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สัตวแพทย์หญิง นิชาภา แสนสุรินทร์ 

สัตวแพทย์ปฏิบัตกิาร 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



ค ำรับรองในกำรน ำวิเครำะห์งำนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 
  การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม 
(Strict Hygienic Conventional) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับนี้เรียบเรียงโดย 
นำงสำวนิชำภำ แสนสุรินทร์  สัตวแพทย์  ระดับปฏิบัติการ สั งกัดศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลจากการปฏิบัติงาน
ประจ าวันของสัตวแพทย์ในการเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบอาการสัตว์ทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วัน เริ่มตั้งแต่การตรวจรับสัตว์ การพักสัตว์เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ สังเกต
อาการผิดปกติในสัตว์หลังจากที่นักวิจัยเริ่มท าการทดลองและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันจนสิ้นสุดการ
ทดลอง ท าการจดบันทึกและน ามาวิเคราะห์ว่าใน 1 ปี มีสัตว์ที่เกิดความผิดปกติด้วยอาการใดมาก
ที่สุด แล้วน าข้อมูลนี้มาวางแผนควบคุมป้องกันโรคหรือป้องกันอาการบาดเจ็บที่ อาจเกิดขึ้นต่อ
สัตว์ทดลองได้ ซึ่งการเก็บข้อมูลจากการตรวจสอบเฝ้าระวังอาการสัตว์ทดลองอย่างสม่ าเสมอนี้มี
วัตถุประสงค์เ พ่ือมุ่งหวังให้สัตว์ทดลองมีคุณภาพสุขภาพที่ดี ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอ่ืนใด
นอกเหนือจากความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากสารหรือเทคนิคที่ท าการทดสอบของนักวิจัยเอง การ
วิเคราะห์งานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์สัตว์ทดลองฯในการเป็นหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยที่ได้
มาตรฐาน เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยผู้ใช้บริการให้สามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างราบรื่นจ านวน
ตัวอย่างครบถ้วน ผลการทดลองมีความแม่นย าน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทดลองในการ
รักษาสวัสดิภาพสัตว์ให้ด ารงชีวิตได้ตามปกติ ลดอาการบาดเจ็บทุกข์ทรมานตามหลักจริยธรรม 

ขอรับรองว่าวิเคราะห์งาน “ การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่
เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) ” ของ นำงสำวนิชำภำ แสนสุรินทร์ ได้
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ซึ่งได้น าเสนอต่อผู้บริหารของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://nelac.kku.ac.th เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทดลองต่อไป 

 
 

ลงชื่อ 
         (รองศาสตราจารย์สมบูรณ์  แสงมณีเดช) 
ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ก 
 

ค ำน ำ 

 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้าที่ในการสนับสนุนการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบ วิจัย การผลิตชีววัตถุตลอดมานานนับทศวรรษ 
ซึ่งระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้นเป็นระบบปิด มีการแบ่งพ้ืนที่การเลี้ยงออกเป็นระบบ แต่ละส่วนมีการ
ป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดเพ่ือไม่ให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนไปสู่สัตว์ทดลองได้ สัตวแพทย์จึงมีบทบาท
ส าคัญเป็นอย่างมากในการวางแผนควบคุมป้องกันการติดเชื้อ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันการติดเชื้ออ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการพ้ืนที่ การดูแลสภาพแวดล้อม
ห้องเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมตามข้อก าหนดมาตรฐานสากลและการตรวจสอบ เฝ้าระวังอาการสัตว์ทดลอง
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้สัตว์ทดลองมีคุณภาพสุขภาพที่ดี ไม่มี
การปนเปื้อนเชื้อโรคอ่ืนใดนอกเหนือจากความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากสารหรือเทคนิคที่ท าการทดสอบ 
วิจัยของนักวิจัยเอง  

ในการตรวจสอบอาการสัตว์และการจดบันทึกอาการผิดปกติในสัตว์อย่างสม่ าเสมอนั้น นอกจาก
เป็นสิ่งที่สัตวแพทย์ต้องกระท าเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คกส.มข.) แล้ว ยังสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์อาการผิดปกติที่
เกิดขึ้นในสัตว์ เพ่ือวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยที่ไม่พึงประสงค์จากเทคนิคปฏิบัติการที่ขาดความช านาญของนักวิจัยได้ ซึ่งช่วยให้สัตว
แพทย์ทราบว่าควรมีการฝึกอบรมหัวข้อใดเพ่ิมเติมให้แก่นักวิจัยหรือเข้าไปก ากับดูแลโครงการวิจัยใดเป็น
พิเศษขณะปฏิบัติการกับสัตว์ เพ่ือป้องกันอาการผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บในสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้สัตว์ลดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานตามหลักจริยธรรมยังเป็นการรักษาชีวิตสัตว์ต่อไปได้
จนสิ้นสุดการทดลอง ส่งผลให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับชีวิตสัตว์ทดลอง
ที่สูญเสียไปอีกด้วย 

                                        นิชาภา แสนสุรินทร์ 
                                         ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                       พฤษภาคม 2563 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ง 
สำรบัญภำพ ฉ 
บทที่  1  บทน ำ 1 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิเคราะห์ 1 
1.2  วัตถุประสงค์ 2 
1.3  ขอบเขตของการวิเคราะห์งาน 3 
1.4  สถานที่ด าเนินงาน 3 
1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 

บทที ่ 2  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4 
2.1  ระบบการเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

            2.2  คุณภาพสัตว์ทดลองและชนิดสัตว์ทดลองตามสภาวะแหล่งที่มา 8 
2.3  การดูแลทางการสัตวแพทย์ (Veterinary care) 10 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  21 

บทที่  3  วิธีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 11 
            3.1  สถานที่เก็บข้อมูล 32 
            3.2  ชนิดสัตว์ทดลองที่ท าการเก็บข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย 32 
            3.3  ผู้รับผิดชอบ 32 
            3.4  ขั้นตอนการศึกษา 32 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา 34 
บทที่  4  ผลกำรวิเครำะห์และกำรอภิปรำยผล 35 
            4.1  ผลการวิเคราะห์ 35 
            4.2  การอภิปรายผล 46 
บทที่  5  สรุปและข้อเสนอแนะ 49 



ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
           5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ 49 
           5.2  ข้อเสนอแนะทั่วไป 51 
           5.3  ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 51 

เอกสำรอ้ำงอิง 52 
ประวัติผู้จัดท ำ 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สารบัญตาราง 
 

 หน้า 
ตำรำงที่ 4.1 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพ้ืนที่ Animal room 1 ถึง Animal 
room 9 ใน พ้ืนที่  Strict Hygienic Conventional ของศู นย์ สั ต ว์ ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 

35 

ตำรำงที่ 4.2 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพ่ือทดสอบ
และวิจัยในห้องเลี้ ยงสัตว์  Animal room 1 ถึ ง  Animal room 9 พ้ืนที่  Strict 
Hygienic Conventional ศู น ย์ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 

37 

ตำรำงท่ี 4.3 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการขณะท าการ
เลี้ยงเพ่ือทดสอบและวิจัยในห้องเลี้ยงสัตว์ Animal room 1 ถึง Animal room 9 
พ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2559 

38 

ตำรำงที่ 4.4 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพ้ืนที่ Animal room 1 ถึง Animal 
room 9 ใน พ้ืนที่  Strict Hygienic Conventional ของศู นย์ สั ต ว์ ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 

40 

ตำรำงที่ 4.5 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพ่ือทดสอบ
และวิจัยในห้องเลี้ ยงสัตว์  Animal room 1 ถึ ง  Animal room 9 พ้ืนที่  Strict 
Hygienic Conventional ศู น ย์ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560  

42 

ตำรำงที่ 4.6 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการขณะท าการ
เลี้ยงเพ่ือทดสอบและวิจัยในห้องเลี้ยงสัตว์ Animal room 1 ถึง Animal room 9 
พ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 

43 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 หน้า 
ตำรำงที่ 4.7 การเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่พบอาการผิดปกติใน
ขณะที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบและวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  Strict Hygienic Conventional ศูนย์
สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 
และ 2560 แยกตามกลุ่มอาการ 

45 
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สารบัญภาพ 
 

 หน้า 
ภำพที่  2.1  การเลี้ยงดูแลหนูไมซ์พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้มในกรงแบบ Shoes 
box cage 
 

5 

ภำพที่  2.2  การเลี้ยงดูแลหนูแรทในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้มในกรงแบบ 
Shoes box cage 
 

5 

ภำพที่  2.3  การเลี้ยงดูแลและตรวจสุขภาพสัตว์ในกรง Individually Ventilated 
Cages, IVC  

6 

ภำพที่  2.4  การเลี้ยงดูแลกระต่ายในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ 6 
ภำพที่  2.5  ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 7 

ภำพที่  2.6  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
ส าหรับเลี้ยงหนูแรทและหนูไมซ ์

14 

ภำพที่  2.7  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบ Clean conventional ส าหรับเลี้ยงกระต่ายทดลอง 14 
ภำพที่  2.8  เส้นทางเข้าห้องเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (ABSL-3) 15 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มีเป้าหมายที่จะให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน มีความถูกต้อง 
แม่นย า มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้สามารถแข่งขันก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยมีการพัฒนางาน
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
และให้บริการสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลแก่บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
หน่วยงานภายนอกและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นสถานที่ให้การศึกษา การวิจัย  ฝึกอบรม และฝึกงาน
ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองด้านต่างๆ แก่นักศึกษา  และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการ วิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองแก่ นักวิจัย นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ รวมทั้งท าการวิจัยเพ่ือองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลอง 

ระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้นอิงกับมาตรฐานสากลตาม Guide for the care and use of laboratory 
animals ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา โดยศูนย์สัตว์ทดลองฯได้จัดให้มีการดูแลทางการแพทย์โดยสัตว
แพทย์ (Veterinary Medical Care) ซึ่งจะท าการประเมินและทบทวนกระบวนการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง
ภายในอาคารศูนย์สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อให้สัตว์ทดลองมี
สภาพความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพที่ดี มีการด าเนินการเพื่อเฝ้าระวัง  ควบคุม ป้องกัน วินิจฉัยโรค และการ
ตรวจติดตามสุขภาพของสัตว์ทดลอง รวมทั้งการให้การรักษา การสลบสัตว์ การการุณยฆาต และการระงับ
ความเจ็บปวด การดูแลด้านการขนส่งสัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทดลองภายในอาคารเลี้ยงสัตว์ให้แก่นักวิจัยด้วย ภาระงานหลักของสัตวแพทย์ผู้ดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ คือ การดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติระหว่างการ
ทดลอง ซึ่งสัตว์ทดลองที่น ามาทดลองนั้นเมื่อเริ่มมีการทดสอบ วิจัย อาจมีการให้สารที่ต้องการทดสอบ ที่เป็น
สมุนไพร สารเคมี หรือเชื้อโรค ทั้งนี้ในการน าสารเข้าสู่ร่างการสัตว์ตามขั้นตอนการทดลองนั้นย่อมมี กระบวนการ
มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น การจับบังคับสัตว์ การป้อนสารหรือการฉีดสารและการเจาะเก็บเลือด เป็นต้น 
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จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะพบสัตว์มีอาการป่วยจากอาการบาดเจ็บจากเทคนิคปฏิบัติการที่ผิดพลาด หรือสัตว์มีอาการ
ผิดปกติหรือป่วยตายจากสารที่นักวิจัยท าการป้อน สัตวแพทย์ต้องเข้าตรวจสอบอาการสัตว์ทุกวันเพ่ือสังเกตอาการ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนแล้วจดบันทึกพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยสัตวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้นนั้นมาจากสิ่งใด กรณีที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองหรือสารทดสอบที่นักวิจัยให้แก่
สัตว์นั้นสามารถท าได้แค่เพียงสังเกตอาการอย่างสม่ าเสมอ ไม่สามารถให้ยาเพ่ือท าการรักษาได้เพราะจะท าให้
รบกวนผลการทดลอง และท าการแยกกรงเมื่อสัตว์มีอาการผิดปกติหรือซึมลงเพ่ือไม่ให้มีอาการบาดเจ็บหรืออาการ
แย่ลงจากการถูกเหยียบ ถูกกัดแทะจากสัตว์ทดลองตัวอ่ืนและพิจารณาให้นักวิจัยท าการการุณยฆาตเมื่อสัตว์ไม่
สามารถเดินเพ่ือกินน้ ากินอาหารเองได้และน้ าหนักลดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ แต่หากสัตวแพทย์พิจารณาแล้วว่า
อาการผิดปกติในสัตว์นั้นเกิดจากเทคนิคปฏิบัติการของนักวิจัยที่ขาดความช านาญ นอกจากสัตวแพทย์จะท าการ
สังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดทุกวันแล้ว ยังต้องหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคตจากนักวิจัยรายเดิมหรือรายใหม่ด้วย 

ทั้งนี้การเข้าสังเกตอาการสัตว์ทุกวันและการจดบันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากที่
สัตวแพทย์ต้องใส่ใจและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นข้อมูลในการรายงานสภาวะสุขภาพสัตว์ส่งให้แก่
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คกส.มข.) แล้ว ยัง
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์ เพ่ือวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคและป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่ไม่พึงประสงค์ จากเทคนิคปฏิบัติการที่ขาดความช านาญ
ของนักวิจัยได้ ซึ่งช่วยให้สัตวแพทย์ทราบว่าควรจะมีการฝึกอบรมหัวข้อใดเพ่ิมเติมให้แก่นักวิจัยหรือเข้าไปก ากับ
ดูแลในโครงการวิจัยใดเป็นพิเศษขณะปฏิบัติการกับสัตว์ เพ่ือป้องกันอาการผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บในสัตว์ที่
อาจเกิดข้ึนได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สัตว์ลดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานตามหลักจริยธรรมยังเป็นการรักษาชีวิตสัตว์
ต่อไปได้จนสิ้นสุดการทดลอง 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์ที่ปฏิบัติการวิจัยภายในศูนย์
สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนและช่วยวิเคราะห์โรคสัตว์ทดลองในทางคลินิกและน ามาวางแผนในการ
ควบคุมป้องกันโรคและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่ไม่พึงประสงค์ จากเทคนิค
ปฏิบัติการที่ขาดความช านาญของนักวิจัยได้ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้สัตวแพทย์วิเคราะห์ได้ว่าควรจะมีการฝึกอบรมหัวข้อใดเพ่ิมเติมให้แก่นักวิจัยหรือ
เข้าไปก ากับดูแลในโครงการวิจัยใดเป็นพิเศษขณะปฏิบัติการกับสัตว์ เพ่ือป้องกันอาการผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บ
ในสัตว์ที่อาจเกิดข้ึนได ้
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4. เพ่ือช่วยควบคุมป้องกันโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ซึ่งต้องมีการก าจัดและป้องกันอย่าง
เคร่งครัด 
1.3 ขอบเขตกำรวิเครำะห์งำน 

เป็นการวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับ 1 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน าข้อมูลจากการปฏิบัติงานประจ าวันของสัตวแพทย์ใน
การเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบอาการสัตว์ทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สังเกตอาการสัตว์ตลอดการเลี้ยงดูแล
เพ่ือการวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กระบวนการการตรวจรับสัตว์ การพักสัตว์
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ สังเกตอาการผิดปกติในสัตว์หลังจากท่ีนักวิจัยเริ่มท าการทดลอง
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันจนสิ้นสุดการทดลอง ท าการจดบันทึกและน ามาวิเคราะห์ว่าใน 1 ปี มีสัตว์ที่เกิด
ความผิดปกติด้วยอาการใดมากที่สุด โดยท าการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2559 กับปี พ.ศ.2560 แล้วน า
ข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพ่ือดูแนวโน้มอาการผิดปกติหรืออาการป่วย แล้ววางแผนควบคุมป้องกันโรคหรือป้องกัน
อาการบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึนต่อสัตว์ทดลองได้ 
1.4 สถำนที่ด ำเนินงำน 
 พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ABSL-1 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์ เพ่ือวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยที่ไม่พึงประสงค์ จากเทคนิคปฏิบัติการที่ ขาดความ
ช านาญของนักวิจัยได้ ซึ่งช่วยให้สัตวแพทย์ทราบว่าควรจะมีการฝึกอบรมหัวข้อใดเพ่ิมเติมให้แก่นักวิจัยหรือเข้าไป
ก ากับดูแลในโครงการวิจัยใดเป็นพิเศษขณะปฏิบัติการกับสัตว์ เพ่ือลดอาการผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บในสัตว์ที่
อาจเกิดข้ึนไดต้ลอดการทดลอง 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ (Animal care and use Program) ตามมาตรฐานที่อ้างอิง
ตามข้อแนะน าส าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the care and use of laboratory 
animals) ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Research Council, 2011) ประกอบด้วย
กิจกรรมที่อยู่ในสถาบันหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ได้แก่ การดูแลทาง
การแพทย์โดยสัตวแพทย์ การจัดการบุคลากรและการควบคุมดูแลระบบ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ภาระกิจของคณะกรรมการการดูแลและใช้สัตว์ของสถาบัน (IACUC) และ
การออกแบบจัดการสถานที่ให้เหมาะสม 
2.1 การเลี้ยงดูแลสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการให้บริการแก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักตามมาตรฐานสากล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Standard 
operation procedure, SOP) เป็นกรอบให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีภาระกิจหลักในการจัดหาสัตว์ทดลองให้แก่นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ที่มีการสั่งซื้อสัตว์ผ่านศูนย์
สัตว์ทดลองฯเพ่ือการท าวิจัยและจัดหาเพ่ือการเรียนการสอน และมีการจัดหาพร้อมกับเลี้ยงดูแล
สัตว์ทดลองภายในอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบปิดที่ได้มาตรฐาน โดยมีระบบปรับอากาศส าหรับ
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทดลองในการวิจัยและทดสอบด้วยระบบควบคุมสภาวะอากาศ (Heating Ventilation 
and Air-condition, HVAC) ที่ควบคุมด้วยระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ  (Building Automation 
System) โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1.แบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) อยู่ในพ้ืนที่ชั้น 3 เป็นพื้นที่ส าหรับ
การเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองขนาดเล็กสายพันธุ์เอาท์เบร็ดที่ท าการวิจัยหรือทดสอบแบบไม่มีการใช้เชื้อโรค
ในกรงแบบ Shoes box cage เพ่ือใช้กับงานวิจัยที่ไม่ติดเชื้อ อาทิเช่น เลี้ยงเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ์ของยาและสมุนไพรต่างๆ ซึ่งจะมีการเลี้ยงสัตว์ทดลอง 2 ชนิด คือ หนูไมซ์ (ภาพที่ 2.1)
และหนูแรท (ภาพที่ 2.2) ส าหรับเลี้ยงสัตว์อินเบร็ดซึ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specific 
pathogen free,SPF) จะเลี้ยงในกรงชนิดพิเศษ (Individually Ventilated Cages, IVC) (ภาพที่ 2.3) 
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ภาพที่ 2.1 การเลี้ยงดูแลหนูไมซ์พื้นที่เลี้ยงสัตวแ์บบอนามัยเข้มในกรงแบบ Shoes box cage 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 การเลี้ยงดูแลหนูแรทในพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้มในกรงแบบ Shoes box cage 
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ภาพที่ 2.3 การเลี้ยงดูแลและตรวจสุขภาพสัตวใ์นกรง Individually Ventilated Cages, IVC  
2.แบบ Clean conventional ส าหรับเลี้ยงกระต่ายทดลองที่ไม่ติดเชื้ออยู่ในพ้ืนที่ ชั้น 2 

(ภาพที่ 2.4) เป็นพื้นที่ส าหรับงานวิจัยต่างๆ เช่น ทดลองเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของกระดูก ทดสอบการ
แพ้จากสมุนไพร เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 2.4 การเลี้ยงดูแลกระต่ายในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ 
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3.ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (Animal 
Biosafety Level 3, ABSL-3) เป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ติดเชื้ออันตรายที่ติดต่อได้ทางลมหายใจมีการ
ควบคุมความดันอากาศของกรงและภายในห้องเลี้ยงสัตว์เป็นลบ (-30PA) เพ่ือป้องกันเชื้อโรคอันตราย
แพร่กระจายออกสู่ภายนอก (ภาพที่ 2.5) พ้ืนที่นี้ใช้ส าหรับเลี้ยงและปฏิบัติการวิจัยในสัตว์ติดเชื้อโดยใช้
ทดสอบเชื้อหรือสารเคมีอันตรายสามารถแพร่กระจายหรือเกิดละอองฝอยในอากาศ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ผ่านทางพ้ืนผิว ทางเดินหายใจ อาทิเช่น การทดสอบเชื้อรา Scedosporium apiospermum การ
ทดสอบเชื้อ Burkholderia pseudomallei  เป็นต้น ซึ่งมีการเลี้ยง/ดูแลสัตว์ในกรงชนิดพิเศษ 
(Individually Ventilated Cages, IVC) โดยมีการสวมชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสม มีการจัดการเรื่องขยะติดเชื้อและน้ าเสียตามหลักการ และมีการป้องกันเชื้ออันตราย
จากอากาศที่ผ่านออกสู่ภายนอกโดยมี HEPA filter กั้นก่อนที่อากาศจะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม มีการ
จ ากัดผู้เข้าปฏิบัติงาน โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและผู้รับผิดชอบพื้นที่โดยใช้การตั้งค่า
คีย์การ์ดเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถใช้คีย์การ์ดเข้าในพ้ืนที่ส่ วนนี้ได้และมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้สามารถป้องกันการติดเชื้อ
ภายในอาคารและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่สิ่งแวดล้อมได้  (ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2559) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3  
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2.2 คุณภาพสัตว์ทดลองและชนิดสัตว์ทดลองตามสภาวะแหล่งท่ีมา 
สัตว์ทดลองที่เหมาะสมได้มาตรฐานจัดเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้ได้ผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพและการพิจารณาใช้สัตว์ทดลองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สัตว์ต้องหาค าตอบให้ได้ก่อนเริ่ม
ด าเนินการวิจัยว่าจะใช้สัตว์ชนิดใด มีคุณสมบัติอย่างไร เช่น เพศ อายุ น้ าหนัก จ านวน หรือคุณสมบัติ
พิเศษอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถทราบได้จากการสืบค้นเอกสารอ้างอิงและข้อมูลเบื้องต้นของงานที่จะ
ท า นอกจากนี้สรีรสภาพของสัตว์ทดลองควรต้องมีความคงที่ตลอดการทดลอง ซึ่งสามารถท าได้โดย
ควบคุมความคงที่ของ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม (Genotypes และ Maternal Effects) และ
ลักษณะที่ปรากฏ (Phenotypes) รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้
สามารถส่งผลดีต่องานวิจัย โดยจะท าให้ ได้ผลงานอันเป็นที่น่าเชื่อถือ ผลที่ได้ไม่แปรเปลี่ยนเมื่อท าซ้ า 
ลดจ านวนสัตว์ที่ใช้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาด มีประโยชน์และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป (อุตรา, 2551) 

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมวดที่ 1 
ข้อที่ 4 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงาน โดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด โดยผู้ใช้สัตว์ต้อง
ค านึงถึงคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุดและได้รับผลงานที่
ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด ดังนั้นสัตว์ทดลองที่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้ในงานวิจัยหรืองานทดสอบจึง
ควรต้องมีคุณภาพซึง่หมายความรวมทั้งคุณภาพพันธุ์และคุณภาพสุขภาพ ตามรายละเอียดดังนี้ 
คุณภาพสัตว์ทดลอง 

คุณภาพพันธุ์ หรือ Genetic Quality หมายถึง สัตว์ทดลองที่มีความคงที่ของพันธุกรรมตาม
คุณสมบัติหรือสายพันธุ์ มีประวัติพันธุ์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ โดยที่สัตว์ทดลองแต่ละสายพันธุ์ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งสามารถจ าแนกสัตว์ทดลองตามคุณภาพพันธุ์ได้ดังนี้ 

1) Inbred Animal หมายถึง สัตว์ที่ได้จากการสืบพันธุ์โดยใช้พ่ีกับน้องจากพ่อแม่เดียวกัน
ผสมพันธุ์กันอย่างน้อย 20 รุ่น 

2) Outbred Animal หมายถึง สัตว์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ของสัตว์สายพันธุ์เดียวกัน เลี้ยงอยู่
ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน โดยให้ห่างจากความเป็นพ่ีน้องกันมากที่สุด 

3) F1 Hybrid Animal หมายถึง สัตว์ที่ได้รับการผสมระหว่าง Inbred 2 สายพันธุ์ เพ่ือให้ได้
คุณสมบัติที่เด่นชัดของแต่ละสายพันธุ์และเป็นการลดผลกระทบจากยีนด้อย 

4) Mutant Animal หมายถึง สัตว์ที่ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของยีน
อย่างชัดเจนและถาวร 



9 

 

5) Transgenic animal หมายถึง สัตว์ที่องค์ประกอบทางพันธุกรรมได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดย
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม 

คุณภาพสุขภาพ หรือ Health Quality หมายถึง สัตว์ทดลองที่มีสภาวะของร่างกายปกติ มี
พฤติกรรมและการเจริญเติบโตตามคุณสมบัติของพันธุ์สัตว์ ปราศจากอาการของโรคต่างๆทั้งที่
แสดงออกอย่างชัดเจนและไม่ชัดเจน (อุตรา, 2551) 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมวดที่ 2 
ข้อที่ 6 ผู้ใช้สัตว์ต้องเลือกสัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์และมี
คุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 
ชนิดสัตว์ทดลองตามสภาวะแหล่งที่มาของสัตว์(ตามสภาวะความปลอดเชื้อ) 

1) Germfree (Axenic) Animal หมายถึง สัตว์ทดลองที่ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
หรือจุลินทรีย์อ่ืนๆที่มีการตรวจได้ เป็นสัตว์ทดลองที่ได้มาโดยการผ่าท้อง การเลี้ยง การดูแลและการ
ผสมพันธุ์สัตว์ทดลองประเภทนี้ต้องกระท าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดเชื้อโดยเด็ดขาด เช่น ตู้เลี้ยง
สัตว์ปลอดเชื้อ (Vinyl Isolator) สัตว์ทดลองชนิดนี้มักมีปัญหาเกี่ยวกับการท างานของระบบย่อย
อาหาร เนื่องจากไม่มีจุลชีพอาศัยอยู่ในล าไส้หรือทางเดินอาหาร 

2) Gnotobiotic Animal หรือ Define Flora (DF) Animal เป็นสัตว์ทดลองที่เกือบจะ
ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ใดๆที่มีชีวิต เป็นสัตว์ทดลองที่ได้มาโดยการผ่าท้องแต่สัตว์จะได้รับ
เชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายโดยความตั้งใจของผู้เลี้ยง 1-2 ชนิด จึงสามารถระบุได้ว่ามีเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดใดบ้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งมักเป็นแบคทีเรียที่ ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยและช่วยแก้ปัญหาของ
ระบบย่อยอาหาร สัตว์ทดลองชนิดนี้ต้องได้รับการเลี้ยงดูแล การจัดการและการขนส่งภายใต้สภาวะ
ปลอดเชื้อเช่นกัน 

3) Specific Pathogen Free (SPF Animal) เป็นสัตว์ทดลองที่ได้มาโดยการผ่าท้อง
และได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพ่ือความมั่นใจว่าปลอดจากเชื้อก่อโรคตามที่มีระบุไว้หรือ
ปลอดจากโรคและเชื้อโรคตามที่ต้องการ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากจุลินทรีย์ อ่ืนๆ
นอกเหนือจากที่ก าหนด สัตว์ทดลองประเภทนี้มักได้รับการเลี้ยงดูภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ (Barrier 
Facility) เช่นเดียวกับ Germfree และ Gnotobiotic Animals 

4) Virus Antibody-free Animal หมายถึงสัตว์ทดลองที่ ไม่มีภูมิต้ านทาน หรือ 
Antibody ของไวรัสที่ท าให้เกิดโรค 
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5) Monitored (Clean Conventional) Animal (Strict Hygienic Conventional 
Animal) หมายถึง สัตว์ทดลองที่ปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ส าคัญท าการเลี้ยงภายใต้สภาวะที่มีการ
ควบคุมความปลอดเชื้อแบบไม่เข้มงวดมากนัก แต่มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ า 

6) Conventional Animal หมายถึง สัตว์ทดลองที่ไม่มีการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ
ใดๆเป็นพิเศษ ท าการเลี้ยงอย่างไม่เข้มงวดเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและไม่ทราบสภาวะการติด
เชื้อ สัตว์ทดลองมักถูกเลี้ยงในอาคารเลี้ยงสัตว์หรือห้องเลี้ยงแบบเปิด (Conventional หรือ 
Nonbarrier - maintained Room) และได้รับการดูแลเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงทั่วๆไป (อุตรา, 2551) 

หน้าที่หลักของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ (Attending veterinarian) ต้องดูแลและตรวจสอบ
สัตว์ทดลองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษาคุณภาพสายพันธุ์และคุณภาพสุขภาพให้คงที่ที่สุดตลอดการเลี้ยง
ดูแลสัตว์ทดลอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ก าหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ  พ.ศ.2559 ข้อที่ 4 สัตวแพทย์
ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องมีประสบการณ์การผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับอนุญาตใช้สัตว์ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 
2.3 การดูแลทางการสัตวแพทย ์(Veterinary care) 

การดูแลทางการสัตวแพทย์เป็นส่วนประกอบจ าเป็นอย่างยิ่งของโปรแกรมการดูแลและการใช้
สัตว์ จุดมุ่งหมายหลักอันดับแรกของสัตวแพทย์ คือ เพ่ือควบคุมความเป็นอยู่ที่ดีและให้การดูแลทาง
คลินิกแก่สัตว์ที่ถูกใช้ในการวิจัย การสอนและการเพาะขยายพันธุ์ ภารกิจนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตลอดเวลาระหว่างการเลี้ยงและใช้สัตว์ ทุกช่วงเวลาตลอดชีวิต
ของสัตว์ ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ถูกก าหนดโดยการคิดถึงตัวบ่งชี้ทางกายภาพ ทางสรีรวิทยาและ
พฤติกรรมซึ่งผันแปรตามชนิดของสัตว์ จ านวน และการใช้สัตว์ที่เลี้ยงดูแลในศูนย์หรือสถาบันอาจมีผล
ต่อความซับซ้อนของโปรแกรมสัตวแพทย์ ซึ่งต้องจัดให้มีการดูแลอย่างมีคุณภาพสูงและมีมาตฐานตาม
หลักจริยธรรม โปรแกรมการดูแลทางการสัตวแพทย์อย่างเพียงพอประกอบด้วยการประเมินความ
เป็นอยู่ที่ดีของสัตว์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 

- การจัดหาและการขนส่งสัตว์ 
- เวชกรรมป้องกัน รวมถึงการกักกัน ชีวนิรภัยของสัตว์และการเฝ้าระวังโรค 
- โรคที่มีอาการทางคลินิก การทุพพลภาพและผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
- โรคที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง การทุพพลภาพและผลอื่นๆที่ตามมา 
- การท าศัลยกรรมและการดูแลรอบด้าน ก่อน ระหว่างและหลังการท าศัลยกรรม 
- ความเจ็บปวดและการทรมาน 
- การท าให้สลบและการระงับความเจ็บปวด 
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- การการุณยฆาต 
โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์นั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ

(Attending Veterinarian, AV) ผู้ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และอายุรศาสตร์สัตว์ทดลอง หรือมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดูแลสัตว์ชนิดที่ถูกใช้ ใน
งานวิจัยหรืองานทดสอบ (National Research Council, 2011) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องก าหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์
ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ.2559 ข้อที่ 4 สัตวแพทย์ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องมี
ประสบการณ์การผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับอนุญาตใช้สัตว์ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 

ซึ่งงานสัตวแพทย์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2563) ได้ระบุว่า สัตวแพทย์
สัตว์ทดลอง มีหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมให้สัตว์ทดลองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และให้การดูแล
ทางคลินิกแก่สัตว์ทดลอง รวมทั้งควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ Guide for the care and use of laboratory animals โดยสัตว
แพทย์สัตว์ทดลองจะต้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพสัตว์ทดลอง วินิจฉัย รักษา 
และควบคุมโรค การป้องกันโรคและชีวนิรภัยส าหรับสัตว์ การจัดหาและขนส่งสัตว์ทดลอง  การดูแล
สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ การวางยาสลบและการผ่าตัด การการุณยฆาตสัตว์ Animal model 
และการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านสัตว์ทดลองและโรคสัตว์สู่คนแก่พนักงาน 

โดยงานบางด้านในโปรแกรมการดูแลทางการสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติโดยบุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากสัตวแพทย์ แต่ควรมีกลไกในการสื่อสารโดยตรงและสม่ าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ารายละเอียด
ข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกประสานไปยังสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ (Attending Veterinarian, AV) ได้ทันเวลา 
อาทิเช่น ในเรื่องปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์  ซึ่งงานสัตวแพทย์ ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2563) ได้กล่าวว่า สวัสดิภาพสัตว์ คือ การที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูแลให้
สัตว์มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับน้ าและอาหารอย่าง
เพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ ความสุขกายสบายใจของสัตว์ ยึดตามหลัก 5 ประการ (Five Freedoms) 
ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ได้แก่ 

1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst) 
2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort) 
3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease) 
4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress) 
5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior) 
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สวัสดิภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์จึงเป็นสิ่งที่สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ (Attending Veterinarian, 
AV) ต้องตรวจสอบดูแลอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งให้ค าแนะน าแนวทางต่อนักวิจัยและบุคลากรทั้งหมด
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพ่ือให้แน่ใจว่าการจัดการสัตว์ การจับบังคับสัตว์ การรักษา
ทางอายุรกรรม การท าให้สัตว์อยู่นิ่ง การท าให้สัตว์ซึม การระงับความเจ็บปวด การท าให้สัตว์สลบและ
การุณยฆาตปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (National Research Council, 2011) โดยกระทบต่อสุขภาพ
และสวัสดิภาพสัตว์น้อยที่สุด ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของสัตวแพทย์ผู้มีความ
เชี่ยวชาญกับบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมการดูแลและใช้สัตว์ทดลองท างานประสานกัน จึง
จะท าให้เกิดความส าเร็จในการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองได้ (Hanna et al. 2008)  
2.3.1 เวชศาสตร์ป้องกัน  

การป้องกันโรคเป็นส่วนประกอบส าคัญยิ่งของโปรแกรมการดูแลทางการสัตวแพทย์ เวช
ศาสตร์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมคุณค่าของสัตว์ในงานวิจัย โดยการมีสัตว์ที่มีสุขภาพดีและลด
แหล่งตัวแปรที่ไม่ได้เกิดจากการวิจัยซึ่งเก่ียวข้องกับโรคและการติดเชื้อในระยะที่ยังไม่แสดงอาการให้มี
น้อยที่สุด ดังนั้นจึงลดการสูญเสียสัตว์ทดลองและผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
ให้มีน้อยที่สุด โปรแกรมเวชศาสตร์ป้องกันประกอบด้วยการผนึกรวมกันของหลายส่วนประกอบต่างๆ 
รวมทั้งนโยบายวิธีการด าเนินการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกักกันสัตว์ การให้สัตว์ปรับตัวและการ
แยกสัตว์ตามชนิดสัตว์ ตามแหล่งที่มา ตามระดับการเลี้ยงและสภาวะสุขภาพสัตว์ทดลอง (National 
Research Council, 2011) มีการแนะน าให้แยกสัตว์แต่ละชนิดออกจากกันเพ่ือป้องกันโรคท่ีสามารถ
ติดต่อระหว่างสัตว์ต่างชนิด ต่างสายพันธุ์และเพ่ือลดความเครียดที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระและทางพฤติกรรมที่อาจเกิดจากความขัดแย้งกันระหว่างสัตว์ต่างชนิด ต่างสายพันธุ์กัน (Arndt 
et al. 2010) 

สัตว์บางชนิดอาจมีการติดเชื้อต่างๆแบบไม่แสดงอาการหรือเชื้ออยู่ในระยะฟักตัวที่สามารถ
ก่อให้เกิดโรคติดต่อสู่สัตว์ชนิดอ่ืน จึงมีความจ าเป็นต้องแยกจากกัน เช่น เชื้อ Helicobacter billis 
สามารถติดต่อในหนูแรทและหนูเมาส์ อาจท าให้เกิดโรคได้ในสัตว์ทั้งสองชนิด จึงต้องเลี้ยงแยกห้องกัน 
(Magio-Price et al. 2002) มีความจ าเป็นที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันแยกออกจากกันเมื่อได้รับ
สัตว์มาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจากแหล่งทางการค้าหรือจากสถาบันที่มีพยาธิสภาพแตกต่างกัน เช่น 
การค านึงถึงโรคไทโรไวรัสในหนูแรท (Rat theilovirus) โรคไวรัสตับอักเสบในหนูเมาส์ โรคติดเชื้อ 
Pasteurella multocida ในกระต่าย เป็นต้น (National Research Council, 2011) 

การให้บริการของศูนย์สัตว์ทดลองฯนั้น ด าเนินการจัดหาและเลี้ยงสัตว์ทดลองให้แก่นักวิจัย
ผู้ใช้สัตว์โดยมีข้อก าหนดที่ว่า โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คกส.มข.) เท่านั้น จึงจะสามารถสั่งซื้อสัตว์
มาเลี้ยงเพื่อปฏิบัติการวิจัยได้ ซึ่งแหล่งที่มาของสัตว์ต้องมีระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม มีการป้องกันการ
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ติดเชื้อ มีการตรวจติดตามสภาวะสุขภาพและมีรายงานอย่างต่อเนื่อง แหล่งผลิตสัตว์ที่มีการสั่งซื้อ
ภายในประเทศจึงมีอยู่ 2 แหล่ง คือ 

1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ Maximum barrier 
และ Low barrier ท าการขนส่งด้วยรถขนส่งสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม
ป้องกันการติดเชื้อ และมีกล่องขนส่งสัตว์ที่เหมาะสม ถึงจุดหมายปลายทางใน 1 วัน 

2. บริษัท โนมูระสยาม จ ากัด มีการผลิตสัตว์ทดลองด้วยระบบ SPF ทั้งหมด การขนส่ง
ด้วยรถขนส่งสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมป้องกันการติดเชื้อ และมีกล่อง
ขนส่งสัตว์ที่เหมาะสม ถึงจุดหมายปลายทางใน 1 วัน (ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
2560) 

ในกระบวนการรับสัตว์ทดลองเข้ามาใหม่จากแหล่งผลิตต่างๆเข้ามายังสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้น 
การกักกันสัตว์และการพักเพ่ือปรับสภาพร่างกายเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ควบคุมป้องกันโรค ซึ่งเป็นการแยกสัตว์ที่ได้รับมาใหม่ไว้สังเกตอาการก่อนน าเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่เลี้ยง
สัตว์จนกว่าจะทราบสภาวะทางสุขภาพของสัตว์ที่ได้รับมาใหม่นั้น การขนส่งอาจก่อให้เกิดความเครียด
และก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการซึ่งเป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในร่างกายสัตว์แต่ความเครียดอาจโน้ม
น าให้แสดงอาการป่วยตามมาได้ โปรแกรมการกักกันสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดโอกาสในการ
น าเชื้อโรคเข้าไปสู่ฝูงสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้น้อยที่สุด สัตวแพทย์ควรมีวิธีการด าเนินการเพ่ือประเมิน
สุขภาพ วิธีการที่ใช้ควรเป็นวิธีปฏิบัติที่ยอมรับได้ทางสัตวแพทย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาล
ก าหนด (Butler et al. 1995) ซึ่งในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของประเทศไทยนั้นยึดถือปฏิบัติตาม 
พรบ.สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 
2.3.2 ชีวนิรภัยส าหรับสัตว์ 
 ชีวนิรภัยส าหรับสัตว์ หมายถึง มาตรการทั้งหมดที่ท าเพ่ือระบุ จ ากัด ป้องกัน และก าจัดเชื้อที่
อาจเป็นสาเหตุของโรคที่แสดงอาการทางคลินิก หรือเปลี่ยนแปลงผลตอบสนองต่างๆทางสรีระและ
พฤติกรรม ควรใช้การปฏิบัติตามหลักชีวนิรภัยส าหรับสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ทดลองที่
เลี้ยงจ านวนมาก เช่น สัตว์ฟันแทะ การป้องกันและก าจัดไม่ให้สัตว์ถูกคุกคามโดยโรคติดเชื้อต้อง
ค านึงถึงแบบแปลนอาคารและวิธีการปฏิบัติงาน การจัดการในการแยกอุปกรณ์สะอาดและอุปกรณ์
สกปรก แยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก รวมทั้งการแบ่งแยกบุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนสะอาดและ
ส่วนสกปรกให้ชัดเจน สิ่งเหล่านี้น ามาซึ่งความส าเร็จในการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อโรค ศูนย์สัตว์ทดลองฯมีการจัดการจราจรในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์โดยมีการจัดแบ่งพ้ืนที่
ปฏิบัติงานออกเป็นพ้ืนที่ส่วนสะอาดและส่วนสกปรกไม่ให้ปะปนกัน  (ภาพที่ 2.6 – 2.9) โดย
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) อย่าง
เคร่งครัด      
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ภาพที่ 2.6 พื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) ส าหรับ
เลี้ยงหนูแรทและหนูไมซ์ 

 
 

ภาพที่ 2.7 พื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบ Clean conventional ส าหรับเลี้ยงกระต่ายทดลอง 
 

  Dirty corridor   
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  Dirty corridor    
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ภาพที่ 2.8 เส้นทางเข้าห้องเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (ABSL-3) 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การจราจรในห้องเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (ABSL-3) 
 

              ผู้ปฏิบัติงานเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์มีการเปลี่ยนชุดและสวมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค 
              ผู้ปฏิบัติงานออกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์โดยเปลี่ยนชุดและอาบน้ า สระผมก่อน
ออกจากพ้ืนที่ 

                            ขยะและของเสียจากห้องเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อโรคก่อนน าออกไปก าจัดภายนอก (ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556)                                                        

OFFICE 

RABBIT ZONE 

 

ABSL-3 

RABBIT ZONE 

OFFICE 

ชั้น 2 

ชั้น 2 

ABSL-3 
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 โปรแกรมชีวนิรภัยส าหรับสัตว์ที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น เริ่มตั้งแต่วิธีการด าเนินการให้
เฉพาะสัตว์ที่มีสุขภาพดีในระบบการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานเข้ามาเลี้ยงดูแลในอาคาร โดยมี
การประเมินและเลือกแหล่งจัดหาสัตว์ที่เชื่อถือได้ เมื่อรับสัตว์เข้ามาในอาคารมีการตรวจรับสัตว์เพ่ือ
ตรวจสอบอาการสัตว์เบื้องต้นโดยสัตวแพทย์ก่อนน าสัตว์เข้าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ (ภาพที่ 2.10) มีบุคลากรที่
มีความรู้ผ่านการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ (ภาพที่ 2.11) วัสดุและครุภัณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งอาหาร 
น้ าดื่มสะอาด (ภาพที่ 2.12)  ซึ่งมีการเติมคลอรีนในน้ าดื่มสัตว์ทดลอง เพ่ือก าจัดเชื้อโรคให้ได้ค่า 3-4 
ppm   มีการท าให้ปราศจากเชื้อโรค ไม่เป็นตัวน าพาเชื้อโรค (Fomite) มีการปฏิบัติต่างๆซึ่งลดโอกาส
ในการปนเปื้อนเชื้อ ถ้ามีเชื้อโรคติดต่อมาโดยบังเอิญจะถูกท าลายโดยการท าความสะอาดถูพ้ืนและผนัง
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค (ภาพที่ 2.13) รวมถึงการฟูมห้องเพ่ือฆ่าเชื้อตามโปรแกรมอย่างสม่ าเสมอ และจัด
ให้มีโปรแกรมการควบคุมสัตว์ก่อความร าคาญ อาทิเช่น แมลงและสัตว์พาหะต่างๆ (National 
Research Council, 2011)  
 

 

ภาพที่ 2.10 สัตวแพทย์ตรวจรับสัตว์เข้าใหม่ 
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ภาพที่ 2.11 บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

 

 

ภาพที่ 2.12 วัสดุ ครุภัณ์และอาหาร น้ าดื่มที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง 
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ภาพที่ 2.13 การท าความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

2.3.3 การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การรักษาและการควบคุมโรค 
 สัตวแพทย์ควรมีการสังเกตอาการสัตว์อย่างสม่ าเสมอทุกวันหากเป็นไปได้ และมีการก าหนด
หน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ผู้ที่ต้องเข้าเลี้ยงดูแลสัตว์ทุกวัน ให้ท าการสังเกตอาการสัตว์ทุกตัวโดยเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักอาการปกติและอาการผิดปกติในสัตว์ เพ่ือให้
สามารถรายงานการบาดเจ็บหรือการมีพฤติกรรมผิดปกติให้แก่สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบได้ทันท่วงที ตาม
กฎการสังเกตอาการควรท าทุกๆวันแต่อาจจัดให้มีการสังเกตอาการบ่อยกว่านี้ตามเหตุอันสมควร เช่น 
ในช่วงระยะเวลาหลังการผ่าตัดเมื่อสัตว์เจ็บป่วยหรือมีความบกพร่องทางกายภาพ หรือเมื่อสัตว์มีอาการ
ใกล้จุดสิ้นสุดการทดลอง  
 สัตวแพทย์ควรจัดให้มีการเฝ้าระวังและวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม โดยก าหนดให้พนักงานเลี้ยง
สัตว์รายงานทันทีเมื่อพบการตายกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วย ความทรมานและความผิดปกติของ
สัตว์ สัตวแพทย์ต้องมีการเข้าตรวจสอบดูแลอย่างเหมาะสมและทันเวลา ควรแยกสัตว์ที่แสดงอาการ
ของโรคติดต่อออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี หากพบหรือคาดว่าสัตว์ทั้งห้องสัมผัสเชื้อโรคติดต่อ ควรให้
สัตว์กลุ่มนั้นอยู่ด้วยกันในพ้ืนที่เดิมตลอดเวลาระหว่างข้ันตอนการตรวจวินิจฉัย ขั้นตอนการรักษาและ
ควบคุมโรค วิธีการป้องกันวินิจฉัยและรักษาโรคควรเป็นวิธีปฏิบัติทางสัตวแพทย์ซึ่งยอมรับกันใน
ปัจจุบัน มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพ มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางพยาธิวิทยา จุลพยาธิ
วิทยา โลหิตวิทยาและปรสิตวิทยา ถ้าตรวจพบโรคหรือเชื้อก่อโรคชนิดหนึ่งในสถานที่เลี้ยงหรือในสัตว์ 
สัตวแพทย์ควรเป็นผู้เลือกบ าบัดรักษาโดยปรึกษาหารือกับนักวิจัย กรณีท่ีสัตว์อยู่ระหว่างการทดลอง
แผนการรักษาที่เลือกควรวิเคราะห์และเลือกใช้ตามเหตุผลโดยท าให้กระบวนการวิจัยผันแปรน้อยที่สุด
(National Research Council, 2011) 



19 

 

 ระหว่างการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองที่ใช้ในงานวิจัยนั้น เมื่อสัตว์เริ่มเข้าสู่กระบวนการทดลอง 
เช่น การจับบังคับเพ่ือป้อนสาร ฉีดสาร การเจาะเลือด หรือการให้น้ าและอาหารพิเศษที่แตกต่างจาก
น้ าและอาหารปกติในการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองทั่วๆไป สัตว์อาจเกิดความเครียดหรือมีการบาดเจ็บ 
เกิดความทุกข์ทรมาน อันเป็นภาวะความไม่ชอบซึ่งสัตว์ตัวหนึ่งไม่สามารถจัดการหรือปรับตัวต่อสิ่งเร้า
หลายอย่างที่มีอยู่แตกต่างกันได้ แต่การทรมานนั้นอาจไม่เหนี่ยวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ
หรือพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดโดยทันที จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบและประเมินภาวะของสัตว์ เช่น 
การฉีดยาสัตว์ทดลองจ าเป็นต้องจับให้อยู่นิ่งชั่วขณะ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเครียดโดยทันทีนานเพียง
สองสามวินาทีเท่านั้น ขณะที่การให้สัตว์สังคมอยู่กรงเดี่ยวเพ่ือทดสอบเมตาโบลิซึมเป็นเวลานานอาจ
ท าให้เกิดการทรมานอย่างเรื้อรัง การท าตามจุดสิ้นสุดการทดลองทางมนุษยธรรมที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนเหมาะสมร่วมกับการสังเกตสัตว์อย่างใกล้ชิดในระหว่างช่วงเวลาของการทดลองที่ท าให้สัตว์
เจ็บปวด จะช่วยลดความทรมานในสัตว์จากการทดลอง การสอนและการทดสอบให้น้อยลง (NRC, 
2008)  
 สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายแทนต้องอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทดลองที่อยู่ใน
โปรโตคอลการวิจัย ให้แก่นักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการเพ่ือพิจารณาแนวทางการรักษาหรือการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมร่วมกัน โดยปัญหาต่างๆที่ส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ทดลองต้องสื่อสารไปยัง 
คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(คกส.มข.) ด้วย 
2.3.4 การดูแลฉุกเฉิน 
 ต้องมีวิธีด าเนินการที่พร้อมเสมอส าหรับการดูแลฉุกเฉินทางสัตวแพทย์ทั้งในเวลาท างานปกติ
และนอกเวลา โดยวิธีการด าเนินการต้องง่ายต่อการรายงานโดยฉับพลันเมื่อมีสัตว์บาดเจ็บ เจ็บป่วย
หรือตาย ต้องมีสัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนอยู่ ณ สถานที่เลี้ยงเพ่ือประเมินสภาวะของ
สัตว์ รักษาสัตว์ สอบสวนการตายที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดการณ์ หรือการแนะน าให้การุณยฆาตทันที
ในกรณีที่พบปัญหาสุขภาพเร่งด่วน ปลดสัตว์ออกจากการทดลอง หรือให้การด าเนินการอย่าง
เหมาะสมเพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหรือทุกข์ทรมานหรือท าการการุณยฆาตถ้าจ าเป็น
(National Research Council, 2011) 
2.3.5 การก ากับดูแลระหว่างการผ่าตัดศัลยกรรมและการดูแลหลังผ่าตัด 
 สัตวแพทย์ต้องเข้าไปก ากับดูแลการผ่าตัดศัลยกรรมของนักวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ
อย่างรอบคอบและเอาใจใส่ เพ่ือให้ทันท่วงทีต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและช่วยเพ่ิมความส าเร็จ
ของการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น (Kuhlman, 2008) ซึ่งในการก ากับดูแลอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ การตรวจ
ความลึกของการสลบและการท าหน้าที่ทางสรีระและสภาพต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย รูปแบบและ
อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ (Flegal et al. 2009) และความดันโลหิต โดยการให้ยาสลบที่
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เหมาะสมโดยมีการให้ยาระงับปวดระหว่างการผ่าตัด สามารถช่วยลดการผันแปรทางสรีระระหว่าง
การท าศัลยกรรม สัตวแพทย์ต้องก ากับดูแลให้มีการรักษาความอบอุ่นระหว่างการผ่าตัดศัลยกรรม 
โดยใช้ผ้าห่มไฟฟ้าหรือโคมไฟ ซึ่งการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้ปกติ ลดสิ่งรบกวนต่อระบบหัวใจ หลอด
เลือดและการหายใจที่มีเหตุจากยาสลบให้น้อยลง (Fox et al. 2008) ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สัตว์ทดลองขนาดเล็กที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ผิวต่อน้ าหนักตัวมากกว่า การวางยาสลบเพ่ือผ่าตัดจะเหนี่ยวน า
ให้เกิดการมีอุณหภูมิร่างกายต่ ากว่าปกติ การให้สารน าทดแทนเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นในการให้การ
บ าบัดระหว่างการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและลักษณะของวิธีด าเนินการ (National Research 
Council, 2011) 
 เมื่อสัตวแพทย์เข้าไปก ากับดูแลการผ่าตัดศัลยกรรมแล้ว นอกจากจะเป็นการก ากับดูแลให้
นักวิจัยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแล้วยังช่วยให้เพ่ิมความส าเร็จของการผ่าตัด ลดอัตราการตายได้อีก
ด้วย ซึ่งเมื่อการผ่าตัดศัลยกรรมด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว สัตวแพทย์ยังมีส่วนส าคัญใน
การดูแลสัตว์ทดลองหลังการผ่าตัดศัลยกรรม คือ ต้องเข้าสังเกตอาการสัตว์และให้การดูแลตามความ
จ าเป็นระหว่างการฟ้ืนตัวจากการสลบและการผ่าตัด (Haskin et al. 1997) ความเข้มงวดของการ
ตรวจสอบจะแปรผันตามชนิดของสัตว์และวิธีด าเนินการและอาจเพ่ิมมากขึ้นในระหว่างระยะฟ้ืนตัว
จากยาสลบ ซึ่งระหว่างนี้สัตว์ควรอยู่ในที่แห้ง สะอาดและสบาย โดยมีสัตวแพทย์ นักวิจัยหรือบุคลากร
ที่ผ่านการฝึกฝนเข้ามาตรวจสอบดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุณหภูมิร่างกาย ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบหายใจ สมดุลย์ของอิเล็คโตรไลท์และของเหลว และการจัดการความเจ็บปวดหลังการ
ผ่าตัด อาจดูแลเพิ่มเติมตามเหตุอันควร ได้แก่ การให้สารน้ าเข้าทางใต้ผิวหนังหรือเข้าหลอดเลือด การ
ให้ยาระงับปวดต่างๆ ตลอดจนการดูแลแผลผ่าตัด (National Research Council, 2011) 
 การควบคุมหลังการฟ้ืนจากยาสลบ มักมีความเคร่งครัดน้อยกว่าระหว่างการผ่าตัด แต่ควรมี
ความใส่ใจต่อการกิน การขับถ่ายของเสียและพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกถึงความเจ็บปวดหลังผ่าตัด  
การควบคุมการติดเชื้อหลังผ่าตัด การตรวจดูแผลผ่าตัดว่าแผลแยกออกจากกันหรือไม่ ตรวจสอบว่า
นักวิจัยมีการตัดไหมหรือวัสดุเย็บแผลออกตามเวลาหรือไม่ (UFAW, 1989) สิ่งเหล่านี้สัตวแพทย์ต้อง
ตรวจสอบดูแล ให้นักวิจัยจัดการตัดไหมตามวันเวลาที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการอักเสบหรือติดเชื้อ
ของแผลตามมา ซึ่งจะส่งผลให้สัตว์มีอาการผิดปกติหรือแสดงอาการป่วยได้ ซึ่ง เมื่อสัตว์ที่อยู่ระหว่าง
การทดลองมีความผิดปกติระหว่างการทดลอง อาทิเช่น แสดงความเครียดและความเจ็บปวดนั้น สัตว
แพทย์จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยมีเกณฑ์ในการจ าแนกเมื่อพบสัตว์มีความผิดปกติระหว่างการทดลอง
แล้วเกิดความเครียดและความเจ็บปวด สัตวแพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับความเครียดและความ
เจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ ทั้งที่เกิดจากการผ่าตัดและหลังการทดลอง ว่าอยู่ในระดับใด โดย
สามารถอ้าง อิงจากเอกสาร USDA pain level, The American association for laboratory 
animal science (AALAS) ดังนี้ 
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กลุ่ม B (USDA category B):  สัตว์ทดลองถูกน ามาเพาะขยายพันธุ์ ปรับสภาพเลี้ยง เพ่ือใช้
ในงานการเรียนการสอน งานทดสอบ งานทดลอง งานวิจัยหรืองานศัลยศาสตร์ แต่ยังไม่น าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์เหล่านั้นมีการสังเกตสัตว์ทดลองในสภาพความเป็นอยู่ธรรมชาติ 
  กลุ่ม C (USDA category C): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน อาจเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานขึ้นเพียงชั่วขณะหรือเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานขึ้น
เพียงเล็กน้อยโดยไม่จ าเป็นต้องให้ยาลดปวด 
  กลุ่ม D (USDA category D): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมานมาก จ าเป็นต้องให้ยาสลบ ยาระงับปวดหรือยากล่อมประสาท 
  กลุ่ม E (USDA category E): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมาน โดยไม่สามารถให้ยาสลบ ยาระงับปวด หรือยากล่อมประสาททั้งนี้ต้องมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์รองรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ และเมื่อ
สัตว์เกิดความผิดปกติขึ้นหลังการทดลอง อาจมีการป่วยหรือแสดงความเครียดโดยระบุระดับ
ความเครียดและความเจ็บปวดได้ตามหลัก USDA ข้างต้น  

ในส่วนของระดับความเครียดและความเจ็บปวดในงานวิจัยที่สัตวแพทย์ต้องเฝ้าระวังเป็น
พิเศษและสามารถเข้าไปมีส่วนจัดการได้นั้น อยู่ใน USDA category D และUSDA category E โดย
ในกลุ่ม D (USDA category D): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความ
ทุกข์ทรมานมาก จ าเป็นต้องให้ยาสลบ ยาระงับปวดหรือยากล่อมประสาท สัตวแพทย์ต้องเข้าไป
ตรวจสอบและก ากับดูแลการใช้ยาสลบ ยาระงับปวดให้เหมาะสมตามที่ขออนุมัติจริยธรรมเพ่ือลด
ความผิดพลาดและการสูญเสียชีวิตสัตว์และหากเกิดเหตุจนสัตว์เสียชีวิตให้พิจารณาหาสาเหตุการ
เสียชีวิตโดยท าการผ่าซากและเก็บตัวอย่าง และในกลุ่ม E (USDA category E): สัตว์ทดลองถูก
น าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาน โดยไม่สามารถให้ยาสลบ ยาระงับปวด 
หรือยากล่อมประสาททั้งนี้ต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ท าการทดสอบพิษของยาหรือสาร
บางอย่างท าให้ไม่สามารถให้ยาระงับปวดหรือยาสลบได้ ในกลุ่มนี้สัตวแพทย์ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรเทาได้ตามกระบวนการทดลอง ดังนั้นอาการผิดปกติใน
สัตว์หรือการเสียชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้ สัตวแพทย์จึงต้องท าหน้าที่ร่วมกับนักวิจัยเพ่ือพิจารณาการุณย
ฆาตโดยพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มนุษย์ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยทางชีวการแพทย์ แต่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของสัตว์ทดลองก็เป็นสิ่งส าคัญที่เราต้องตระหนักเช่นกัน และสิ่งที่เก่ียวข้องทุกอย่างในงานวิจัยนั้นต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ทดลองได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและได้รับการเอา
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ใจใส่ให้ได้รับความเครียดน้อยที่สุด (Pawlik, 1998) จากผลงานวิจัยหลายงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมีการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัยเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และเลี้ยงดูแลสัตว์ในสถานที่เลี้ยง
สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน ได้ก าหนดให้มีโปรแกรมการดูแลและใช้สัตว์ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
สัตว์และคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ หนึ่งในนั้น คือ การดูแลสัตว์และการดูแลทางการสัตวแพทย์ ซึ่ง
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ (Attending Veterinarian, AV) จะรับผิดชอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
สัตว์ทดลองที่ถูกใช้ทั้งหมดในสถาบัน โดยสถาบันต้องมอบอ านาจเป็นทางการให้เพียงพอกับสัตวแพทย์ 
ได้แก่ การเข้าถึงสัตว์ทุกตัวและทรัพยากรต่างๆเพ่ือจัดการโปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ 
ควบคุมดูแลงานด้านอ่ืนๆของการเลี้ยงและใช้สัตว์ เช่น การสัตวบาล การจัดที่อยู่อาศัยให้สัตว์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถาบัน สัตวแพทย์ต้องท างานเต็มเวลา จัดให้มีการดูแลทาง
คลินิก เวชกรรมป้องกันและฉุกเฉินและเพ่ือให้โปรแกรมท างานอย่างได้ผลควรมีการสื่อสารอย่างชัดเจน
และสม่ าเสมอระหว่างสัตวแพทย์  (AV) และคณะกรรมการจรรยาบรรณ(National Research 
Council, 2011) ซึ่งปัจจุบันมีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นจนกลายเป็น
ข้อบังคับทางกฎหมายในหลายประเทศ มีการจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมสถานที่
เลี้ยงและใช้สัตว์ด้วย (Baumans, 2004) 
 มีงานวิจัยที่ ได้ศึกษาข้อก าหนดแนวทางการดูแลสัตว์ทดลองส าหรับสัตวแพทย์จาก
Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA), European 
Society of Laboratory Animal Veterinarians (ESLAV) และ European College of Laboratory 
Animal Medicine (ECLAM) กล่าวว่าเป็นความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ที่จะดูแลสุขภาพสัตว์และ
สวัสดิภาพสัตว์ทดลอง ซึ่งเมื่อเริ่มท าการวิจัยแล้วต้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์  
ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง โปรแกรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นกับทักษะของสัตว
แพทย์ร่วมกับพนักงานผู้ดูแลสัตว์ทดลองและนักวิจัย สัตวแพทย์มีความส าคัญในการวินิจฉัย รักษา
และป้องกันโรค สัตวแพทย์สามารถท าให้สุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ดีขึ้นได้ โดยการน าวิธีการ
ควบคุมโรคจากโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์มาใช้ (Voipio et al., 2008)  
 ในการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้น เมื่อนักวิจัยเริ่มท าการทดลองจะมีการปฏิบัติการ
กับสัตว์ โดยมีการปฏิบัติการกับสัตว์ในเทคนิคที่หลากหลายด้วยกัน เทคนิคที่น ามาใช้ในการให้สาร 
สมุนไพร ยา หรือเชื้อโรคกับสัตว์นั้นเริ่มตั้งแต่การจับบังคับ การป้อนสาร การฉีดสาร การทดสอบการ
แพ้โดยการทาที่ผิวหนัง หรือแม้กระทั่งการท าให้สัตว์ เกิดแผล การเจาะเลือดเพ่ือเก็บตัวอย่าง สิ่ง
เหล่านี้อาจท าให้สัตว์เกิดความเครียด มีอาการผิดปกติ เกิดการบาดเจ็บหรือป่วยตามมาได้  ซึ่งในการ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จากการ
ตรวจสอบอาการสัตว์ประจ าวันของสัตวแพทย์ พบว่า สามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดอาการผิดปกติ
ในสัตว์ตั้งแต่เริ่มท าการทดลองได้ 4 ประเภท คือ 
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 1. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเทคนิคปฏิบัติของนักวิจัยเอง 
 2. ความผิดปกติหลังการทดลองที่เกิดจากสารที่ให้ เชื้อโรคหรือวิธีการทดลองที่ปรับเปลี่ยน
ชีวิตและความเป็นอยู่ตามปกติในการด ารงชีวิตสัตว์ 
 3. ความผิดปกติจากการกัดแทะหรือจากอุบัติเหตุ 
 4. ความผิดปกติจากการติดเชื้ออ่ืนนอกเหนือจากสารหรือเชื้อโรคที่นักวิจัยท าการทดสอบ 
1. ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเทคนิคปฏิบัติของนักวิจัยเอง 
 ในการทดสอบและวิจัยในสัตว์ทดลองนั้น มีเทคนิคปฏิบัติการหลายอย่างที่จะน าสารทดสอบ
เข้าสู่ร่างกายสัตว์ลอง อาทิเช่น การฉีดสาร การป้อนสาร การทาหรือหยดลงบนผิวหนัง  หรือเทคนิค
ปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ขณะยังมีชีวิตอยู่ เช่น การจับบังคับสัตว์ (Handling) การเจาะเลือด
จากแอ่งเลือดที่ตา (Orbital sinus) การเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าที่หาง (Lateral tail vein) การ
ป้อนสารทางปากด้วยเข็มป้อนสาร (Oral gavage) การฉีดสารเข้าช่องท้อง เป็นต้น หากนักวิจัยหรือผู้
ปฏิบัติการกับสัตว์ขาดความช านาญในการปฏิบัติการในเทคนิคนั้นๆแล้ว จะส่งผลให้สัตว์เกิดอาการ
บาดเจ็บและป่วยตามมาได้ อาทิเช่น การเจาะเลือดที่ตา (Orbital sinus)  ถ้าขาดความช านาญหรือ
วางยาสลบแล้วสัตว์ไม่สลบลึกพอหรือฟ้ืนจากยาสลบก่อน อาจท าให้สัตว์ดิ้นจนเกิดอาการบาดเจ็บที่
ตาจนตาอักเสบ หรือพลาดจนตาบอดได้ 
 กรณีการทดสอบพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรังซึ่งมีการใช้เข็ม
ป้อนสาร (Feeding tube) ท าการป้อนสารต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานาน ท าให้มีโอกาสที่เข็มป้อนสาร
จะท าให้เกิดการระคายเคืองหรือแทงทะลุออกจากทางเดินอาหารไปใต้ผิวหนังได้หากนักวิจัยขาด
ความระมัดระวังและขาดความช านาญ ซึ่งการวิจัยพิษเรื้อรังของสมุนไพรในหนูแรทของการวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรแต่เดิมนั้น ได้ใช้เวลาในการป้อนยานาน 9 เดือนขึ้นไปถึง 1 ปี ในขณะที่การศึกษาพิษ
กึ่งเรื้อรัง จะให้ยานาน 6 เดือน แต่ในปัจจุบันจาก ICH guidelines ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาพิษเรื้อรัง
ของยาในหนูแรทให้กรอกยาแก่หนูอย่างน้อย 6 เดือน ก็เพียงพอ เพราะการใช้ยานานกว่านี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะภายในเนื่องจากอายุที่เพ่ิมขึ้น (Age-related disease) เกิดขึ้นด้วย สืบค้น
จาก http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research  
 ตัวอย่างงานวิจัยที่สารหรือสมุนไพรที่ท าการทดสอบที่หลังจากทดสอบแล้วพบว่าผลการ
ทดลองไม่เกิดพิษต่อตัวสัตว์และอวัยวะมีหลายงานด้วยกัน เช่น ท าการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
สมุนไพรใบกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria subintegra ต่อตับ ไต ใช้หนูไมซ์สายพันธุ์ ICR จ านวน 80 
ตัว ป้อนด้วยสมุนไพรเป็นเวลา 3 เดือน โดยขั้นตอนการป้อนนั้นท าการจับบังคับแล้วสอด Feeding 
tube ผ่านบนลิ้นเข้าถึงล าคอแล้วสอดให้ลึกพอประมาณ ป้อนสารลงไปอย่างระมัดระวังและรวดเร็ว 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่หลอดอาหารและไม่ท าให้หนูส าลัก พบว่าสมุนไพรไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั่วไป ไม่เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว รวมทั้งไม่พบความผิดปกติทางพยาธิวิทยาของอวัยวะ

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research
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ภายในทั้งหมด เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (เบญจมาส, 2558) ซึ่งจากการทดลองนี้แม้ว่าสารจะไม่ท าให้
เกิดพิษต่อสัตว์ แต่หากนักวิจัยปฏิบัติการด้วยความไม่ระมัดระวังและขาดความช านาญ อาจท าให้เกิด
แผลที่หลอดอาหารและหนูทดลองส าลักสาร ซึ่งอาจส่งผลให้หนูมีอาการบาดเจ็บ หรือเกิดภาวะปอด
บวมจากการส าลัก (Aspiration pneumonia) ดังภาพที่ 2.14 
 

 

ภาพที่ 2.14 ภาวะปอดบวมจากการส าลักสาร 
ซึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดปอดบวมข้อหนึ่ง คือ การส าลักสารจากปากเข้าสู่ล าคอผ่านหลอดลมเข้า

สู่ปอด เป็นกลไกส าคัญที่สุด (สมเกียรติ, 2532) ที่จะท าให้สัตว์บาดเจ็บ ซึมลงจนเสียชีวิต หรือกรณี
สัตว์ดิ้น บิดตัวและต่อต้านแล้วนักวิจัยยังคงฝืนดันเข็มป้อนสารเข้าสู่กระเพาะอาหารสัตว์ อาจเกิดการ
แทงทะลุจนท าให้มีสารคั่งอยู่ใต้คาง ใต้คอ หรือใต้รักแร้จนเกิดการบวมที่มองเห็นได้และสัตว์ป่วยตาย
หลังจากเทคนิคการป้อนสารที่ผิดพลาด ตามภาพท่ี 2.15 

 

ภาพที่ 2.15 สัตว์ป่วยตายจากเทคนิคการป้อนสารที่ผิดพลาด 
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 กรณีงานวิจัยที่ท าการเก็บตัวอย่างเลือดที่มักพบปัญหาอาการบาดเจ็บในสัตว์ส่วนใหญ่มักพบ
การบาดเจ็บที่ตา จากเทคนิคการเจาะเลือดที่แอ่งเลือดที่หัวตา (Orbital sinus) ในหนูไมซ์ หากวิจัย
ขาดความช านาญหรือสัตว์ไม่สลบลึกพอ อาจเป็นสาเหตุให้ปลายหลอดเก็บเลือดทิ่มตาจนบาดเจ็บมี
อาการอักเสบหรือตาบอดได้ ดังภาพที่ 2.16 

 

ภาพที่ 2.16 หนูตาอักเสบหลังการเก็บเลือดแอ่งเลือดที่ตา 
2. ความผิดปกติหลังการทดลองที่เกิดจากสารที่ให้ เชื้อโรคหรือวิธีการทดลองที่ปรับเปลี่ยนชีวิต
และความเป็นอยู่ตามปกติในการด ารงชีวิตสัตว์ 
 เมื่อนักวิจัยเริ่มกระบวนการทดสอบและวิจัยและมีการให้สาร เชื้อโรค หรือปัจจัยรบกวนอ่ืน
ใดแล้วสัตว์อาจมีอาการผิดปกติตามมา อาทิเช่น การติดเชื้อเกิดขึ้นจากการทดลอง โดยการเหนี่ยวน า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา การปลูกถ่ายเนื้องอกและ
การตอบสนองจากการทดสอบทางพิษวิทยาในสัตว์ ดังนั้นการควบคุมและการก าจัดเชื้อก่อโรคอ่ืนๆ 
เป็นสิ่งส าคัญและเป็นผลดีต่องานทางวิทยาศาสตร์ (Bogdanske et al., 2010 ) เพ่ือให้สัตว์มีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีเชื้อโรคอ่ืนๆปนเปื้อนนอกจากสิ่งที่ให้ในการทดลองนั้นๆ แต่เราหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ว่าเมื่อเริ่มมีการทดสอบ วิจัย สารที่ให้นั้นย่อมส่งผลให้สัตว์แสดงอาการผิดปกติ มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีผลต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตับ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าสัตว์ได้รับพิษ
จากสารหรือสมุนไพรที่ท าการให้แก่สัตว์ อาจจะด้วยวิธีการป้อนหรือทาที่ผิวหนัง แต่เนื่องจากเป็นการ
ทดสอบทางพิษวิทยา ตามเกณฑ์ของ OECD guideline for testing chemical (OECD 423) เรื่อง 
Acute oral toxicity และ OECD guideline 408 subchronic toxicity ก าหนดความเครียดและ
ความเจ็บปวดตามแนวทางของ The United States Department of Agriculture (USDA) สืบค้น
จาก https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-assessment กล่าวว่าการศึกษาด้าน

https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-assessment
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พิษวิทยาจัดให้อยู่ใน USDA Class E ซึ่งระบุว่า มีความเจ็บปวดหรือความเครียดเกิดขึ้นซึ่งไม่อาจ
บรรเทาได้ อาจเกิดในกลุ่มสัตว์ที่ได้รับการป้อนสารทดสอบพิษวิทยา ดังนั้นสัตวแพทย์และนักวิจัยผู้ใช้
สัตว์ท าได้เพียงเฝ้าสังเกตอาการสัตว์อย่างสม่ าเสมอ และรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเลี้ยงดูแลสัตว์ให้
เหมาะสม ให้ได้รับน้ าและอาหารเพียงพอ ถือเป็นการดูแลสวัสดิภาพสัตว์นั่นเอง 

ในการทดสอบด้านพิษวิทยา จะต้องมีการป้อนสาร สมุนไพร หรือยา ซึ่งงานวิจัยพิษเรื้อรัง
ของสมุนไพรในหนูแรทของสถาบันวิจัยสมุนไพร จึงใช้เวลาในการให้ยานาน 6 เดือน ส่วนรายงานการ
วิจัยความเป็นพิษของสมุนไพรที่ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน โดยกล่าวว่าเป็นการศึกษาพิษก่ึงเรื้อรังนั้น ตาม
มาตรฐาน ICH guideline อาจถือว่าเป็นการศึกษาพิษเรื้อรังได้ ซึ่งการศึกษาพิษเฉียบพลันของยาหรือ
สมุนไพรในสัตว์ทดลองนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูอาการเป็นพิษที่แสดงออกเมื่อสัตว์ทดลอง ได้รับ
สมุนไพรหรือสารที่ทดสอบจ านวน 1 ครั้งหรือมากกว่า ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง รูปแบบของยา
สมุนไพรที่ให้แก่สัตว์ทดลองนั้นก็จะเตรียมให้ใกล้เคียงกับรูปแบบที่คนรับประทานมากที่สุด เช่น ถ้า
รับประทานด้วยการดองเหล้าก็จะสกัดด้วยแอลกอฮอล์แล้วระเหยเอาตัวท าละลายออกให้หมด แต่
บางกรณีเป็นยาต ารับที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งไม่อาจน ามาป้อนให้แก่หนูทดลองได้
เพราะปริมาณมาก อาจต้องน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายก่อนแล้วจึงให้สิ่งสกัดแทนยาต ารับสัตว์ทดลอง
ที่น ามาใช้ทดสอบมีอย่างน้อย 2 ชนิด คือ พวกฟันแทะ (Rodent) เช่น หนูถีบจักร (Mice) , หนูแรท 
(Rats)  สืบค้นจาก http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research  
ปริมาณสารที่น ามาป้อนให้แก่หนูทดลองนั้นต้องพิจารณาให้เหมาะสมและผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมก่อน ซึ่งหลังจากท าการป้อนสารหรือสมุนไพรแล้วอาจพบอาการทางคลินิก 
เช่น หายใจล าบากหรือหายใจหอบถี่ขึ้น หายใจเสียงดัง เยื่อเมือกซีดหรือเป็นสีม่วง ตาเหล่หรือตาปิด  
ขนลุกชัน มีเลือดที่ปากและจมูก หรือน้ าหนักลด (Jones , 2015) 
 บางงานวิจัยท าการฉีดเซลล์เข้าไปในร่างกายสัตว์เพ่ือท าการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดเนื้องอกหรือ
มะเร็ง จะท าให้พบก้อนเนื้องอกที่ผิวหนังชัดเจน ดังภาพที่ 2.17 ซึ่งเกิดจากกระบวนการวิจัย ไม่
สามารถท าการรักษาหรือให้ยาอ่ืนใดได้ สัตวแพทย์เพียงแต่สังเกตอาการและแจ้งให้นักวิจัยมาท าการ
การุณยฆาตเมื่อก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ขึ้นตามแผนการทดลองหรือกรณีสัตว์ไม่สามารถเคลื่อนไหว 
เดินกินน้ ากินอาหารได้ตามปกติ ซึมลงจนน้ าหนักลดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น 
 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research
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ภาพที่ 2.17 สัตว์ที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดเนื้องอก 
ดังเช่นงานวิจัย เรื่องการพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพ่ือการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุมกัน
บ าบัด ท าการทดลองโดยปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง HeLa จ านวนน้อยที่สุด คือ 2.5X105 เซลล์ สามารถท า
ให้เกิดเนื้องอกในหนูทดลองได้ เมื่อน าเซลล์แกมมา-เดลตา ทีเซลล์ ฉีดเข้าหนูทดลองพบว่า เซลล์มี
ความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูก และความสามารถจะเพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจาก
ยาปามิโดรเนท (ภาวพันธ์และคณะ, 2554) ลักษณะงานวิจัยนี้มีการท าให้สัตว์เกิดเนื้องอกจาก
กระบวนการทดลองเพ่ือต้องการหาวิธีการหรือทดสอบประสิทธิภาพของยาในการยับยั้ง ดังนั้นจึงเป็น
อาการผิดปกติที่เกิดจากกระบวนการทดลองที่แม้สัตว์เกิดอาการเจ็บป่วย สัตวแพทย์ก็ไม่สามารถท า
การบ าบัดรักษาได้ ท าได้เพียงสังเกตอาการอย่างสม่ าเสมอและดูแลให้สัตว์ได้รับน้ า อาหารสะอาด
เหมาะสมรวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสม่ าเสมอตลอดการทดลอง พิจารณาโดย
ประสานนักวิจัยให้ท าการการุณยฆาตเมื่อสัตว์มีลักษณะผิดปกติรุนแรง เดินกินน้ าและอาหารเองไม่ได้
จน น้ าหนักลดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 
3. ความผิดปกติจากการกัดแทะหรือแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
 กรณีนี้เกิดจากการที่หนูทดลองถือเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีการรวมกลุ่มและมีบางตัวแสดง
อาการข่มตัวอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูเพศผู้ที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ มักพบการกัดแทะกันจนเกิดอาการ
บาดเจ็บได้ หรือบางโครงการวิจัยใช้หนูเพศเมียอาจพบการกัดแทะขนกัน หรือเล่นกันรุนแรงจนเกิด
แผลทึ่ผิวหนังขึ้น ดังภาพที่ 2.18 
 



28 

 

 

ภาพที่ 2.18 หนูทดลองกัดแทะกันจนเกิดการบาดเจ็บ 
4. ความผิดปกติจากการติดเชื้ออ่ืนนอกเหนือจากสารหรือเชื้อโรคที่นักวิจัยท าการทดสอบ 
 กรณีนี้อาจเกิดจากการที่จัดการสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การจัดการไม่เหมาะสม การ
ปนเปื้อนเชื้อจากภายนอก อาทิเช่น การท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ถูกวิธี ความถี่ใน
การท าความสะอาดน้อย หรือน้ ายาถูพ้ืนและฆ่าเชื้อโรคไม่เหมาะสมท าให้ไม่สามารถก าจัดเชื้อโรคได้ 
หรือใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคหมดอายุ หรือกรณีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีนักวิจัยเข้า -ออก ถี่และมีการน าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาในอาคารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้เป็นสิ่งที่ศูนย์
สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเข้มงวดและจัดการให้เหมาะสม เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อ
โรคอ่ืนใดจากภายนอกเข้ามาได้ เพ่ือให้งานวิจัยเกิดความแม่นย าน่าเชื่อถือ โดยมีการจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) ให้ครบถ้วนทุกงาน ทุกพ้ืนที่ การจัดแบ่งพ้ืนที่และคนท างานออกเป็นส่วน
สกปรกและส่วนสะอาดชัดเจนไม่ซ้อนทับกัน มีการเข้มงวดเรื่องการก าจัดเชื้อโรคของวัสดุอุปกรณ์ของ
นักวิจัยที่น าเข้าพ้ืนที่ จัดหาน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมในการก าจัดเชื้อโรค ซึ่งทั้งหมดนี้ท าเพ่ือรักษา
สวัสดิภาพสัตว์ และให้มีปัญหาการเจ็บป่วยจากปัญหาความผิดปกติจากการติดเชื้ออ่ืนนอกเหนือจาก
สารหรือเชื้อโรคที่นักวิจัยท าการทดสอบน้อยที่สุดจนถึงไม่พบปัญหานี้ในศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ในฐานะสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบศูนย์สัตว์ทดลองฯนั้น ต้องมีการวางแผนโปรแกรมการดูแล
ทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ เพ่ือตรวจสอบ ดูแลสุขภาพสัตว์ทดลอง เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค
และปัญหาอาการบาดเจ็บในสัตว์ ซึ่งในประเทศไทยนั้น ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถือเป็นหน่วยงานแห่งแรกที่มีภาระกิจหลักในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือจ าหน่ายให้แก่นักวิจัยผู้ใช้
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สัตว์ ส าหรับโปรแกรมการดูแลทางการสัตวแพทย์ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นั้ น ได้ปฏิบั ติ ตามข้อก าหนดของ Guide for the care and use of laboratory animals ที่ ให้
ความส าคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทดลอง (Animal welfare) เป็นโปรแกรมที่ท าให้ทราบถึง
สถานภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ าเพาะ (SPF animal) ในโปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) การ
ตรวจติดตามสุขภาพประจ าวัน (Daily observation) (2) โปรแกรมการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ 
(Health monitoring program) ด้วยวิธี short และ long panel ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางด้านจุล
ชีววิทยาโดยเก็บตัวอย่างสัตว์ส่งตรวจ 2 แหล่ง ได้แก่ 1. Long panel ประกอบด้วยการตรวจด้านจุล
ชีววิทยา 21 รายการ ส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการภายนอกที่ Charles River Research Animal 
Diagnostic Service ประเทศสหรัฐอเมริกา 2. Short panel ประกอบด้วยการตรวจสอบด้านจุล
ชีววิทยา 12 รายการและปรสิตวิทยา 4 รายการ ส่งตรวจ ณ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในหนูที่เลี้ยงด้วยกรง IVC จะท าการส่งตรวจแบบ Short panel 
จ านวน 4 ตัว ความถี่ทุกๆ 3 เดือน และการส่งตรวจแบบ Long term panel จะท าการส่งตรวจ 
จ านวน 4 ตัว ความถี่ทุกๆ 12 เดือน  ส่วนหนูที่เลี้ยงแบบกรงเปิด (Open cage) ส่งตรวจแบบ Short 
panel จ านวน 10 ตัว ความถี่ทุกๆ 3 เดือน และหนูที่อายุมากกว่า35 สัปดาห์ส่งตรวจแบบ Short 
panel จ านวน 10 ตัว ความถี่ทุกๆ 6 เดือน  หนูที่เลี้ยงแบบกรงเปิด (Open cage) ส่งตรวจแบบ 
Long panel จ านวน 4 ตัว ทุก 12 เดือน ซึ่งจากการตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพจากโปรแกรมทั้ง 
Long panel และ Short panel พบว่าสัตว์ทดลองปลอดจากจุลชีพทั้งหมดใน Specific pathogen 
list (ทวีศักดิ์และคณะ, 2552) 
 ในส่วนศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัยโดย
โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คกส.มข. จะสั่งซื้อสัตว์เพ่ือเข้าเลี้ยงเพ่ือท าการ
ทดสอบวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯตามจ านวนที่ขออนุมัติจากคณะกรรมการ คกส.มข. ดังนั้น
โปรแกรมการดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึง
ปฏิบัติได้เฉพาะการตรวจติดตามสุขภาพประจ าวัน (Daily observation) เท่านั้น ไม่สามารถแยก
สัตว์ทดลองของนักวิจัยที่ใช้ในกระบวนการวิจัยออกไปส่งตรวจแบบ short และ long panel ได้ 
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าวันของสัตวแพทย์จึงปฏิบัติโดยการเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจ
สุขภาพสัตว์ สังเกตอาการสัตว์ทุกห้อง ทุกวันหากเป็นไปได้  และก าหนดมีผู้แทนซึ่งได้รับการอบรม 
ฝึกฝนให้สามารถสังเกตอาการสัตว์ได้ในระหว่างการปฏิบัติงานปกติประจ าวันทุกวัน คือ พนักงานเลี้ยง
สัตว์ กรณีพบความผิดปกติจะท าการแจ้งสัตวแพทย์ให้เข้าตรวจสอบทันที ซึ่งสัตวแพทย์นอกจากจะมี
การเข้าตรวจสอบอาการประจ าวันเพ่ือบันทึกความผิดปกติและแก้ปัญหาและน าปัญหาไปวิเคราะห์หา
แนวทางป้องกันแล้ว ยังมีการรายงานอาการผิดปกติในสัตว์ทดลองส่งให้แก่คณะกรรมการ คกส.เป็น
ประจ าทุกเดือนด้วย โดยแยกเป็นกลุ่มอาการต่างๆ เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของศูนย์สัตว์ทดลอง
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แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ศึกษาการตรวจติดตามสุขภาพประจ าวัน (Daily observation) ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 พบสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ าเพาะทุกสายพันธุ์ มีความ
ผิดปกติต่างๆรวมทั้งสิ้น 120 ตัว โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาการต่างๆได้ 8 กลุ่มอาการ ดังนี้ (1) ความ
ผิดปกติของตา 37.5 เปอร์เซ็นต์ โดยพบเยื่อบุตาขาวอักเสบแบบไม่มีการติดเชื้อ 88.9 เปอร์เซ็นต์ (2) 
อาการบาดเจ็บ/กัดกัน 19.17 เปอร์เซ็นต์  (3) ความผิดปกติทางพันธุกรรมและโรคที่เป็นมาตั้งแต่
ก าเนิด 10.83 เปอร์เซ็นต์ (4) โรคระบบทางเดินอาหาร 9.17 เปอร์เซ็นต์ (5) เนื้องอก 8.33 เปอร์เซ็นต์ 
(6) โรคอ่ืนๆและไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากซากเสื่อมสภาพ 10 เปอร์เซ็นต์ (7) โรคระบบสืบพันธุ์ 2.5
เปอร์เซ็นต์ (8) เมตาบอลิสมและอาหาร 1.67 เปอร์เซ็นต์ (9) โรคระบบประสาท 0.83 เปอร์เซ็นต์ โดย
ทุกกลุ่มไม่พบเชื้อตาม Specific pathogen list ที่ก าหนด (ทวีศักดิ์และคณะ, 2552) 
 การตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ทดลองเป็นหน้าที่ส าคัญที่สัตวแพทย์ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และให้ความส าคัญอย่างมาก เพ่ือให้ทราบสาเหตุของอาการผิดปกติในสัตว์ทดลองท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ทดสอบ วิจัย เพ่ือเป็นการยืนยันว่าสัตว์มีคุณภาพสุขภาพท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติและเป็น
การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ขณะด าเนินการวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือนักวิจัยให้
สามารถด าเนินการวิจัยไปได้โดยมีปัจจัยรบกวนน้อยที่สุด อันจะส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ตาม
เป้าหมายและมีความเที่ยงตรง แม่นย าและน่าเชื่อถือ สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัยในประเทศ
ไทยที่ได้มาตรฐานยังมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นงานวิเคราะห์นี้จึงสนใจโปรแกรมการการตรวจติดตาม
สุขภาพสัตว์ทดลองเพ่ือให้ทราบกลุ่มอาการผิดปกติในสัตว์ที่เกิดขึ้นหลังจากนักวิจัยเริ่มการวิจัย แล้ว
น ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา หาสาเหตุและควบคุมป้องกันโรคหรือ
อาการผิดปกติที่ท าให้สัตว์ป่วยหรือเสียชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนตัวอย่างของนักวิจัยลดลงจนไม่
สามารถน าไปวิเคราะห์ค่าต่างๆได้ ท าให้การทดลองล้มเหลว  
  



บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 

มาตรฐานการดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้น ใช้มาตรฐานที่อ้างอิงตามข้อแนะน าส าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the care 
and use of laboratory animals) ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Research Council, 
2011) ซึ่งจะมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ สามารถเลี้ยงดูสัตว์ให้
เจริญเติบโต มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีการติดเชื้อในระบบการเลี้ยงเพ่ือลดตัวแปรต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ
งานวิจัยให้น้อยที่สุด ท าให้ผลงานวิจัยที่ได้มีคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดให้สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ  (Attending 
veterinarian : AV) รับผิดชอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทดลองทั้งหมดที่ถูกใช้ในสถาบัน โดย
จะต้องมอบหมายอ านาจอย่างเป็นทางการพอเพียง ให้กับสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ (AV) ได้แก่การเข้าถึง
สัตว์ทุกตัวและการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเพ่ือจัดการโปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ และด้านอ่ืนๆของ
การเลี้ยงและใช้สัตว์ เช่น การจัดการ การจัดที่อยู่อาศัยให้สัตว์ การตรวจสอบดูแลสุขภาพสัตว์ และการ
จัดการเมื่อพบสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการทดลอง การการุณยฆาตสัตว์ทดลอง ไปจนถึงการผ่าชันสูตร
ซากเพ่ือเก็บตัวอย่างและหาสาเหตุของโรค มีการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การรักษาและควบคุมโรคโดยระบุ
ให้มีวิธีการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยโรค เพ่ือให้แน่ใจว่ามีวิธีการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา ควรแยกขังสัตว์ที่แสดงอาการของโรคติดต่อออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี หากพบหรือคาดว่าสัตว์ที่
เลี้ยงภายในห้องเดียวกันสัมผัสเชื้อโรคซึ่งสามารถติดต่อได้ ควรให้สัตว์กลุ่มนั้นอยู่ด้วยกันระหว่างขั้นตอน
การวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรค เมื่อสัตว์ที่อยู่ระหว่างการทดลองมีความผิดปกติระหว่างการทดลอง 
อาทิเช่น แสดงความเครียดและความเจ็บปวดนั้น สัตวแพทย์จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  

การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม (Strict 
Hygienic Conventional) นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง
หลังจากนักวิจัยได้ท าการทดสอบและวิจัย ซึ่งเป็นการจดบันทึกอาการผิดปกติจากการสังเกตอาการ
สัตว์ทดลองของสัตวแพทย์ประจ าวัน ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง โดยการตรวจ
ติดตามอาการสัตว์นี้นอกจากจะช่วยให้พบความผิดปกติได้เร็วและรักษาหรือแก้ปัญหาสัตว์ป่วยได้ทันท่วงที 
ไม่มีการแพร่กระจายของโรคแล้ว ยังน ามาท าการแยกสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่พบแล้วน าไปวิเคราะห์หา
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สาเหตุของอาการผิดปกติหรืออาการป่วยนั้นแล้ววางแผนป้องกัน ซึ่งสามารถช่วยให้การบริหารจัดการระบบ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
วิธีการด าเนินการ 
3.1 สถานที่เก็บข้อมูล 
 พ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์แบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) ชั้น 3 ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเข้าสังเกตอาการสัตว์ทดลองรายตัว ตั้งแต่ห้องเลี้ยงสัตว์ 1 (Animal room 1) ถึง
ห้องเลี้ยงสัตว์ 9 (Animal room 9) รวม 9 ห้อง 
3.2 ชนิดสัตว์ทดลองที่ท าการเก็บข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย 
 ในการเก็บข้อมูลนั้นเก็บข้อมูลจากสัตว์ทดลองที่เลี้ยงเพ่ืองานวิจัยในพ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์แบบ
อนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) ชั้น 3 เท่านั้น ที่ท าการเลี้ยงดูแลเพ่ือปฏิบัติการวิจัยในปี  
งบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 โดยประกอบด้วยหนูทดลอง 2 ชนิด 5 สายพันธุ์ ดังนี้ 
 1.หนูแรท ทั้งสายพันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat 
 2.หนูไมซ ์สายพันธุ์ BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu, ICR 
3.3 ผู้รับผิดชอบ 
สัตวแพทย์ประจ าพื้นที่เลี้ยงหนูแรทและหนูไมซ์ Strict Hygienic Conventional เป็นผู้ตรวจสุขภาพ
สัตว์และบันทึกความผิดปกติลงในแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์และรายงานไปยังสัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบ (Attending veterinarian) 
พนักงานเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้สังเกตอาการสัตว์เบื้องต้นและรายงานให้สัตวแพทย์ผู้ดูแลพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทราบ
ด้วยวาจา และบันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการปฏิบัติงานประจ าวันพนักงานเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งใบ
บันทึกและตรวจสอบสภาพแวดล้อมห้องเลี้ยงสัตว์ 
3.4 ขั้นตอนการศึกษา 
3.4.1 การตรวจติดตามสุขภาพประจ าวัน (Daily observation) โดยท าการตรวจสุขภาพสัตว์ทดลอง

ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทุกวัน โดยสัตวแพทย์ และ/หรือพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติงาน
ประจ าวันในการรับผิดชอบห้องเลี้ยงสัตว์นั้นๆท าการตรวจติดตาม สังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น 

3.4.2 สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แยกพ้ืนที่การดูแลกันโดยเด็ดขาด กรณีที่ต้องตรวจสุขภาพ
สัตว์หลายห้อง และสัตว์ต่างชนิดกันในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ Strict Hygienic Conventional ให้เริ่ม
ตรวจจากห้องเลี้ยงหนูไมซ์ก่อนเข้าห้องเลี้ยงหนูแรท 
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3.4.3 สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของห้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัวสัตว์ เช่น แสงสว่าง, เสียง, อุณหภูมิ 
ความดันและความชื้น  

3.4.4 สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของกรง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัวสัตว์ เช่น ลักษณะของวัสดุรองนอน 
ความเปียกชื้น ความสะอาด ปริมาณอาหารและน้ าที่เหลืออยู่ 

3.4.5 สังเกตพฤติกรรมทั่วไปของสัตว์ภายในกรงเป็นรายฝูง เช่น พฤติกรรมการกิน, การดื่มน้ า,  การ
เดิน, การปีนป่าย, การเลียขน, การนอนและการหายใจ เป็นต้น หากพบความผิดปกติ เช่น นอน
ขดตัวนิ่ง, แยกตัวออกจากฝูง, หายใจหอบ, ไม่เลียขน,มีท่าทางการเดินผิดปกติ, ไม่กินอาหารและ
ไม่ดื่มน้ า ให้สังเกตอาการสัตว์ตัวนั้นโดยละเอียด และบันทึกลงในแบบฟอร์มต่อไป 

3.4.6 สังเกตอาการสัตว์รายตัว โดยมีการสังเกตความผิดปกติภายนอกดังนี้ สังเกตที่ตาว่ามีคราบน้ าตา
หรือมีข้ีตาหรือไม่,สังเกตสภาพขนและผิวหนังว่ามีสะเก็ดแผล, ขนร่วง, มีอาการบาดเจ็บเลือดออก
ตามร่างกายและมีการบวมบริเวณต่างๆหรือไม่ ถ้าพบความผิดปกติให้น าสัตว์จากกรงนั้นออกมา
ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง โดยฉีดพ่นโต๊ะตรวจด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ยกขวดน้ าออก
จากกรง ยกกรงวางลงบนโต๊ะตรวจ เลื่อนฝากรงให้เปิดอก แล้วท าการตรวจสุขภาพสัตว์อย่าง
ใกล้ชิด ด้วยการจับบังคับสัตว์ แล้วสังเกตอาการท่ัวร่างกายเพ่ิมเติม  เช่น ใต้ท้อง ซอกขา หากพบ
ความผิดปกติ ให้ท าการแยกสัตว์ที่มีอาการผิดปกติออกมาขังกรงเดี่ยว ระบุรายละเอียดสัตว์และ
หมายเลขกรงเดิมก่อนแยกบนป้ายหน้ากรงขังเดี่ยว  เมื่อตรวจอาการสัตว์เสร็จแล้วเลื่อนฝากรง
ปิดตามเดิม ใส่ขวดน้ า ยกกรงวางบนชั้น ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ที่มือและโต๊ะตรวจ 
บันทึกอาการที่ตรวจพบ พร้อมหมายเลขประจ ากรง และหมายเลขตัวสัตว์ ก่อนท าการตรวจ
สุขภาพสัตว์ในกรงต่อไป 

3.4.7 พร้อมสรุปสาเหตุเบื้องต้นและรายละเอียดต่างๆลงในแบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ เพ่ือรายงานให้ Attending veterinarian ทราบภายหลัง โดยหากเกิด
กรณีฉุกเฉินที่ต้องรีบแก้ปัญหาเร่งด่วน ให้โทรศัพท์แจ้ง Attending veterinarian เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขทันที 

3.4.8 น าเอกสารรายงานการตรวจสุขภาพสัตว์ พ้ืนที่ เลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อส่งให้แก่ Attending 
veterinarian เพ่ือรับทราบผลการตรวจประจ าวัน และร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้ง
แจ้งนักวิจัยให้ทราบในล าดับถัดไป 

3.4.9 บันทึกข้อมูลอาการผิดปกติของสัตว์ป่วยมาบันทึกลงในตารางโดยใช้ Microsoft Excel  
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3.4.10 น าข้อมูลสัตว์ป่วยที่ได้ตลอดทั้งปีงบประมาณจากตารางมาสร้างกราฟ เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง
ชัดเจน 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา  
น าข้อมูลอาการผิดปกติในสัตว์หรืออาการป่วยมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

statistics) โดยท าการแยกอาการผิดปกติในสัตว์ที่พบใน 1 ปี ออกมาแล้วหาค่าร้อยละที่พบใน 1 ปี ว่ามี
อาการผิดปกติในแต่ละกลุ่มอาการจ านวนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วท าการวิเคราะห์ว่าพบอาการใดมากท่ีสุด สาเหตุ
ที่เกิดอาการผิดปกติเกิดจากอะไร เพ่ือที่สัตวแพทย์จะวางแผนเพ่ือหาแนวทางป้องกันหรือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์และการอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิเคราะห์ 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบและวิจัยของนักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ Strict Hygienic Conventional และผล
การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ท าการ
ตรวจสอบอาการสัตว์ทดลองประจ าวัน รวมทั้งได้รับรายงานจากพนักงานเลี้ยงสัตว์แล้วเข้าตรวจสอบ
อาการทันทีที่ได้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้ 
 4.1.1.1 ปริมาณสัตว์ทดลองชนิดหนูไมซ์และหนูแรท แยกเป็น 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หนูแรทสาย
พันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat และหนูไมซ์สายพันธุ์ BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu, ICR 
ที่ปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ 2559 ดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพ้ืนที่ Animal room 1 ถึง Animal room 9 ใน
พ้ื น ที่  Strict Hygienic Conventional ข อ ง ศู น ย์ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 

 

ล าดับที่ สายพันธุ์ จ านวนสัตว์(ตัว) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 BALB/cMlac-nu 111 8 
2 BALB/cMlac 134 9 

3 ICR 18 1 

4 Sprague Dawley 551 39 
5 Wistar 611 43 

  รวมทั้งสิ้น 1,425 100 
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ภาพที่ 4.1 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพื้นที่ Animal room 1 ถึง Animal room 9 
ในพื้ นที่  Strict Hygienic Conventional ของศูนย์ สั ต ว์ทดลองภาคตะ วันออกเฉี ยง เหนื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 

จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2559 มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองชนิดหนูไมซ์ สายพันธุ์  BALB/cMlac-nu จ านวน 111 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8 สายพันธุ์  
BALB/cMlac จ านวน 134 ตัว คิดเป็นร้อยละ 9  สายพันธุ์ ICR จ านวน 18 ตัว คิดเป็นร้อยละ 1 สายพันธุ์ 
Sprague Dawley 551 ตัว คิดเป็นร้อยละ 39 สายพันธุ์ Wistar จ านวน 611 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43  
ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 2559 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หนูแรท สายพันธุ์ Wistar 
มากที่สุด 

4.1.1.2 จากการตรวจสอบอาการสัตว์ประจ าวันของสัตวแพทย์หลังจากนักวิจัยเริ่มท าการ
ทดสอบและวิจัยนั้น พบสัตว์ทดลองที่แสดงอาการผิดปกติหลายอาการด้วยกัน โดยสามารถแยกให้เห็น
ชัดเจนว่า สัตว์ทดลอง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat และ
หนู ไมซ์สายพันธุ์  BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu, ICR ที่ปฏิบัติการวิจัยใน พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional จ านวน 1,425 ตัว ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2559 แต่
ละสายพันธุ์พบอาการผิดปกติกี่ตัวและมีสัตว์แสดงอาการผิดปกติด้วยกลุ่มอาการใดบ้าง ดังตารางที่ 4.2 - 
ตารางที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.2 – ภาพที่ 4.3 
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จ านวนสัตว์(ตัว) คิดเป็นร้อยละ (%)
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ตารางที่ 4.2 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพ่ือทดสอบและวิจัยในห้อง
เลี้ยงสัตว์ Animal room 1 ถึง Animal room 9 พ้ืนที ่Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 

 

ล าดับที่ สายพันธ ุ์ จ านวนสัตว์ทีแ่สดงความผิดปกติ (ตัว) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 BALB/cMlac-nu 10 17 
2 BALB/cMlac 15 24 

3 ICR 1 2 

4 Sprague Dawley 18 30 
5 Wistar 16 27 

  รวมทั้งสิ้น 60 100 

 

ภาพที่ 4.2 จ านวนสัตว์ทดลองท่ีแสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพื่อทดสอบและวิจัยใน
ห้องเลี้ยงสัตว์ Animal room 1 ถึง Animal room 9 พื้นที ่Strict Hygienic Conventional ของ
ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 
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จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2559 มีสัตว์ทดลองที่แสดง
อาการผิดปกติทั้งหมด 60 ตัว โดยแยกได้ตามสายพันธุ์สัตว์ที่พบอาการผิดปกติ คือ  หนูไมซ์สายพันธุ์ 
BALB/cMlac-nu พบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ 10 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 17 สายพันธุ์ BALB/cMlac จ านวน 
15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 25 สายพันธุ์ ICR จ านวน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 2 สายพันธุ์ Sprague Dawley 18 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 30 สายพันธุ์ Wistar จ านวน 16 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27 ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 
2559 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตว์สายพันธุ์ที่พบอาการผิดปกติมากที่สุด คือ หนูแรท สาย
พันธุ์ Sprague Dawley 

 
ตารางที่ 4.3 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการขณะท าการเลี้ยงเพ่ือ

ทดสอบและวิ จั ย ในห้ อง เลี้ ยงสั ตว์  Animal room 1 ถึ ง  Animal room 9 พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

 

ล าดับที่ กลุ่มอาการ จ านวนสัตว์แสดงความผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ (%) 
1 ตาผิดปกติ 10 17 

2 ทางเดินหายใจผิดปกติ 10 17 

3 ทางเดินอาหารผิดปกติ 2 3 
4 ระบบประสาทผิดปกติ 2 3 

5 ผิวหนังผิดปกติ 26 43 
6 ระบบหลอดเลือดผิดปกติ 10 17 

  รวมทั้งสิ้น 60 100 
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ภาพที่ 4.3 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการ ปีงบประมาณ 2559 

 
จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2559 มีสัตว์ทดลองที่แสดง

อาการผิดปกติทั้งหมด 60 ตัว โดยแยกได้ตามกลุ่มอาการท่ีพบอาการผิดปกติ คือ 1. ตาผิดปกติจ านวน 10 
ตัว (17%) 2. ทางเดินหายใจผิดปกติจ านวน 10 ตัว (17%) 3. ทางเดินอาหารผิดปกติ จ านวน 2 ตัว (3%) 
4. ระบบประสาทผิดปกติ จ านวน 2 ตัว (3%) 5. ผิวหนังผิดปกติ จ านวน 26 ตัว (43%) 6. หลอดเลือด
ผิดปกติ จ านวน 10 ตัว (17%) ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 2559 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลุ่มอาการผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ ผิวหนังผิดปกติ และกลุ่มอาการที่พบน้อยที่สุดคือ ทางเดินอาหาร
ผิดปกติและระบบประสาทผิดปกติ 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์จ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบและวิจัยของนักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ Strict Hygienic Conventional และผล
การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ท าการ
ตรวจสอบอาการสัตว์ทดลองประจ าวัน รวมทั้งได้รับรายงานจากพนักงานเลี้ยงสัตว์แล้วเข้าตรวจสอบ
อาการทันทีที่ได้รับแจ้ง ดังต่อไปนี้ 

4.1.2.1 ปริมาณสัตว์ทดลองชนิดหนูไมซ์และหนูแรท แยกเป็น 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หนูแรทสาย
พันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat และหนูไมซ์สายพันธุ์ BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu, ICR 
ที่ปฏิบัติการวิจัยในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ 2560 ดังตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 

 
ตารางที่ 4.4 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพ้ืนที่ Animal room 1 ถึง Animal room 9 ใน

พ้ื น ที่  Strict Hygienic Conventional ข อ ง ศู น ย์ สั ต ว์ ท ด ล อ ง ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 

 

ล าดับที่ สายพันธุ์ จ านวนสัตว์ (ตัว) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 BALB/cMlac-nu 60 3 

2 BALB/cMlac 516 24 

3 ICR 306 14 

4 Sprague Dawley 608 28 

5 Wistar 646 30 

  รวมทั้งสิ้น 2,136 100 
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ภาพที่ 4.4 จ านวนสัตว์ทดลองที่เลี้ยงดูแลในพ้ืนที่ Animal room 1 ถึง Animal room 9 ใน
พ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในปีงบประมาณ 2560 

จากตารางที่ 4.4 และภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2560 มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองชนิดหนูไมซ์ สายพันธุ์  BALB/cMlac-nu จ านวน 60 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3 สายพันธุ์  
BALB/cMlac จ านวน 516 ตัว คิดเป็นร้อยละ 24  สายพันธุ์ ICR จ านวน 306 ตัว คิดเป็นร้อยละ 14 สาย
พันธุ์ Sprague Dawley 608 ตัว คิดเป็นร้อยละ 28 สายพันธุ์ Wistar จ านวน 646 ตัว คิดเป็นร้อยละ 30  
ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 2560 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์
สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หนูแรทสายพันธุ์ Wistar มากที่สุด 

4.1.2.2 จากการตรวจสอบอาการสัตว์ประจ าวันของสัตวแพทย์หลังจากนักวิจัยเริ่มท าการ
ทดสอบและวิจัยนั้น พบสัตว์ทดลองที่แสดงอาการผิดปกติหลายอาการด้วยกัน โดยสามารถแยกให้เห็น
ชัดเจนว่า สัตว์ทดลอง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ หนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat และ
หนู ไมซ์สายพันธุ์  BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu, ICR ที่ปฏิบัติการวิจัยใน พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional จ านวน 1,425 ตัว ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2560 
แต่ละสายพันธุ์พบอาการผิดปกติกี่ตัวและมีสัตว์แสดงอาการผิดปกติด้วยกลุ่มอาการใดบ้าง ดังตารางที่ 4.5 
- ตารางที่ 4.6 และ ภาพที่ 4.5 – ภาพที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพ่ือทดสอบและวิจัยในห้อง
เลี้ยงสัตว์ Animal room 1 ถึง Animal room 9 พ้ืนที ่Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560  

ล าดับที่ สายพันธุ์ จ านวนสัตว์แสดงความผิดปกติ (ตัว) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 BALB/cMlac-nu 1 1 
2 BALB/cMlac 12 12 

3 ICR 50 52 
4 Sprague Dawley 19 20 

5 Wistar 15 15 

  รวมทั้งสิ้น 97 100 

 

 

ภาพที่ 4.5 จ านวนสัตว์ทดลองท่ีแสดงความผิดปกติขณะท าการเลี้ยงเพื่อวิจัยในห้องเลี้ยงสัตว์ 
Animal room 1 ถึง Animal room 9 พื้นที ่Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 
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จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2560 มีสัตว์ทดลองที่แสดง
อาการผิดปกติทั้งหมด 97 ตัว โดยแยกได้ตามสายพันธุ์สัตว์ที่พบอาการผิดปกติ คือ  หนูไมซ์สายพันธุ์ 
BALB/cMlac-nu พบสัตว์แสดงอาการผิดปกติ 1 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 1 สายพันธุ์ BALB/cMlac จ านวน 12 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 12 สายพันธุ์ ICR จ านวน 50 ตัว คิดเป็นร้อยละ 52 สายพันธุ์ Sprague Dawley 19 
ตัว คิดเป็นร้อยละ 20 สายพันธุ์ Wistar จ านวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 15 ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 
2560 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตว์สายพันธุ์ที่พบอาการผิดปกติมากที่สุด คือ หนู ไมซ์ สาย
พันธุ์ ICR 

ตารางที่ 4.6 จ านวนสัตว์ทดลองที่แสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการขณะท าการเลี้ยงเพ่ือ
ทดสอบและวิ จั ย ในห้ อง เลี้ ยงสั ตว์  Animal room 1 ถึ ง  Animal room 9 พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

 
ล าดับที่ กลุ่มอาการ จ านวนสัตว์แสดงความผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ (%) 

1 ตาผิดปกติ 18 19 
2 ทางเดินหายใจผิดปกติ 50 51 

3 ทางเดินอาหารผิดปกติ 1 1 

4 ระบบประสาทผิดปกติ 1 1 
5 ผิวหนังผิดปกติ 9 9 

6 ระบบหลอดเลือดผิดปกติ 18 19 

  รวมทั้งสิ้น 97 100 
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ภาพที่ 4.6 จ านวนสัตว์ทดลองท่ีแสดงความผิดปกติแยกตามกลุ่มอาการ ปีงบประมาณ 2560 
 
จากตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2560 มีสัตว์ทดลองที่แสดง

อาการผิดปกติทั้งหมด 97 ตัว โดยแยกได้ตามกลุ่มอาการที่พบอาการผิดปกติ คือ 1. ตาผิดปกติจ านวน 18 
ตัว (19%) 2. ทางเดินหายใจผิดปกติจ านวน 50 ตัว (51%) 3. ทางเดินอาหารผิดปกติ จ านวน 2 ตัว (1%) 
4. ระบบประสาทผิดปกติ จ านวน 1 ตัว (1%) 5. ผิวหนังผิดปกติ จ านวน  ตัว (9%) 6. หลอดเลือดผิดปกติ 
จ านวน 18 ตัว (19%) ดังนั้นจึงพบว่าในปีงบประมาณ 2560 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาการ
ผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ ทางเดินหายใจผิดปกติ และกลุ่มอาการที่พบน้อยที่สุดคือ ทางเดินอาหาร
ผิดปกติและระบบประสาทผิดปกติ 
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่พบอาการผิดปกติในขณะที่เลี้ยงดูแลเพ่ือ
การทดสอบและวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  Strict 
Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ 2560 แยกตามกลุ่มอาการ ดังตารางที่ 4.7 และ ภาพที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่พบอาการผิดปกติในขณะที่เลี้ยงดูแล
เพ่ือการทดสอบและวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ ยงสัตว์ 
Strict Hygienic Conventional ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใน
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 แยกตามกลุ่มอาการ 

 
ล าดับ

ที ่ กลุ่มอาการ 
จ านวนสัตว์ทีแ่สดงความ

ผิดปกติ ปีงบประมาณ 2559 
จ านวนสัตว์ทีแ่สดงความ

ผิดปกติ ปีงบประมาณ2560 
1 ตาผิดปกติ 10 18 

2 ทางเดินหายใจผิดปกติ 10 50 

3 ทางเดินอาหารผิดปกติ 2 1 
4 ระบบประสาทผิดปกติ 2 1 

5 ผิวหนังผิดปกติ 26 9 

6 ระบบหลอดเลือดผิดปกติ 10 18 
  รวมทั้งสิ้น 60 97 
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ภาพที่ 4.7 การเปรียบเทียบอาการผิดปกติในสัตว์ทดลองระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560 

จากตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2559 เปรียบเทียบกับปี 2560 
มีสัตว์ทดลองที่แสดงอาการผิดปกติ โดยแยกได้ตามกลุ่มอาการที่พบอาการผิดปกติ คือ 1. ตาผิดปกติ ปี 
2560 พบมากกว่าปี 2559 2. ทางเดินหายใจผิดปกติปี 2560 พบมากกว่าปี 2559  3. ทางเดินอาหาร
ผิดปกติ พบในปี 2559 มากกว่าปี 2560 และ 4. ระบบประสาทผิดปกติในปี 2559 มากกว่าปี 2560 และ 
5. ผิวหนังผิดปกติ พบในปี 2559 มากกว่าปี 2560 และ 6. หลอดเลือดผิดปกติ พบในปี 2560 มากกว่าปี 
2559  
4.2 การอภิปรายผล 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์จ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบและวิจัยของนักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ Strict Hygienic Conventional และผล
การวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ
งานทดสอบและวิ จั ยด้ านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์ สั ตว์ ทดลองภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หนูแรท สายพันธุ์ Wistar ในการทดลองมากที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
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ทราบปริมาณการใช้งานสัตว์ทดลองและวางแผนการผลิตสัตว์ทดลองให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักวิจัยในอนาคตต่อไป  

การตรวจสอบอาการสัตว์ประจ าวันของสัตวแพทย์นั้น ในปีงบประมาณ 2559 พบว่ามีการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสัตว์สายพันธุ์ที่พบอาการผิดปกติมากที่สุด คือ หนูแรท สายพันธุ์ Sprague 
Dawley และเมื่อจ าแนกจ านวนสัตว์ตามอาการผิดปกติพบว่ากลุ่มอาการผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ 
ผิวหนังผิดปกติ ซึ่งเมื่อตรวจสอบหาสาเหตุของอาการผิวหนังผิดปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการกัดกัน
ของหนูเพศผู้ที่แสดงอาการข่มตัวอ่ืนจากการเป็นสัตว์สังคมและการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วไม่ได้รับการ
ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 

4.2.2 ในปีงบประมาณ 2560 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในพ้ืนที่ 
Strict Hygienic Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยใช้หนูแรทสายพันธุ์ Wistar มากที่สุดซึ่งจากการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์นี้ สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการทราบปริมาณการใช้งานสัตว์ทดลองและวางแผนการผลิตสัตว์ทดลองให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักวิจัยในอนาคตต่อไป  

การตรวจสอบอาการสัตว์ประจ าวันของสัตวแพทย์นั้น พบว่าการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบ
และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตว์
สายพันธุ์ที่พบอาการผิดปกติมากที่สุด ในปีงบประมาณ 2560 คือ หนูไมซ์ สายพันธุ์ ICR กลุ่มอาการ
ผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ ทางเดินหายใจผิดปกติ ซึ่งเมื่อหาสาเหตุของการเกิดอาการทางเดินหายใจ
ผิดปกติในโครงการวิจัยที่พบสัตว์แสดงอาการดังกล่าวพบว่า เกิดจากเทคนิคการป้อนสารที่ขาดความ
ช านาญของนักวิจัย ท าให้เกิดปัญหาเข็มป้อนสารแทงทะลุ เกิดการบวมคั่งของสารที่ใต้ผิวหนัง และเมื่อ
สัตว์เสียชีวิตสัตวแพทย์ท าการผ่าชันสูตรซากพบว่ามีการแทงทะลุจนสารออกมาคั่งใต้ผิวหนังชัดเจน และมี
หลายตัวที่เกิดการส าลักสารจนเกิดปัญหาปอดบวมจากการส าลักสาร (Aspiration pneumonia) 

4.2.3 เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560 พบว่าในปีงบประมาณ 
2560 มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาการผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอาการทางเดิน
หายใจผิดปกติ ซึ่งตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจผิดปกติ คือ เทคนิคการ
ป้อนสารที่ขาดความช านาญของนักวิจัย แต่ปีงบประมาณ 2559 พบปัญหาผิวหนังผิดปกติมากที่สุด โดย
เมื่อตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากการกัดแทะกัน ไม่ได้เกิดจากเทคนิคปฏิบัติการของนักวิจัยจึงได้
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พิจารณากลุ่มอาการที่พบมากล าดับสองในปี 2559 พบว่ามี 3 กลุ่มอาการที่พบในจ านวนที่เท่ากัน คือ ตา
ผิดปกติ ทางเดินหายใจผิดปกติและระบบหลอดเลือดผิดปกติ จึงตรวจสอบสาเหตุการเกิดอาการผิดปกติ
ดังกล่าวพบว่า กลุ่มอาการผิดปกติที่ตา เกิดจากเทคนิคปฏิบัติการที่ผิดพลาดในการเจาะเลือดที่ตาจ านวน 
2 ตัว ที่เหลือพบอาการเป็นต้อที่ตาจากการทดลองเกี่ยวกับการเหนี่ยวน าให้หนูทดลองเกิดภาวะเบาหวาน 
ซึ่งเกิดจากกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนที่นักวิจัยขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการ คกส.มข. 

ส่วนทางเดินหายใจที่ผิดปกตินั้นเกิดจากเทคนิคการป้อนสารที่ขาดความช านาญของนักวิจัยท าให้
สัตว์ทดลองเกิดการส าลักสารและหายใจหอบผิดปกติ ล าดับสุดท้ายที่พบในจ านวนที่เท่ากันคือ หลอด
เลือดผิดปกติ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าภาวะหลอดเลือดผิดปกติที่พบสัตว์จะมีอาการเลือดออกที่ตาและ
จมูกเกิดจากกระบวนการทดลองของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกั บภาวะความดันเลือดสูงซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนที่นักวิจัยขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการ คกส.มข.ซึ่งนักวิจัยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและกระบวนการที่ขออนุมัติถูกต้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป็นการศึกษาจ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบ
และวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์  Strict Hygienic 
Conventional และผลการวิ เ คราะห์ อาการผิ ดปกติ ในสั ตว์ ทดลอง ใน พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปีงบประมาณ 
2559 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสัตวแพทย์ได้ท าการตรวจสอบอาการสัตว์ทดลองประจ าวัน 
รวมทั้งได้รับรายงานจากพนักงานเลี้ยงสัตว์แล้วเข้าตรวจสอบอาการทันทีที่ได้รับแจ้ง โดยศึกษาใน
สัตว์ทดลองจ านวน 2 ชนิด 5 สายพันธุ์ คือ หนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley Rat และ Wistar rat และ
หนู ไมซ์สายพันธุ์  BALB/cMlac , BALB/cMlac-nu , ICR ที่ปฏิบัติการวิจัยใน พ้ืนที่  Strict Hygienic 
Conventional ตั้งแต่ห้อง Animal room 1 ถึง Animal room 9 สามารถแยกเป็นกลุ่มอาการ ได้ 6 
กลุ่มอาการ คือ 1. ตาผิดปกติ 2. ทางเดินหายใจผิดปกติ 3. ทางเดินอาหารผิดปกติ 4. ระบบประสาท
ผิดปกติ จ านวน 5. ผิวหนังผิดปกติ 6. หลอดเลือดผิดปกติ โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์มีข้อสรุป
ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 จากการวิเคราะห์จ านวนสัตว์ทดลองทั้งหมดที่เลี้ยงดูแลเพ่ือการทดสอบและวิจัยของ
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ Strict Hygienic Conventional 
และ ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2559 และปี 
2560 พบว่ามีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้หนูแรท สายพันธุ์ Wistar ในการทดลองมากท่ีสุดทั้ง 2 
ปีงบประมาณ ในปี 2559 ใช้มากถึง 611 ตัว และในปี 2560 ใช้ 646 ตัว จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มการใช้หนู
แรทสายพันธุ์นี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทราบปริมาณการใช้งานสัตว์ทดลองและวางแผนการผลิต
สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักวิจัยใน
อนาคตต่อไป  

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองในพ้ืนที่ Strict Hygienic Conventional 
เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560 พบว่าในปีงบประมาณ 2560 มีการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทดสอบและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาการผิดปกติที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มอาการทางเดินหายใจผิดปกติ ซึ่ง
ตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจผิดปกติ คือ เทคนิคการป้อนสารที่ขาดความ
ช านาญของนักวิจัย ท าให้สัตว์เกิดการบาดเจ็บและเกิดปัญหา Aspiration pneumonia จ านวนมาก แต่
ปีงบประมาณ 2559 พบปัญหาผิวหนังผิดปกติมากที่สุด โดยเมื่อตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากการกัด
แทะกัน ไม่ได้เกิดจากเทคนิคปฏิบัติการของนักวิจัย จึงได้พิจารณากลุ่มอาการที่พบมากล าดับสองในปี 
2559 พบว่ามี 3 กลุ่มอาการที่พบในจ านวนที่เท่ากัน คือ ตาผิดปกติ ทางเดินหายใจผิดปกติและระบบ
หลอดเลือดผิดปกติ จึงตรวจสอบสาเหตุการเกิดอาการผิดปกติดังกล่าวพบว่า กลุ่มอาการผิดปกติที่ตา เกิด
จากเทคนิคปฏิบัติการที่ผิดพลาดในการเจาะเลือดที่ตาจ านวน 2 ตัว ที่เหลือพบอาการเป็นต้อที่ตาจากการ
ทดลองเกี่ยวกับการเหนี่ยวน าให้หนูทดลองเกิดภาวะเบาหวานเสมือนคนที่ป่วยเป็นเบาหวานและมีการพบ
ต้อที่ตาตามมา ซึ่งความผิดปกตินี้เกิดจากกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนที่นักวิจัยขออนุมัติโครงการจาก
คณะกรรมการ คกส.มข.สัตวแพทย์ไม่สามารถท าการให้ยาเพ่ือรักษาเพราะอาจไปรบกวนกระบวนการ
ทดลองท าให้ได้ค่าแปรปรวนได้ 

ส่วนทางเดินหายใจที่ผิดปกติที่พบในปีงบประมาณ 2559 นั้นเกิดจากเทคนิคการป้อนสารที่ขาด
ความช านาญของนักวิจัยท าให้สัตว์ทดลองเกิดการส าลักสารและหายใจหอบผิดปกติ เมื่อสัตว์ซึมจน
เสียชีวิต สัตวแพทย์ท าการผ่าซากจึงพบปัญหาการแทงทะลุปอดและการส าลักสารเข้าปอดเกิด 
Aspiration pneumonia เช่นเดียวกันกับในปีงบประมาณ 60 ปัญหาล าดับสุดท้ายที่พบในจ านวนที่
เท่ากัน คือ หลอดเลือดผิดปกติ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าภาวะหลอดเลือดผิดปกตินั้นสัตว์จะมีอาการ
เลือดออกที่ตาและจมูกเกิดจากกระบวนการทดลองของนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะความดันเลือดสูง ซ่ึง
เกิดจากกระบวนการวิจัยตามขั้นตอนที่นักวิจัยขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการ คกศ.มข.ซึ่งนักวิจัย
ปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่ขออนุมัติถูกต้อง ดังนั้นสัตวแพทย์จึงไม่สามารถท าการให้ยาเพ่ือ
รักษาเพราะอาจไปรบกวนกระบวนการทดลองท าให้ได้ค่าแปรปรวนได้ ท าได้เพียงดูแลรักษาสวัสดิภาพ
สัตว์ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับน้ าและอาหารอย่างเพียงพอเท่านั้น 

จากการวิเคราะห์อาการผิดปกติในสัตว์ทดลองทั้ง 5 สายพันธุ์ในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง  Strict 
Hygienic Conventional สรุปได้ว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดและเป็นต้นเหตุของอาการผิดปกติใน
สัตว์ทดลอง จนสัตว์แสดงอาการป่วยและเสียชีวิต คือ กลุ่มอาการทางเดินหายใจผิดปกติ ที่มีสาเหตุหลัก
มาจากเทคนิคการป้อนสารที่ขาดความช านาญและขาดความระมัดระวังของนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ ซึ่งปัญหานี้
สัตวแพทย์สามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้ โดยการวางแผนการอบรมนักวิจัยในการปฏิบัติการ
ป้อนสารด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีการเน้นย้ าเทคนิคการป้อนสารเป็นพิเศษและก ากับดูแลให้สามารถ
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ปฏิบัติการป้อนสารได้ก่อนเริ่มการทดลอง รวมทั้งให้นักวิจัยจัดท าแผนการวิจัยเพ่ือให้สัตวแพทย์ได้เข้าไป
ก ากับดูแลการปฏิบัติการป้อนสารอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมั่นใจว่านักวิจัยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ไม่ท าให้สัตว์บาดเจ็บและเสียชีวิต 
5.2 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 5.2.1 สัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ควรมีการจัดอบรมให้แก่นักวิจัยกลุ่ม
ย่อยก่อนการเริ่มปฏิบัติการในสัตว์ โดยสอบถามนักวิจัยเรื่องความช านาญในเทคนิคที่ระบุไว้ในเอกสารที่
ขออนุมัติจริยธรรมจากคณะกรรมการ คกศ.มข.เพ่ือให้มั่นใจว่านักวิจัยสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่ระบุ
ประสบการณ์ในเอกสาร 

5.2.2 กรณีท่ีมีโครงการวิจัยเข้ามาใช้บริการใหม่ทุกโครงการต้องมีการส่งแผนการวิจัย เพ่ือให้สัตว
แพทย์ได้เข้าตรวจสอบตามวันและเวลาที่ระบุในแผนและสามารถก ากับดูแลการปฏิบัติการกับสัตว์อย่าง
ใกล้ชิด 

5.2.3 กรณีมีสัตว์ที่แสดงอาการผิดปกติให้ท าการแยกสังเกตอาการทุกครั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากสัตว์ตัวอ่ืนที่อยู่ในกรงเดียวกันเหยียบหรือกัดแทะแล้ว ยังช่วยป้องกันการติดต่อ
ของโรคติดเชื้อท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดหมายได้ 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
 5.3.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาทางพยาธิวิทยา ของสัตว์ที่พบอาการผิดปกติจน
สัตว์เสียชีวิต โดยการผ่าซากและเก็บตัวอย่างอวัยวะที่ส าคัญ อาทิเช่น ปอด ตับ ล าไส้ ส่งตรวจและท า
สไลด์เพื่อให้เห็นการผิดปกติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นของอวัยวะ 
 5.3.1 ศึกษาโปรแกรมการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ (Health monitoring program) ด้วยวิธี 
Short panel  โดยเก็บตัวอย่างสัตว์ส่งตรวจ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
ความถี่ทุกๆ 3 เดือน โดยใช้ Sentinel animal 



เอกสารอ้างอิง 
 

ทวีศักดิ์ เขตเจริญ, วัลลภ ลิขิตสุนทรวงศ์, อรอุมา สิงหะ, เยาวลักษณ์ พนาเวชกิจกุล, สุเมธ อ าภาวงศ์, 
กาญจนา เข่งคุ้ม.การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์ด้านสถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองปลอดเชื้อ
จ าเพาะ ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 2553. หน้า 211-218. 

เบญจมาส อินทรบุตร, ญาณิน ลิมปานนท์, อัจฉรา แก้วน้อย. การทดสอบพิษกึ่เงเรื้อรังของสมุนไพรใบ
กฤษณา. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์. 2558; vol 15 No.1: หน้า 87. 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559. (2559, 24 
มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 71 ง, หน้า 21-25. 

ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ก าหนดประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2559. (2560, 18 
มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 21 ง, หน้า 26-27. 

ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, สุทธิลักษณ์ ปทุมราช, สมชัย นิรุตติศาสน์, ปกรัฐ หังสสูต, มณฑล เลิศวรปรีชา. 
2554. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธีภูมิคุมกันบ าบัด. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.  

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . รายงานประจ าปี 2556 ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . รายงานประจ าปี 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2559 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . รายงานประจ าปี 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล.  สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare). (ออนไลน์). 
https://nlac.mahidol.ac.th/acth/index.php/veterinarian/animal-welfare. สืบค้นเมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2563. 

https://nlac.mahidol.ac.th/acth/index.php/veterinarian/animal-welfare.%20สืบค้นเมื่อวันที่%209%20กันยายน%202563
https://nlac.mahidol.ac.th/acth/index.php/veterinarian/animal-welfare.%20สืบค้นเมื่อวันที่%209%20กันยายน%202563


53 
 

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. การศึกษาวิจัยทางพิษวิทยาของสมุนไพร. (ออนไลน์). 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research. สืบค้นเมื่อวันที่  
15 กันยายน 2563   

สมเกียรติ วงษ์ทิม. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532. 
หน้า 63. 

อุตรา จามีกร. คู่ มือการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2551. หน้า 9-11. 

Animal Welfare Information Center (Online).Pain and distress references: 2007. 
Available at https://www.nal.usda.gov/awic/animal-welfare-assessment 

Arnd SS, Lohavech D, Vant’t Klooster J, Ohl F. 2010. Co -species housing in mice 
and rats: Effects on physiological and behavioural stress responsivity. Horm 
Behav 57:342-351. 

Butler TM, Brown BG, Dysko RC, Ford EW, Hoskins DE, Klein HJ, Levin JL, Murray 
KA, Rosenberg DP, Southers JL, Swenson RB. 1995. Medical management. In: 
Bennett BT, Abee CR, Hendrickson R, eds. Nonhuman Primates in Biomedical 
Research: Biology and Management. San Diego: Academic P ress. P 255-334. 

Flegal MC, Fox LK, Kuhlman SM. 2009. Principles of anesthesia monitoring: 
Respiration. J Invest Surg 22:452-454. 

Fox LK, Flegal MC, Kuhlman SM. 2008. Principles of anesthesia monitoring: Body 
temperature. J Invest Surg 21:373-374. 

Hanna-Marja Voipio, P Baneux, I A Gomez de Segura, J Hau, S Wolfensohn. 2008. 
Guidelines for the veterinary care of laboratory animals. Lab Anim. 42:1. 

Haskins SC, Eisele PH. 1997. Postoperative support and intensive care. In: Kohn DF, Wixson 
SK, White WJ, Benson GJ, eds. Anesthesia and Analgesia in Laboratory animals. New 
York: Academic Press. P 381-382. 

John J. Bogdanske, BA Scott Hubbard-Van Stelle, AS, CVT, RLATG Margaret Rankin Riley, BS 
Beth M. Schiffman, BS, CVT, RLATG. 2010. Laboratory rat procedural techniques. 
P 1. 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal/research_poison/research


54 
 

Kuhlman SM. 2008. Principles of anesthesia monitoring: Introduction. J Invest Surg 21:161-
162. 

Maggio-Price L, Shows D, Waggie K, Burich A, Zeng W, Escobar S, Morrissey P, Viney JL. 
2002. Helicobacter bilis infection accelerates and H. hepaticus infection delays the 
development of colitis in multiple drug resistance-deficient (mdr1a-/-) mice. Am J 
Pathol 160:739-751. 

National Research Council. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. 8th ed. 
  Washington, DC: National Academies Press; 2011. 
NRC. 2008. Recognition and Alleviation of Distress in Laboratory Animals. Washington: 

National Academies Press. 
Kari Jones. 2015. UBC Animal Care Guidelines. Oral Dosing in Adult Mice and Rats. P 7. 
UFAW. 1989. Surgical procedures. In: Guidelines on the Care of Laboratory Animals and 

Their Use for Scientific Purposes III. London. P 3-15. 



55 
 

ประวัติผู้จัดท ำ 

ชื่อ   นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน  สัตวแพทย ์ ระดับปฏิบัติการ 

วัน เดือน ปี เกิด  31 มกราคม 2521 

อำย ุ   42 ปี  

สถำนที่เกิด  จังหวัดขอนแก่น 

ที่อยู่ปัจจุบัน  11/201 หมู่ 14 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น  40002  

E-mail: nichapa@kku.ac.th  โทรศัพท ์0897024108 

 ประวัติกำรศึกษำ 

   พ.ศ. 2547  ปริญญาตรี   สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

mailto:pattde@kku.ac.th%20โทรศัพท์

	ปกวิเคราะห์
	คำรับรองในการนำงานวิเคราะห์มาใช้ในการปฏ
	คำนำ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	เอกสารอ้างอิง
	ประวัติผู้จัดทำ หน้า 55

