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บทคัดย่อ
เชื้อรา Aspergillus spp. เป็นเชื้อราสกุลหนึ่งที่พบได้มากกว่า 185 ชนิด แต่มีประมาณ 20 ชนิด ที่สามารถก่อ
โรคทั้งในคนและสัตว์ โดยเชื้อรา Aspergillus spp. บางชนิดเป็นเชื้อรากลุ่มฉวยโอกาสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงได้
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาความชุกของเชื้อรากลุ่ม Aspergillus spp. ในแมวที่มีเจ้าของ การทดลองได้
สุ่มเลือกแมวบ้านที่เลี้ยงในเขตพื้นที่ของชุมชนตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย จานวน 81 ตัวอย่าง
ที่มีรอยโรคผิวหนังทีป่ ระเมินเบื้องต้นด้วยตาเปล่า เก็บตัวอย่างขนแมวด้วยวิธี Toothbrush technique แล้วนามาเพาะเลี้ยง
ในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อเปรียบเทียบทางอนุกรมวิธานในการจาแนกชนิดของเชื้อราด้วยลักษณะการ
เจริญเติบโต รูปร่างต่างๆ ลักษณะของโคโลนี อย่างละเอียดด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการทดลองพบว่าตรวจ
พบเชื้อราบนขนแมวคิดเป็นร้อยละ 75.31(61/81) แยกเป็นชนิด Aspergillus spp. คิดเป็นร้อยละ 64.20 (52/81) และเชื้อรา
ชนิดอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11.11 (9/81) สรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ว่าเชื้อรา Aspergillus spp. สามารถตรวจพบได้ จาก
ตัวอย่างที่เก็บจากขนของแมวที่เลี้ยงตามบ้าน
คาสาคัญ : Aspergillus spp. ความชุก ขนแมว รอยโรค มหาสารคาม การแยกเชื้อ
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Isolation of Aspergillus spp. Collected from Hair Coat of Domestic Cats
(Binomial nomenclature) with Skin Lesions
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Abstract
Aspergillus spp. have been identified more than 185 species, less than 20 of which are known to
cause human and animal diseases. Some Aspergillus spp. are opportunistic fungi and considered as
causative agent of skin disease in pets. The aim of this study was to investigate the prevalence of
Aspergillus spp. in domestic cats. A total of 81 hair coat samples were collected at Market sub-district,
Muang district, Mahasarakham province, Thailand. The samples were cultured on PDA for 14 days, then
morphological identification of fungal colony were made base on microscopic characterization toward
taxonomy evaluation. The results showed that fungal colonies from domestic cats at 75.31% (61/81), with
Aspergillus spp. and other fungi were 64.20% (52/81) and 11.11% (9/81), respectively. In conclusion, this
studied that Aspergillus spp. can be detected from the hair coat of domesticated cats (binomial
nomenclature).
Keywords : Aspergillus spp., Prevalence, Hair coat, Lesions, Mahasarakham, Isolation
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บทนา
เชื้อราเป็นจุลชีพที่สามารถก่อโรคได้ทั้งมนุษย์ สัตว์
และพืช (Hibbett and Taylor, 2013; Repetto et al.,
2011) ซึ่ง การก่ อโรคในคนและสัต ว์จ ะทาให้ เกิ ด อาการที่
ผิ ว หนั ง โดยท าให้ เ กิ ด กลาก เกลื้ อ น และยั ง ก่ อ โรคชนิ ด
systemic mycoses ร่วมด้วย (Repetto et al., 2011;
Crampin et al., 2005) ในการจาแนกเชื้อราทางการแพทย์
ที่ก่ อโรคสามารถแยกออกได้ 3 กลุ่ ม ได้ แก่ toxigenic
fungi, allergenic fungi และ invasive fungi (Callejas
and Douglas, 2013; Gilstrap and Kraft, 2013; Wolff,
2011) แต่โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราใน
กลุ่ม invasive fungi โดยเชื้อรากลุ่มนี้จะสร้างความรุนแรง
ตามความลึ ก ของการเจริ ญ เติ บ โตในร่ า งกายของโฮสต์
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ดังนี้
คือ superficial mycoses, cutaneous mycoses, subcutaneous mycoses และ systemic mycoses (Hsu et
al., 2012) แต่สาหรับเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมวที่พบบ่อยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เชื้ อ ราที่ ก่ อ โรคผิ ว หนั ง (dermatophyte
fungi) ซึ่งจะเจริญลึกถึงผิวหนังชั้นใน ซึ่งเมื่อติดบนผิวหนัง
จะเจริญลุกลามเป็นวงกลม ทาให้ขนร่วงเป็นวงกลม ผิวหนัง
ลอกและแดงนู น ที่ ข อบวงที่ พ บบ่ อ ยๆ มี อ ยู่ 3 ชนิ ด คื อ
Microsporum canis, M. gypseum และ Trichophyton
mentagophyte (Brilhante et al., 2003; Charles,
2009; Dong et al., 2016; Dubey et al., 2015;
Moriello, 2014) และกลุ่ ม ของเชื้ อ ราที่ ฉ วยโอกาส
(oppotunistic fungi) เช่น Cryptococcus neoformans,
Candida spp., Fusarium spp., Zygomycetes spp.,
Curvularia spp. และ Aspergillus spp. โดยพบว่าเชื้อรา
ในกลุ่มนี้จะเจริญบนผิวหนังชั้นนอก ลักษณะทาให้ขนร่วง
เป็นหย่อมๆ ไม่เป็นวงกลม หนังลอกไม่เป็นวงกลม หนังไม่
แดงหรือที่ขอบขนร่วง มีรังแคแห้งๆ บนผิวหนัง นอกจากนี้
ยังพบว่าการก่อโรคของเชื้อราในกลุ่มนี้มักจะมีความสัมพันธ์
กับระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ที่ลดน้อยลงจากสาเหตุต่างๆ
(Ramos-e-Silva et al., 2012; Preziosi et al., 2003;
McAtee et al., 2017)
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เราทราบว่าเชื้อรากลุ่ม
Aspergillus spp. นั้นถือว่าเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เป็นกลุ่ม
ฉวยโอกาสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงได้ แต่อย่างไรก็
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ตามเป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า เชื้ อ ราสกุ ล นี้ พ บได้ ทั่ ว โลกและมี
มากกว่า 185 ชนิด แต่มีประมาณ 20 ชนิดที่สามารถก่อโรค
ทั้งในคนและสัตว์เท่านั้น สาหรับเชื้อรา Aspergillus spp.
จะก่อโรคในระบบต่างๆ ของร่างกายสัตว์ (Seyedmousavi
et al., 2015) เช่น เชื้อรากลุ่มนี้บางสายพันธุ์ก่อโรคใน
ระบบทางเดินหายใจในสัตว์ โดยก่อให้เกิดการอักเสบของ
ปอดจากการสู ดดมเอาสปอร์ ของเชื้อ ราเข้ าไปในร่ างกาย
ส่วนใหญ่จะเกิดในสัตว์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่า โดย
ชนิ ด ของเชื้ อ รากลุ่ ม นี้ ที่ พ บมากที่ สุ ด ที่ ก่ อ โรค ได้ แ ก่
Aspergillus fumigatus, A. flavus, และ A. niger
ตามลาดับ (Hartmann et al., 2013; Barrs and Talbot,
2014) เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ดั ง นั้ น หากมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การระบาดของเชื้ อ ราทาง
การแพทย์และสัตวแพทย์เบื้ องต้น จึงเป็น สิ่งที่สาคัญและ
นาไปสู่การพัฒนาความรู้ และการวางแผนการดูแลรักษา
สัตว์ป่วยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามยัง
ไม่มีรายงานการสารวจการติดเชื้อรา Aspergillus spp. ที่
ผิ ว หนั งแมวทั้ งในแมวสุ ข ภาพดี แ ละหรื อ แมวที่ มี ร อยโรค
ผิวหนังในประเทศไทย
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา
ความชุกของเชื้อรากลุ่ม Aspergillus spp. ในสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมวที่เลี้ยงอยู่ภายในบ้านและใกล้ชิด
กับเจ้าของ ซึ่งแมวอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อรากลุ่มนี้ให้ กับ
แมวตั ว อื่ น ๆ หรื อ อาจเป็ น ปั จ จั ย ร่ ว มหนึ่ ง ที่ เ ป็ น การ
แพร่ ก ระจายของเชื้ อ ราบางกลุ่ ม ที่ ส ร้ า งสารพิ ษ ที่ ก่ อ ให้
โรคมะเร็งในมนุษย์ได้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การคัดเลือกตัวอย่างแมว
การเก็บตัวอย่างเป็นแบบ convenience sampling
โดยสุ่มเลือกแมวบ้านที่เลี้ยงในเขตพื้นที่ของชุมชนเมืองของ
ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
จานวน 81 ตัวอย่าง ซึ่งการศึกษาในสัตว์ทดลองอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสัตวแพทย์และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้
สัต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
(AEKKU 64/2557) ซึ่งแมวตัวอย่างทั้งหมดที่สุ่มมาใช้ในการ
ทดสอบในครั้งนี้จะมีรอยโรคผิวหนังที่บ่งบอกว่าเกิดจากการ
ติดเชื้อราโดยจากการตรวจเบื้องต้นด้วยตาเปล่า ดังแสดงใน
Fig. 1-A
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2. การวางแผนการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้ได้ออกแบบงานวิจัยเป็นแบบการ
วิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณนา (descriptive study) โดย
เป็นการวิจัยโดยการสังเกตที่ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ นิยมใช้วิธี
นี้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การก าหนดปั ญ หาหรื อ ค้ น หาขนาดของ
ปั ญ หา เช่ น การศึ ก ษาความชุ ก สถานการณ์ ข องโรค
พฤติกรรมสุขภาพ หรือปัญหาสุขภาพ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา ณ จุ ด เวลาใดเวลาหนึ่ ง (crosssectional descriptive study) ที่มีการศึกษาระยะสั้นที่จุด
เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยเป็นการศึกษาอัตราป่วยของโรค และ
จะได้ข้อมูลความชุกของโรค (prevalence)
3. การเก็บตัวอย่างขนแมว
การเก็ บ ตั ว อย่ า งเส้ น ขนแมวจากต าแหน่ ง ของ
ร่างกายสัตว์ 5 จุด ได้แก่ ข้อศอก จมูก ใต้คอ หลัง ซอกนิ้ว
และเก็ บสะเก็ด ผิว หนั งตรงตาแหน่งที่มี วิก ารของรอยโรค
ผิ ว หนั งร่ ว มด้ ว ย โดยวิ ธี ก ารแปรงเส้ น ขนด้ ว ยแปรงสี ฟั น
(toothbrush technique) ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ทาการ
เก็ บ ตั ว อย่ า งตั ว ละ 2 ต าแหน่ ง คื อ บริ เ วณรอยโรค และ
บริเวณอื่นๆ ที่ไม่พบรอยโรค ส่วนแมวที่ไม่พบรอยโรคทา
การเก็ บ ตั ว อย่ า งโดยการสุ่ ม แปรงขนแมวด้ ว ยแปรงสี ฟั น
สาหรับเก็บตัวอย่างกินพื้นที่ไม่ตากว่า 1/3 ของร่างกาย การ
เก็บตัวอย่างบริเวณรอยโรคทาได้โดยการเช็ดทาความสะอาด
ผิ ว หนั ง บริ เ วณรอยโรคที่ จ ะเก็ บ ตั ว อย่ า งด้ ว ยส า ลี ชุ บ
แอลกอฮอล์ 70% จากนั้นใช้แปรงสีฟันสาหรับเก็บตัวอย่าง
แปรงบริเวณขอบของรอยโรค และการเก็บตัวอย่างบริเวณที่
ไม่พบรอยโรคทาโดยใช้แปรงเก็บตัวอย่างแปรงขนบริเวณ
หัว ใบหู ลาตัว และเท้าทั้ง 4 ข้าง ระบุชื่อตัวอย่างและเก็บ
รักษาแปรงเก็บตัวอย่างในถุงพลาสติกปิดสนิทที่อุณหภูมิห้อง
ทาการเพาะเชื้อราภายใน 24 ชั่วโมง (Moriello and
DeBore, 1991; Medleau and Hnilica, 2006; Moriello
et al., 2017; Di Mattia et al., 2015)
4. การเพาะเลี้ยงเชื้อรา
4.1 เทอาหาร PDA ลงในจานเลี้ยงเชื้อปลอดเชื้อ
ให้หนาประมาณ 2-5 มม. ทิ้งไว้ให้อาหารแข็งตัว
4.2 ใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายงอเป็นมุมฉากลนไฟฆ่า
เชื้อ แล้วตักอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อเป็นตารางสี่เหลี่ยม
ชิ้นละประมาณ 6 มม2.
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4.3 ระบุชื่อตัวอย่างและวันที่ทาการทดลองลงบน
ฝาจานเลี้ยงเชื้อที่บรรจุกระดาษกรอง แล้วใช้เข็มเขี่ยที่ลนไฟ
ฆ่าเชื้อแล้ว ยกชิ้นวุ้นที่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ตัดได้มาวางบน
สไลด์ซึ่งบรรจุอยู่ในจานเลี้ยงเชื้อนั้นๆ
4.4 ใช้เข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยขนแมวที่เก็บมา แล้วนามา
แตะที่ส่วนความหนาทั้งสี่ด้านของชิ้นวุ้น
4.5 ใช้ปากคีบ คีบแผ่นแก้วปิดสไลด์และจุ่ม
แอลกอฮอล์ 95% แล้วผ่านไฟเพื่อฆ่าเชื้อนามาปิดบนชิ้นวุ้น
นั้น
4.6 เทน้ากลั่นปลอดเชื้อบนกระดาษกรอง ในจาน
เลี้ยงเชื้อให้ชุ่มพอดี (อย่าให้น้าท่วมสไลด์)
4.7 นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดย
เก็บในกล่องอลูมิเนียมเพื่อให้ไม่ถูกแสงสว่าง จนกระทั่งเส้น
ใยราเจริญจนถึงขอบแผ่นแก้วปิดสไลด์ (ประมาณ 10-14
วัน)
4.8 เมื่อเชื้อราเจริญขึ้นมา ใช้เข็มเขี่ยย้ายโคโลนี
เชื้อราแต่ละโคโลนีลงใน PDA และเก็บเชื้อบริสุทธิ์ไว้ศึกษา
และจาแนกชนิดของเชื้อราในแต่ละตัวอย่างต่อไป (Moriello
et al., 2017)
5. การจาแนกชนิดเชื้อรา
5.1 การจาแนกชนิดเชื้อราที่แยกได้ทาโดยปลูก
เชื้อราที่จะจาแนกบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมเป็น 3 จุด
ให้แต่ล ะจุดมีร ะยะห่า งจากขอบจานเลี้ยงเชื้อและจากจุ ด
ศูนย์กลางเท่าๆ กัน รวมถึงระยะห่างระหว่างจุดเท่ากันด้วย
เพื่อที่ว่าสามารถเปรียบเทียบลักษณะของโคโลนีได้ ดังแสดง
ใน Fig. 1-B
5.2 บันทึกลักษณะการเจริญ วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ถ่ายภาพโคโลนี แล้วนาไปศึกษาลักษณะรูปร่าง
ต่างๆ ของเชื้อราอย่างละเอียด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
Stereo และแบบ Compound พร้อมทั้งถ่ายภาพลักษณะ
ต่างๆ ที่สาคัญของราภายใต้กล้องทั้งสอง นารายละเอียด
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปเปรี ย บเที ย บกั บ เอกสาร
ทางด้านอนุกรมวิธานเพื่อจาแนกชนิดรา (Moriello et al.,
2017)
6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลความชุกของเชื้อรา โดยการหาค่า
ร้อยละ และการวิเคราะห์ค่า correlation ของร้อยละชนิด
สายพันธุ์แมว ร้อยละช่วงอายุแมว และร้อยละการติดเชื้อรา
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ด้วยวิธี chi-square test ด้วยโปรแกรม SPSS version
17.1 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ P<0.05
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานของสัตว์ทดลอง
การทดลองนี้ ไ ด้ สุ่ ม เลื อ กแมวบ้ า นที่ เ ลี้ ย งในเขต
พื้ น ที่ ข องชุ มชนต าบล ตล าด อ าเ ภอเ มื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม จานวน 81 ตัวอย่าง ที่มีรอยโรคของรอยโรค
ผิวหนังที่บ่งบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อราโดยจากการตรวจ
ประเมินเบื้องต้นด้วยตาเปล่า แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
เปอร์เซ็นต์ของประชากร สายพันธุ์ เพศ และอายุของแมวที่
ทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้อ มูลครั้งนี้ พบว่าแมวสาย
พันธุ์พื้นเมืองมีมากที่สุด ทั้งเพศผู้และเพศเมีย รองลงมาคือ
สายพันธุ์ลูกผสม พันธุ์เปอร์เซีย และพันธุ์ขาวมณี คือ 95.07,
2.47, 1.23 และ 1.23% ตามลาดับ โดยปกติแมวพันธุ์ไทย
และลูกผสมพันธุ์ไทยมักจะมีพฤติกรรมการออกไปเที่ยวเล่น
นอกบ้านมากกว่าพันธุอ์ ื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้บางครั้งก็
เกิดการบาดเจ็บจากการต่อสู้กัน การติดโรคต่างๆ ตามมา
เช่น โรคจากเชื้ อ รา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งเชื้อราที่ก่อโรคใน
ระบบทางเดินหายใจ และเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนัง (Moore,
2007) ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่าแมว
พันธุ์ไทยและพันธุ์ไทยลูกผสมพบร้อยละการติดเชื้อรากลุ่ม
ฉวยโอกาส ได้แก่ เชื้อรา Aspergillus spp. มากกว่าสาย
พันธุ์อื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงใน
Table 2
เปอร์เซ็นต์ของอายุแมวที่สารวจครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6
ช่วงอายุ คือ ช่วง Kitten (แรกเกิด-6 เดือน) ช่วง Junior (7
เดือน-2 ปี) ช่วง Prime (3- 6 ปี) ช่วง Mature (7-10 ปี)
ช่วง Senior (11-14 ปี) และช่วง Geriatric (มากกว่า 15 ปี)
ผลการสารวจพบว่าแมวที่อยู่ในช่วงอายุ mature มีค่ามาก
ที่ สุ ด คื อ 39.51% รองลงมา ได้ แ ก่ แมวช่ ว ง Prime,
Junior, Senior, Kitten และ Geriatric มีค่าเท่ากับ 20.99
(17/81), 18.52 (15/81), 11.11 (9/81), 6.17 (5/81) และ
3.70% (3/81) ตามลาดับ โดยปกติแมวพันธุ์ไทยหรือไทย
ลู ก ผสมจะมี พ ฤติ ก รรมการออกไปเที่ ย วเล่ น นอกบ้ า นอยู่
สม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและช่วง
วัยเจริญพันธุ์จะมีพฤติกรรมเหล่านี้มากกว่าแมวในช่วงอายุ
อื่นๆ ซึ่งการออกไปนอกบ้านนี้บางครั้งก็ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียต่อร่างกาย เช่น การได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กัน
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การติดเชื้อที่ก่อโรคต่างๆ เช่น โรคพยาธิ โรคจากเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น (Moore, 2007) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่าแมวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัย
เจริญ พั นธุ์ พบร้อ ยละการติ ด เชื้ อรา Aspergillus spp.
มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังแสดงใน Table 2
2. การประเมินลักษณะรอยโรคที่ผิวหนังด้วยตาเปล่า
จากการเก็บข้อมูล และการประเมินสภาพผิวหนัง
ด้วยตาเปล่าในแมวทดสอบทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แมวที่มีผิวหนังอักเสบคล้ายกับรอยโรคผิวหนังที่เกิดจากการ
ติดเชื้อจุลชีพ โดยลักษณะรอยโรคเฉพาะที่ตรวจพบ คือ การ
อักเสบของผิวหนัง ขนร่วง ต่อมขนอักเสบ ผิวหนังแดง และ
มีก ารเกิ ดสะเก็ ด รั งแค ผลการสารวจพบว่า แมวสายพั น ธุ์
พื้นเมือง สายพันธุ์ผสม จะมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังมากกว่ า
กลุ่มอื่นๆ ดังแสดงใน Fig. 1-A นอกจากนี้ในแมวบางตัวยัง
พบลักษณะของขนร่วงเป็นวงๆ ที่เรียกว่า Ringworm และมี
สะเก็ดรังแคร่วมด้วย ส่วนบริเวณขอบมักพบตุ่มเล็กๆ (ซึ่ง
น่าจะเป็นการติดเชื้อ ราพวกกลุ่ ม dermatophytes ยก
อย่างเช่นเชื้อ Microsporum canis, M. gypseum และ
Trichophyton mentagophyte (Brilhante et al.,
2003; Charles, 2009; Hobi et al., 2011; Hofffmann
et al., 2014; Ahmadi et al., 2016; Frymus et al.,
2013) แต่ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ ท ดสอบหาเชื้ อ รากลุ่ ม
ดังกล่าวเพราะต้ องใช้อาหารเลี้ย งเชื้อราต่างชนิด กัน โดย
ปกติ ก ารเกิ ด โรคผิ ว หนั ง ในแมว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โรค
ผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรามักพบการติดเชื้อแบบบางจุด
ของร่างกาย หรืออาจจะกระจายทั่วร่างกาย หากมีการติด
เชื้ อ ที่ ไ ม่ แ สดงอาการทางคลิ นิ ก ใดๆ ที่ เ ด่ น ชั ด เช่ น การ
อักเสบของผิวหนังเพียงเล็กน้อยร่วมกับขนร่วง จะทาให้แมว
ตัวนั้นเป็นตัวกักโรคและสามารถแพร่เชื้อให้กับตัวอื่นได้เป็น
อย่างดี (Barrs and Talbot, 2014; Hartmann et al.,
2013; Carlotti et al., 2010)
3. ร้อยละของเชื้อรา Aspergillus spp. ที่ตรวจพบใน
ผิวหนังแมว
จากการทดลองพบว่าแมวทั้งหมดทั้งที่มีรอยโรคที่
ผิวหนัง ซึ่ ง เก็บตัวอย่างขนมาเพื่อเพาะหาชนิดของเชื้อรา
Aspergillus spp. ที่ก่อโรคผิวหนัง โดยประเมินจากลักษณะ
การเจริญเติบโต รูปร่างต่างๆ ลักษณะของโคโลนีของเชื้อรา
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อย่างละเอียดด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้ว
นารายละเอียดทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาไปเปรียบเทียบกับ
เอกสารทางด้านอนุกรมวิธานเพื่อจาแนกชนิด เชื้อรา พบว่า
แมวที่สารวจติดเชื้อราเท่า กับ 75.31% (61/81) แยก
ออกเป็นเชื้อราชนิด Aspergillus spp. เท่ากับ 64.20%
(52/81) และชนิดอื่นๆ คิดเป็น 11.11% (9/81) ดังแสดงใน
Table 1 และ Fig. 1-C, 1-D นอกจากนี้เราพบว่าแมวสาย
พันธุ์พื้นเมืองไทย เพศผู้ ที่มีอายุช่วง 7-10 ปี สารวจพบร้อย
ละการติดเชื้อราพวก Aspergillus spp. มากที่สุดเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ แมวกลุ่ ม อื่ น ๆ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการศึกษาความชุกของการติดเชื้อ
ราที่ผิวหนังในกลุ่ม non-dermatophyte ในสัตว์เลี้ยงที่
รายงานโดย Sierra et al. (2000) ที่กล่าวว่าสามารถแยก
โคโลนีของเชื้อราบนผิวหนังในแมวที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรค
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ งของร่ า งกาย เช่ น โรค feline
immunodeficiency virus (FIV) หรือ feline leukopenia
virus ได้มากถึง 97.60% (83/85) โดยแยกชนิดของเชื้อราที่
เป็น common fungal ได้แก่ ชนิด Aspergillus spp.
เท่ากับ 59.30% เนื่องจากเชื้อรากลุ่มนี้เป็นเชื้อรากลุ่มฉวย
โอกาสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงและยังพบว่าเชื้อรา
กลุ่มนี้บางสายพันธุ์ยังก่อโรคในระบบทางเดินหายใจในสัตว์
ได้อีกด้วย โดยก่อให้เกิดการอักเสบของปอด เนื่องจากการ
สูดดมเอาสปอร์ของเชื้อราเข้าไปในร่างกาย ส่วนใหญ่จะเกิด
ในคนหรือสัตว์ที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่า โดยชนิดที่
พบมากที่สุดที่ก่อโรคได้ คือ A. fumigatus, A. flavus, และ

A. niger ตามล าดั บ นอกจากนี้ จ ากการรายงานของ
Moriello and DeBoer (1991) กล่าวว่าสามารถแยกเชื้อรา
จากขนแมวที่มีสุขภาพดีได้เท่ากับ 79.00% (136/172) และ
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เมื่ อ แยกชนิ ด ของเชื้ อ รากลุ่ ม saprophytes
สามารถแยกออกได้เป็นพวก Aspergillus, Alternaria,
Penicillium และ Cladosporium spp. โดยงานวิจัยนี้
กล่ า วว่ า สามารถพบเชื้ อ ราพวกนี้ ไ ด้ ใ นอั ต ราการติ ด เชื้ อ
มากกว่าชนิดอื่นๆ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ท างคณะวิ จั ย ได้
ประเมิ น เฉพาะรอยโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณผิ ว หนั งของแมว
เท่านั้น แต่ไม่ได้ประเมินโรคอื่นๆ เช่น โรค FIV ซึ่งเป็นโรคที่
ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ลดลง ทาให้มีโอกาส
ติดเชื้อราที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื้อรากลุ่มฉวยโอกาส ดังนั้นการจัดการด้านสุขอนามัยที่ดี
และการใช้ยาฆ่าเชื้อราที่มีประสิทธิภาพกับสิ่งรองนอนของ
สัตว์นั้นก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการลดปริมาณจานวนเชื้อ
ราลงในการก่อโรคในสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมวที่มี
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ งหรื อ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ
เนื่องจากเชื้อรามีอยู่ทั่วไปในอากาศโดยเฉพาะสปอร์ฉะนั้น
สัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกันหรือเป็นโรคภูมิแพ้
ควรหลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อราหรือบริเวณที่มี
เชื้อราอยู่มาก เช่น บริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะ การระบาย
อากาศไม่ ดี ท าให้ ส ปอร์ ข องเชื้ อ รากระจายอยู่ บ ริ เ วณนั้ น
บริเวณที่อับชื้นเป็นต้น

Table 1 Percentage of domestic cats (binomial nomenclature) with Aspergillus–cultured positive in Talad subdistrict, Muang district, Mahasarakham province
Items
Number of sample
Percentage (%)
Aspergillus-cultured negative samples
20
24.69 (20/81)
Aspergillus-cultured positive samples
61
75.31 (61/81)
*
1. Aspergillus spp.
52
64.20 (52/81)
2. Others
9
11.11 (9/81)
Total
81
100.00
*
P<0.05
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Table 2 Prevalence of Aspergillus spp. in cats in relation to different factors in this study
Items
Breed

Sex
Age

DSH breed
Mixed breed
Persians breed
Khao Manee breed
Male
Female
Kitten (birth - 7 months)
Junior (7 months - 3 years)
Prime (3 - 7 years)
Mature (7 - 10 years)
Senior (11 - 14 years)
Geriatric (> 15 years)

Percentage (%)
62.96 (52/81)*
1.23 (1/81)
0.00 (0/81)
0.00 (0/81)
41.98 (34/81)*
22.22 (18/81)
2.47 (2/81)
6.17 (5/81)
17.28 (14/81)
30.86 (25/81)*
6.17 (5/81)
1.23 (1/81)

* P<0.05

Fig. 1 Pictures of this study were; A : furs collection site in cat; B : filter paper position on agar plate and
C : colony morphology of Aspergillus spp. grown on PDA
สรุปผลการวิจัย
เชื้อรา Aspergillus spp. เป็นเชื้อรากลุ่มฉวย
โอกาสที่สามารถก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้ในสัตว์เลี้ยง และ
งานวิจัยฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าแมวที่เลี้ยงในบ้านมีการติดเชื้อรา
ชนิดนี้มากถึง 64.20% จากแมวที่สุ่มตรวจทั้งหมดที่มีรอย
โรคของโรคผิวหนัง แต่อย่างไรก็ตามเชื้อรากลุ่มนี้โดยทั่วไป
จะก่ อ ความเสี ย หายให้ กั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย งในระบบอื่ น เป็ น หลั ก
โดยเฉพาะในแมวที่มีภาวะภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง
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กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นางสาวปาริ ฉั ต ร สี รั ก ษ์
นางสาวเมริ ก า ใจหยุ ด และนางสาวสิ ริ รั ต น์ สี ส วั ส ดิ์
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ก า ร พ ย า บ า ล สั ต ว์ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่
ช่วยทางานวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณสาขาวิชาเทคนิค
ก า ร สั ต ว แ พ ท ย์ แ ล ะ ก า ร พ ย า บ า ล สั ต ว์ ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร และสาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม ที่ ส นั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการ
ดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
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