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การทดลองครั้งนี้ใชสุนัขบาน จํานวน 239 ตัว ที่มีอาการทองเสียเปนเลือดที่เขามารักษา ณ
คลีนิกสัตวและโรงพยาบาลสัตวเอกชน ในระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 สุนัขเหลานี้
ถูกแบงเปน 7 กลุม ตามชวงอายุ กลุมที่ 1 ชวงอายุ 1- 2 เดือน กลุมที่ 2 ชวงอายุ 3 – 4 เดือน กลุมที่ 3
ชวงอายุ 5 – 6 เดือน กลุมที่ 4 ชวงอายุ 7 – 8 เดือน กลุมที่ 5 ชวงอายุ 9 – 10 เดือน กลุมที่ 6 ชวงอายุ
11 – 12 เดือน และกลุมที่ 7 ชวงอายุ มากกวา 12 เดือน ทําการตรวจหาเชื้อพารโวไวรัสและโคโรนา
ไวรัสในอุจจาระสุนัข โดยใชชุดตรวจ CPV/CCV AntigenTM พบวา ตัวอยางที่ใหผลบวกตอเชื้อพารโว
ไวรัสชนิดเดียวมีทั้งหมด 136 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 56.90 ตัวอยางที่ใหผลบวกตอเชื้อโคโรนาไวรัส
ชนิดเดียวมีทั้งหมด 22 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 9.20 สวนตัวอยางที่ใหผลบวกตอเชื้อพารโวไวรัส และ
เชื้อโคโรนาไวรัส มีทั้งหมด 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.76 และตัวอยางที่ใหผลลบ มีทั้งหมด 72
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 30.14 โดยสุนัขกลุมที่ 1 และ 2 มีความชุกตอเชื้อพารโวไวรัส และโคโรนา
ไวรัสสูงสุด ในขณะที่สุนัขกลุมที่ 4,5 และ 6 พบวา มีความชุกตอเชื้อพารโวไวรัสและโคโรนาไวรัส
ต่ําสุด
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Abstract
Survey on Canine Viral Enteritis Cause Canine Parvovirus and Canine Coronavirus
in Differential Ages
Tuonta Chansilpa
Shollada Srisorn
This study was performed on 239 domestic dogs with bloody diarrhea, presented to animal
clinics and private veterinary hospital between January and August 2012. The dogs were divided into
seven groups according to age intervals which were group 1:1-2 months, group 2:3-4 month, group
3:5-6 months, group 4:7-8 months, group 5:9-10 months, group 6:11-12 months and group 7: more
than 1 year. The bloody fecal specimen from dogs were tested using CPV/CCV AntigenTM testkits. It
was found that of 239 samples, 136 were reactive to CPV (56.90%), 22 were reactive to CCV
(9.20%), 9 were reactive to both CPV and CCV (3.76%) and 72 were non reactive to any (30.14%).
The dogs of group 1 and 2 had the highest prevalence of CPV and CCV whereas the dogs of group
4,5 and 6 had the lowest prevalence of CPV and CCV.

