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บทคัดยอ 
 สวนสัตวเปนสถานท่ีที่ประกอบไปดวยสัตวหลากหลายสายพันธุ การนําสัตวเหลานี้มาอยูรวมกันนั้น มีขอ
ควรระวังหลายประการ ทั้งในเร่ืองของการจัดการเล้ียงดูใหเหมาะสม การปองกันและรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นไดใน
สัตวแตละชนิด ดังนั้นการมีโปรแกรมการจัดการสุขภาพสัตวที่อยูในสวนสัตวจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ ทั้งนี้เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในดานตางๆที่ตองเก่ียวของกับสัตวใหถูกตองเหมาะสม มีความปลอดภัยตอทั้งตัวสัตว
และมนุษย แนวทางน้ีวาดวยบทบาทหนาที่ของสัตวแพทย ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญในการควบคุมและดําเนินการให
เปนไปอยางถูกตองตามแผนที่วางไว นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของเจาหนาที่ดานอ่ืนๆที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด 
รวมถึง รายละเอียดของโปรแกรมสุขภาพที่ประกอบไปดวย ขอควรคํานึงถึงโดยทั่วไป การวางยาสลบ การผาตัด 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การชันสูตรซากสัตว การจดบันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพและรักษาโรค เวชศาสตร
ปองกันโรคที่สําคัญ การกักโรค และโรคสัตวสูคน ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และมีแนวทางปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางถูกตองเหมาะสมของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
 
คําสําคัญ : สวนสัตว, โปรแกรมสุขภาพ, สัตวแพทย, สัตวปา 
 
บทนํา 
 เปาหมายของการจัดการสุขภาพสัตวที่อยูในสวนสัตวนั้นมีเพื่อบูรณาการความรูในเร่ืองของสุขภาพ,สวัสดิ
ภาพสัตว และการอนุรักษสัตวปาเขาไวดวยกัน ภายในสวนสัตวนั้นจําเปนตองมีการจัดการที่เหมาะสม ทั้งในเร่ืองของ
การดูแลรักษาสุขภาพ การปองกันและเฝาระวังโรค รวมถึงมีโภชนาการที่ดีตอสัตว การรักษามาตรฐานในการดูแล
สัตวในเรื่องเหลานี้ จําเปนตองมีโปรแกรมสุขภาพสัตวที่ควบคุมโดยสัตวแพทยผูเชียวชาญคอยตรวจสอบอยูเสมอ 
 การดูแลสุขภาพสัตวไมไดเปนหนาที่รับผิดชอบของสัตวแพทยเพียงเทานั้น หากยังรวมถึงผูที่เกี่ยวของใน
การจัดการดูแลทั้งในเรื่องอาหาร การสังเกตพฤติกรรมสัตว และการจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอสัตว 
ดังนั้น สัตวแพทยจึงไมไดเกี่ยวของแตเพียงการรักษาโรค หากแตยังตองดูแลในเร่ืองของการจัดการสวนสัตวใน
หลายๆดาน เชน พฤติกรรมสัตว อาหาร การสืบพันธุ การอนุรักษสัตวปา รวมถึงการออกแบบในสวนการจัดแสดง
สัตวใหเหมาะสมดวย ดังนั้น วัตถุประสงคของการกําหนดแนวทางการจัดการสุขภาพสัตวนี้ มีเพื่อปรับปรุงและ
ยกระดับการจัดการดูแลรกัษาสัตวในสวนสัตวใหอยูในมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
 
Veterinary care and coverage 

โปรแกรมการจัดการสุขภาพสัตวควรเนนในเร่ืองของการปองกันโรค และการดูแลในสวนของโภชนาการ 
พฤติกรรม และสุขภาพของระบบสืบพันธุ เนื่องจากตองมีการรักษาและเพิ่มจํานวนสัตวไวใหเหมาะสม ดังนั้นการ
สังเกตและการดูแลควบคุมตองทําเปนประจําทุกวันโดยเจาหนาท่ีที่ดูแลสัตว เจาหนาที่เหลานี้ควรไดรับการอบรมใน
เร่ืองของพฤติกรรมสัตวที่ผิดปกติ และการสังเกตอาการปวยตางๆรวมถึงมีความรูในเรื่องโภชนาการ การจัดการ 
การจับบังคับที่เหมาะสม เมื่อพบอาการผิดปกติใดๆตองรายงานตอสัตวแพทยทันที หากมีสัตวปวยตาย สัตวแพทย
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ตองทําการชันสูตรโรคและมีการกําจัดซากอยางเหมาะสมตอไป กระบวนการเหลานี้ควรทําภายใตการดูแลรักษาที่
เปนมาตรฐาน ทั้งในเร่ืองการวินิจฉัยและการรักษา สัตวแพทยสวนสัตวจําเปนตองทํางานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
ดังนั้น ตองมีสัตวแพทยทั้งประจําและไมประจําพรอมทํางานอยูตลอดและมีการกําหนดตารางการทํางานท่ีแนนอน 
สัตวแพทยเหลานี้ควรมีความคุนเคยกับเครื่องมือเครื่องใชตางๆภายในคลินิกรักษาสัตวเปนอยางดี นอกจากนี้ การมี
สัตวแพทยหนวยฉุกเฉินก็มีความจําเปน ซึ่งสามารถทํางานสนับสนุนสัตวแพทยประจําไดในกรณีจําเปน ในบางสวน
สัตว การมีทีมสัตวแพทยนั้น ควรมีคนใดคนหนึ่งเปนหัวหนาทีม สวนคนอ่ืนๆเปนฝายสนับสนุนภายในทีม ในทีมนี้
ควรมีสัตวแพทยหนึ่งคนท่ีเปนฝายประสานงาน ในกรณีที่ตองมีการทํางานเชื่อมตอกันระหวางสัตวแพทยประจําและ
ไมประจํา ซึ่งทําใหการทํางานนั้นเปนไปตามโปรแกรมที่วางไวอยางถูกตองและเขาใจตรงกัน 
 
Support personnel 
 โปรแกรมดูแลสุขภาพนี้ นอกจากสัตวแพทยแลว ยังจําเปนตองมีเจาหนาที่ที่คอยทํางานสนับสนุนในดาน
อื่นๆดวย โดยการทํางานจะอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยสัตวแพทย ภายในสวนสัตวที่มีความหลากหลายของสัตว
นั้นจําเปนตองมีเจาหนาที่ใน 3 สวน ดังนี้ 

1. เจาหนาที่ดูแลสัตว (Animal keepers) ทําหนาที่ดูแลสัตวโดยทั่วไป 
2. เจาหนาที่ดานเทคนิค (Technical support) คอยดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช และการทํางานดาน

หองปฏิบัติการ 
3. พนักงานประจําสํานักงาน (Clerical) ทําหนาที่เก็บดูแลรักษาประวัติการดูแลรักษาสัตว 

 
Infection control and personnel safety 
 เจาหนาที่ประจําหนวยรักษาสัตวและเจาหนาที่ดูแลสัตวควรมีความระมัดระวังในการปองกันการติดเชื้อ
ระหวางสวนพักสัตว สวนแสดงสัตวและสวนรักษาสัตว หากมีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือรวมกัน ตองมีวิธีการ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคอยางเหมาะสม ผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ี
กําหนดไวในหนวยงานอยางเครงครัด เชน การระมัดระวังการติดเชื้อจากการจับบังคับสัตวที่อันตรายหรือสัตวมีพิษ
(ถูกกัด,โดนพิษ และเกิดแผลถลอก เปนตน) นอกจากนี้เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรรูจักคุนเคยกับสารเคมีตางๆ( ยา
รักษาโรค,ยาสลบและสารเคมีเพื่อกําจัดเชื้อโรค) เชื้อโรคตางๆ(รวมถึงสารกอภูมิแพ) และอันตรายทางกายภาพ(เชน 
รังสี) ที่มักพบไดในการทํางาน ดังนั้นอุปกรณปองกันตัวจากอันตรายตางๆควรไดรับการดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ มี
ใบบันทึกการตรวจความปลอดภัยและการใชงาน(safety data sheets;SDS) เพื่อลงขอมูลการใชยาและสารเคมี 
รวมถึงมีขอปฏิบัติอื่นๆที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของโรคที่พบในแตละพื้นที่ 
 
Veterinary program 
General Considerations 
 ภายในสวนสัตวควรมีหนวยอายุรกรรมและศัลยกรรมสําหรับสัตวทุกชนิด โดยการปฏิบัติงานตองเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีวางไว ทั้งในสวนของวิธีการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับ ยาซึม ยาสลบ และยาลด
ปวด ตองมีสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญคอยกํากับดูแล ภายใตกฎหมายที่ถูกตอง การเก็บรักษาตองอยูในที่ท่ีเปนสัดสวน
ชัดเจน ยาพิเศษในกลุมของยาเสพติดตองทําการเก็บแยกไวในที่ปลอดภัยและมิดชิด สวนยาที่หมดอายุตองทํา
เครื่องหมายและแยกออกจากยาอ่ืนๆ ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ยาที่ใชในสวนสัตวทั้งหมดตองถูกตองตามกฎของ Food 
and Drug Administration (FDA) ท้ังนี้ เพื่อปองกันการปนเปอนสูคน และเพื่อใหถูกตองตามกฎของ Association 
of Zoos and Aquariums (AZA) อีกดวย 
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Anesthesia 
การวางยาสลบมีความจําเปนทั้งในการทําหัตการท้ังที่ invasive(เชน การผาตัด) และ noninvasive(เชน 

การทําแผล) ในการวางยาสลบกรณี noninvasive ทําเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและตัวสัตวเปนหลัก การ
จับบังคับทางกายภาพโดยปราศจากการวางยาสลบควรทําในกรณีทําหัตการท่ีไมกอใหเกิดความเจ็บปวด ใช
ระยะเวลาสั้น หรืออาจใชระยะเวลานานข้ึนในสัตวที่สามารถอดทนตอการจับบังคับทั่วไปได แตในกรณีของสัตวปา 
การจับบังคับเหลานี้มักทําใหเกิดความเครียดในสัตวและเกิดอันตรายตอทั้งตัวสัตวและผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก 
ดังนั้น การวางยาซึมหรือยาสลบจึงมีความจําเปนในการปฏิบัติงานกับสัตวเหลานี้ และในกรณีของ invasive ควรมี
การใหยาลดปวดเพิ่มเติมไปดวย  
ลักษณะของการวางยาสลบท้ังตัว (General anesthesia) ประกอบดวย 

1. การหมดสติอยางสิ้นเชิง (complete unconsciousness) 
2. มีการใหยาลดปวด (analgesia) 
3. กลามเนื้อผอนคลาย (muscle relaxation) 
4. ไมพบปฏิกิริยาการตอบสนองทางระบบประสาท (absence of reflex responses) 
โดยการวางยาสลบตองมีการกํากับดูแลตลอดระยะการวางยาที่ทําหัตถการ ซ่ึงอางอิงจาก The American 

College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA) การสังเกตและควบคุมคาทางสรีรวิทยาตางๆให
อยูในระดับที่เหมาะสม ทั้งกอนทําหัตถการ ระหวางทําหัตถการ และหลังทําหัตถการ รวมถึงการจัดการขอแทรก
ซอนตางๆจึงมีความสําคัญมาก คาทางสรีรวิทยาพ้ืนฐานท่ีตองคอยสังเกตและควบคุม ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ 
อัตราการหายใจ และอุณหภูมิของรางกาย ดังนั้น การมีเคร่ืองมือเฉพาะทาง ท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน จะทําใหผู
วางยาสามารถทํางานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น อุปกรณตางๆ เชน หูฟง( stethoscope) ปรอทวัดไข ( rectal 
thermometer) เครื่องชวยหายใจและวัดระดับออกซิเจน(ventilation and pulse oximeters) เคร่ืองวัดความดัน
โลหิต(oscillometeric blood pressure) เคร่ืองวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ(electrocardiograms) ฯลฯ ซึ่งคาที่ไดจาก
อุปกรณเหลานี้ถูกจัดเปน “standard anesthetic monitors”  

การใหยาระงับปวดในสัตวปา ควรกระทําในทุกกรณีที่มีการทําหัตถการท่ีมากกวาการฉีดยา ซึ่งรวมถึง การ
ใชเคร่ืองมือเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อ (biopsy instruments) การใชยาสลบ เชน propofol และ isoflurane ไมไดมีผล
ในการลดอาการปวด ดังนั้น ควรมีการใหยาลดปวดเพิ่มเติม ตามแนวทางการลดความเจ็บปวดของ The American 
College of Veterinary Anesthesia and Analgesia (ACVAA) 
 
Surgery 
 สถานที่และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการผาตัดตองมีความสะอาด ปราศจากเช้ือ ปราศจากเสียงรบกวน          
มีแสงสวางเพียงพอ มีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศท่ีเหมาะสม อุปกรณเกี่ยวกับการทําสลบ เชน 
เครื่องดมยาสลบเครื่องชวยหายใจ เคร่ืองวัดคาทางสรีรวิทยาตางๆตองอยูในสภาพสมบูรณและมีการดูแลรักษาให
อยูในสภาพท่ีพรอมใชงานไดเสมอ รวมถึงตองมียาท่ีจําเปนในกรณีฉุกเฉินเตรียมไวดวย การผาตัดควรกระทําโดย
สัตวแพทยเทานั้น หากแตเกิดกรณีฉุกเฉิน อาจสามารถกระทําหัตการเบื้องตนโดยเจาหนาท่ีที่ไดรับการอบรมฝกฝน
จากสัตวแพทยได หลังการผาตัด ควรมีการเฝาระวังจนกวาสัตวจะฟนจากสลบอยางปลอดภัย การดูแลแผลผาตัด 
การลดปวด และการควบคุมการตดิเชื้อตองมีการติดตามโดยสัตวแพทยอยางใกลชิด 

ในทุกสวนสัตวควรมีพื้นที่ที่ใชสําหรับการผาตัดเล็กนอกสถานที่ เนื่องจากบางครั้งมีความจําเปนที่ตองทํา
หัตถการในทันที หรือมีขอจํากัดดานการเคลื่อนยายสัตว ดังนั้นการเตรียมยาและอุปกรณที่จําเปนแยกไวจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เพ่ือความสะดวกในการใชงาน โดยอุปกรณเหลานี้ตองทําการฆาเชื้อไมตางจากการทําหัตถการภายในคลินิก
รักษาสัตว 
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Clinical Pathology 
 สวนสัตวควรมีหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคจากสิ่งสงตรวจตางๆ โดยการตรวจสามารถครอบคลุมถึง 
เซลลวิทยา(cytology) จุลชีววิทยา(microbiology) ปรสิตวิทยา(parasitology) โลหิตวิทยา(hematology) ซีรัม
วิทยา(serology) คาทางชีวเคมีของเลือด(blood chemistry) การตรวจปสสาวะ(urinalysis) และการตรวจอื่นๆ
ตามความเหมาะสม โดยอยางนอยควรมีอุปกรณ เชน กลองจุลทรรศน เพ่ือตรวจอุจจาระ,เซลล,เลือด และเนื้อเยื่อ 
ตามความจําเปน อุปกรณทางหองปฏิบัติการควรไดรับการดูแลรักษาและต้ังคาใหพรอมใชงานอยางสม่ําเสมอ และ
ควรมีสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญทางพยาธิวิทยาคอยเปนท่ีปรึกษาเพ่ือใหการวินิจฉัยเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 
Necropsy 
 ในสวนของการชันสูตรซากสัตวนั้น ควรมีอุปกรณพื้นฐานเชน ตูเย็น เพื่อเก็บรักษาซากไมใหเนาเปอย และ
แยกสัดสวนออกมาชัดเจนจากอุปกรณอื่นๆ,ยา,พื้นท่ีผาตัดและสวนเก็บอาหารของสัตวที่มีชีวิต การเคล่ือนยายซาก
มาเพื่อทําการชันสูตร ควรทําภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสัตวเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบสาเหตุการตายโดย
การผาซากเปนไปอยางแมนยํา นอกจากนี้ ตองมีการสงตรวจทางพยาธิวิทยาและเนื้อเยื่อประกอบการวินิจฉัย
เพิ่มเติม เพื่อพิสูจนสาเหตุการเสียชีวิตใหถูกตองมากยิ่งขึ้น ประโยชนที่ไดรับจากการผาพิสูจนซากและการตรวจชิ้น
เนื้อเหลานี้ยังสามารถนําไปตอยอดในการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดความรูในทางสัตวแพทยไดอีกดวย 
 
Medical record  
 การตรวจรักษาทุกครั้งตองมีการบันทึกขอมูลอยางครบถวน ซึ่งประกอบดวย การใชยา (ทั้งชนิดยา,ปริมาณยา
,ระยะเวลาการใชยา) วิธีการผาตัด ขั้นตอนการวางยาสลบ (ประเภทของยา,ปริมาณยา,ผลขางเคียง) ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ประวัติการไดรับวัคซีน ขอมูลเหลานี้ตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย และควรมีการจัดเก็บ
อยางเปนระบบ เชน การนําขอมูลลงคอมพิวเตอรเพื่อเปนฐานขอมูล ควรใชโปรแกรมท่ีทําการคนหาไดงายตอการใช
งาน และควรมีการเก็บสํารองขอมูลไวในที่อื่นๆรวมถึงเก็บตนฉบับและสําเนาแยกไวอีกที่หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อปองกันขอมูล
สูญหาย 
 ขอมูลเหลานี้สามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติเพื่อสํารวจอัตราการเกิด อันตราการปวย และอัตราการตายได 
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการนํามาปรับการจัดการใหเหมาะสมกับสัตวปาตอไป 
 
Preventive medicine 
ในทุกสวนสัตวควรมีโปรแกรมเวชศาสตรการปองกันโรค ซึ่งประกอบดวย 

1. Parasite control โปรแกรมปองกันโรคทางปรสิตควรทําอยางสม่ําเสมอ เชน การตรวจอุจจาระ สัตวแพทย 
ควรประเมินและกําหนดความถี่ในการตรวจตามความเหมาะสมในสัตวแตละชนิด  

2. Immunization ควรมีโปรแกรมการใหวัคซีนเพื่อปองกันโรคอยางเหมาะสมในสัตวแตละสายพันธุ        
โดยวัคซีนท่ีใหควรข้ึนอยูกับอัตราการเกิดโรค และการแพรระบาดของโรคในแตละพื้นที่ 

3. Disease surveillance ควรมีโปรแกรมการเฝาระวังโรค โดยการ screening เปนประจําสมํ่าเสมอ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและความชกุของโรคนั้นๆ 

4. Risk analysis 
 การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารปจจัยเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นไดในขณะทํา
การเคลื่อนยายสัตว การกักกันสัตวกอนนําเขาฝูง และการจัดการสภาพแวดลอมตางๆรวมถึงโภชนาการใหเหมาะตอ
การเลี้ยงสัตวมากที่สุด 
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Quarantine 
 สัตวทุกตัวที่นําเขามายังสวนสัตวตองมีการกักโรค(Quarantine) กอนที่จะนําเขาฝูงหรือเขาเลี้ยงในสวน
เลี้ยงสัตวภายใน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรคที่อาจติดตอสูสัตวอื่นๆได อีกทั้งเพื่อเปนการตรวจสุขภาพ
โดยทั่วไปตามโปรแกรมการเฝาระวังโรคที่ไดกําหนดไว เชน การใหวัคซีน การตรวจสุขภาพทั้งทางคลินิกและ
หองปฏิบัติการ การรักษาและปองกันปรสิตภายนอกและภายในตัวสัตว ตรวจประเมินพฤติกรรมเบื้องตน เปนตน 
หากพบการตายเกิดขึ้นระหวางการกักโรค ตองมีการผาชันสูตรซากและทําจุลพยาธิวิทยาอยางครบถวนเพ่ือหา
สาเหตุตอไป 
 
Zoonosis 
 สัตวแพทยตองมีความรูในเรื่องโรคสัตวสูคน (Zoonosis) ที่มีผลตอทั้งสัตวอื่นๆและมนุษย หากมีการตรวจพบ 
ควรมีมาตรการในการแจงขาวสารและใหความรูเกี่ยวกับโรคนั้นๆเพื่อใหมีการปองกันโรคที่ถูกตอง และมีการขนยาย
สัตวที่ติดเชื้อไปอยูในบริเวณที่แยกไวชัดเจนเพื่อปองกันการระบาดของโรค 
 
สรุป 

แนวทางการจัดการสุขภาพสัตวในสวนสัตวนั้น จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางท่ีถูกตองในการจัดการสัตวใหมี
สุขภาพที่ดี ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับหนาที่ของสัตวแพทยประจําสวนสัตวที่ตองเปนผูวางแนวทางปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบตางๆใหเหมาะสมตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการปฏิบัติงานจําเปนตองเกี่ยวของกับ
เจาหนาที่หลายฝาย และมีขอควรระวังหลายดาน โดยสัตวแพทยและผูที่เกี่ยวของจําเปนตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรค การปองกันโรค การแพรระบาด และปจจัยเส่ียงตางๆที่เกี่ยวกับโรคตางๆท่ีพบไดในสวนสัตว แนว
ทางการจัดการสุขภาพสัตวนี้ยังประกอบดวยโปรแกรมการดูแลสัตวในดานตางๆ เชน การรักษาโรค การผาตัด การ
วางยาสลบ การเก็บรักษายาและเครื่องมือตางๆใหถูกตองเหมาะสม การชันสูตรโรคสัตว รวมถึงเวชศาสตรปองกันท่ี
จําเปนและโรคสัตวสูคนที่ตองคํานึงถึง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลสุขภาพสัตวภายในสวนสัตวตาม
แนวทางที่ถูกตอง 
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