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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

สัตว์ทดลองที่ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์นั้นมีหลายชนิดและมีขนาดแตกต่างกันไป ได้แก่ หนูแรท หนูไมซ์ 

หนูแฮมสเตอร์ หนูตะเภา กระต่ายและจ าพวก non-human primate ในภาระงานหลักของสัตวแพทย์ผู้ดูแลการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ คือ การดูแลสุขภาพสัตว์ทดลองให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติระหว่างการทดลอง

ซึ่งสัตว์ทดลองที่น ามาทดลองนั้นเมื่อเริ่มมีการทดสอบ วิจัย อาจมีกระบวนการมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น 

ในการทดสอบพิษเฉียบพลันและการทดสอบพิษก่ึงเรื้อรัง ต้องมีการป้อนสารที่ต้องการทดสอบ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า

จะพบสัตว์มีอาการป่วยจากอาการบาดเจ็บจากเทคนิคปฏิบัติการที่ผิดพลาด หรือสัตว์ป่วยตายจากสารที่นักวิจัยท า

การป้อนซึ่งเป็นเหตุให้สัตวแพทย์ต้องท าการผ่าตัดเพ่ือชันสูตรซากหาสาเหตุการตาย หรือในกรณีที่สัตว์ทดลอง

สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้จนครบก าหนดสิ้นสุดการทดลองแต่ในขั้นตอนสุดท้าย นักวิจัยจะต้องมีการการุณยฆาตสัตว์

เพ่ือเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพ่ือวิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังนั้นการผ่าชันสูตรซากและการเก็บตัวอย่างจึงมีความส าคัญอย่าง

ยิ่งส าหรับสัตวแพทย์และนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทดลอง ทั้งนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชันสูตรซากอาจมีความแตกต่าง

กันไปตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการทดลอง แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานประจ าของศูนย์สัตว์ทดลอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเลี้ยงและใช้เฉพาะสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ได้แก่ หนูแรท หนูไมซ์และกระต่ายเท่านั้น 

จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับการผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลองขนาดเล็กขึ้น ซึ่งในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ได้ตระหนักในเรื่อง

จริยธรรมการใช้สัตว์ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้สัตว์ทดลอง จึงได้ขอความอนุเคราะห์หนูไมซ์กลุ่มควบคุมที่

นักวิจัยไม่ได้ให้สารใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อสัตว์แต่ต้องท าการการุณยฆาตเมื่อสิ้นสุดการทดลองตามหลักจริยธรรม

มาเป็นแบบอย่างในการผ่าชันสูตรซากและเก็บตัวอย่างเพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้นักวิจัยปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง ซึ่งในหนูไมซ์และหนูแรทนั้นก็มีวิธีการใกล้เคียงกันมาก หนูแรทสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการผ่าชันสูตร

ซากเพ่ือเก็บตัวอย่างเช่นเดียวกันกับหนูไมซ์ได้  

ทั้งนี้ในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์นั้นนอกจะมีการผ่าซากสัตว์เพ่ือเก็บตัวอย่าง

อวัยวะส่งตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา ตรวจหาเชื้อโรคและหาค่ าต่างๆที่ต้องการน าไปวิเคราะห์ใน

งานวิจัยแล้ว การผ่าซากเพ่ือท าการชันสูตรโรคสัตว์เมื่อพบสัตว์ป่วยตายระหว่างการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย
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นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสัตว์ป่วยตายจากสาเหตุใดเพ่ือหาแนวทางป้องกันได้ในอนาคต 

การวินิจฉัยโรคในสัตว์ทดลองหรือการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในสัตว์ทดลองหลังการทดสอบและ

วิจัยนั้น ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยเพ่ือให้ทราบผลการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายที่ถูกต้องแม่นย า จึง

ต้องมีวิธีการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือรักษาสภาพของตัวอย่างอวัยวะให้มีความสด มีขนาด ปริมาณเพียงพอที่จะ

ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละชนิด ซึ่งการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นจะท าให้ได้ผลคลาดเคลื่อนส่งผลให้การ

ชันสูตรโรคผิดพลาดได้ดังนั้นการชันสูตรจะต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและมีการศึกษาขั้นตอนหรือระบบ

ระเบียบในการชันสูตรให้ดี เพ่ือลดความผิดพลาดในการพบรอยโรคหรือความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในสัตว์ซึ่งจะ

ส่งผลต่อผลการทดลองหรือระบบการเลี้ยงดูแลสัตว์ตามปกติได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นแนวทางให้แก่สัตวแพทย์และนักวิจัยในการชันสูตรโรคสัตว์ทดลองหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน

สัตว์ที่ปฏิบัติการวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.สนับสนุนและช่วยอธิบายการวิเคราะห์โรคสัตว์ทดลองในทางคลินิก 

3.เป็นแนวทางในการผ่าซากและเก็บตัวอย่างจากสัตว์ทดลองซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัยของนักวิจัย 

4.ช่วยควบคุมป้องกันโรคในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ซึ่งต้องมีการก าจัดและป้องกันอย่างเคร่งครัด 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

เพ่ือให้ได้มีคู่มือการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ในการผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลองที่พบความผิดปกติระหว่าง

การวิจัย หรือเป็นแนวทางการผ่าซากเพ่ือเก็บตัวอย่างจากสัตว์เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาค่าทางเคมีหรือวิเคราะห์ทาง

พยาธิวิทยาให้แก่นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งสามารถ

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีขั้นตอนชัดเจนที่ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้ ตลอดจนลด

ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์และนักวิจัยที่ต้องการผ่าเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลอง 

1.4 ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือปฏิบัติงาน “เทคนิคการผ่าซากเพ่ือเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลองขนาดเล็ก” เล่มนี้ จัดท าขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้าตามแนวทางวิธีปฏิบัติและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และมีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนวิธีการบางขั้นตอนจาก
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ประสบการณ์ท างานจริงของสัตวแพทย์ประจ าศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอน

ตั้งแต่การตรวจพบสัตว์ป่วยตายหรือสัตว์ที่มีอาการผิดปกติแล้วท าการวางยาสลบเกินขนาดเพ่ือท าการการุณยฆาต

สัตว์ทดลองเพ่ือหาสาเหตุการตายหรือหาสาเหตุอาการผิดปกตินั้น โดยมีการอธิบายรายละเอียดตั้งแต่ชนิดของ

ยาสลบและวิธีการที่น ามาใช้การุณยฆาตสัตว์ที่มีชีวิต การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ การเตรียมซากสัตว์ไปจนถึง

กระบวนการเปิดผ่าซากทลีะส่วนไปจนถึงการเก็บตัวอย่างอวัยวะเพ่ือส่งตรวจ 

 

 

 



บทที่ 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

2.1.1 ประวัติศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นสถานที่มีการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพ่ืองานสอน งานวิจัย งานทดสอบ และผลิตชีววัตถุของคณะและหน่วยงาน

ต่างๆ ที่ต้องใช้สัตว์ยังไม่มีสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง

กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ ซึ่งยากต่อการก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานที่ดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้

แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2543 ซึ่งคณะท างานดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากคณะต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการดูแล

สัตว์  เมื่อมีการรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง   คณะท างานได้

เห็นความจ าเป็นของการมีหน่วยงานกลางเพ่ือรองรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองในระดับ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผลงานวิจัยนั้น สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนสามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่นที่

จ าเป็นในการเลี้ยงสัตว์ทดลองในระดับภูมิภาค จึงมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์สัตว์ทดลองภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดสร้างอาคารเลี้ยงและ

ใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลเป็นส่วนกลางขึ้นมาใหม่   และมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้

ด าเนินการก่อสร้างศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  ซึ่งเป็น

อาคารที่มีระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสากล มีวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ

เอ้ือต่อการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ และมีการจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

ระหว่างสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายที่จะให้บริการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงาน

สอน มีความถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นพ้ืนฐานใน

การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับ

นานาชาติ 
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2.1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

 ปรัชญา : การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสร้างผลงานที่มีคุณภาพ 

 ปณิธาน : มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพ่ือยกระดับให้

สถานที่ เ ลี้ ย งและใช้สัตว์ เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เป็นส่ วนกลางของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์สัตว์ทดลองชั้นน าในการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล และ ศูนย์กลางการเรียนรู้ การบริการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

ส าหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พันธกิจ : ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล สนับสนุนงานวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาองค์ความรู้

งาน วิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง สนับสนุนนักวิจัยให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้

อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองแห่งชาติ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล 
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2.2 โครงสร้างการบริหารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงสร้างการบริหาร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หน่วยงาน ได้จัดโครงสร้างการบริหารโดยแบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น 3 งาน/หน่วย 

(1) งานเลี้ยงและบริการ (มีบุคลากร 10 คน) 
(2) งานตรวจสอบคุณภาพ (มีบุคลากร 2 คน) 
(3) งานบริหาร (มีบุคลากร 2 คน) 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานอธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

อธิการบดี 

หน่วยงานในกลุม่ 
กลุ่มสนับสนนุภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะกรรมการบริหาร 
 



7 
 

2.3 โครงสร้างอัตราก าลังศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างหน่วยงาน และอัตราก าลังท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

งานบริหาร (2) งานเลี้ยงและบริการ (10) งานตรวจสอบคุณภาพ (2) 

ภาระงาน 
- งานเลขานุการ 
- งานวางแผน 
- งานบุคคล 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานจรรยาบรรณใน

สัตว์ทดลอง 
 
 

ภาระงาน 
- งานตรวจสอบคุณภาพ 
- งานควบคุมคุณภาพ 
- งานรวบรวมข้อมูลวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลอง 
-  งานฝึกอบรมผู้เข้าใช้บริการ 
-  งานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ 
    คุณภาพ 
 

ภาระงาน 
- งานจัดหาสัตว์ทดลอง 
- งานตรวจรับและกักกัน 
- งานเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง 
- งานจัดหาและเตรียมการ 
- งานควบคุมสภาวะแวดล้อม 
- งานรับ-ส่งสัตว์ 
- งานป้องกันการติดเชื้อ 
-  งานผลิตสัตว์ทดลอง 
-  งานฝึกอบรมด้านการเลี้ยง

สัตว์ทดลอง 

ผู้อ านวยการ (1) 

สัตวแพทย์*  
พ.งบประมาณ  (2) 

นักวิทยาศาสตร์  
พ.งบประมาณ  (1) 

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
พ.เงินรายได้  (4) 
ลจ.เงินรายได้ (2)  
ช่างเทคนิค 
พ.เงินรายได้ (1) 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  
พ.เงินรายได้(1) พ.งบประมาณ(1) 

 

นักวิทยาศาสตร์  
พ.งบประมาณ  (1) 

พนักงานวิทยาศาสตร์  
พ.เงินรายได้ (1) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

ส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงานในกลุ่ม 

กลุ่มสนบัสนุนภารกิจและยทุธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

 

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะกรรมการบริหาร 
 

อธิการบด ี

จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  (พ.งบประมาณ) จ านวน 5 อัตรา  
2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (พ.เงินรายได้) จ านวน 7  อัตรา 
3. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ (ลจ.เงินรายได้) 2 อัตรา  

  รวมทั้งสิ้นจ านวน 14 อัตรา  ข้อมูล ณ 15 พ.ค. 63 
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2.4 จ านวนบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 14 คน  

ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 2.5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจเฉพาะ

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือด าเนินการในลักษณะวิสาหกิจ ซึ่งหน่วยงานมี

หน้าที่หลักสรุปได้ ดังนี้ 

1. ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล 

2. สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 

4. สนับสนุนนักวิจัยให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้

สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล 

 2.5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขอต าแหน่ง 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสัตวแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น

ประเภทต าแหน่ง

ต่างๆ 

จ านวน  

(คน) 

วุฒิการศึกษา อายุตัว

เฉลี่ย 

(ปี) 

อายุ

ราชการ

เฉลี่ย (ปี) 

ต่ ากว่าป.

ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
12 6 6 1 0 41.83 6.75 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 0 0 0 26 2 

รวม 14 8 6 1 0 39.57 6.07 
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ตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรักษาพยาบาลสัตว์ทดลองทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม

และสูติกรรม เพ่ือควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ทั่วไปที่พบในพ้ืนที่เลี้ยง
สัตว์ทดลอง 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ด้านห้องปฏิบัติการ 
ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค ด้านการ
ป้องกัน ควบคุม ก าจัดโรคสัตว์ ควบคุมป้องกันการติดเชื้อภายในอาคารและ
สิ่งแวดล้อม  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพดี และศึกษา
ด้านการผลิตสัตว์เบื้องต้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัย  

(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เช่น 
สอนนักศึกษา นักวิจัย ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการสัตวแพทย์ 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการสัตวแพทย์ 
เพ่ือให้บุคลกรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน  

 

 

 

 



บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ การการุณยฆาตและการผ่าซากเพ่ือเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลองขนาดเล็ก
ของศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สัตวแพทย์ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธี
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ แนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดถือตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องก าหนด
ประสบการณ์ของสัตวแพทย์ประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ  พ.ศ.2559 ข้อที่ 4 สัตวแพทย์ประจ า ณ 
สถานที่ด าเนินการ ต้องมีประสบการณ์การผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับอนุญาตใช้สัตว์ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 

ส าหรับมาตรฐานการดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ใช้มาตรฐานที่อ้างอิงตามข้อแนะน าส าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง 
(Guide for the care and use of laboratory animals) ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National 
Research Council, 2011) ซึ่งจะมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
สามารถเลี้ยงดูสัตว์ให้เจริญเติบโต มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีการติดเชื้อในระบบการเลี้ยงเพ่ือลดตัวแปรต่างๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่องานวิจัยให้น้อยที่สุด ท าให้ผลงานวิจัยที่ได้มีคุณภาพ ซึ่งได้ก าหนดให้สัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบ (Attending veterinarian : AV) รับผิดชอบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทดลอง
ทั้งหมดที่ถูกใช้ในสถาบัน โดยจะต้องมอบหมายอ านาจอย่างเป็นทางการพอเพียง ให้กับสัตวแพทย์
ผู้รับผิดชอบ (AV) ได้แก่การเข้าถึงสัตว์ทุกตัวและการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเพ่ือจัดการโปรแกรมการดูแล
ทางสัตวแพทย์ และด้านอ่ืนๆของการเลี้ยงและใช้สัตว์ เช่น การจัดการ การจัดที่อยู่อาศัยให้สัตว์ การ
ตรวจสอบดูแลสุขภาพสัตว์ และการจัดการเมื่อพบสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการทดลอง การการุณยฆาต
สัตว์ทดลอง ไปจนถึงการผ่าชันสูตรซากเพ่ือเก็บตัวอย่างและหาสาเหตุของโรค (National Research 
Council, 2011)   
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การเฝ้าระวัง การวินิจฉัยและควบคุมโรค  

 ในมาตรฐานที่อ้างอิงตามข้อแนะน าส าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the care 
and use of laboratory animals) ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Research Council, 
2011) ได้ก าหนดให้มีการเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การรักษาและควบคุมโรคโดยระบุให้มีวิธีการเฝ้าระวังและ
การวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม มีการรายงานและผ่าซากทันทีเมื่อพบการตายแบบกระทันหันและอาการ
เจ็บป่วย ความทรมานหรือความผิดปกติของสัตว์และตรวจสอบตามความจ าเป็น เพ่ือให้แน่ใจว่ามีวิธีการ
ดูแลทางสัตวแพทย์อย่างเหมาะสมและทันเวลา ควรแยกขังสัตว์ที่แสดงอาการของโรคติดต่อออกจากสัตว์
ที่มีสุขภาพดี หากพบหรือคาดว่าสัตว์ที่เลี้ยงภายในห้องเดียวกันสัมผัสเชื้อโรคซึ่งสามารถติดต่อได้ ควรให้
สัตว์กลุ่มนั้นอยู่ด้วยกันระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรค เมื่อสัตว์ที่อยู่ระหว่างการทดลอง
มีความผิดปกติระหว่างการทดลอง อาทิเช่น แสดงความเครียดและความเจ็บปวดนั้น สัตวแพทย์จะเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ โดยมีเกณฑืในการจ าแนกเมื่อพบสัตว์มีความผิดปกติระหว่างการทดลองแล้วเกิด
ความเครียดและความเจ็บปวด สัตวแพทย์จะเป็นผู้ประเมินระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิด
ขึ้นกับสัตว์ ทั้งที่เกิดจากการผ่าตัดและหลังการทดลอง ว่าอยู่ในระดับใด โดยสามารถอ้างอิงจากเอกสาร 
USDA pain level, The American association for laboratory animal science (AALAS) ดังนี้ 

กลุ่ม B (USDA category B):  สัตว์ทดลองถูกน ามาเพาะขยายพันธุ์ ปรับสภาพเลี้ยง เพ่ือใช้ใน
งานการเรียนการสอน งานทดสอบ งานทดลอง งานวิจัยหรืองานศัลยศาสตร์ แต่ยังไม่น าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์เหล่านั้นมีการสังเกตสัตว์ทดลองในสภาพความเป็นอยู่ธรรมชาติ 

  กลุ่ม C (USDA category C): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน อาจเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานขึ้นเพียงชั่วขณะหรือเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานขึ้นเพียง
เล็กน้อยโดยไม่จ าเป็นต้องให้ยาลดปวด 

  กลุ่ม D (USDA category D): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความ
ทุกข์ทรมานมาก จ าเป็นต้องให้ยาสลบ ยาระงับปวดหรือยากล่อมประสาท 

  กลุ่ม E (USDA category E): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความ
ทุกข์ทรมาน โดยไม่สามารถให้ยาสลบ ยาระงับปวด หรือยากล่อมประสาททั้งนี้ต้องมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์รองรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  และเมื่อสัตว์
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เกิดความผิดปกติขึ้นหลังการทดลอง อาจมีการป่วยหรือแสดงความเครียดโดยระบุระดับความเครียดและ
ความเจ็บปวดได้ตามหลัก USDA ข้างต้น  

การจัดการทางสัตวแพทย์  

 สัตว์ที่มีสุขภาพดีและได้รับการดูแลอย่างดีเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมี ซึ่งเป็นข้อเบื้องต้นส าหรับการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ควรมีความรู้และควรคุ้นเคยกับการใช้สัตว์นั้นๆ เพ่ือให้
การดูแลทางคลินิกมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบให้สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีวิธีการดูแล
ฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือต้องมีวิธีการรายงานจากพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ง่ายโดยสัตวแพทย์
สามารถเข้าตรวจสอบสัตว์ป่วยหรือซากได้เร็ว กรณีท่ีนักวิจัยเริ่มมีการให้สาร ไม่ว่าจะเป็นการป้อนสาร ฉีด
สาร หรือเริ่มท าการทดลองสัตวแพทย์จะสังเกตอาการสัตว์เป็นพิเศษ หากมีความรุนแรงหรือมีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นมีผลเชิงลบต่อสัตว์ทดลองจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการทดลองต่อไปได้ จะยุติการทดลอง
โดยพิจารณาจุดยุติการทดลอง(Experimental  endpoint) แล้วการท าการุณยฆาตทันที โดยได้รับการ
เห็นชอบและยินยอมจากนักวิจัยเจ้าของโครงการฯ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์(ส านักงาน
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์, 2558) ในการที่จะตัดสินใจยุติการทดลอง
(Experimental Endpoint) ดังนี้ 

 1. จุดสิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา (Endpoint as Study Plan)  

 2. ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) 

 3. ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง โดยไม่
ต้องรอให้สัตว์ตายเอง (Humane Endpoint) ซึ่งสัตวแพทย์จะมีความเกี่ยวข้องในข้อนี้เป็นอย่างมากกว่า
ประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งขึ้นกับนักวิจัยมากกว่า โดยในระหว่างการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัยนั้น สัตว
แพทย์ผู้รับผิดชอบจะมีการติดตามสังเกตอาการสัตว์ทดลองอย่างสม่ าเสมอ กรณีที่พบสัตว์ป่วยหรือมี
อาการผิดปกติคือ น้ าหนักลดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์ไม่สามารถกินน้ าและอาหารเองได้ สัตว
แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ยุติการทดลองในสัตว์ตัวนั้นและประสานกับนักวิจัยเพ่ือท าการการุณยฆาตสัตว์
ให้ตายอย่างสงบ ตามหลักจริยธรรม 

 4. เหตุผลความจ าเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง (Death as an Endpoint) 
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 ในส่วนของระดับความเครียดและความเจ็บปวดในงานวิจัยที่สัตวแพทย์ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและ
สามารถเข้าไปมีส่วนจัดการได้นั้น อยู่ใน USDA category D และUSDA category E โดยในกลุ่ม D 
(USDA category D): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานมาก 
จ าเป็นต้องให้ยาสลบ ยาระงับปวดหรือยากล่อมประสาท สัตวแพทย์ต้องเข้าไปตรวจสอบและก ากับดูแล
การใช้ยาสลบ ยาระงับปวดให้เหมาะสมตามที่ขออนุมัติจริยธรรมเพ่ือลดความผิดพลาดและการสูญเสีย
ชีวิตสัตว์และหากเกิดเหตุจนสัตว์เสียชีวิตให้พิจารณาหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยท าการผ่าซากและเก็บ
ตัวอย่าง และในกลุ่ม E (USDA category E): สัตว์ทดลองถูกน าไปใช้ในงานวิจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ความทุกข์ทรมาน โดยไม่สามารถให้ยาสลบ ยาระงับปวด หรือยากล่อมประสาททั้งนี้ต้องมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์รองรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์  ซึ่งอาจเป็น
กรณทีี่ท าการทดสอบพิษของยาหรือสารบางอย่างท าให้ไม่สามารถให้ยาระงับปวดหรือยาสลบได้ ในกลุ่มนี้
สัตวแพทย์ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรเทาได้ตามกระบวนการ
ทดลอง ดังนั้นอาการผิดปกติในสัตว์หรือการเสียชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้ สัตวแพทย์จึงต้องท าหน้าที่ร่วมกับ
นักวิจัยเพ่ือพิจารณาการุณยฆาตโดยพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) กรณีที่พบ
ความผิดปกติรุนแรงจนสัตว์น้ าหนักลดมากกว่า 20 % และไม่สามารถเคลื่อนไหวเพ่ือกินน้ าและอาหารเอง
ได้หรือสัตว์มีการตายหลังการทดลอง สัตวแพทย์ต้องเป็นผู้ผ่าชันสูตรซากเพ่ือสรุปสาเหตุการตายต่อไป 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 8(4) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (2559) ผู้ใช้สัตว์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมี
หน้าที่รับผิดชอบในข้อ(ช) การวางยาสลบสัตว์(ญ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบและ(ฎ) การชันสูตรซาก
สัตว์และและตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เ พ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. 2560 (2561) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต้องจัด
ให้มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOPs) ในการจัดการกับซากของ
สัตว์ 

 ในการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบนั้นได้มีหลักเกณฑ์วิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ พ.ศ.2560  
(2561) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องท าให้สัตว์ตาย ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (1) 
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ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ (2) สัตวแพทย์ (3) บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตว
แพทย์ (4) บุคคลซึ่งคณะกรรมการก ากับดูแลเห็นชอบ และการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ต้องยึดหลักและ
วิธีการที่ท าให้สัตว์หมดสติและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วโดยที่เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานน้อยที่สุด และปลอดภัย
ต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อม และต้องตรวจสอบการตายก่อนน าไปก าจัดซาก การท าให้สัตว์ตายอย่าง
สงบต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการอย่างเคร่งครัด บุคคลซึ่งเป็นผู้ท าให้สัตว์ตาย
ต้องมีความรู้ มีความช านาญในวิธีการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
ดูแลให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบได้ วิธีการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบต้องเป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่มีเอกสารอ้างอิงและได้รับการยอมรับให้ใช้ (acceptable) หรือยอมรับให้ใช้แบบมี
เงื่อนไข (acceptable with conditions) ในระดับสากล ซึ่งมีข้อมูลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และได้
รวบรวมเอาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

(1) วิธีการตามแนวปฏิบัติ (guidelines) ของ American Veterinary Medical Association, 
AVMA  

(2) วิธีการที่ระบุโดย European Commission 
(3) วิธีการตามข้อมูลที่มีการรวบรวมและมีการทบทวนวรรณกรรมในวารสารชั้นน าทางด้านการ

ใช้สัตว์ เ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  เช่น Institute for Laboratory Animal Research 
Journal และ Laboratory Animal Journal  

ในส่วนของการชันสูตรซากสัตว์ทดลองนั้นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เมื่อพบสัตว์ป่วย
หรือตาย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิสูจน์ว่าสัตว์ป่วยหรือตายด้วยสาเหตุอะไร การชันสูตรซากทาง
พยาธิวิทยาต้องใช้ความรู้ ความละเอียดและขั้นตอนการชันสูตรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้พยาธิสัตว
แพทย์ผู้ชันสูตรซาก จะไม่พลาดลักษณะของรอยโรคหรือความผิดปกติต่างๆที่ตรวจพบในขณะท าการ
ชันสูตรซาก และการบันทึกรายงานการชันสูตรซากจะเป็นเอกสารระบุรายละเอียดสาเหตุการตายของ
สัตว์ ซึ่งการชันสูตรซากสัตว์ (necropsy) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความส าคัญในการวินิจฉัยโรค ทั้งนี้
ต้องอาศัยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เพ่ือรายงานผลการชันสูตรขั้นสุดท้าย จึงจ าเป็นต้องเลือก
ตัวอย่างให้เหมาะสม เก็บรักษาให้มีสภาพสดและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่
ละชนิด การเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องจะท าให้ได้ผลไม่แน่นอน และส่งผลให้ผลการชันสูตรโรคอาจผิดพลาด
ได ้(อัจฉริยา, 2557)  
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานที่อ้างอิงตามข้อแนะน าส าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the care 

and use of laboratory animals) ของสภาวิจัยแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Research Council, 

2011) ได้ระบุว่า 

3.2.1 สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ท าการการสังเกตอาการสัตว์ทุกตัว ต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้จัก

อาการสัตว์ปกติ เพ่ือจะได้สังเกตได้กรณีท่ีมีการเจ็บป่วย การบาดเจ็บหรือพฤติกรรมผิดปกติ ซึ่งการสังเกต

อาการควรท าทุกๆวันแต่อาจมีการจัดการสังเกตบ่อยกว่านี้ตามเหตุอันสมควร เช่น ช่วงระยะเวลาหลังการ

ผ่าตัด เมื่อสัตว์เจ็บป่วยหรือมีความบกพร่องทางกายภาพหรือเมื่อสัตว์มีอาการใกล้จุดสิ้นสุดการทดลอง 

ควรใช้การตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม  

3.2.2 รายงานทันทีเมื่อพบการตายอย่างกระทันหันและพบอาการเจ็บป่วย ความทุกข์ทรมาน 

หรือความผิดปกติของสัตว์และท าการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างเหมาะสม

และทันเวลา ควรแยกขังสัตว์ที่แสดงอาการของโรคติดต่อ ออกจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี หากพบหรือคาดว่า

สัตว์ทั้งห้องสัมผัสเชื้อโรคติดต่อ ควรให้สัตว์กลุ่มนั้นอยู่รวมกลุ่มด้วยกัน ระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัย รักษา

และควบคุมโรค 

3.2.3 ถ้าตรวจพบโรคใดๆหรือเชื้อก่อโรคชนิดหนึ่งในสถานที่เลี้ยงสัตว์ สัตวแพทย์ควรเป็นผู้เลือก

การบ าบัด รักษาโรคโดยปรึกษาหารือกับนักวิจัย ถ้าสัตว์ยังคงอยู่ในการทดลองแผนการรักษาที่เลือกควร

ได้ผลตามเหตุผลและเม่ือเป็นไปได้ท าให้กระบวนการวิจัยผันแปรน้อยที่สุด 

 3.2.4 การวางยาสลบและระงับปวดนั้น ในการเลือกยาระงับปวดหรือยาสลบที่เหมาะสมที่สุดโดย

สัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การเลือกยาสลบขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ชนิดของสัตว์ อายุและ

สายพันธุ์ และความรุนแรงของการเจ็บปวด ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด  และความปลอดภัยของสารต่อ

อวัยวะต่างๆ การให้ยาแก้ปวดก่อนการผ่าตัดและระหว่างการผ่าตัดนั้นจะท าให้เกิดผลดีที่สุดต่อการดูแล

หลังผ่าตัดและช่วยลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัด  

3.2.5 ในการศัลยกรรมแบบไม่รอดชีวิตนั้นสัตว์จะถูกการุณยฆาตก่อนฟ้ืนจากสลบ และส าหรับ

การศัลยกรรมแบบไม่รอดชีวิตซึ่งกินเวลานาน การใช้เทคนิคปลอดเชื้อมีความส าคัญมาก โดยเทคนิคปลอด
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เชื้อจะถูกน ามาใช้ลดการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพให้มีระดับต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งในการปฏิบัติด้วยเทคนิคที่ไม่

เหมาะสมหรือผิดวิธีอาจน าไปสู่การติดเชื้อต่างๆได้  

 3.2.6 การการุณยฆาต เป็นการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมด้วยวิธีซึ่งท าให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่าง

รวดเร็วและตายโดยปราศจากความเจ็บปวดหรือการทรมาน ยกเว้นมีการเบี่ยงเบนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้

แสดงว่าสมควรด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ วิธีการต่างๆเหล่านี้ควรสอดคล้องกับ

ข้อแนะน าเรื่องการุณยฆาตของ American Veterinary Medical Association, AVMA (2020) ว่า

การการุณยฆาตเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อสิ้นสุดการวิจัย หรือเป็นวิธีเพ่ือระงับความเจ็บปวดหรือการทรมานที่ไม่

สามารถบรรเทาได้ด้วยยาระงับปวด ยากดประสาทหรือวิธีการรักษาอ่ืนๆ เกณฑ์ส าหรับการุณยฆาต ได้แก่ 

จุดสิ้นสุดเฉพาะของโปรโตคอล เช่น ระดับความบกพร่องทางกายภาพหรือทางพฤติกรรม หรือขนาดของ

เนื้องอก จะมอบการตัดสินใจอยู่ที่สัตวแพทย์และนักวิจัยผู้ใช้สัตว์ เพ่ือให้แน่ใจว่าจุดสุดท้ายของงานวิจัย

สามารถจัดการอย่างมีมนุษยธรรม 

 การเลือกสารและวิธีเฉพาะต่างๆเพ่ือการุณยฆาตจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง อายุสัตว์

และวัตถุประสงค์ของโปรโตคอล โดยทั่วไปสารเคมีต่างๆ เช่น ยาพวกบาร์บิทูเรท ยาสลบชนิดสูดดมที่ไม่

ท าให้เกิดการระเบิด มักเป็นที่ยอมรับมากกว่าวิธีทางกายภาพ เช่น การดึงข้อต่อคอให้หลุด  (Cervical 

dislocation) การตัดหัวและการยิงด้วยปืน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่การการุณยฆาตต้องท าโดยบุคลากรที่มี

ความช านาญ ปฏิบัติอย่างมืออาชีพด้วยความเมตตาและต้องมีการยืนยันการตายโดยบุคลากรผู้ ถูก

ฝึกอบรมให้รู้จักการยุติสัญญาณชีพต่างๆของสัตว์ชนิดที่ถูกท าการุณยฆาต สามารถใช้วิ ธีการการุณยฆาต

ล าดับสอง เช่น การเปิดช่องอกหรือการท าให้เลือดออกหมดตัว เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์ตาย ซึ่งวิธีการการุณย

ฆาตท้ังหมดควรมีการทบทวนและอนุมัติโดยสัตวแพทย์และกรรมการจรรยาบรรณ 

3.2.7 การผ่าชันสูตรซากเพ่ือเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นส่วนส าคัญที่สุด

ในการวินิจฉัยโรค ทั้งนี้ต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วยเพ่ือหาผลการชันสูตรขั้นสุดท้าย จึง

จ าเป็นต้องเลือกการเก็บตัวอย่างให้เหมาะสม เพ่ือเก็บรักษาให้มีสภาพสดและมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะใช้

ตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ละชนิด การละเลยหรือการเก็บตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมจะท าให้ได้ผลที่ไม่

แน่นอน ซึ่งจะท าให้ผลการชันสูตรโรคผิดพลาดได้ ซึ่งหลังจากสัตว์ตายควรรีบท าการชันสูตรซากโดยเร็ว

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เนื่องจากหากเก็บไว้เป็นเวลานานจะท าให้ยากต่อการวินิจฉัยจากการเปลี่ยนแปลงหลัง
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การตาย (Post mortem change) ถ้ามีความจ าเป็นจริงๆควรเก็บซากไว้ในห้องเย็น 0-4 องศาเซลเซียส 

ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการชันสูตรซากควรท าในที่แสงสว่างเพียงพอเพ่ือการวินิจฉัยซากได้แม่นย าขึ้น โดย

หลักการส าคัญควรมีสถานที่ที่มีพ้ืนที่พอเหมาะ สะดวกในการชันสูตรซาก รวมทั้งในการเก็บซากเพ่ือ

ท าลายและการรักษาความสะอาด การฆ่าเชื้อ (Disinfection) ส าหรับซากสัตว์กรณีที่สงสัยเป็นโรคใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ การรักษาความสะอาด การฆ่าเชื้อและการท าลายซากควรท าอย่าง

เคร่งครัด (อัจฉริยา, 2547) 

3.2.8 น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่หาได้ง่าย สามารถก าจัดเชื้อได้ดี เช่น ครีโซล, ไล
โซล, ฟีนอลหรือสารประกอบควอเตอร์นารีแอมโมเนีย เป็นต้น 

3.2.9 เครื่องมือและอุปกรณ์ อย่างน้อยควรมีมีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด ปากคีบ นอกจากนั้นควรมี
อุปกรณ์เครื่องชั่ง ตวง วัดเพ่ือหาน้ าหนักและขนาดอวัยวะต่างๆ แว่นขยายควรมีไว้เพ่ือดูรอยโรคขนาด
เล็กๆที่อยู่ตามอวัยวะ จะช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้น กรรไกรตัดกระดูก(ถ้ามี) จะช่วยให้การท างานสะดวกยิ่งข้ึน 

3.2.10 อวัยวะที่สงสัยหรือมีรอยโรค หรืออวัยวะที่ต้องการน าไปตรวจวิเคราะห์เพ่ือใช้ในงานวิจัย
ควรมีการเก็บส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)  ทางจุลชีววิทยา (Microbiology)  ทางไวรัส
วิทยา (Virology) ทางปรสิตวิทยา (Parasitology)  หรือทางพิษวิทยา (Toxicology) 

3.2.11 การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology) ควรใส่ขวดปากกว้าง 
ความจุ 500 มิลลิลิตร และน้ ายาฟอร์มาลิน (Formalin) ความเข้มข้น 10 % เตรียมโดยใช้น้ ายาฟอร์มาลิน
เข้มข้น (Formaldehyde 40 % ละลายอยู่) น ามาเจือจาง 10 เท่าด้วยน้ ากลั่นหรือน้ าสะอาด ปริมาตร
ของน้ ายาฟอร์มาลินต่ออวัยวะที่แช่ ไม่ควรน้อยกว่า 10 เท่าตัว อวัยวะแต่ละชิ้นที่จะแช่น้ ายาฟอร์มาลินตัด
ให้หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

3.2.12 กรณีส่งอวัยวะตรวจทางจุลชีววิทยา (Microbiology) ทางไวรัสวิทยา (Virology) ทาง
ปรสิตวิทยา (Parasitology) และทางพิษวิทยา (Toxicology) ควรมีกล่องหรือถ้วยพลาสติกที่มีฝาปิด
มิดชิดหรือใช้ถุงพลาสติกที่สะอาดเตรียมใส่อวัยวะแยกกันในแต่ละกล่องหรือแต่ละถุง ซึ่งภาชนะที่ใส่ควร
สะอาดปลอดเชื้อ 
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3.2.13 การท าลายซาก ท าได้โดยการฝังหรือเผา กรณีการฝังกลบควรโรยปูนขาวก่อนกลบ แต่
ปัจจุบันนิยมส่งเผาด้วยเตาเผาที่มิดชิดห่างไกลชุมชนเพ่ือป้องกันมลภาวะจากควันและกลิ่น ซึ่งศูนย์
สัตว์ทดลองฯใช้วิธีการส่งเผาเป็นขยะติดเชื้อโดยใช้บริการเทศบาลนครขอนแก่น 

3.2.14 การเขียนรายงานผลการชันสูตรทางพยาธิวิทยา ข้อมูลที่เขียนในใบรายงานผลช่วยให้
พยาธิสัตวแพทย์สามารถแปรผลได้รวดเร็วและแม่นย าถูกต้อง การรายงานผลจึงต้องมีหลักการเขียน
อธิบายและศัพท์ทางพยาธิวิทยาที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งสามารถสื่อความหมายของรอยโรคได้อย่างถูกต้องซึ่ง
องค์ประกอบส าคัญในการเขียนรายงาน (Necropsy report) มีดังนี ้

- ต าแหน่ง (Location) 

- การแพร่กระจาย (Distribution) 

- รูปร่างและเส้นโครงร่าง (Shape and contour) 

- ขนาด (Size) 

- สี (Color) 

- ความแน่นและองค์ประกอบ (Consistency and texture) 

- ลักษณะพิเศษ (Special features) 

3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
     การปฏิบัติหน้าที่ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลองและการเก็บตัวอย่างเพ่ือผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลองใน

สถานที่เลี้ยงสัตว์มีข้อควรระวังดังนี้ 

3.3.1 ควรศึกษาคู่มือการการุณยฆาตและการผ่าซากเพ่ือเก็บตัวอย่างสัตว์ทดลองขนาดเล็กของ

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง และปฏิบัติ

ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้สามารถเก็บตัวอย่างอวัยวะได้ถูกวิธี ได้ตัวอย่างที่เหมาะสมสามารถส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ค่าท่ีถูกต้อง แม่นย า ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคอ่ืนใดตามมา 

3.3.2 ผู้ปฏิบัติงานเมื่อเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือสังเกตอาการสัตว์และปฏิบัติการผ่าชันสูตรซากก่อน

เข้าปฏิบัติงาน ควรมีการป้องกันการติดเชื้อโดยการอาบน้ าก่อนเข้าพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนชุดและสวม
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อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) ให้ครบถ้วน โดยสวมชุดปฏิบัติการ หมวกคลุมผม ผ้าปิดปากปิด

จมูกที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรค เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์แต่ละส่วน ณ จุดเปลี่ยนรองเท้าที่

จัดเตรียมไว้ เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค จากนั้นสวมถุงมือแล้วสเปรย์มือและรองเท้าด้วยแอลกอฮอล์ 

70% (ภาพท่ี 3.1) 

 
 

ภาพที่ 3.1 สวมชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 

3.3.3 ผู้ท าการตรวจสอบสัตว์ตายระหว่างการทดลอง (ภาพที่ 3.2) และท าการเก็บซาก ควรมี
วิธีการเก็บให้ถูกต้องโดยปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด การเก็บซากที่เหมาะสมโดยมีการสวม
ถุงพลาสติก 2 ชั้น เพ่ือรอการชันสูตร (ภาพท่ี 3.3) และระบุหมายเลขสัตว์ หมายเลขกรง ห้องเลี้ยงสัตว์ใน
ป้าย (ภาพที่ 3.4) ให้ครบถ้วน เพ่ือให้สัตวแพทย์หรือผู้ที่ท าการผ่าชันสูตรซากสามารถใช้ประกอบการ
วิเคราะห์หาสาเหตุการตายได้โดยการตรวจสอบจากขั้นตอน วิธีการทดลองของนักวิจัยในโครงการนั้นๆ 
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ภาพที่ 3.2 การตรวจสอบสัตว์ตายระหว่างการทดลอง 

 

ภาพที่ 3.3 การเก็บซากที่เหมาะสมเพื่อรอการผ่าชันสูตร 
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ภาพที่ 3.4 ป้ายระบุรายละเอียดของสัตว์ที่ตายระหว่างการทดลอง 

3.3.4 การผ่าชันสูตรซากนั้นต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ (Procedure room) ที่แยกต่างหาก 
ห้ามกระท าในห้องเลี้ยงสัตว์ปกติ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดกับสัตว์ทดลองที่เหลือและป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคอีกทางหนึ่งด้วย (ภาพท่ี 3.5) 

 

ภาพที่ 3.5 การชันสูตรซากในห้องปฏิบัติการ 
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3.3.5 การผ่าชันสูตรซากนั้นกรณีที่มีการผ่าเก็บตัวอย่างสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลองตามแผนปกติ
สามารถกระท าบนโต๊ะผ่าตัดได้ แต่ในกรณีที่พบการตายผิดปกติ กรณีที่สงสัยว่าสัตว์มีอาการป่วยหรือ
ได้รับเชื้อโรค หรือกรณีต้องการความสะอาดมากขณะท าการเก็บตัวอย่าง ให้ท าการผ่าซากและเก็บ
ตัวอย่างในตู้ชีวนิรภัย(Biosafety cabinet class II) (ภาพท่ี 3.6) 

 

ภาพที่ 3.6 ตู้ชีวนิรภัยส าหรับใช้ผ่าชันสูตรซากและเก็บตัวอย่างจากสัตว์  

3.3.6 ในการผ่าชันสูตรซากนั้นต้องมีการสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุก
ครั้งและกรณีที่ถุงมือผ่าตัดขาดระหว่างการผ่าซาก ให้ท าการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่แล้วเปลี่ยนถุง
มือใหม่ทุกครั้ง (ภาพท่ี 3.7) 

 

ภาพที่ 3.7 การสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
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3.3.7 ก่อนลงมือผ่าซากทุกครั้งให้จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างให้พร้อมบนโต๊ะผ่าตัด
หรือในตู้ชีวนิรภัย(Biosafety cabinet class II) เพ่ือให้สะดวกในการปฏิบัติงานและลดการปนเปื้อนเชื้อ
โรค 

3.3.8 ท าการสเปรย์มือที่สวมถุงมือด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนลงมือสัมผัสสัตว์ 
ผ่าซากและเกบ็ตัวอย่าง (ภาพท่ี 3.8) 

 

ภาพที่ 3.8 การสเปรย์มือด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 

3.3.9 หลังจากมีการเก็บซากออกจากกรงสัตว์หรือน าสัตว์ป่วยที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วว่าควร
พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง โดยไม่ต้องรอให้สัตว์ตายเอง 
(Humane Endpoint) แล้ว ต้องมีการจัดการกับสัตว์ที่เหลืออย่างเหมาะสม (ภาพที่ 3.9) เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนเชื้อโรคตาม SOP  

 

ภาพที่ 3.9 มีการจัดการกับสัตว์ท่ีเหลืออย่างเหมาะสมโดยเปลี่ยนกรงใหม่และสังเกตอาการ 
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3.3.10 ซากที่เหลือจากการผ่าชันสูตรต้องมีการเก็บอย่างเหมาะสมในตู้แช่ซากอุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส เพ่ือรอก าจัดโดยวิธีการเผาต่อไป  

 

ภาพที่ 3.10 การเก็บซากในตู้แช่ซากอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

3.3.11 อุปกรณ์ท่ีใช้แล้วทิ้งท่ีเป็นของมีคม เช่น ใบมีดผ่าตัด เข็ม ควรมีการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อ่ืน รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคด้วย โดยทิ้งในกล่อง
ทิ้งเข็มและของมีคมให้ถูกวิธีเพ่ือรอส่งก าจัดต่อไป 

 

ภาพที่ 3.11 กล่องท้ิงเข็มและของมีคม 



บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการนั้นสัตวแพทย์มีการเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบอาการสัตว์ทุกวัน หากพบ
ความผิดปกติในสัตว์จะท าการแยกเพ่ือสังเกตอาการ และเมื่อพบสัตว์เสียชีวิตด้วยตัวเองจะท าการเก็บ
ตัวอย่างทันทีหรือกรณีพนักงานเลี้ยงสัตว์และนักวิจัยพบสัตว์เสียชีวิตจะท าการเก็บซากใส่ถุงพลาสติก 2 
ชั้น แช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และสัตวแพทย์จะรีบด าเนินการผ่าซากท่ีห้องปฏิบัติการ ภายใน 
24 ชั่วโมง 

4.2 สถานที่ในการด าเนินการ 

ตรวจสอบอาการสัตว์และสัตว์เสียชีวิต ณ พ้ืนที่ห้องเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 
และท าการผ่าซากเพ่ือชันสูตรโรคและเก็บตัวอย่าง ณ ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ชั้น 3 ของห้องเลี้ยงสัตว์
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 

4.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1. แผ่นวัสดุส าหรับตรึงตัวสัตว์ (ภาพที่ 4.1) อาจใช้แผ่นไม้ ไม้อัด หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ดูดซับน้ า แต่
สามารถปักเข็มหมุดได้ มีความกว้างxยาวxหนา ประมาณ 12x16x1.5 นิ้ว หรือใช้แผ่นโฟมหุ้มด้วย
กระดาษฟรอยด์แล้วใช้เข็มหมุดตรึงขาทั้งสี่ข้าง เพ่ือช่วยให้ง่ายและสะดวกในการชันสูตรซากสัตว์ไม่ให้
เคลื่อนไปมาและยังช่วยยึดให้หนังตึงง่ายต่อการตัดหนังด้วย 

 

ภาพที่ 4.1 แผ่นวัสดุตรึงตัวสัตว์ทดลอง 
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2. ถุงพลาสติกขนาดพอดีส าหรับสวมแผ่นวัสดุส าหรับตรึงตัวสัตว์เพ่ือลดภาระในการท าความสะอาด และ
ใช้เป็นถุงบรรจุซากหนูภายหลังได้ 

3. เข็มหมุดยาวประมาณ 1.5-2 นิ้ว เพื่อใช้ตรึงขาหนูทั้งสี่ข้าง (ภาพท่ี 4.2) 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงการตรึงตัวสัตว์เพื่อผ่าซาก 

4. เครื่องมือผ่าตัดเพ่ือชันสูตรซากที่จ าเป็น (ภาพที่ 4.3) ได้แก่ กรรไกรปลายแหลมขนาดยาว 5 นิ้ว 
ภาชนะเหล็กไร้สนิม (Stainless) ทรงกระบอกขนาดสูง 4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เพ่ือใส่แอลกอฮอล์ 
ใช้ฆ่าเชื้อโดยจุ่มเครื่องมือชันสูตรซากลงในกระบอกแอลกอฮอล์ แล้วลนไฟจากตะเกียงเมื่อต้องก ารเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือเพาะเชื้อ ปากคีบ (Forcep) ทั้งแบบมีเขี้ยวและไม่มีเขี้ยวเพ่ือใช้ส าหรับคีบกล้ามเนื้อเพ่ือให้
การเปิดผ่าเก็บตัวอย่างสะดวกข้ึนหรือใช้คีบตัวอย่าง 

 

ภาพที่ 4.3 เครื่องมือผ่าตัดที่จ าเป็น 
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5. ตะเกียงแอลกอฮอล์ หรือกรณีที่มีการนึ่งฆ่าเชื้อโรคและแช่เครื่องมือลงในน้ ายาฆ่าเชื้อโรคอาจไม่ต้องใช้
ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง ที่ควรเตรียมทุกครั้งก่อนลงมือผ่าซาก เช่น Petridish , ถุงพลาสติกใส่หนังสัตว์
เพ่ือตรวจปรสิตภายนอก (External parasite) , ขวดปากกลมฝาเกลียว บรรจุ 10% ฟอร์มาลิน (ภาพที่ 
4.4) ขนาดบรรจุประมาณ 200-300 มิลลิลิตร และTest tube (ภาพที่ 4.5) ที่จะเก็บชิ้นส่วนไปตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยา 

 

ภาพที่ 4.4 ขวดปากกลมฝาเกลียวส าหรับบรรจุ 10% ฟอร์มาลิน 

 

ภาพที่ 4.5 Test tube ส าหรับเก็บตัวอย่าง 
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4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.4.1 การจัดการเม่ือพบสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการทดลอง 

1. ขอบเขต (Scope) 
อธิบายวิธีการปฏิบัติงานกรณีพบสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการทดลองตั้งแต่ตรวจความผิดปกติ
จนกระท่ังท าการรักษาหรือจัดการซากสัตว์ 

2. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการจัดการกับสัตว์ทดลองกรณีพบความผิดปกติระหว่างการเลี้ยงสัตว์
ทั้งกรณีป่วยและพบการตายเกิดข้ึน 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
นายสัตวแพทย์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ในห้องเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง
และเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบ หาสาเหตุของการป่วยตายทันทีที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเลี้ยง
สัตว์หรือนักวิจัย ท าการรักษากรณีสามารถกระท าได้โดยไม่มีผลกระทบกับงานวิจัย โดยปรึกษากับ
เจ้าของงานวิจัยทุกครั้งก่อนกระท าการใดๆกับสัตว์ 

พนักงานเลี้ยงสัตว์ มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดี โดยต้องสังเกตอาการสัตว์ในห้องเลี้ยง
สัตว์ที่รับผิดชอบทุกวัน เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งสัตวแพทย์เพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุทุกครั้ง และ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด ในกรณีพบการตาย หลังจากสัตวแพทย์ตรวจสอบ
ซาก วิเคราะห์หาสาเหตุแล้วให้เก็บซากไว้ในตู้แช่แข็งเพ่ือรอก าจัดซาก และจัดการกับสัตว์ทดลองที่
เหลือรวมทั้งสังเกตอาการสัตว์ทดลองตัวอ่ืนๆในห้องเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

4. ความปลอดภัย (Safety)  
ขณะท าการจับบังคับสัตว์ป่วยหรือซากสัตว์ ให้สวมถุงมือทุกครั้ง สเปรย์  70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
ก่อนทิ้งถุงมือในถังขยะด้านหลังห้องเลี้ยงสัตว์ บริเวณทางเดินสกปรก (Dirty corridor) และก่อน
สัมผัสสัตว์ทดลองตัวอ่ืนให้เปลี่ยนถุงมือคู่ใหม่และสเปรย์ 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนที่จะ
ท าการจับสัตว์ทดลองตัวอ่ืนๆที่ไม่มีอาการผิดปกติ และให้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่ถุงมือก่อนทิ้งถุงมือลง
ในถังขยะที่มีฝาปิด 
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5. วิธีการปฏิบัติงาน (Procedures) 
5.1 พนักงานเลี้ยงสัตว์เมื่อตรวจพบสัตว์ป่วยหรือตายหรือได้รับแจ้งสัตว์ป่วยตายจากนักวิจัยให้แจ้ง
นายสัตวแพทย์ทันที 

5.2 พนักงานเลี้ยงสัตว์สวมถุงมือสเปรย์ 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ แล้วน ากรงพร้อมวัสดุรองนอน
ใหม่มาวางบนรถเข็นเพ่ือเตรียมเปลี่ยนกรงใหม่  น ากรงที่พบสัตว์ป่วยหรือสัตว์ตายมาวางบนรถเข็น
ข้างกรงใหม ่

5.3 กรณีสัตว์ป่วย ให้สเปรย์มือท่ีสวมถุงมือด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ แล้วท าการเปิดฝากรงใหม่
ไว้ เปิดกรงที่มีสัตว์ป่วยแล้วย้ายสัตว์ที่ปกติใส่ลงในกรงใหม่ที่เตรียมไว้จนครบทุกตัว ปิดฝากรงใหม่
แล้วน าไปไว้บนชั้นวางกรงที่ต าแหน่งกรงเดิม น าอาหารและขวดน้ าใหม่ใส่กรงให้สัตว์ปกติ กรงท่ีมีสัตว์
ป่วยให้ปิดฝากรงเดิมแล้วน ากรงไปไว้บนชั้นวางกรงด้านล่าง โดยวางแยกห่างจากกรงอ่ืน พร้อมกับน า
อาหารและน้ าเดิมใส่ให้สัตว์ทดลอง จากนั้นท าการเปลี่ยนป้ายหน้ากรง โดยระบุชื่อเจ้าของ
โครงการวิจัย ระบุว่าสัตว์ป่วยด้วยอาการใด แยกออกมาจากกรงไหน แยกวันที่เท่าไหร่เพ่ือรอสัตว
แพทย์ตรวจสอบต่อไป 

5.4 กรณีสัตว์ตาย ให้สเปรย์มือท่ีสวมถุงมือด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ แล้วท าการเปิดฝากรงใหม่
ไว้ เปิดกรงที่มีสัตว์ป่วยแล้วย้ายสัตว์ที่ปกติใส่ลงในกรงใหม่ที่เตรียมไว้จนครบทุกตัว ปิดฝากรงใหม่
แล้วน าไปไว้บนชั้นวางกรงที่ต าแหน่งกรงเดิม น าอาหารและขวดน้ าใหม่ใส่กรงให้สัตว์ปกติ จากนั้นท า
การย้ายสัตว์ตายใส่ในถุงพลาสติก 2 ชั้น โดยระหว่างถุงพลาสติกท่ีซ้อนกัน 2 ถุง (1ตัว/ถุง) ใส่กระดาษ
ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสัตว์ลงไป โดยให้ระบุหมายเลขห้อง ชื่อเจ้าของโครงการวิจัย ระบุ
หมายเลขกรงที่พบสัตว์ตาย วันที่พบและเวลาที่พบให้ชัดเจน จากนั้นมัดปากถุงแล้วน าไปแช่ตู้เย็น
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ต่อไป กรงเดิมพบที่สัตว์ตายให้ท าการ
สเปรย์ 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ภายในกรง, ตะแกรงกรง, ด้านนอกกรง แล้วน าไปวางนอกห้องเลี้ยง
สัตว์ทางด้านหลังส่วนทางเดินสกปรกเพ่ือรอน าไปท าความสะอาดต่อไป หลังจากนั้นให้ท าความ
สะอาดห้องเลี้ยงสัตว์และชั้นวางกรงด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

5.5 สัตวแพทย์ หลังจากได้รับแจ้งสัตว์ป่วย ตายให้เข้าไปตรวจสอบที่ห้องเลี้ยงสัตว์ สอบถามประวัติ
การป่วย, ตายจากพนักงานเลี้ยงสัตว์ ตรวจสอบซากจากภายนอกและวิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้น 

5.6 สัตวแพทย์แจ้งนักวิจัยกรณีพบสัตว์ป่วยตายและสรุปสาเหตุการป่วยตายเบื้องต้น  
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- กรณีสัตว์ตายหากไม่สามารถสรุปสาเหตุการป่วยตายได้ ให้ท าการผ่าซากและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
ตามขั้นตอนต่อไป 

- กรณีสัตว์ป่วยถ้าสามารถรักษาด้วยยาได้ โดยไม่มีผลกระทบกับงานวิจัยให้แจ้งนักวิจัยเพ่ือรับทราบ
และยอมรับการรักษา จากนั้นให้สังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง 

- กรณีสัตว์ป่วยและสงสัยเป็นโรคติดเชื้อให้ท าการการุณยฆาต โดยต้องผ่านการยินยอมของนักวิจัย
ก่อน และส่งซากตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอกเพ่ือหาสาเหตุต่อไป 

5.7 สัตวแพทย์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ให้สังเกตอาการสัตว์ป่วยและสัตว์ที่เหลือในห้องเดียวกันอย่าง
ใกล้ชิดทุกวัน ถ้าพบความผิดปกติให้บันทึกในรายงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที 

5.8 สัตวแพทย์ท าความเข้าใจและชี้แจงกับนักวิจัยในการควบคุมป้องกันโรคและวิธีปฏิบัติเพ่ือไม่ให้
โรคแพร่กระจายกรณีคาดว่าโรคสามารถติดต่อได้ อนุญาตให้เฉพาะพนักงานเลี้ยงสัตว์ผู้ดูแลห้องและ
นักวิจัยเจ้าของสัตว์เข้า-ออก ห้องท่ีมีสัตว์ป่วยได้เท่านั้น  

5.9 สัตวแพทย์และพนักงานเลี้ยงสัตว์กรณีที่ต้องมีการสังเกตอาการสัตว์หรือเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง
หลายห้อง ให้เข้าไปปฏิบัติงานในห้องที่ไม่มีสัตว์ป่วยก่อน และเข้าปฏิบัติงานในห้องที่มีสัตว์ป่วยตาย
เป็นล าดับสุดท้าย 

5.10 สัตวแพทย์และพนักงานเลี้ยงสัตว์เมื่อปฏิบัติงานในห้องเลี้ยงสัตว์ที่พบสัตว์ป่วยตายแล้ว ห้ามเข้า
ปฏิบัติงานพ้ืนที่อ่ืนต่อ ก่อนออกจากห้องเลี้ยงสัตว์ป่วยตายให้สเปรย์ฆ่าเชื้อมือและรองเท้าด้วย 70 
เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ และให้ถอดชุดปฏิบัติงานท าการสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วย 70 เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ 
ก่อนออกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ให้ท าการอาบน้ าให้สะอาดทุกครั้ง  

4.4.2 การการุณยฆาตสัตว์ทดลองเพื่อการชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สัตว์หมดความรู้สึกและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ไม่เจ็บปวดทรมาน มีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน
และเหมาะสมส าหรับการทดลอง 

2. เพ่ือให้การเก็บตัวอย่างด าเนินไปตามหลักจริยธรรมสัตว์ทดลอง 
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ยาสลบท่ีใช้ในการการุณยฆาตสัตว์ 

กรณีที่มีสัตว์ป่วยหรือสัตว์แสดงอาการผิดปกติจนไม่สามารถกินน้ าและอาหารเองได้และน้ าหนัก
ตัวลดลงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ สัตวแพทย์จะประสานกับนักวิจัยเพ่ือท าการการุณยฆาตสัตว์ 

1. ใช้ก๊าซ CO2 ร่วมกับก๊าซ O2  (ภาพที่ 4.6) 

 

ภาพที่ 4.6 เครื่องดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับก๊าซออกซิเจน 

2. ยาสลบ Isoflurane (ภาพท่ี 4.7) 

 

ภาพที่ 4.7 ยาสลบ Isoflurane 
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3.ยาสลบ Thiopental sodium 

ขนาดยา (dose) ส าหรับการวางยาสลบ คือ 30-40 mg/kg , IV แต่ในการใช้เพ่ือการุณยฆาตต้อง
ใช้เกินขนาดยาสลบที่ใช้ปกติ (Over dose) ดังนั้น กรณีการุณยฆาตจึงใช้ขนาดยาที่ 120 mg/kg , IP โดย
การใช้ยาสลบต้องท าการผสมน้ ากลั่น (Sterile water) 20 ml. (ภาพท่ี 4.8) 

 

ภาพที่ 4.8 ยาสลบ Thiopental sodium ผสมกับน้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร ส าหรับเตรียมยาสลบ  

4.ยาสลบ Zolitil®  (ภาพท่ี 4.9) 

 ขนาดยาสลบปกติที่ใช้ในการวางยาสลบ คือ 10-40 mg/kg ดังนั้นขนาดที่ใช้ในการการุณยฆาต
ควรอยู่ที่ 60-100 mg/kg 

 

ภาพที่ 4.9 ยาสลบ Zolitil®  
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ขั้นตอนการใช้ CO2 ร่วมกับ O2 การุณยฆาตสัตว์ทดลองเพื่อชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง 

1. เลือกขนาดกล่องในการบรรจุสัตว์ให้เหมาะสมกับขนาดและจ านวนสัตว์ ให้สัตว์สามารถอยู่ได้สบายตาม
หลักจริยธรรมและกล่องไม่ใหญ่กว่าตัวสัตว์มากเกินไปเนื่องจากจะท าให้สิ้นเปลืองก๊าซที่ใช้ในการการุณย
ฆาต กรณีมีการการุณยฆาตสัตว์ทดลองหลายตัวพร้อมกัน สัตว์ต้องมีพ้ืนที่ยืนทุกตัว ไม่ซ้อนทับ ขึ้นเหยียบ
กัน (ภาพท่ี 4.10) 

 

ภาพที่ 4.10 การการุณยฆาตสัตว์ทดลองหลายตัวพร้อมกัน 

2. ใช้ CO2 ร่วมกับ O2 ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง (ภาพที่ 4.11) โดยใช้ CO2 : O2 ในอัตราส่วน 80 : 
20 โดยเริ่มเปิดก๊าซออกซิเจนก่อน จากนั้นเปิดวาล์วก๊าซ CO2 หนูจะหมดความรู้สึกภายใน 30 วินาที และ
หากต้องการจะเก็บเลือดจากหัวใจก่อน จะน าหนูออกจากกล่อง ท าการตรวจสอบรีเฟล็กซ์ที่ตาและที่เท้า
เมื่อสัตว์สลบลึกพอจะเจาะเลือดจากหัวใจได้จะไม่พบรีเฟล็กซ์ โดยสามารถเก็บเลือดจากหัวใจได้จนหมด 
แล้วน าหนูใส่ลงในกล่อง CO2 : O2  อีกครั้งเพ่ือให้หนูตายสนิท วิธีการนี้หนูจะตายอย่างรวดเร็วโดยไม่
เจ็บปวดและไม่เป็นอันตราย เนื่องจากก๊าซ CO2 เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศจึงลอยอยู่ด้านล่าง ปกติหนู
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มักจะใช้จมูกสูดดมในระดับต่ า จึงท าให้สูดดมก๊าซ CO2 ซึ่งมีความเข้มข้นพอที่จะท าให้สัตว์นอนหลับสนิท
และตายอย่างรวดเร็ว  

 

ภาพที่ 4.11 การใช้ก๊าซ CO2 ร่วมกับ O2 ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง 

ขั้นตอนการใช้ Isoflurane ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลองเพื่อชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง 

1. เลือกขนาดกล่องในการบรรจุสัตว์ให้เหมาะสมกับขนาดและจ านวนสัตว์  (ภาพที่ 4.12 - 4.14) ให้สัตว์
สามารถอยู่ได้สบายตามหลักจริยธรรมและกล่องไม่ใหญ่กว่าตัวสัตว์มากเกินไป  เนื่องจากจะท าให้
สิ้นเปลืองก๊าซที่ใช้ในการการุณยฆาตโดยใช่เหตุ กรณีมีการการุณยฆาตสัตว์ทดลองหลายตัวพร้อมกัน สัตว์
ต้องมีพ้ืนที่ยืนทุกตัว ไม่ซ้อนทับ หรือขึ้นเหยียบกันให้สัตว์ตายอย่างสงบ ตามหลักจริยธรรม 
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ภาพที่ 4.12 กล่องดมยาสลบท่ีไม่เหมาะสมกับขนาดตัวหนูไมซ์ 

 

ภาพที่ 4.13 กล่องดมยาสลบท่ีเหมาะสมกับหนูไมซ์ 
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ภาพที่ 4.14 กล่องดมยาสลบท่ีเหมาะสมกับหนูแรท 

2. กรณีท่ีมีเครื่องดมยาสลบ (ภาพท่ี 4.15) สามารถต่อเครื่องดมยาสลบเหมือนการดมยาสลบปกติโดยใช้ที่
ครอบจมูกของเครื่องดมยาในการครอบจมูกท าการต่อเข้าที่จมูกหนูทดลอง จากนั้นเปิดยาสลบในขนาดที่
เกินกว่าขนาดยาปกติ คือ มากกว่า 5 % ซึ่งโดยปกติใช้ Isoflurane ชนิดสูดดม 3-4 % เมื่อหนูทดลองสงบ
นิ่งแล้วจะทดสอบรีเฟล็กซ์ที่ตา (Corneal reflect) และเท้า (Pedal reflect) หากไม่พบรีเฟล็กซ์แล้วเจาะ
เก็บเลือดจากหัวใจโดยเจาะที่ใต้ชายโครงด้านซ้าย (ภาพที่ 4.16) หรือแทงเข็มผ่านใต้กระดูก Xiphoid 
cartilage (ภาพที่ 4.17) เมื่อดูดเลือดจนหมดแล้วสัตว์จะเสียชีวิต อาจจะท าการดึงคอ  (Cervical 
dislocation) ซ้ าอีกครั้งเพื่อให้สัตว์ตายสนิทในหนูไมซ์หรือหนูแรทที่น้ าหนักไม่เกิน 250 กรัม 

 

ภาพที่ 4.15 เครื่องดมยาสลบ 
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ภาพที่ 4.16 การเก็บเลือดจากหัวใจหนูแรทตรงต าแหน่งใต้กระดูกซี่โครงด้านซ้าย 

 

ภาพที่ 4.17 การเก็บเลือดจากหัวใจหนูแรทโดยแทงเข็มผ่านใต้กระดูก Xiphoid cartilage 
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หรือหากไม่ต้องการเก็บเลือดที่หัวใจให้เตรียมสัตว์ต่อเข้าเครื่องดมยาสลบเพ่ือการุณยฆาต (ภาพที่ 4.18) 
สามารถเปิดยาสลบ Isoflurane เพ่ิมขึ้นและนานขึ้น รอจนสัตว์นิ่งและไม่มีการหายใจ โดยสังเกตจากการ
ขยับของช่องท้องและช่องอก ตรวจสอบรีเฟล็กซ์ (ภาพท่ี 4.19 - 4.20) จนไม่พบรีเฟล็กซ์และสัตว์เสียชีวิต
แล้วจึงน าสัตว์ออกจากเครื่องดมยาหรือกล่องดมยาสลบ และท าการตรวจสอบการเต้นของหัวใจอีกครั้ง 
เมื่อหัวใจหยุดเต้นและสัตว์ตายสนิทแล้ว จึงด าเนินการผ่าชันสูตรซากและเก็บตัวอย่างต่อไป 

 

ภาพที่ 4.18 การเตรียมสัตว์ต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบเพื่อการุณยฆาต 

 

ภาพที่ 4.19 การตรวจสอบรีเฟล็กซ์ในหนูแรท 
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ภาพที่ 4.20 การตรวจสอบรีเฟล็กซ์ในหนูไมซ์ 

3. กรณีไม่ใช้เครื่องดมยาสลบสามารถใช้ส าลีหรือผ้าก๊อซชุบ Isoflurane วางลงไปในกล่องส าหรับดม
ยาสลบ (ภาพท่ี 4.21 - 4.22) โดยใช้ยาสลบมากกว่า 300 ไมโครลิตร และวางหนูทิ้งไว้ในกล่องจนกว่าสัตว์
เสียชีวิตในที่สุด (ภาพท่ี 4.23) 

 

ภาพที่ 4.21 การใช้ส าลีชุบยาสลบ Isoflurane ลงในกล่องดมยาเพื่อวางยาสลบและการุณยฆาตสัตว์ 
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ภาพที่ 4.22 สัตว์ได้รับยาสลบ Isoflurane ชุบส าลีในกล่องดมยา 

 

 

ภาพที่ 4.23 สัตว์เสียชีวิตหลังจากได้รับยาสลบ Isoflurane เกินขนาด 
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ขั้นตอนการใช้ยาสลบ Thiopental sodium ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง 

1. ผสมยาสลบ Thiopental sodium 1 g กับน้ ากลั่น (Sterile water) 20 มิลลิลิตร เขย่าขวดให้ยาสลบ
ละลายจนหมดเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน ามาฉีดให้แก่สัตว์ทดลองเพ่ือการุณยฆาต  

2. ท าการชั่งน้ าหนักสัตว์แล้วน ามาค านวณปริมาณยาที่ใช้โดยใช้ยาสลบ Thiopental sodium เกินขนาด
(Over dose) โดยใช้การุณยฆาตสัตว์ด้วยขนาดยา 120 mg/kg ฉีดเข้าช่องท้อง เตรียมยาบรรจุใน
กระบอกฉีดยาให้พร้อม จับบังคับสัตว์ให้เหมาะสมโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดท าการจับบังคับสัตว์ในท่านอน
หงายให้ด้านหัวต่ ากว่าช่องท้อง เพ่ือให้อวัยวะภายในเคลื่อนไปอยู่ด้านบนเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับอวัยวะภายในขณะฉีดสาร (ภาพท่ี 4.24 - 4.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.24 การจับบังคับสัตว์ท่ีเหมาะสมก่อนการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 4.25 จับบังคับสัตว์ในท่านอนหงายให้ด้านหัวต่ ากว่าช่องท้องก่อนท าการฉีดยาสลบ 

3. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณช่องท้องด้านล่างที่จะท าการฉีด (ภาพท่ี 4.26) จากนั้นท าการแทงเข็ม
ฉีดยาท ามุม 30-40 องศา กับผนังช่องท้อง จากนั้นฉีดยาสลบ Thiopental sodium เข้าสู่ช่องท้องโดยดัน
ก้านกระบอกฉีดยาช้าๆจนยาสลบหมด (ภาพท่ี 4.27 – 4.28) 

 

ภาพที่ 4.26 ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณช่องท้องด้านล่างที่จะท าการฉีด 
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ภาพที่ 4.27 การฉีดยาสลบ Thiopental sodium เข้าช่องท้องหนูแรท 

 

ภาพที่ 4.28 การฉีดยาสลบ Thiopental sodium เข้าช่องท้องหนูไมซ์ 

4. ค่อยๆถอนเข็มฉีดยาออกช้าๆจากนั้นใช้ส าลีแห้งกดห้ามเลือดและนวดคลึงบริเวณท่ีฉีด 

5. วางสัตว์ลงบนโต๊ะผ่าตัด, กระดานผ่าซากแล้วท าการตรวจสอบรีเฟล็กซ์ที่ตา  (Corneal reflect) 
รีเฟล็กซ์ที่เท้า (Pedal reflect) และคล าการเต้นของหัวใจ เมื่อไม่พบรีเฟล็กซ์ต่างๆ อาทิเช่น การชักเท้า
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กลับ, การกลอกตา และหัวใจหยุดเต้นแล้ว อาจท า Cervical dislocation ซ้ าเพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์เสียชีวิต
จริง ท าการวางสัตว์ลงบนกระดานผ่าซากและใช้เข็มหมุดยึดตรึงที่เท้าทั้ง 4 ข้าง แล้วท าการผ่าชันสูตรซาก
หรือเก็บตัวอย่างต่อไป 

ขั้นตอนการใช้ยาสลบ Zoletil® 100 ในการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง 

1. ผสมยาสลบ Zoletil® 100 จ านวน 1 ขวด กับ Sterile solvent 5 มิลลิลิตร เขย่าขวดให้ยาสลบ
ละลายจนหมดเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน ามาฉีดให้แก่สัตว์ทดลองเพ่ือการุณยฆาต  

2. ท าการชั่งน้ าหนักสัตว์แล้วน ามาค านวณปริมาณยาที่ใช้ เตรียมยาบรรจุในกระบอกฉีดยาให้พร้อม 
จากนั้นใช้มือข้างที่ไม่ถนัดท าการจับบังคับสัตว์ในท่านอนหงายให้ด้านหัวต่ ากว่าช่องท้องเพ่ือให้อวัยวะ
ภายในเคลื่อนไปอยู่ด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะภายในขณะฉีดสาร 

3. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณช่องท้องด้านล่างที่จะท าการฉีดโดยใช้ยาสลบ Zoletil® 100 เกิน
ขนาด (Over dose) ในขนาด 60-100 mg/kg ฉีดเข้าช่องท้องสัตว์ทดลอง แทงเข็มฉีดยาท ามุม 30-40 
องศา กับผนังช่องท้องจากนั้นดันก้านกระบอกฉีดยาช้าๆจนยาสลบหมด (ภาพท่ี 4.29) 

 

ภาพที่ 4.29 การฉีดยาสลบ Zoletil® 100 เข้าช่องท้องหนูไมซ์ 

4. ค่อยๆถอนเข็มฉีดยาออกช้าๆจากนั้นใช้ส าลีแห้งกดห้ามเลือดและนวดคลึงบริเวณท่ีฉีด 

5. วางสัตว์ลงบนโต๊ะผ่าตัด, กระดานผ่าซากแล้วท าการตรวจสอบรีเฟล็กซ์ที่ตา  (Corneal reflect) 
รีเฟล็กซ์ที่เท้า(Pedal reflect) และคล าการเต้นของหัวใจ เมื่อไม่พบรีเฟล็กซ์ต่างๆ อาทิเช่น การชักเท้า
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กลับ, การกลอกตา และหัวใจหยุดเต้นแล้ว อาจท า Cervical dislocation ซ้ าเพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์เสียชีวิต
จริง ท าการวางสัตว์ลงบนกระดานผ่าซากและใช้เข็มหมุดยึดตรึงที่เท้าทั้ง 4 ข้าง แล้วท าการผ่าชันสูตรซาก
หรือเก็บตัวอย่างต่อไป 

การการุณยฆาตสัตว์ทดลองโดยวิธี Cervical dislocation 

การท า Cervical dislocation เป็นการท าลายไขสันหลัง ใช้ในหนูอายุน้อยหรือหนูที่น้ าหนักน้อย
กว่า 250 กรัม โดยใช้วัสดุแข็งกดข้อต่อระหว่างกระดูกคอและกระโหลกให้แยกจากกันเพ่ือให้ไขสันหลัง
หลุดจากสมอง หนูจะหมดความรู้สึกทันที สามารถใช้วิธีนี้ได้ถ้าต้องการน าเลือดไปวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี 

4.4.3 การชันสูตรซากสัตว์ทดลองขนาดเล็ก 

1. ขอบเขต (Scope) 
อธิบายขั้นตอนการผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลองที่มีการป่วยหรือตายตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ในการผ่าซาก 

ขั้นตอนการชันสูตรและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ 

2. วัตถุประสงค์ (Purpose) 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถผ่าชันสูตรซากสัตว์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยโรค

ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น  

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
นายสัตวแพทย์ มีหน้าที่ในการผ่าชันสูตรซากสัตว์ เก็บตัวอย่างส่งตรวจและวินิจฉัยโรค 

พนักงานวิทยาศาสตร์หรือผู้ช่วยสัตวแพทย์ มีหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ เตรียมพ้ืนที่ และเตรียมตัว
สัตว์ในการผ่าซาก 

4. ความปลอดภัย (Safety) 
-  เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควรสวมถุงมือทุกครั้งขณะท าการผ่าชันสูตรซากสัตว์ 
-  ในการผ่าชันสูตรซากสัตว์ต้องมีการจัดการซากหลังจากการชันสูตรด้วยวิธีที่ เหมาะสมและใช้
แอลกอฮอล์ 70 % ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคพื้นท่ีปฏิบัติงานผ่าซากทุกครั้ง 
5. วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) 
5.1 การเตรียมความพร้อมในการชันสูตรซาก 
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5.1.1 ใช้ถุงพลาสติกสวมวัสดุหรือห่อด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ส าหรับตรึงตัวหนู  ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้แผ่นโฟมห่อทับด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ส าหรับปักเข็มหมุดได้ ขนาดกว้าง  x
ยาว x หนา = 12 x 16 x 1.5 นิ้ว หรือแล้วแต่ขนาดของหนู (ภาพท่ี 4.30) 

 

ภาพที่ 4.30 กระดานผ่าซากท าจากแผ่นโฟมห่อทับด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ 

5.1.2 ใช้เข็มหมุดหรือเข็มฉีดยาขนาด 18G ยาว 1 นิ้ว ตรึงขาหนูทั้ง 4 ข้าง เข็มหมุดรวมอย่างน้อย 4 เล่ม 

5.1.3 อุปกรณ์ชันสูตรซากที่จ าเป็น ได้แก่ มีดผ่าตัดพร้อมใบมีด กรรไกรผ่าตัดปลายแหลมด้านหนึ่งด้าน
หนึ่งปลายมน แบบตรง ขนาดยาว 15 เซนติเมตร กรรไกรปลายแหลมขนาดยาว 11.5 เซนติเมตร ปากคีบ
แบบมีเขี้ยวและไม่มีเขี้ยว ขนาดยาว 11-13 เซนติเมตร กรรไกรตัดกระดูก สิ่วขนาดเล็ก ขวดแก้ว
ทรงกระบอกส าหรับเก็บตัวอย่าง ถุงพลาสติก (ถุงเย็นส าหรับแช่ซากในตู้เย็น -20 องศา ก่อนน าไปก าจัด
ด้วยวิธีการเผา) ถาดสแตนเลสหรือบิกเกอร์เพ่ือใส่น้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับจุ่มเครื่องมือชันสูตรซาก ถุงมือผ่าตัด 
ตะเกียงแอลกอฮอล์ และอาจใช้แว่นขยายพร้อมโคมไฟ เพ่ือขยายดูอวัยวะที่มีขนาดเล็กให้ชัดเจน 

5.1.4 เตรียมน้ าเกลือส าหรับล้างเลือดหรือสิ่งสกปรกที่ เกาะกับเนื้อเยื่อและอวัยวะ (ภาพที่ 4.31) เพ่ือ
สะดวกในการสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นน้ าเกลือที่ใช้ควรเป็น Normal saline solution (NSS) หรือ
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ หรืออาจใช้น้ ากลั่น 500 มิลลิลิตร ผสมเกลือแกง (Sodium chloride) 4.25 
กรัม ไม่ควรใช้น้ าหรือน้ ายาตรึงสภาพเนื้อเยื่อ เนื่องจากค่าออสโมราลิตี (Osmolarity) ที่แตกต่างกันจะท า
ให้เซลล์บวมและแตก ส่วนน้ ายาตรึงสภาพเนื้อเยื่อ จะท าให้สีของเนื้อเยื่อซีดลงและท าให้สิ่งสกปรกที่เกาะ
กับเนื้อเยื่อเกาะติดมากขึ้น     
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ภาพที่ 4.31 น้ าเกลือ Nomal saline solution (NSS) ส าหรับล้างเลือดและสิ่งสกปรก 

5.1.5 เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างให้พร้อมทุกครั้งก่อนลงมือชันสูตรซาก (ภาพที่ 4.32) เช่น จาน
เพาะเลี้ยงเซลล์(Petri dish) หลอดทดลอง (Test tube) ปากกา ถุงพลาสติกกันน้ าส าหรับเก็บอวัยวะที่
ต้องการ ขวดปากกว้างกลมฝาเกลียวบรรจุน้ ายาฟอร์มาลิน ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ขนาดบรรจุ
ประมาณ 200-300 มิลลิลิตร (หรือประมาณ 3 ใน 4 ส่วน) ส าหรับเก็บเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเพ่ือตรวจทาง
จุลชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.32 วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและระบุรายละเอียดตัวอย่าง 
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5.1.6 เตรียมโต๊ะส าหรับผ่าตัดหรือตู้ชีวนิรภัยให้พร้อมก่อนท าการการุณยฆาตสัตว์ทดลอง (ภาพท่ี 4.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.33 ตู้ชีวนิรภัยและโต๊ะส าหรับผ่าตัดและเก็บตัวอย่าง 

5.2 การุณยฆาตสัตว์ที่พบอาการป่วยหรือการการุณยฆาตเพื่อเก็บตัวอย่างหลังสิ้นสุดการทดลอง 

เมื่อพบสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการทดลองจะน าสัตว์มาผ่าซากและเก็บตัวอย่างทันที กรณีที่ไม่
สามารถผ่าเก็บตัวอย่างได้ทันที พนักงานเลี้ยงสัตว์จะบรรจุสัตว์ลงในถุงพลาสติก 2 ชั้น และท าการบันทึก
ระบุชื่อโครงการ หมายเลขห้อง หมายเลขกรงที่พบสัตว์ตายแล้วแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สัตว
แพทย์จะด าเนินการผ่าซากภายใน 24 ชั่วโมง หรือในกรณีสัตว์สิ้นสุดการทดลองโดยไม่มีการป่วยตาย เมื่อ
สิ้นสุดการทดลองจะท าการการุณยฆาตโดยวิธีการการุณยฆาตตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในข้อ 
4.4.2 การการุณยฆาตสัตว์ทดลองเพ่ือการชันสูตรซากและเก็บตัวอย่าง เมื่อสัตว์เสียชีวิตแล้วจึงด าเนินการ
ผ่าชันสูตรซากเพ่ือเก็บตัวอย่าง 

5.3 ขั้นตอนการชันสูตรซากหลังจากสัตว์เสียชีวิต 

การเตรียมตัวสัตว์/ซากสัตว์ 

5.3.1 ใช้แผ่นโฟมห่อทับด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์เป็นกระดานผ่าซาก ท าการตรึงตัวหนูด้วยเข็มหมุดที่เท้าทั้ง 
4 ข้าง (ภาพท่ี 4.34) 
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ภาพที่ 4.34 การตรึงตัวหนูด้วยเข็มหมุดที่เท้าทั้ง 4 ข้าง กับกระดานผ่าซาก 

5.3.2 เตรียมอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือผ่าตัดส าหรับการผ่าชันสูตรซาก และอุปกรณ์ที่
จ าเป็นอื่นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจัดวางไว้บนโต๊ะผ่าตัดหรือตู้ชีวนิรภัยที่จะใช้ในการชันสูตรซาก 

5.3.3 ชั่งน้ าหนักสัตว์ทุกครั้งก่อนการชันสูตรซากแล้วท าการจดบันทึก หรือชั่ งหลังการการุณยฆาตสัตว์ 
รวมทั้งท าการชั่งน้ าหนักอวัยวะภายในต่างๆ ซึ่งเครื่องชั่งที่ใช้ควรเป็นแบบอิเล็กทรอนิกซ์ที่วัดได้หลายจุด
ทศนิยม เพ่ือความถูกต้องและแม่นย าและควรมีภาชนะบรรจุหนูขณะชั่งน้ าหนัก (ภาพท่ี 4.35) 

 

ภาพที่ 4.35 เครื่องชั่งน้ าหนักส าหรับชั่งน้ าหนักสัตว์ทดลองและอวัยวะ 
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5.3.4 บันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ให้ละเอียด เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคต่อไป ได้แก่ ชนิด เพศ สายพันธุ์ 
น้ าหนัก อายุ เบอร์หูที่สักทั้งซ้ายและขวา กรณีถ้าต้องมีการขนส่งสัตว์ ควรมีการบันทึกกล่องที่บรรจุสัตว์
ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เช่น ควรจะเป็นกล่องกระดาษที่มีรูระบายอากาศ หรือมีฟิลเตอร์กรองอากาศ มีน้ า 
อาหารและวัสดุรองนอน หรือเป็นกล่องพลาสติกท่ีมีฟิลเตอร์ เป็นต้น ในกรณีที่สัตว์ป่วย ศึกษาประวัติการ
ป่วย การรักษา อัตราการป่วย อัตราการตาย เพ่ือเป็นแนวทางในการชันสูตรโรคต่อไป 

การตรวจสัตว์และซากสัตว์จากภายนอก 

5.3.5 การตรวจสัตว์และซากสัตว์จากภายนอกในกรณีสัตว์มีชีวิต (ภาพที่ 4.36) ให้สังเกตการเคลื่อนไหว 
การเดิน การทรงตัว เช่น ถ้าหนูเดินวนซ้ายหรือวนขวาเป็นวงกลม แสดงว่ามีอาการทางประสาทหรือมีการ
อักเสบที่หู กรณีสัตว์เสียชีวิตให้สังเกตสภาพภายนอกของซาก สี กลิ่น ขนและผิวหนัง (ภาพท่ี 4.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.36 การตรวจอาการสัตว์จากภายนอกขณะมีชีวิต 
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ภาพที่ 4.37 ตรวจสอบซากเมื่อสัตว์เสียชีวิต 

5.3.6 ตรวจเยื่อเมือกต่างๆ เช่น ที่ตา ถ้าพบน้ าตาไหล ตาแดง (ภาพที่ 4.38) และต่อมน้ าลายบริเวณคอ
บวม อาจสงสัยโรคต่อมน้ าตาและต่อมน้ าลายอักเสบ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส  (Corona 
virus) หรือตรวจที่ปาก (ภาพท่ี 4.39) อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.38 ตรวจความผิดปกติที่ตา 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.39 ตรวจสอบความผิดปกติที่ปาก 

5.3.7 ตรวจสอบข้อต่อ หากพบการบวม แดง ร้อน แสดงว่ามีการอักเสบ 

5.3.8 ตรวจผิวหนัง หากพบว่าหนังหนา ขนหยาบกร้าน อาจมีสาเหตุมาจากปรสิตที่อยู่ภายนอกร่างกาย 
เช่น หมัด เหา ไร (ภาพท่ี 4.40) 

 

ภาพที่ 4.40 ตรวจขนและผิวหนังสัตว์ทดลอง 
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5.3.9 ตรวจพอร์ไฟริน (Porphyrin) ซึ่งเป็นสารสีส้มแดงเปื้อนติดบริเวณจมูกและเล็บ (ภาพที่ 4.41) โดย
อาจเกิดจากความเครียดของสัตว์หรือพบกรณีมีการไอจามของหนูที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจาก
เทคนิคปฏิบัติการป้อนสารที่ผิดพลาดหรือโรคทางเดินหายใจจากการติดเชื้อมัยโคพลาสมา  (Murine 
respiratory mycoplasma) 

 

ภาพที่ 4.41 การตรวจสอบคราบพอร์ไฟรินบริเวณจมูกสัตว์ทดลอง 

5.3.10 กรณีมีการเลี้ยงหนูหลายตัวในกรงเดียวกัน หนูเพศผู้มักมีการกัดกันหรือเล่นกันรุนแรงจนเกิด
บาดแผลได้ ต้องตรวจสอบแผลที่ผิวหนัง (ภาพท่ี 4.42) 

 

ภาพที่ 4.42 หนูเพศผู้กัดกัน 
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5.3.11 ตรวจสอบรูเปิดต่างๆ ได้แก่ หู ทวารหนัก อวัยวะสืบพันธุ์ ในกรณีพบอาการผิดปกติ เช่น ท้องเสีย 
มักจะมีอุจจาระติดอยู่ที่ก้น ในหนูเพศผู้ ต่อมบริเวณหนังหุ้มลึงค์ (Preputial gland) มักพบอาการบวม 
อักเสบ (ภาพท่ี 4.43 - 4.44) 

 

ภาพที่ 4.43 แสดงการตรวจสอบรูทวารและอวัยวะเพศหนูไมซ์ 

 

ภาพที่ 4.44 แสดงการตรวจสอบรูทวารและอวัยวะเพศหนูแรท 
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5.3.12 ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัตว์และจดบันทึกเปรียบเทียบน้ าหนักที่ชั่งกับน้ าหนัก
มาตรฐานในเกณฑ์อายุต่างๆ (ภาพท่ี 4.45) 

 

ภาพที่ 4.45 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัตว์ 

5.3.13 บันทึกสภาพซากสด การสลายตัวเองในระดับต่างๆ สังเกตจากสีท้อง ถ้ามีสีเขียวคล้ า มีฟองอากาศ
และมีกลิ่นเหม็น แสดงถึงสภาพซากสลายตัวเองระดับรุนแรง 

การเปิดผิวหนังเพื่อผ่าซาก 

5.3.14 จับหนูนอนหงายบนกระดานผ่าซาก ให้เท้าหลังชี้เข้าหาตัวผู้ชันสูตรซาก ยืดขาออกทั้ง 4 ข้าง ใช้
เข็มหมุดปักลงที่ฝ่าเท้าให้ติดแน่นกับกระดานผ่าซาก  

5.3.15 ใช้มีดผ่าตัดกรีดผิวหนังตามแนวเส้นกลางล าตัว จากบริเวณปลายคางถึงส่วนท้ายของร่างกาย หรือ
ใช้กรรไกรตัดเลาะผิวหนังออกจากส่วนล่างของช่องท้อง เลาะผิวหนังขึ้นไปจนหมด ให้เห็นช่องท้องและ
ช่องอกชัดเจน (ภาพท่ี 4.46) 
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ภาพที่ 4.46 การเปิดผิวหนังสัตว์ทดลอง 

5.3.16 เลาะผิวหนังแยกออกจากชั้นใต้ผิวหนังแล้วเปิดออกไปด้านข้างทั้ง 2 ด้าน จนกระทั่งถึงบริเวณ
กลางหลัง ให้เห็นกล้ามเนื้อบริเวณซี่โครงและผนังช่องท้องชัดเจน เลาะกล้ามเนื้อจากแนวเส้นกลางล าตัว 
ส่วนหน้าท้องตัดไปข้างหน้าจนถึงปลายคางและเลาะต่ าลงมาข้างล่างบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แล้วเลาะรอบ
โคนขาทั้ง 4 ข้าง กางขาหน้าทั้งสองโดยเลาะกล้ามเนื้อบริเวณรักแร้ออก ส่วนของขาหลัง ให้ใช้มีดตัด
กล้ามเนื้อ ดันข้อต่อสะโพกและโคนขาให้ขาดออก ตรวจการเปลี่ยนแปลงบริเวณเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังทุกส่วน
โดยละเอียด เช่น ต่อมน้ าเหลือง เป็นต้น 

การเปิดช่องท้อง 

5.3.17 หลังจากเปิดกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องแล้วจะท าการตรวจต าแหน่งอวัยวะภายในช่องท้อง โดยใช้
ปากคีบดึงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง ใช้กรรไกรหรือมีดผ่าตัดตัดกล้ามเนื้อบริเวณท้องเป็นรูเล็กๆ จากนั้น
ใช้ปากคีบสอดเข้าไปในช่องท้องเพ่ือขึงกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ตึง โดยระวังไม่ให้ไปสัมผัสอวัยวะภายในช่อง
ท้องจนเกิดความเสียหาย ใช้มีดหรือกรรไกรตัดกล้ามเนื้อตามแนวเส้นกลางล าตัวจากบริเวณกระดูกเชิง
กรานจนถึงกระดูกลิ้นปี่ โดยให้ระมัดระวังไม่ให้ตัดหรือกรีดจนเลยกระดูกลิ้นปี่ เนื่องจากจะท าให้เกิดการ
ทะลุของกระบังลม จากนั้นกรีดหรือตัดตามกล้ามเนื้อตามแนวกระดูกซี่โครงซี่สุดท้าย เปิดให้เห็นอวัยวะ
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ภายในช่องท้องทั้งหมด ตรวจต าแหน่งของอวัยวะภายในช่องท้องว่าอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ (ภาพที่ 
4.47) กรณีพบของเหลวภายในช่องท้องให้เก็บและท าการตวงพร้อมบันทึกปริมาณไว้ 

 

ภาพที่ 4.47 การเปิดช่องท้องเพื่อตรวจสอบความผิดปกติและต าแหน่งอวัยวะ 

5.3.18 การทดสอบแรงดันในช่องอก (ภาพที่ 4.48) จะท าก่อนการเก็บอวัยวะในช่องท้อง เนื่องจากการ
เก็บอวัยวะในช่องท้องบางส่วนจะท าให้กระบังลมฉีกขาดได้ จึงต้องมีการทดสอบแรงดันในช่องอกโดยใช้
มีดหรือกรรไกรปลายแหลม เจาะรูที่กระบังลมจากช่องท้อง ปกติพบว่าอากาศภายนอกจะถูกดูดเข้าไปใน
ช่องอกท าให้เมื่อเจาะแล้วผนังกระบังลมจะป่องออกมาเล็กน้อย ถ้าพบว่าเมื่อเจาะมีของเหลวหรือก๊าซพุ่ง
ออกมาถือว่าผิดปกติ กรณีที่พบของเหลวจะใช้ไม้พันส าลี (Cotton swab) ป้ายของเหลวน าไปเพาะแยก
เชื้อทางห้องปฏิบัติการ 

 

ภาพที่ 4.48 การทดสอบแรงดันในช่องอก 
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5.3.19 การแยกและตรวจสอบอวัยวะต่างๆในช่องท้อง  

- ท าการแยกม้ามออกจากอวัยวะภายในช่องท้อง (ภาพที่ 4.49 - 4.50) โดยใช้ปากคีบที่ไม่มีเขี้ยวท าการ
คีบเพ่ือไม่ให้อวัยวะที่ท าการคีบเสียหาย ท าการตรวจสอบสี ขนาดของม้ามว่ามีความผิดปกติหรือไม่ บาง
กรณีม้ามอาจเล็กกว่าสัตว์ปกติหรือกรณีท่ีม้ามขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจเกิดจากม้ามมีการท างานหนักจากมี
เม็ดเลือดแดงถูกท าลายมาก เช่น การบาดเจ็บแล้วมีการเสียเลือดมาก หรือม้ามมีการตอบสนองต่อการ
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือติดเชื้อไวรัสและกรณีพบปัญหาการอักเสบบาดเจ็บที่ตับหรือที่ตัวม้ามเอง 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.49 การตัดม้าม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.50 ม้าม 
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- จากนั้นท าการแยกตับ โดยใช้ปากคีบดึงกระบังลมที่อยู่ด้านหน้าของพูตับ (ภาพที่ 4.51 – 4.52) เพ่ือใช้
เป็นจุดยึดในการตัดเลาะส่วนของขั้วตับ เลาะเอาตับและส่วนของถุงน้ าดีออก (ภาพท่ี 4.53) โดยขณะเลาะ
ต้องระวังกระเพาะ ล าไส้หรือตับอ่อนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แยกตับออกมา โดยใช้ปากคีบแบบไม่มีเขี้ยว
เพ่ือป้องกันอวัยวะที่จับยึดเสียหาย ใช้ปากคีบดึงกระบังลมที่อยู่ด้านหน้าพูตับ แล้วท าการตรวจสอบจากสี 
ขนาด ความยืดหยุ่นของเนื้อตับ โดยท าการกรีดเนื้อตับเป็นชิ้นๆ ตามแนวขวางเพ่ือตรวจสอบสิ่งผิดปกติ 
เช่น ฝีหนองที่ตับ หรือจุดเนื้อตายหากพบความผิดปกติให้ตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่สงสัย น าไปตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาต่อไป 

 

ภาพที่ 4.51 การตัดแยกตับออกจากช่องท้อง 

 

ภาพที่ 4.52 ตับหนูไมซ์ 
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ภาพที่ 4.53 การตัดแยกถุงน้ าดีออกจากตับ 

- การตรวจกระเพาะอาหารและล าไส้ ท าการแยกกระเพาะอาหารและล าไส้ออกมา (ภาพที่ 4.54) ตัด
หลอดอาหารตรงส่วนรอยต่อกับกระเพาะอาหาร (ภาพที่ 4.55) แยกส่วนกระเพาะอาหารและล าไส้ไว้
ด้านข้าง หาส่วนของเยื่อแขวนล าไส้เพ่ือท าการแยกล าไส้ออก จากนั้นตัดล าไส้ส่วนปลายเลาะไปตาม
รอยต่อของเยื่อแขวนล าไส้ ใช้ขั้วเยื่อแขวนล าไส้เป็นตัวยึดอยู่ในช่องท้อง จัดเรียงล าดับต าแหน่งของ
กระเพาะอาหารและล าไส้ทุกส่วน ตรวจตับอ่อน เปิดผ่ากระเพาะอาหารและล าไส้ ตรวจอาหารและ
ของเหลว สี กลิ่น ผนังล าไส้บวมแดงหรือขยายออก เช่น พบการขยายตัวของล าไส้จากแก๊สหรือมีอุจจาระ
เหลวกลิ่นเหม็น ผนังล าไส้บวมแดงบ่งถึงการอักเสบของล าไส้ 

 

 

 

 

 

                      ภาพที่ 4.54 การเลาะแยกกระเพาะอาหารและล าไส้ออกจากช่องท้อง 
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ภาพที่ 4.55 ล าไส้ต่อกับกระเพาะอาหาร 

- ตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดยแยกไตและต่อมหมวกไต ด้วยการใช้ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยวยึดตัวไต ใช้
กรรไกรเลาะเยื่อไขมันรอบๆไตและต่อมหมวกไตออก (ภาพที่ 4.56 – 4.57) เลาะไปตามท่อปัสสาวะของ
ทั้งสองด้าน ตัดปลายท่อปัสสาวะบริเวณที่ใกล้กระเพาะปัสสาวะ แยกส่วนที่เลาะดังกล่าวออกจากตัวซาก 
จัดเรียงล าดับอวัยวะให้คล้ายกับต าแหน่งที่อยู่ในช่องท้อง เพ่ือสะดวกในการตรวจอย่างละเอียด ตรวจไต
ทั้งสองข้างและต่อมหมวกไต ผ่าไตและต่อมหมวกไตทางยาว ลอกเยื่อหุ้มไตออก เลาะไขมันออกเพ่ือชั่ง
น้ าหนัก ซึ่งในหนูแรทมักจะพบถุงน้ าในไต (Hydronephrosis) ท าให้ไตมีขนาดโตขึ้น ตรวจกระเพาะ
ปัสสาวะ ในเพศผู้อาจพบลักษณะก้อนโปรตีนสีขาวอุดอยู่บริเวณคอกระเพาะปัสสาวะและพบการคั่งของ
น้ าปัสสาวะ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.56 ตัดแยกไตและเลาะไขมันออก 
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ภาพที่ 4.57 ไตทั้งสองข้างของหนูไมซ์ 

- การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์หนูแรทและหนูไมซ์ทั้งเพศผู้และเพศเมีย (ภาพที่ 4.58 – 4.59) รังไข่มักจะพบ
ถุงน้ า (Ovarian cyst) ส่วนในเพศผู้มักพบถุงหนองบริเวณต่อมที่ถุงหุ้มลึงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.58 การตรวจระบบสืบพันธุ์เพศเมีย  
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ภาพที่ 4.59 มดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ 

การเปิดช่องอก 

5.3.20 เปิดอวัยวะภายในช่องอก โดยใช้กรรไกรตัดส่วนของกระบังลม จากนั้นใช้กรรไกรตัดกระดูกซี่โครง
ตามแนวขึ้นไปด้านบน โดยการตัดบริเวณกระดูกอ่อนของรอยต่อของกระดูกซี่โครง จากนั้นตัดกระดูกไห
ปลาร้าออกทั้งสองข้าง ยกกระดูกซี่โครงออก ต้องระมัดระวังผนังหุ้มหัวใจที่ยึดติดกับช่องอก ทดสอบ
กระดูกซี่โครงโดยตัดกระดูก 1 ซี่ หักและฟังเสียงเพ่ือตรวจความแข็งแรงของกระดูก ภายในช่องอกจะพบ
ต่อมไทมัสลักษณะคล้ายก้อนไขมันคลุมอยู่ด้านบนของหัวใจ ให้ท าการตัดต่อมไทมัสออกแล้วสังเกตความ
ผิดปกต ิ(ภาพท่ี 4.60) 



65 
 

 

ภาพที่ 4.60 ใช้กรรไกรตัดกระดูกซี่โครงเพื่อเปิดอวัยวะในช่องอก 

5.3.21 การตรวจอวัยวะภายในส่วนคอและช่องอก ท าโดยการเลาะแยกหลอดลม หลอดอาหาร ปอด 
หัวใจ และต่อมต่างๆภายในช่องอกออกมา แล้วท าการเลาะลิ้นออกโดยใช้มีดเลาะกล้ามเนื้อใต้คางให้ชิด
ขากรรไกรล่างแล้วดึงลิ้นออกมา จากนั้นตัดกระดูกคอหอยทั้ง 2 ข้าง เลาะเนื้อเยื่อใต้หลอดลม แยก
หลอดลมและหลอดอาหารส่วนบนออกจากกัน สังเกตต่อมไทรอยด์อยู่บนกระดูกอ่อนไทรอยด์  จากนั้นดึง
ลิ้นยกขึ้นมาทางส่วนท้ายล าตัว เลาะหลอดลมและปอดออกมาจากช่องอก ตรวจหลอดลมโดยตัดกระดูก
หลอดลมตามยาวลงมาจนถึงทางแยกหลอดลมเล็ก อาจมีของเหลว มีฟองอากาศ หรือหนองอยู่ภายใน
แสดงถึงรอยโรคที่ผิดปกติ เช่น หลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจเกิดได้จากการใช้เข็มป้อนสารท าการป้อนสาร เป็น
ต้น 

5.3.22 การตรวจปอด โดยตรวจต าแหน่งปอดและหัวใจ ปอดปกติจะมีสีชมพูอมส้ม มีอากาศอยู่ในถุงลม 
ยืดหยุ่นดี ปอดหนูจะมีอยู่ 5 พู (ภาพท่ี 4.61) ท าการเก็บตัวอย่างปอดด้านซ้ายส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา 
ส่วนปอดด้านขวาจะน าไปเพาะแยกเชื้อ ทั้งนี้ขึ้นกับรอยโรคที่พบ การเก็บปอดเพ่ือเพาะแยกเชื้อนั้น ต้อง
เก็บทันทีหลังจากเปิดช่องอกเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 
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ภาพที่ 4.61 ปอดหนูทดลอง 

5.3.23 การตรวจหัวใจ (ภาพที่ 4.62) แยกหัวใจออกมาจากปอด ตรวจดูว่ามีของเหลวในถุงหุ้มหัวใจ
หรือไม่ จากนั้นเปิดถุงหุ้มหัวใจ เพ่ือตรวจเยื่อหุ้มหัวใจภายนอก ท าการชั่งน้ าหนักหัวใจโดยเลาะไขมันออก
ก่อน ในกรณีที่สัตว์อดอาหารจะพบไขมันรอบหัวใจเสื่อมสภาพ มีลักษณะคล้ายวุ้นเหลว  (serous 
atrophy) ตัดกล้ามเนื้อหัวใจตรวจทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพ่ือตรวจกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจด้วย 

 

ภาพที่ 4.62 หัวใจหนูทดลอง 
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การตรวจซากบริเวณอื่นๆ 

5.3.24 การตรวจกล้ามเนื้อโครงร่างและข้อต่อ น้ าในข้อต่อ ปกติจะมีลักษณะใส เหนียวเล็กน้อยปริมาณไม่
มาก นอกจากนี้ฝานหัวกระดูกบริเวณกระดูกอ่อนอิพิไพซีล (Epiphyseal cartilage) เพ่ือตรวจเส้นอิพิไฟ
ซีล (Epiphyseal line) ควรจะเป็นเส้นเรียบโค้งเล็กน้อย การเก็บตัวอย่างไขกระดูกให้ตัดกระดูกต้นขา 
(Femur) ด้านหัวท้ายออก แล้วตัดตามความยาวของกระดูก กรณีที่ต้องการตรวจไขกระดูกส่งตรวจทาง
เซลล์วิทยาและจุลพยาธิวิทยาต่อไป 

5.3.25 การตรวจส่วนหัว อวัยวะบริเวณใบหน้าเพ่ือเก็บสมอง ท าได้โดยการเลาะหนังออกจากกะโหลก ท า
การแยกกระโหลกออกจากล าตัว โดยตัดข้อต่อบริเวณกระดูกท้ายทอย ตัดกระดูกกะโหลกจากรูข้อต่อ
กระโหลก กับกระดูกคอชิ้นที่ 1 เลาะไปตามปุ่มกระดูกท้ายทอยทั้งสองข้างโดยให้ขนานกันแล้วตัดขึ้นไป
ข้างบน ส่วนด้านหน้าด้านบนตัดโดยใช้แนวขวางด้านหลังของกระดูกเบ้าตา (ภาพที่ 4.63) ยกแผ่น
กระโหลกที่ตัดออกจะเห็นสมองใหญ่และสมองน้อย (ภาพที่ 4.64 – 4.65) ตรวจดูเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
และเนื้อสมอง ยกกะโหลกให้ปลายจมูกอยู่ด้านบน ใช้มีดตัดเส้นประสาทสมองส่วนออลแฟคทอรี แล้วตัด
เส้นประสาทสมองคู่ที่  2 3 4 5 และ 7 ออก สมองจะหลุดออกมาจากกะโหลก ส่วนด้านล่างของสมองที่
ยกออกจะพบต่อมใต้สมอง ท าการตรวจเนื้อสมองโดยตัดตามยาวและตามขวาง กรณีท่ีต้องการเก็บเพ่ือส่ง
ตรวจทางจุลพยาธิวิทยาอาจท าได้โดยเก็บทั้งก้อน หรือผ่าครึ่งระหว่างสมองทั้งสองซีก ซีกหนึ่งแช่ใน
ฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์  อีกซีกหนึ่งท าการห่อด้วยกระดาษฟรอยด์แล้วเก็บในถังไนโตรเจนเหลว 

 

ภาพที่ 4.63 การตัดแนวขวางด้านหลังของกระดูกเบ้าตาเพื่อยกแผ่นกะโหลกออก 
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ภาพที่ 4.64 เปิดกะโหลกศรีษะเพื่อแยกสมอง 

 

ภาพที่ 4.65 สมองหนูทดลอง 

5.3.26 การตรวจช่องหู ใช้กรรไกรตัดกระดูกทิมพานิค บูลลา (Tympanic bulla) อาจพบการอักเสบหรือ
มีตัวปรสิตอยู่ 
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5.3.27 การตรวจต่อมน้ าตา (Lacrimal gland) ตัดกระดูกเบ้าตาจะพบต่อมน้ าตาสีเหลืองน้ าตาล กรณี
สงสัยเป็นโรคต่อมน้ าตาและต่อมน้ าลายอักเสบ (Sialodacryoadenitis) ควรเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง
ห้องปฎิบัติการ 

5.3.28 การตรวจโพรงจมูก ใช้กรรไกรตัดตรงกลางกระดูกกะโหลกส่วนหน้า ตัดยาวไปข้างหน้าถึงกระดูก
ม้วนในโพรงจมูก ใช้ไม้พันส าลีป้ายบริเวณเยื่อบุในโพรงจมูกท้ังสองข้างเพ่ือน าไปเพาะเชื้อ 

5.3.29 การตรวจปรสิตภายนอกและเชื้อราที่ผิวหนัง (Dermatophyte) ให้เลาะหนังทั้งหมด โดยดึงจาก
ส่วนหน้ามาด้านหลังซึ่งจะติดหนังบริเวณหางมาด้วยแล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

5.4 การเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

5.4.1 การตรวจทางโลหิตวิทยาและซีรั่มวิทยา ตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (ภาพท่ี 4.66 – 4.67) 
และตรวจหาภาวะการติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ เชื้อมัยโคพลาสมา พัลโมนิส( Mycoplasma pulmonis ) เซ็น
ไดไวรัส (sendi virus) โรคต่อมน้ าตาและต่อมน้ าลายอักเสบ โคโรนาไวรัส ฮันตาไวรัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.66 การเก็บเลือดสัตว์ทดลองเพื่อส่งตรวจ 
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ภาพที่  4.67 การเก็บซีรั่มสัตว์ทดลองเพื่อส่งตรวจ 

5.4.2 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ หากต้องการเก็บในปริมาณไม่มาก สามารถเก็บได้ขณะจับบังคับ หนูจะ
ปัสสาวะออกมา ให้ใช้หลอดเก็บตัวอย่างที่สะอาดรองเก็บ จากนั้นน าตัวอย่างไปตรวจค่าต่างๆ เช่น น้ าตาล 
คีโตน โปรตีน หรือความเป็นกรดเป็นด่างด้วยแผ่นตรวจส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ปัสสาวะ หากต้องการ
เก็บปริมาณมากหรือเก็บเป็นช่วงๆ ต้องมีกรงในการทดสอบเฉพาะ เช่น กรงเมตาโบลิก (ภาพท่ี 4.68) 

 

ภาพที่ 4.68 การเก็บปัสสาวะโดยใช้กรงเมตาโบลิก 
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5.4.3 การตรวจทางจุลชีววิทยา เก็บตัวอย่างสดโดยวิธีปลอดเชื้อจากเยื่อบุช่องจมูก ปอด ตับ ล าไส้เล็ก
ส่วนปลายผิวหนัง หรือน้ าในช่องท้องเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ภาพท่ี 4.69 – 4.70) 

 

ภาพที่ 4.69 ปอดที่ผิดปกติควรส่งตรวจทางจุลชีววิทยา 

 

ภาพที่ 4.70 ดูดน้ าจากช่องท้องเพื่อส่งตรวจ 
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5.4.4 การตรวจทางปรสิตวิทยา ตัวอย่างผิวหนังตรวจปรสิตภายนอกและทางเดินอาหาร ตรวจปรสิตจาก
อวัยวะภายใน เก็บตัวอย่างปอดตรวจเชื้อทอกโซพลาสมา กอนดิไอ (Toxoplasma gondii) และเชื้อเอ็น
เซฟาลิโทซูน คูนิคูไล (Encephalitozoon cuniculi) 

5.4.5 การบันทึกน้ าหนักสัมพัทธ์ของอวัยวะ ได้แก่หัวใจ ตับ ไต ม้าม ต่อมหมวกไต ต่อมไทรอยด์ ต่อม
พาราไทรอยด์ เป็นต้น  

5.4.6 การตรวจทางพยาธิวิทยา กรณีที่ไม่พบรอยโรคด้วยตาเปล่าให้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งตรวจทางจุล
พยาธิวิทยาโดยใส่ลงในน้ ายาตรึงสภาพ เช่น ฟอร์มาลิน 10 หรือน้ ายาอ่ืนๆขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจ 
ในการตรวจทางพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง นิยมเก็บตัวอย่าง ตับ ไต ม้าม ปอด เพ่ือน าไปท าสไลด์ตรวจทาง
จุลพยาธิวิทยาต่อไป (ภาพท่ี 4.71) 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 4.71 เก็บตัวอย่างช้ินเนื้อแช่ในฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

 



 

 

บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
5.1 ปัญหา อุปสรรค 

 จากการปฏิบัติงานในฐานะสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดม้ีการเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบสุขภาพสัตว์ทุกวัน พบว่าในช่วงแรกที่มีการ

รับสัตว์เข้ามาเพ่ือพักสังเกตอาการ และปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมปฐมภูมิที่อยู่

ใกล้ชิดกับตัวสัตว์มากที่สุด คือ กรง วัสดุรองนอน อาหาร น้้าดื่ม และสิ่งแวดล้อมทุติยภูมิ ได้แก่ ห้องเลี้ยง

สัตว์ อุณหภูมิ ความชื้นและความดันของศูนย์สัตว์ทดลองฯ นั้นมักไม่พบอาการผิดปกติในสัตว์ แต่เมื่อ

หลังจากนักวิจัยเริ่มท้าการทดลองในสัตว์แล้ว มักพบความผิดปกตามมามากมาย อาจเป็นผลของสารที่ให้ 

หรือเป็นอาการบาดเจ็บ ติดเชื้อจากเทคนิคปฏิบัติการที่ขาดความช้านาญรวมถึงความเครียดในสัตว์ที่

เกิดขึ้นจากการจับบังคับและปฏิบัติการ จนส่งผลให้สัตว์แสดงอาการป่วย ซึมจนไม่สามารถกินน้้ากิน

อาหารได้เองตามปกติและเสียชีวิตในที่สุด ท้าให้สัตวแพทย์ต้องท้าการผ่าชันสูตรซากเพ่ือหาสาเหตุการ

ตาย โดยในการปฏิบัติงานนั้นพบปัญหาและอุปสรรค ดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 เนื่องจากศูนย์สัตว์ทดลองฯเปิดท้าการตลอด 24 ชั่วโมงและนักวิจัยบางส่วนมาปฏิบัติการ

นอกเวลาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบพฤติกรรมสัตว์ในตอนกลางคืน ท้าให้อาจมีสัตว์ตาย

ขณะที่นักวิจัยท้าการทดลองในเวลากลางคืน สัตวแพทย์ไม่สามารถท้าการผ่าซากทันทีได้ หากนักวิจัยไม่

ทราบวิธีการเก็บซากท่ีเหมาะสม จะท้าให้ไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการตายได้  

 5.1.2 สัตว์ทดลองขนาดเล็กโดยเฉพาะหนูไมซ์เพศผู้มักจะกัดกัน ซึ่งบางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

ในตอนกลางคืน กว่าเจ้าหน้าที่จะมาปฏิบัติงานในช่วงเช้าตัวอย่างก็มีสภาพเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถ

ชันสูตรซากหรือเก็บตัวอย่างได้ เช่น ซากแข็งตัว หรือมีการกัดแทะกินกันจนอวัยวะบางส่วนหายไป กรณีที่

พบได้บ่อยที่สุดคือส่วนสมอง 

 5.1.3 นักวิจัยและพนักงานเลี้ยงบางส่วนไม่เข้าใจวิธีการเก็บซากเพ่ือรอเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง เมื่อ

พบสัตว์ตายก็น้าเข้าตู้แช่ซากอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสทันที ท้าให้ไม่สามารถผ่าซากหาสาเหตุการตาย

หรือท้าการเก็บตัวอย่างส่งตรวจได้ 
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 5.1.4 กรณีสัตว์ตายเนื่องจากเกิดภาวะช็อคหรือเครียดจากการจับบังคับหรือปฏิบัติการทั่วไปของ

นักวิจัยในสัตว์มักไม่พบรอยโรค ไม่มีการติดเชื้อ ท้าให้ระบุสาเหตุการตายได้ค่อนข้างยาก 

 5.1.5 ในกรณีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการทดสอบพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิษกึ่งเรื้อรังและพิษ

เรื้อรังที่มีการป้อนสารทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน 3 เดือนและ 6 เดือนตามล้าดับ มักพบปัญหาป่วย

ตายมากผิดปกติ ท้าให้สัตวแพทย์มีการปฏิบัติการผ่าซากสัตว์ทดลองถี่ข้ึน  

5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

 5.2.1 มีการจัดท้า มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และทบทวน SOP เรื่องการจัดการเมื่อพบ

สัตว์ป่วยตายระหว่างการทดลองซึ่งจะมีรายละเอียดการจัดการสัตว์ป่วยและสัตว์ตาย รวมทั้งสัตว์ที่เหลือ 

แล้วท้าการถ่ายทอด พร้อมกับทบทวน SOP ให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองอย่างสม่้าเสมอ 

5.2.2 เมื่อมีการอบรมก่อนเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้ท้าการเพ่ิมหัวข้อการจัดการเมื่อพบสัตว์

ป่วยตายระหว่างการทดลองและการผ่าซากและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้แก่นักวิจัยทุกคนที่เข้าใช้

บริการพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลองฯ ด้วย 

 5.2.3 เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ให้นักวิจัยเพิ่มไลน์และเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์ของ

สัตวแพทย์ประจ้าศูนย์สัตว์ทดลองฯไว้ทุกรายเพื่อให้สามารถสอบถามและแจ้งสัตว์ป่วยตายได้ทันที 

5.2.4 มีการจัดท้าไลน์กลุ่มพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองไว้แจ้งเหตุผิดปกติและการจัดการได้

ทันท่วงที กรณีมีสัตว์ตายแล้วนักวิจัยต้องการเก็บตัวอย่างจะได้ท้าการแจ้งพนักงานให้เก็บซากอย่างถูกวิธี

เพ่ือรอการผ่าเก็บตัวอย่าง แต่หากนักวิจัยไม่ต้องการใช้ซากหรืออวัยวะเนื่องจากทราบสาเหตุการตายของ

สัตว์อยู่แล้ว พนักงานก็จะสามารถเก็บเข้าตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ทันท ี

5.2.5 มีการฝึกอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติในการป้อนสาร เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ท้าให้

สัตว์ตายค่อยข้างมาก เพ่ือลดอัตราการตายและขณะสัตวแพทย์ท้าการผ่าซากหาสาเหตุการตายนั้นให้

นักวิจัยอยู่สังเกตการณ์เพ่ือได้รับทราบปัญหาที่ชัดเจนร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงสาเหตุ

การตายของสัตว์เพ่ือการระมัดระวังที่มากข้ึนแล้ว ยังช่วยให้สามารถท้าการผ่าซากเก็บตัวอย่างได้เอง กรณี

เกิดสัตว์ตายนอกเวลาหรือในขณะที่สัตวแพทย์ไม่อยู่ในพ้ืนที่อีกด้วย 

ทั้งนี้การตรวจสอบอาการสัตว์อย่างสม่้าเสมอและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ

สัตวแพทย์ พนักงานเลี้ยงสัตว์เป็นประจ้าและการฝึกอบรมการผ่าซากและเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้แก่
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นักวิจัยนั้น จะช่วยเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บหรือตายของสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหว่างการวิจัย รวมทั้งสามารถเก็บซากสัตว์ได้ทันท่วงที เก็บตัวอย่างเลือด อวัยวะอย่างถูกวิธี เพ่ือให้ได้

ตัวอย่างที่มีคุณภาพดี สด ใหม่ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุการตาย รวมถึงประยุกต์ไปใช้ในการเก็บ

ตัวอย่างปกติหลังสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือให้สัตวแพทย์และนักวิจัยสามารถน้าตัวอย่างส่งตรวจและการ

วิเคราะห์ค่าทางเคมีในเลือด การตรวจทางจุลชีววิทยาและการตรวจทางจุลพยาธิวิทยาในล้าดับต่อไปได้ 
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