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ทำอย�างไรเมื่อสัตว�เลี้ยง
ติดเชื้อราผ�วหนัง

ทำอย�างไรเมื่อสัตว�เลี้ยง
ติดเชื้อราผ�วหนัง

DermatophytosisDermatophytosis

ป�จจัยเสี่ยงที่ทำให�สุนัขและแมว
ติดเชื้อราผ�วหนัง

สัตว�เลี้ยงอายุน�อย
(young age)

ร�างกายมีภูมิคุ�มกันอ�อนแอ
(immunsuppressive disorder)

ภาวะฮอร�โมนคอติซอลมากเกินไป 
(hyperadrenocorticism 

หร�อ Cushing’s syndrome) 

มีโอกาสพบการติดเชื้อได�
มากกว�าสายพันธุ�อื่น

พันธุกรรมของสัตว�เลี้ยง
(genetic factor)

Yorkshire

Jack 
Russell 
terriers ชอบข�ดดินจะพบ

การติดเชื้อราที่บร�เวณ
ใบหน�าและหน�าอกได�ง�าย 

(ติดเชื้อราจากดิน)

สุนัขที่เป�นสายพันธุ�นักล�า

Rottweiler

Doberman 

พ�้นที่ที่มีแนวโน�มเสี่ยง 
เช�น ภูมิอากาศร�อนชื้น 

จะพบการติดเชื้อรา
ได�มากกว�าเย็นและแห�ง

พ�้นที่ที่อยู�อาศัย
ของสัตว�เลี้ยง

แมวมักไม�แสดงอาการ 
หร�อ รอยโรคเห็นไม�ชัดเจน

พบการติดเชื้อราผ�วหนัง
ในแมวมากกว�าในสุนัข 

เราก็ยัง
สวยใส
อยู�นะ

ป�จจัยเสี่ยงที่ทำให�สุนัขและแมว
ติดเชื้อราผ�วหนัง

การว�นิจฉัยแยกแยะการติดเชื้อการว�นิจฉัยแยกแยะการติดเชื้อ

การติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ต�อมรากขน การติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ต�อมรากขน 

แบคทีเร�ยแบคทีเร�ย

การติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ต�อมรากขน การติดเชื้อแบคทีเร�ยที่ต�อมรากขน 

แบคทีเร�ยแบคทีเร�ย

การติดเชื้อข�้เร�้อนเป�ยกและแห�งการติดเชื้อข�้เร�้อนเป�ยกและแห�ง

ข�้เร�อนข�้เร�อน

รอยโรคที่เกิดจากการเกาคัน
เพราะการแพ�ที่ผ�วหนัง 

รอยโรคที่เกิดจากการเกาคัน
เพราะการแพ�ที่ผ�วหนัง 

ภูมิแพ�ภูมิแพ�

เชื้อราที่ผ�วหนังอาจให�รอยโรคที่สับสน
กับโรคของผ�วหนังอื่น เช�น
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เพมพ�กัสเพมพ�กัส

เชื้อราผ�วหนังคล�ายกับเพมพ�กัส 
สิวในแมว  หร�อ  มะเร็งแมสเซลในสุนัข
เชื้อราผ�วหนังคล�ายกับเพมพ�กัส 

สิวในแมว  หร�อ  มะเร็งแมสเซลในสุนัข

Microsporum Trichophyton

แนวทางการรักษาแนวทางการรักษา
ถ�ายรูปและบันทึกตำแหน�งของรอยโรคที่พบบนตัวสัตว�เลี้ยง

เก็บตัวอย�างของเส�นขน เล็บ สะเก็ดรังแค หร�อ ข�ดเก็บผ�วหนัง
ที่พบรอยโรคของเชื้อรา

นำตัวอย�างที่เก็บได�มาเพาะบนเจลอาหารเพาะเชื้อ

ผลการเพาะเชื้อจะทราบภายใน 5-7 วัน โดยเฉลี่ย

นำบางส�วนของโคโลนีเชื้อราไปตรวจ
ด�วยกล�องจ�ลทรรศน�
เพ�่อแยกชนิดของเชื้อราก�อโรค 
เพ�่อให�สามารถวางแผนการรักษา
และป�องกันการสัมผัสแหล�งของเชื้อรา
ที่อาจทำให�เกิดการติดเชื้อซ้ำอีก

เชื้อราผ�วหนัง (Dermatophytosis) เชื้อราผ�วหนัง (Dermatophytosis) 

โดยเชื้อราที่พบในสุนัขและแมว จะเกิดจากเชื้อ 

*M.canis เป�นเชื้อราที่ก�อโรคผ�วหนังในสุนัขและแมวมากที่สุด (60 % ในสุนัข และ 90 % ในแมว)

พบการกระจายเชื้อ
ในแมว สุนัข และ ม�า

พบการกระจายเชื้อ
เมื่อสัมผัสดิน

พบการกระจายเชื้อ
ในสัตว�ฟ�นแทะ เช�น หนู

Microsporum canis
(M.canis)

Microsporum gypseum
(M.gypseum)

Trichophyton
mentagrophytes  เกิดจากเชื้อรา 3 ชนิดคือ Microsporum spp. , 

Trichophyton spp. และ Epidermophyton spp. 

อาการที่สุนัขแสดงเมื่อมี
การติดเชื้อราที่ผ�วหนัง
อาการที่สุนัขแสดงเมื่อมี
การติดเชื้อราที่ผ�วหนัง

พบการติดเชื้อส�วนใหญ�ที่ใบหน�า ขาหลังและหาง 
โดยจะมีการหลุดร�วงของขนเป�นวงชัดเจน 
(well-circumscribed lesions หร�อ ring-worm)

หากการติดเชื้อราเกิดข�้นที่เล็บ จะพบว�าผ�วหนัง
บร�เวณที่หุ�มรอบเล็บมีลักษณะบวมแดง และ 
หนาตัวข�้น การงอกของเล็บผ�ดรูปร�างและแตกหัก
เสียหายได�ง�าย บางครั้งการติดเชื้อก็ลามไปถึง
ผ�าเท�า (foot pads)

สุนัขที่ติดเชื้อ T.mentagrophytes จะพบว�ามี
บร�เวณขนร�วงกว�างและกระจายออกไปมาก มี
สะเก็ดรังแคจำนวนมากเด�นชัด และในบางครั้ง
จะพบว�ามีการอักเสบและเกิดแผลเป�นร�วมด�วย
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อาการที่แมวแสดงเมื่อมี
การติดเชื้อราที่ผ�วหนัง
อาการที่แมวแสดงเมื่อมี
การติดเชื้อราที่ผ�วหนัง

พบรอยโรคได�บ�อยที่ใบหูและขอบของหู สันจมูก 
หลัง คอ ช�วงปลายของขาทั้ง 4 ข�าง รวมถึงหาง

รอยโรคที่บ�งบอกการติดเชื้อเกิดได�หลากหลาย 
(pleomorphic) และ สามารถพบว�ามี
ขนหลุดร�วงได�มากกว�าแค�บร�เวณเดียว และพบ
มีสะเก็ดหร�อรังแคร�วมด�วย

แมวที่มีสายพันธุ�ขนยาว เช�น Persian และ 
Himalayan จะมีอาการขย�อนก�อนขน 
(hair ball) ออกมาบ�อยกว�าปกติที่เคย เนื่องจาก
การติดเชื้อราจะทำให�เส�นขนเสียหายและหักหลุด
ง�าย  
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Olson. A foreign lesion.

สัตวแพทย�จ�งจำเป�นจะต�องทำการเพาะเชื้อราเพ�่อแยกแยะสาเหตุของป�ญหาเพ�่อวางแนวทางการรักษาให�เหมาะสม

Microsporum

Trichophyton



การป�องกันไม�ให�สัตว�เล�้ยงของเรา

ติดเชื้อราผิวหนังติดเชื้อราผิวหนัง
การป�องกันไม�ให�สัตว�เล�้ยงของเรา

เมื่อมีการนำสัตว�เล�้ยงตัวใหม�เข�ามา 
ควรพาไปตรวจร�างกายก�อนเข�าไป
เล�้ยงร�วมกับสัตว�เล�้ยงอื่น ๆ

สัวต์เลี้ยงของคุณมีอาการแบบนี้หรือป่าว ?

ทำความสะอาดพ�้นที่อยู�อาศัย
ของสัตว�เล�้ยงเป�นประจำ 

การให�อาหารและการออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมจะช�วยให�สัตว�เล�้ยงมี
สุขภาพที่แข็งแรง ห�างไกลจาก
การติดเชื้อราผิวหนังได�เป�นอย�างดี

หมั่นอาบน้ำ แปรงขน และ สำรวจ
ลักษณะของขนและอาการคัน
ตามร�างกายของสัตว�เล�้ยงว�า
มีความผิดปกติหร�อไม�แนวทางการรักษา

และการปฏิบัติเมื่อพบสัตว�เล�้ยงติดเชื้อราผิวหนัง
แนวทางการรักษา
และการปฏิบัติเมื่อพบสัตว�เล�้ยงติดเชื้อราผิวหนัง

การรักษาอาจใช�ระยะเวลายาวนานถึง 10-12 สัปดาห�

นัดสัตว�เล�้ยงมาเพาะเชื้อราและติดตามอาการซ้ำ
ทุก 2-4 สัปดาห� 

การรักษาควรทำควบคู�กันในหลายด�าน 
ทั้งตัวสัตว�เล�้ยงและที่อยู�อาศัย

แยกสัตว�เล�้ยงที่มีผลการเพาะเชื้อรา
เป�นบวก ออกจากผลลบ เพ�่อป�องกัน
การแพร�กระจาย

ทำความสะอาดที่อยู�อาศัยของสัตว�เล�้ยง
เพ�่อลดปร�มาณของเชื้อราที่ปนเป��อนใน
ส��งแวดล�อม เช�น ปลอกคอ สายจ�ง เบาะนอน 
หากสามารถทิ�งได�ให�ทิ�ง หากไม�สามารถทิ�งได� 
แนะนำให�ทำความสะอาดด�วยน้ำยาฟอกขาว (bleach) 
และ น้ำร�อน เพ�่อทำลาย spore ของเชื้อรา
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ตัดขนของสัตว�เล�้ยงให�สั้น เช�น แมว Persian และ 
Himalayan เพ�่อลดปร�มาณการสะสมของ spore 
ในขนและเพ�่อให�การรักษาด�วยยาทาหร�อแชมพ�
มีประส�ทธิภาพสูงสุด
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การอาบด�วยแชมพ�รักษาเชื้อราควร
อาบให�ทั่วตัว เพราะ spore สามารถ
กระจายไปได�ทั่ว การใช�แค�บร�เวณ
รอยโรคจะไม�ได�ผลในการรักษา

หยุดการรักษาเมื่อผลการทดสอบ
เพาะเชื้อเป�นลบต�อเนื่องกัน 2 ครั้ง

สัตว�เล�้ยงที่มีผลบวกและมีอาการของโรคบนผิวหนัง 
ต�องได�รับการรักษาร�วมกันทั้ง ยากิน ยาทาผิวหนัง 
และ แชมพ�เพ�่อการรักษาเชื้อรา

สัตว�เล�้ยงที่มีผลบวกแต�ไม�มีอาการของโรค 
การใช�แชมพ�เพ�่อการรักษาเชื้อราก็
สามารถช�วยได�
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Microsporum Trichophyton


