
 
 

ปรึกษา          
สัตวแพทยอ์ยา่ง

รีบด่วน 

 

ไม่ 
 

 

ตอบสนองต่อแสงและ
เสียงไดไ้วกวา่ปกติ 

ใช่ 

 

ไม่ 
 

 

ตวัแขง็เกร็งหรือหมดสติ ใช่ 
 

ไม่ 
 

   

มีอาการเพียงกลา้มเนือ
เกร็งหรือขาเจบ็เลก็นอ้ย 

ใช่ 
ใหพ้กั 24 ชวัโมง ถา้
อาการไม่ดีขึนปรึกษา

สัตวแพทย ์

 

7) สุนขัมีพฤติกรรมผดิปกติ 
 
                     ใช่ 
 

การทีสุนขัมีพฤติกรรมผดิไปจากปกติโดยทีเจา้ของสุนขัไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่
พบเห็นวา่มีอาการผดิปกติอืนๆ ร่วมดว้ย ควรจะรีบปรึกษาสัตวแพทยเ์พือร่วมกนั
คน้หาสาเหตุ และทาํการรักษา แกไ้ขเสียแต่เนินๆ  


