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                    ถึงแมวาผูปวยโรคไขมาลาเรียในประเทศไทยจะมีแนวโนมลดลงจาก 30,006 คนในป 2557 เหลือ 
                             7,169 คน ในป 2561 (สาํนักโรคติดตอนาํโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ) แตไขมาลาเรีย
                             ยังคงกอปญหาการสูญเสียกําลังพลในพื้นท่ีปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดน โดยเฉพาะชายแดน
                             ไทย-กมัพูชาในพืน้ที ่จว.ศรสีะเกษ จากผลการดาํเนินงานเฝาระวงัโรคไขมาลาเรยีเชิงรกุของ แผนกระบาด-
                             วิทยา กองวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร พบวา ในปงบประมาณ 2561 กําลังพลทหาร
                             ปวยเปนไขมาลาเรียทัว่ประเทศ 361 นาย ผูปวยรอยละ 78.4 (283 นาย) ปฏบิตัหินาทีใ่นพืน้ที ่จ.ว.ศรสีะเกษ
                             เพ่ิมขึ้นกวาเทาตัวจากขอมูลปงบประมาณ 2560 (123 นาย) การควบคุมโรคตองเนนปองกันตนเองไมให
ยุงพาหะกัด ทายาไลแมลง นอนในมุงชุบสารเคมีฆายุง กําจัดยุง และการคนหาผูติดเชื้อเชิงรุกเพื่อรีบรักษาตัดวงจรระบาด ที่ตอง
อาศัยการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองรวดเร็ว อาทิ วิธีตรวจหาเชื้อมาลาเรียในฟลมเลือดหนาดวยกลองจุลทรรศนท่ีเปนวิธีมาตรฐาน
ขององคการแอนามัยโลก (WHO Standard Malaria Microscopy) 
ที่เขาถึงงาย ราคาถูก สามารถจําแนกเชื้อมาลาเรียได แตตองอาศัย
ความชํานาญของผูตรวจ เชี่ยวชาญ เพื่อใหไดผลตรวจที่ถูกตอง แมนยํา

    กองวิจัย สวพท. เปนหนวยที่ดําเนินการศึกษาวิจัยโรคไขมาลาเรีย จึงตองพัฒนายกระดับขีดความสามารถของบุคลากรใหถึง
มาตรฐานนานาชาติโดยระหวางวันที่ 12-15 มิ.ย. 2561 แผนกอิมมูนวิทยาและอายุรศาสตร หนวยวิจัยทางการแพทยฝายสหรัฐ
อเมริกาจัดการอบรมที่ สวพท. ฝกฝนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียแบบเขมขน ตามตารางที่ 1 เตรียมความพรอมเพื่อ
สอบประเมินขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียดวยวิธีกลองจุลทรรศน ตามเกณฑมาตรฐานองคการอนามัยโลก 
(Pre-External Competency Assessment for Malaria Microscopy) ซึง่เปนการสอบระดบัโลกทีใ่ชภาษาองักฤษ สอบทัง้ขอเขยีน
และปฏิบัติการที่จํากัดเวลาในการตอบคําถาม การรับรองขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศนตาม
มาตรฐานองคการอนามัยโลก แบงเปน 4 ระดับ (ตารางที่ 2) เฉพาะระดับ 1: วิทยากรผูชํานาญการ และ ระดับ 2: นักเทคนิคตรวจ
วินิจฉัย เทานั้นที่ผานเกณฑรับรองตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก สามารถทําหนาที่ไดทั่วโลก ตามระดับที่ไดรับการรับรอง 
กองวิจัย สวพท. สงบุคลากรหองปฏิบัติการมาลาเรีย 4 นาย เขารวมฝกในหลักสูตรนี้ เบื้องตนกําลังผานเกณฑระดับ 1 และ 2 
จํานวน 2 นาย (ภาพที่ 1) และในระหวาง 9-13 ก.ค. 2561 องคการอนามัยโลก จัดการสอบประเมินขีดความสามารถการตรวจ
วินิจฉัยโรคไขมาลาเรียดวยวิธีกลองจุลทรรศน (EXTERNAL COMPETENCY ASSESSMENT ON MALARIA MICROSCOPY)
ขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จ.ส.อ. อัศราวุฒิ บุญเชียงมา นายสิบพยาธิประจําแผนกระบาดวิทยา กองวิจัย สวพท. 
ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยวิจัยทางการแพทยฝายสหรัฐอเมริกา เขารับการสอบประเมินพรอมกับนักเทคนิคหองปฏิบัติการจาก
หนวยงานตางๆ 12 คน จากประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา (ภาพท่ี 2) ผลการประเมิน นายสิบพยาธิประจําแผนกระบาด
วิทยา กองวิจัย สวพท. ไดรับการรับรองขีดความสามารถ ระดับท่ี 2 สามารถปฏิบัติหนาท่ีนักเทคนิคตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียได
ทั่วโลก (แผนภูมิท่ี 1)



ภาพที่ 1 การเตรียมความพรอมเพื่อสอบประเมินขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียดวยวิธีกลองจุลทรรศน
           ตามเกณฑมาตรฐานองคการอนามัยโลก (Pre-ExternalCompetencyAssessmentforMalaria Microscopy)

ตารางที่ 1 แผนฟลมเลือดมาตรฐานที่ใชในการสอบประเมินขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน 
             ตามเกณฑมาตรฐานองคการอนามัยโลก

    กองวิจัย สวพท. ตั้งเปาหมายในการยกระดับศักยภาพขีดความสามารถกําลังพล
ใหไดรับการรับรองขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน
ตามมาตรฐานองคการอนามัยโลกเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1 เพ่ือสามารถปฏิบัติหนาที่วิทยากร
ผูชํานาญการ ถายทอดประสบการณ ฝกเทคนิคใหกับผูอื่นได และมีเปาหมายที่จะยก
ระดับศักยภาพของสถาบันฯ ใหเปนศูนยฝกอบรมการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวย
กลองจุลทรรศนของกองทัพบก เพื่อฝกอบรมเทคนิคตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียดวย
วิธีกลองจุลทรรศน ใหแกบุคคลกรของกองพันเสนารักษ กองทัพบกท่ัวประเทศนํามาสู
การเฝาระวังปองกันโรคไขมาลาเรียใหกับกําลังพลของกองทัพบกอยางมีประสิทธิภาพ
ลดการสูญเสียและการเจ็บปวยของกําลังพล และเพิ่มศักยภาพใหกับกองทัพบกไทย
อยางเปนรูปธรรม
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ตารางที่ 2 เกณฑการแบงระดับการรับรองขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน
             ตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก

แผนภูมิที่ 1 คะแนนกอนและหลังการสอบประเมินขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยไขมาลาเรียดวยกลองจุลทรรศน
               โดยองคกรภายนอก ของกาลังพล สวพท. ที่เขารับการสอบประเมิน ระหวาง 9-13 ก.ค.2561 
               ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพที่ 2 การสอบประเมินขีดความสามารถการตรวจวินิจฉัยโรคไขมาลาเรียดวยวิธีกลองจุลทรรศน (External Competency 
           Assessmenton Malaria Microscopy) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ร.อ.หญิง ขวัญอนงค  ยังพะกูล, ร.ต.หญิง มิญช  ครามอยู และ จ.ส.อ.อัศราวุฒิ  บุญเชียงมา
แผนกระบาดวิทยา กองวิจัย สวพท.
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การใชสัตวเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร จรรยาบรรณ และกฎหมาย ที่ตองรูการใชสัตวเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร จรรยาบรรณ และกฎหมาย ที่ตองรู

    เปนที่ยอมรับในระดับสากลวา การเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางหน่ึงเพื่อการสรางองค
ความรูใหม การพัฒนาคณุภาพชวิีตของมนษุย รวมถงึการใชเพือ่การเรียนการสอนในบางสาขาวชิาโดยเฉพาะสาขาวทิยาศาสตรการแพทย 
ดังนั้นสัตวท่ีนํามาเลี้ยงหรือใชเพื่องานทางวิทยาศาสตรโดยไมมีการควบคุมการเลี้ยงและการใชสัตวใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
จรรยาบรรณในการดําเนินการตอสัตวแลว อาจทําใหสัตวตองเจ็บปวด ทรมาน หรือเสียชีวิตโดยไมจําเปนซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ
คุณภาพของงานวิจัยหรือผลงานทางวิทยาศาสตร และเกิดผลเสียตอชีวิตของมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมจึงสมควรมีกฎหมายเพื่อ
กํากับดูแลและสงเสริมการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทยใหสอดคลองกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ของสากล เพ่ือคุมครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตวอันจะสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของประเทศตลอดจนสงเสริมนักวิจัยใหมี
ผลงานอันเปนที่ยอมรับของนานาประเทศตอไป

    ซึ่งที่ในระยะเวลาสิบปที่ผานมา สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
ภายใตการกํากับของ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ไดมีการผลักดัน ใหความรูและสงเสริม ใหการใชสัตว
ทดลอง หรือสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ของประเทศไทยไดรับการพัฒนาและมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน จนใน
ป 2558 พระราชบัญญัติ สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันที่ 8 มีนาคม 2558 โดยมีการกําหนด ชนิดของสัตวทดลอง จรรยาบรรณในการดําเนินการตอสัตว ความ
รับผิดชอบของสถานที่ดําเนินการตอสัตว คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน คุณสมบัติ
ผูรับใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และบัญญัติบทลงโทษหากมีการละเมิด หรือฝาฝนการปฏิบัติ
ในสวนท่ี พรบ. กําหนด 

     ซ่ึง พรบ.สตัวเพือ่งานทางวทิยาศาสตร 2558 นีจ้ะมผีลตอ หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทีม่กีารใชสัตว หรือ สตัวดลอง 
เพื่อการดําเนินการเรียนการสอน ทดสอบ วิจัย และพัฒนาสายพันธุ โดยหนวยงาน นั้นๆ จะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (คกส.) โดย องคประกอบของ คกส. ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 7 คน ไดแก 

หนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

1. จัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของหนวยสัตวทดลองใหสอดคลองกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตว
2. พิจารณาขอเสนอโครงการขอใชสัตวฯ ติดตามกํากับดูแลการดําเนินการโครงการท่ีไดรับรองแลว และพิจารณาสั่งแกไข ระงับ 
    ยับยั้ง หรือยุติโครงการ กรณีไมเปนไปตามขอเสนอโครงการ
3. กํากับดูแลใหมีการดูแลสุขภาพสัตวโดยสัตวแพทยประจําสถานท่ีดําเนินการ
4. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การทํางานของ คกส.และเรื่องการเลี้ยงและใชสัตว
5. จัดทํารายงานการดําเนินการตอสัตว ทุก 6 เดือน จัดทําสถิติการเลี้ยงและใชสัตวโดยผูกํากับฯ เสนอตอ วช. และสรุปรายงาน
    ประจําป
6. จัดทําแผนเพ่ือการพัฒนาบุคคลากร
7. คกส.ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (มคกส.)
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    ซึ่งที่ในระยะเวลาสิบปที่ผานมา สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
ภายใตการกํากับของ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)ไดมีการผลักดัน ใหความรูและสงเสริม ใหการใชสัตว
ทดลอง หรือสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ของประเทศไทยไดรับการพัฒนาและมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน จนใน
ป 2558 พระราชบัญญัติ สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2558 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันที่ 8 มีนาคม 2558 โดยมีการกําหนด ชนิดของสัตวทดลอง จรรยาบรรณในการดําเนินการตอสัตว ความ
รับผิดชอบของสถานที่ดําเนินการตอสัตว คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน คุณสมบัติ
ผูรับใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และบัญญัติบทลงโทษหากมีการละเมิด หรือฝาฝนการปฏิบัติ

ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (คกส.) โดย องคประกอบของ คกส. ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 7 คน ไดแก 

1. ผูบริหารหนวยงาน เปน ประธาน คกส.1.1. ผูบริหารหนวยงาน เปน ประธาน คกส.1.
2. สัตวแพทยที่มีประสบการณดานสัตวทดลอง อยางนอย 1 คน2.2.
3. ผูมีประสบการณการการวิจัยที่ใชสัตวอยางนอย 2 คน3. 773. ผูมีประสบการณการการวิจัยที่ใชสัตวอยางนอย 2 คน3.
4. ผูมีประสบการณเลี้ยงและใชสัตว/ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญสาขอื่น 1 คน4.4. ผูมีประสบการณเลี้ยงและใชสัตว/ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญสาขอื่น 1 คน4.
5. ผูไมเกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร/บุคคลภายนอก 1 คน5.5. ผูไมเกี่ยวของกับสาขาวิทยาศาสตร/บุคคลภายนอก 1 คน5.
6. ผูกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ เปนกรรมการและเลขานุการ6.

4



พ.ท.นพดล  แสงจันทร
แผนกสัตวทดลอง กองวิเคราะห สวพท.

               ติดตอสอบถามไดที่ 
                       : ศนูยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ
                         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
               โทร.   : 0 2763 4366      โทร.ทบ. : 85153
               แฟกซ : 0 2644 8093

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรการแพทยทหาร
315/6 ถนนราชวถิ ีเขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400

http://www.afrims.go.th

    ปจจุบันกรมแพทยทหารบก ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร กรมแพทยทหารบก 
แลว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เพื่อกํากับดูแล คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวฯ ของหนวยงานตางๆ ที่มีการเล้ียงและ
ใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ที่เปนหนวยขึ้นตรง กรมแพทยทหารบก ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรการแพทยทหาร และหนวยวจิยัฝายสหรัฐ สถาบันวจิยัวิทยาศาสตรการแพทยทหารซึง่แตละหนวย 
โดยแตละหนวยขึ้นตรงจะจัดตั้ง คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตว (คกส.) ของหนวยตัวเองข้ึนโดยอางอิงหนักการทํางาน
และหนาที ่ตาม พรบ.สัตวฯ 2558 เพือ่กํากบัดแูลการเลีย้งและใชสตัว ใหถกูตองตามหลกัจรรยาบรรณ และมาตรฐานการเลีย้งและใชสัตว

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร ของ สวพท. จัดประชุมคณะกรรมการ 
เพิ่มพิจารณาโครงการวิจัยที่ใชสัตวของสถาบัน

คกส.ของสถาบัน จะตองเขารับการอบรมดานสัตวทดลอง
เปนประจําเพื่อเพิ่มพูนความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ
ดานการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรอยูเสมอ
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ขอดีของการมี พรบ.สัตวทดลอง มีหลายประการที่ชัดเจนที่สุดคือ 
การสรางความตระหนักถึงจรรยาบรรณของผูใชสัตว ใหมีความระมัดระวัง
มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ พรบ.ยังเปนดั่งมาตรฐานรับรองที่ทําใหผลวิจัย
ในสัตว ทดลองจากมีมาตรฐาน มีการควบคุมดูแลอยางเป นระบบ 
ซึ่งจะสงผลทางออมใหงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติมากขึ้น อันจะส งผลถึงระดับความก าวหน าทาง
วิทยาศาสตรของประเทศไทยในเวทีโลก


