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บทคัดย่อ 
การวัดสัญญาณชีพในสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเช่นสุนัขและแมวมีความจ าเป็นส าหรับสัตวแพทย์ใน
การประเมินสภาพร่างกายของสัตว์อย่างไรก็ตามการจับบังคับสัตว์เพื่อท าการตรวจวัดสัญญาณ
ชีพจะท าให้สัตว์เกิดความเครียดซึ่งมีผลต่อการประเมินคา่สัญญาณชีพ เครื่อง Vet-Engineer 
MUT เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินค่าสัญญาณชีพได้แก่ ชีพจรและอุณหภูมิ สามารถ
ตรวจประเมินค่าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องจับบังคับสัตว์ การศึกษานี้ท าการเก็บข้อมูลในสุนัข
และแมว วางเซนเซอร์ของเครื่อง Vet-Engineer MUT ที่ต าแหน่งใบหู ระหว่างนิ้วเท้าที่ 3 ของ
สัตว์และบริเวณใตห้าง จากนั้นเปรียบเทียบข้อมูลการวัดค่าสัญญาณชีพด้วยวิธีมาตรฐานกับ
ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง Vet-Engineer MUT ด้วยสถิติการทดสอบทีและสถิติถดถอย ผลการศึกษา
พบว่าการวัดค่าชีพจรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากการ
วัดด้วยวิธีมาตรฐานกับข้อมูลที่ได้จากเครื่อง Vet-Engineer MUT มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญจากการทดสอบที (P<0.05) เมื่อท าการทดสอบต่อด้วยสถิติถดถอย พบว่าคา่อุณหภูมิ
มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเครื่อง Vet-Engineer MUT มีความเหมาะสมในการเก็บ
ข้อมูลต่อเนื่องของค่าสัญญาณชีพทั้งชีพจรและอุณหภูมิในสุนัขและแมว ตัวเครื่องสามารถใช้ได้
ง่าย สะดวก ราคาถูก และต าแหน่งที่เหมาะสมในการวางเซนเซอร์กับตัวสัตว์คือใต้โคนหาง 

Abstract 
Measuring vital signs of the animals is an important step for veterinarians to evaluate 
health status. However, animals restrain when monitoring can cause stress, which will 
affect the vitals sign measured. Therefore, VET-Engineer MUT is the monitoring device 
that developed for measuring the basic vitals sign such as pulse and temperature 
without restraining. Continuous data can be collected within the device. All 
measurements were conducted on dogs and cats. The sensor of VET-Engineer MUT was 
placed: the pinna (ear), interdigital space of third digit of animal’s legs and under the 
tail. T-test and regression analysis were used to compare the differences between data 
of vital sign obtained by VET- Engineer MUT and standard method. Results showed no 
significant difference of pulse between data obtained by VET-Engineer MUT and 
standard method. Although temperature’s data expressed the significance when P<0.05. 
The temperature values were further analyzed by regression test and found that they 
tended in the same direction. In summary, VET-Engineer MUT is suitable for continuous 
monitoring of pulse and temperature in dogs and cats. Its user friendly and cost make 
this device an attractive tool. For practical use, VET-Engineer MUT equipment is 
required to attach the sensor under the tail. 
 

บทน า 
เครื่อง Vet-Engineer MUT ได้ประยุกต์น ามาใช้เพื่อประเมินและติดตามค่าสัญญาณชีพที่ส าคัญ 
ได้แก่ ชีพจรและอุณหภูมิ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์บนตัวสัตว์ เครื่องจะอ่านค่าในช่วงเวลาที่
ก าหนด อย่างสม่ าเสมอ  
โดยชีพจรจะใช้การคลื่นแสง 660 และ 940 นาโนเมตร เมื่อคลื่นแสงเดินทางผ่านเนื้อเยื่อแล้ว 
แสงจะสะท้อนกลับเข้าสู่ตัวรับสัญญาณ แล้วค านวนหาชีพจร (บดินทร์, 2549; Lee et al., 
2016)  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
-สุนัขและแมวสุขภาพปกติ   -อุปกรณ์ Vet-Engineer MUT  
-Thermometer  -Stethoscope 
การทดลองช่วงที่ 1 
1. ติดอุปกรณ์ที่ต าแหน่งต่างๆ คือ ใบหู (Intermediate auricular branch of caudal auricular 
artery) และนิ้วเท้าที่ 3 (ต าแหน่งเส้นเลือด Axial palmar proper digital artery III ในขาหน้า
หรือ Axial plantar digital artery III ในขาหลัง) และบริเวณใต้โคนหาง (ต าแหน่งเส้นเลือด 
Median caudal artery) 
2. ท าการวัดด้วยอุปกรณ์เปรียบเทียบกับวิธมีาตรฐาน 
การทดลองช่วงที่ 2 
1. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ต าแหน่งที่เหมาะสม ที่ได้จากการทดลองในช่วงแรก (ใต้โคนหาง, ต าแหน่ง
เส้นเลือด Median caudal artery) 
2. ท าการวัดด้วยอุปกรณ์เปรียบเทียบกับวิธมีาตรฐาน 

แสดงเครื่อง Vet-Engineer MUT ประกอบด้วย วงจรรับข้อมูลรับจากตัวตรวจวัดสัญญาณชีพไป
แสดงผลบนจอแสดงผล ตัวตรวจวัดสัญญาณชีพ วงจรส่งข้อมูลและจอแสดงผล 
 

ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งเครื่อง Vet–engineer MUT  (A) และแสดงต าแหน่งการวัดอุณหภูมิ
ด้วยวิธีมาตรฐาน (B) 

แสดงต าแหน่งการติดตั้งเครื่อง Vet–engineer MUT ที่ต าแหน่งโคนหางในสุนัข (A) และแมว (B) 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
1. สีขนและขนาดตัวมีผลต่อการวัดค่าต่างๆ (Belda et al. , 2018)  
2. เส้นขนของสัตว์นั้นจะรบกวนการท างานของเครื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Brugarolas และคณะ (2015) 
3. ขนาดของเส้นเลือดที่เหมาะสม ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป 
4. ต าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่อง Vet-Engineer MUT พบว่าต าแหน่งบริเวณ
ด้านล่างของโคนหางมีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น ต าแหน่งโคน
หางนี้พบหลอดเลือดแดงวางตัวพาดอยู่ในร่องของ Hemal arch ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระดูกหาง (Dyce et al., 2010; Evans and de Lahunta, 2010) 
5. เครื่อง Vet-Engineer MUT มีต้นทุนในการผลิตต่ า ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สะดวกใน
การใช้งาน ไม่รบกวนการเคลื่อนไหวหรือก่อให้เกิดความเครียดขณะที่ท าการวัดค่า
อุณหภูมิและชีพจร  

สรุปผลการทดลอง 
ค่าชีพจรที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง Vet-Engineer MUT สามารถใช้ประเมินค่าชีพจร
ในสุนัขและแมวทดแทนการตรวจวัดด้วยวิธีมาตรฐานได้ ขณะที่ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้
จากเครื่องสามารถใช้ในการดูแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมิร่างกายได้ โดย
ต าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องคือต าแหน่งใต้กระดูกหางชิ้นที่ 2-3 ในสุนัข 
และชิ้นที่ 1-2 ในแมว 
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