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ค าน า 

วิทยาการด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  
มีผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากลของสภาวิจัยแห่งชาติ  
ไดก้ าหนดจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่าง
แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้นต้องท าวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณด้วยเช่นกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ 
ใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองของ
คณาจารย์และนักศึกษา 

คู่มือการก ากับดูแลการเลี้ ยงและใช้สัตว์ทดลองเ พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  
หลักจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์   รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเป็นแนวปฏิบัติการขออนุญาต 
ฉะนั้นแนวปฏิบัติดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต อาจมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนคู่มือการท าการวิจัย
เป็นระยะตามความเหมาะสมคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยทุกท่านจะได้
น าไปใช้ เป็นแนวทางแนวปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตเลี้ ยงและใช้สัตว์ทดลองเ พ่ืองานวิจัย จาก 
คณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพ่ือให้การพิจารณาด าเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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นิยาม  

 “จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดย
ทั่วกัน  

“ผู้ใช้สัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใดๆ ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และให้
หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย
นักวิจัย และ นักศึกษา  

“ผู้เลี้ยงสัตว”์ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
“ผู้ผลิตสัตว์” หมายความว่า ผู้กระท าการใดๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ สืบสายพันธุ์

สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 

“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการน ามาใช้เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

“สัตว์” หมายความว่า 
(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ทีมี่กระดูกลัน,หลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
(2) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ไต้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มี

การเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวอ่อนของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 
(3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพ่ิมจ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อนหรือ

เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 
(4) สิ่งมีชีวิตอ่ืนที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
“การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การน าสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระท าใด ๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า

คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) ประจ าสถานที่ด าเนินการ  
ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ก ากับและดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น 

 “โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอเพ่ือขออนุญาตใช้สัตว์
ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือ การเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับดูแล 
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จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า  

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด  
โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด  

3. การใช้สัตว์ปา่ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
โดยต้องใช้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ทั้งนี้การ
ใช้สัตว์ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและการอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า   

4. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว ์ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องตระหนักวา่สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์  
จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ 
การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด  

5. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอยา่งครบถ้วน  

โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 1 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
“ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
ว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า” 

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์
อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี ้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา  
   (2) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
มาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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   (3) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผลความ
จ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์
ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับดูแล  
   (4) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในกรณีที่ต้องท าให้สัตว์
ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที่มีความประสงค์
ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการ ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะ
ด าเนินการ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 2 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวน
น้อยท่ีสุด  
“ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด  โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึง
คุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยท่ีสุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด”      
          ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 2 ดังต่อไปนี้      
     (1) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ  
     (2) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่
ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม  
     (3) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมี
คุณสมบัติ ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการได้ทุก
รูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง  
     (4) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโครงการเท่านั้น  
     (5) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์  หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัย  และการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 3 การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
“การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น และไม่
สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้” 
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        ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 3 ดังต่อไปนี้       
      (1) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาที่ไม่มี
วิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้  
      (2) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 4 ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์  
“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการคณะกรรมการ
ก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์
เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์
ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสั ตว์ ให้สัตว์ได้รับความ
เจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด”       
       (1) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะใน
การปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

(ก) การจับและควบคุมสัตว์  
(ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  
(ค) การจ าแนกเพศ  
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด  
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ  
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์  
(ช) การวางยาสลบสัตว์  
(ฌ) การท าศัลยกรรม  
(ญ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  
(ฎ) การชันสูตรซากสัตว์  

      (2) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจสุขภาพและความปลอดเชื้ออย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ  
(ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิดและสาย
พันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้ 
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(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตาม ความต้องการของผู้ใช้ มีการ
ตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (Generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่
สากลยอมรับ และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ  
(ง) ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  

1) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
2) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ  
3) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  

(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล  (Animal Transportation 
Association, ATA) มาตร ฐ านกา ร  ขนส่ ง ท า งอ าก าศส ากล  (International Air Transport 
Association, IATA) หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ  

      (3) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ  
(Standard Operating Procedure, SOP) ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด  
      (4) คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด  
      (5) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด ได้แก่  

(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)  
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety Level 1-4; ABSL 1-4)  

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 5 ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์  

“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ 
และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส” 

ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึกข้อมูล
การปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอยา่งครบถ้วน     
      (1) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
      (2) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ  
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      (3) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์  
ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องรับผิดชอบในการ

ก ากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด าเนินการภายใต้การ
ควบคุมของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อยา่งเคร่งครัด 

 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ของสถาบัน ต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ  

พิจารณาว่าหัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่  
1.1 ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ  
1.2 แหล่งทุน  
1.3 ระยะเวลาที่รับทุน  
1.4 ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ  

2. ที่มา หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ  
พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการฯ ตอบค าถามเหล่านี้หรือไม่  

2.1 บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายโดยคนทั่วไป  
2.2 มีข้อมูลพื้นฐานที่น าไปสู่หลักการและเหตุผลเพียงพอส าหรับโครงการ  
2.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดเจน สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวิธีการศึกษา  
2.4 แสดงถึงความส าคัญ/ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 . การพิจา รณาตามหลักจรรยาบรรณและหลั กการ  3Rs (Replacement, Reduction, 
Refinement) 

พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดแสดงถึงประเด็นเหล่านี้หรือไม่  
3.1 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/หลักฐานที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอื่นทดแทนการ

ใช้สัตว์  
3.2 หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ คุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3.3 หลักการพิจารณาก าหนดจ านวนสัตว์ที่เหมาะสมโดยใช้หลักการทางสถิติ  
3.4 ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการ และเป็นการจัดการเพื่อให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด  
3.5 เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน  
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3.6 ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง ของ
ประเทศไทยและสากล  

3.7 ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการพิจารณา  
4. ระเบียบวิจัย  

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์  
พิจารณาความเหมาะสมของสัตว์ที่น ามาใช้ในโครงการ ในประเด็นต่อไปนี้  

                4.1.1 ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก สุขภาพ ความปลอดเชื้อ จ านวนแหล่งที่มาของ
สัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว์  

      4.1.2 เหตุผลที่เลือกใช้สัตว์ตามคุณสมบัติที่เลือก      
      4.1.3 จ านวนสัตว์ที่ใช้มีความสอดคล้องตามหลักสถิติ 

                           4.1.4 กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมที่  
เปลี่ยนแปลง และลักษณะพิเศษอ่ืนๆ และวิธีการเลี้ยงดู  
                           4.1.5 กรณีที่ใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น ตั้งท้อง ให้นม ฯลฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 
และวิธีการเลี้ยง  
ในกรณีที่ใช้สัตว์ป่า สัตว์ธรรมชาติ หรือสัตว์เลี้ยง ให้พิจารณาเพิ่มเติม ในประเด็นต่อไปนี้ด้วย  
                           4.1.6 ชนิด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ การดัก/จับสัตว์ การขนส่งสัตว์ และการดูแล
สัตว์  
                           4.1.7 ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง  
                           4.1.8 การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเช่น มีใบอนุญาต
ใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ  

4.2 การออกแบบการวิจัย (Experimental Design)  
   พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังนี้  
                           4.2.1 การใช้สถิติในการออกแบบวางแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

      4.2.2 การแบ่งกลุ่มศึกษา  
                           4.2.3 ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง  
                           4.2.4 แผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 

4.3 สิ่งที่น ามาศึกษาในสัตว์  
               พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งที่น ามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคมี, สารก่อมะเร็ง, ยา, 

สมุนไพร, สารพิษ, สารเสริมหรือสื่อ, สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvant), อาหาร, น้ า, สารชีวภัย, เชื้อรา, ไวรัส, 
แบคทีเรีย,ปรสิต, วัคซีน, สารกัมมันตรังสี เป็นต้น ในประเด็นต่อไปนี้  

      4.3.1 ข้อมูลของสิ่งที่น ามาศึกษา ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ  
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      4.3.2 ข้อมูลแสดงอันตราย วิธีการป้องกันอันตราย และการก าจัดท าลายหลัง การใช้
สารอันตราย ของสิ่งที่น ามาศึกษา  

4.4 วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure)  
                          พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) ควรเป็นวิธีการ
ที่ไม่ท าให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด ในทุกขั้นตอน  

      4.4.1 วิธีการและอุปกรณ์ส าหรับการจับบังคับสัตว์ การจ าแนกเพศ การท าเครื่องหมาย
บนตัวสัตว์ การปฏิบัติต่อสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การอดน้ า อดอาหาร  

     4.4.2 ความต้องการพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ เช่น อดน้ า อดอาหาร ฯลฯ  
     4.4.3 วิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้สารฯ  

                          4.4.4 วิธีการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บตัวอย่าง  
                          4.4.5 การตรวจติดตามอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนจากการทดลอง  
                          4.4.6 การใช้อุปกรณ์พิเศษปฏิบัติการกับสัตว์  
                          4.4.7 บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ 

5. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน – หลังการผ่าตัดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ  
    กรณีท่ีต้องมีการผ่าตัดสัตว์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

5.1 ลักษณะของการผ่าตัด  
          5.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด (ขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/สารเคมี เพ่ือเตรียมการ

ก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด และวิธีการดูแลสัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด)  
5.3 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด  

6. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain and Distress Alleviation)  
พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้บรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นแก่

สัตว์ และเหตุผลที่จ าเป็นต้องทาให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
6.1 ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์ อ้างอิงตามหลักสากล  
6.2 วิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด  
6.3 เหตุผลในการท าให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ 

7. การใช้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthesia, Analgesia)  
กรณีท่ีมีการใช้ยาสลบหรือยาระงับความเจ็บปวด ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
ยาสลบ  

                     7.1 ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง ฤทธิ์ อุปกรณ์ที่ใช้
วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้ร่วมกับยาสลบ  

7.2 วิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม  
ยาระงับความเจ็บปวด  

7.3 ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง ฤทธิ์ อุปกรณ์ท่ีใช้  
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        7.4 การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อก าหนดของส านักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
8. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่ 
    กรณีท่ีต้องน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังนี้  

8.1 เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าไปใช้นอกสถานที ่ 
8.2 สถานที่ที่จะน าสัตว์ไปใช้  
8.3 ระยะเวลาที่จะน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่ 
8.4 วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง  
8.5 วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้ 

9. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint)  
    การก าหนดจุดยุติการทดลอง ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

9.1 สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา  
9.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint)  

          9.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง
โดยไม่ต้องรอให้สัตว์ตายเอง (Humane Endpoint)  

9.4 เหตุผลความจ าเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง (Death as an Endpoint)  
10. การด าเนินการกับสัตว์ท่ียังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการฯ  
กรณีท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

              10.1 วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ที่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตาม มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ  
      10.2 วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์  

กรณีไม่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  
10.3 การน าสัตว์ไปใช้ในโครงการอื่น  
10.4 อ่ืนๆ (วิธีการและเหตุผล) 

11. การผ่าซากสัตว ์(Necropsy)  
     กรณีที่ต้องผ่าซากสัตว์ ให้พิจารณาความเหมาะสมของ วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการผ่าซากสัตว์  
12. การก าจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)  
     พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ ชิ้นเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือ

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม  
13. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค  
     การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค พิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้  

13.1 อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  
13.2 อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค  
13.3 อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์  
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ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สัตว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้ขอใช้สัตว์ส่งเอกสารขออนุญาตใช้สัตว์ อย่างละ 3 ชุด ที่สถาบันวิจยัและพัฒนา ดังนี ้

 

 

 

 

1. แบบขออนุญาตใช้สัตว์ แยกตามประเภทสัตว์ทดลอง ดังนี้  
 1.1. แบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสตัว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ
 1.2. แบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสตัว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม 
 1.3. แบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสตัว์ที่ไมไ่ด้เลี้ยงในฟาร์ม 

2. แบบเสนอโครงการ/ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอประธาน/รองประธาน
กรรมการฯ พิจารณาในเบื้องต้น 

เสนอ Reviewers เพื่อพิจารณา        
2 ท่าน  ไม่เกิน 1 เดือน 

ต้องปรับปรุง ไมเ่กิน 14 วัน เห็นชอบ ภายใน 14 วัน 

 
        ประธาน/รองประธาน
พิจารณา 

สรุปผลการพิจารณาของ Reviewers 

ส่งให้ผู้ขอใช้บริการแก้ไข เสนอขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

เสนอประธานและหรือ Reviewers 
ออกใบอนุญาตจรรยาบรรณการใช้สัตว ์

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

ภายใน 7 วัน 
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ขั้นตอนการก ากับติดตาม 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกใบอนุญาตจรรยาบรรณการใช้สัตว ์

 

ท าการทดลอง ภายใน มรภ.บร. ท าการเลีย้งและทดลอง ภายนอก 
มรภ.บร. ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอใช้

บริการที่หน่วยด าเนินงานวิจัย สัตว์ทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 

สัตว์ที่เลี้ยง      
ในฟาร์ม 

สัตว์ที่ไม่ได้
เลี้ยงในฟาร์ม 

รายงานความก้าวหน้า 

ผ่าน ไม่ผา่น 

เสนอขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯ 

ออกใบอนุญาตการด าเนินงานต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

เลขาฯเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบ 

แก้ไข ผ่าน 

นักวิจัยปรับกระบวนการใหไ้ด้มาตรฐาน 

เสนอขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ฯ 

ออกใบอนุญาตการด าเนินงานต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
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แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
 1 สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง  
 2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
 3 การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์ 

1 : สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ และระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อก าหนด รายละเอียด 
1 อาคารสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

      1.1 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้งอาคารฯ  
ก. ควรตั้งอยู่ในที่ห่างไกลชุมชน สะอาด ไม่มีมลภาวะทางอากาศและเสียง ไม่เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของพาหะน าเชื้อโรค และปลอดภัยจากการบุกรุกจากสัตว์และ/หรือบุคคลภายนอก มี
ภูมิประเทศที่ไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ 
ข. มีสาธารณูปโภค และการคมนาคมเข้าถึง 
ค. ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการขยายโครงการในอนาคต 

         1.1.1 บริเวณรอบอาคารเลี้ยงสัตว์  
ก. ควรมีบริเวณส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ระบบน้ า ระบบอากาศ (Air 
Handling Unit) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (HVAC) บ่อบ าบัดของเสีย เครื่องก าเนิดไอน้ า  
ข. ต้องสะอาด ไม่มีแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก พาหะน าเชื้อโรค และแหล่งที่ก่อฝุ่นละออง 
ควรปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน  
ค. ต้นไม้ใหญ่ต้องไม่อยู่ใกล้หรือปกคลุมอาคารเลี้ยงสัตว์และต้องได้รับการดูแลจัดการอย่าง
เหมาะสม  

        1.1.2 ถนนและพื้นที่จอดรถ  
ก. ถนนทางเข้าสู่อาคารต้องเป็นถนนที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น สามารถใช้เป็น
เส้นทางขนส่งสัตว์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ได้สะดวก  
ข. ควรมีสถานที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่ออยู่ห่างจากบริเวณอาคารเลี้ยงสัตว์  

        1.1.3 ประตูและรั้ว  
ก. ต้องมีประตูและรั้วที่แข็งแรงและปิดได้สนิท เพ่ือป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์อ่ืน  
ข. ควรมีป้อมยาม  
ค. ต้องมีระบบและเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกการเข้า-ออกของทุกคน 
ง. ติดตั้งป้ายชื่อหน่วยงานไว้ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 

     1.2 อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์  
 

     1.2.1 การออกแบบอาคารเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องค านึงถึง 
ก. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ รวมทั้งทิศทางของลมและแสงแดด  
ข. ลักษณะงานที่ใช้สัตว์/โครงการที่ใช้สัตว์/จ านวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์  
ค. ชนิดและจ านวนของสัตว์ที่เลี้ยงและใช้  
ง. ระบบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
 จ. ระบบการป้องกันการติดเชื้อ 

ฉ. ระบบการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้
สัตว์ 
ช. ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร  
ซ. ระบบการจัดการเลี้ยงสัตว์  
ฌ. ความต้องการพ้ืนฐานและพฤติกรรมของชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง  
ญ. การตรวจสอบสัตว์โดยไม่รบกวนสัตว์  
ฎ. ระบบรักษาความปลอดภัย/เตือนภัย  
ฏ. ระบบปอ้งกันแมลงและสัตว์พาหะ  
ฐ. ระบบก าจัดของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ 

1.2.1.1 - ควรเป็นอาคารเดี่ยวเพ่ือการเลี้ยงและ/หรือการใช้สัตว์โดยเฉพาะ ไม่รวมกับกิจกรรมอ่ืน 
หากมีกิจกรรมอ่ืนต้องมีการจัดการแยกส่วนการเข้าออกของคน สัตว์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ออก
จากกิจกรรมอ่ืนอย่างเด็ดขาด หรอืมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อ และ
การแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์  
- ควรเป็นอาคารปิด ที่เอ้ือต่อการป้องกันการติดเชื้อ การควบคุมสภาพแวดล้อม และป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรค สารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์  
- ควรมีพื้นที่ส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้งระบบแยกออกจากพ้ืนที่เลี้ยงและใช้สัตว์  

1.2.1.2 อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ต้องสามารถป้องกันการบุกรุกของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และปอ้งกัน
ไม่ให้สัตว์อ่ืนๆ ที่ไม่ต้องการเข้ามาสู่อาคาร รวมทั้งป้องกันการหลบหนีของสัตว์ในอาคาร
ออกไปภายนอก  

1.2.1.3 อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ควรเป็นอาคารชั้นเดียว เพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการ  
1.2.1.4 หากเป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีหลายชั้นหรืออาคารหลายชั้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

และมีสถานที่เลี้ยงสัตว์อยู่ชั้นบน ต้องจัดให้มีลิฟต์ ดังนี้  
ก. ลิฟต์ขนของปลอดเชื้อ ส าหรับขนส่งสัตว์โดยเฉพาะ อยู่ใกล้กับพ้ืนที่รับสัตว์ เพ่ือใช้แยก
จากลิฟตส์ าหรับใช้ในกิจกรรมอ่ืน  
ข. ลิฟต์ขนของไม่ปลอดเชื้อ ส าหรับขนส่งของเสียจากการเลี้ยงและการใช้สัตว์  
ลิฟต์ทั้งสองตัวนี้ต้องแยกออกจากลิฟต์ส าหรับคนที่ใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ และควรมีแผงควบคุม
ทั้งด้านในและด้านนอกลิฟต์ 

1.2.2 การแบ่งพื้นที่ภายในอาคาร  
บริเวณพ้ืนที่เลี้ยงและใช้สัตว์ ต้องจัดแบ่งเป็นพื้นที่สะอาด และพ้ืนที่ปนเปื้อน โดยก าหนด 
สิ่งกั้น (Barriers) และเส้นทางเดินของคน หรือเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และอุปกรณ์
ต่างๆ ในอาคารที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อ โดย
ก าหนดให้ มีทางเดินสะอาดเป็นเส้นทางเดินไปสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ และทางเดินปนเปื้อนเป็น
เส้นทางเดินจากห้องเลี้ยงสัตว์ไปสู่ห้องล้างหรือทางออก  

 

1.2.2.1 พื้นที่เพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ แบ่งออกเป็น พ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้  
ก.พ้ืนที่สะอาด  
ข.พ้ืนที่ปนเปื้อน  



 

14 
 

ค.พื้นที่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเปื้อน 
ข้อก าหนด รายละเอียด 

 พื้นที่สะอาด ได้แก่  
1. ทางเดินสะอาด  
2. ห้องเลี้ยงสัตว์  
3. ห้องพักสัตว์  
4. ห้องปฏิบัติการกับสัตว์  
5. กลุ่มห้องปฏิบัติการศัลยกรรม  
    5.1 ห้อง/พ้ืนที่ เตรียมสัตว์ก่อนการผ่าตัด  
    5.2 ห้องผ่าตัด  
    5.3 ห้อง/พ้ืนที่ พักฟ้ืนสัตว์หลังการผ่าตัด  
6. ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (กรง/ ถาดรอง/ กล่องอาหาร/ ป้าย/ ขวด/ 
จุก/ หลอด)  
7. ห้องเก็บอาหารสัตว์ ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  
8. ห้องเก็บวัสดุรองนอน ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  
9. พ้ืนที่บรรจุน้ าดื่มสัตว์  
10. พ้ืนที่เตรียมกรง วัสดุรองนอน อาหารและน้ า 
11. พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด

 

 พื้นที่ปนเปื้อน ได้แก่  
1. พ้ืนที่ส าหรับรับสัตว์  
2. พ้ืนที่ส าหรับรับอาหารสัตว์/วัสดุเลี้ยงสัตว ์ 
3. ห้องกักกันสัตว์  
4. ห้องพักอาหารสัตว์น าเข้า  
5. ห้องเก็บวัสดุรองนอนน าเข้าก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ  
6. ห้องปฏิบัติการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์  
7. พ้ืนที่ส าหรับเก็บซากสัตว์  
8. ห้องล้างกรง,วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์  
9. ห้องเก็บพัสดุ  
10. ห้องซักผ้า  
11. พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด  
12. ห้องเก็บสารเคมี/น้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
13. ทางเดินปนเปื้อน 

 

  พื้นที่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพื้นที่ปนเปื้อน ได้แก่ 
 1. ห้องน้ า/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  
 2. ห้องกักกันอากาศเพ่ือลดการปนเปื้อนของอนุภาคฝุ่นจากภายนอก (Airlock Room) 
 3. พ้ืนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันการติดเชื้อในห้องรับสัตว์ ห้องล้างและห้องเก็บวัสดุ
เลี้ยงสัตว์ก่อนน าเข้าพ้ืนที่สะอาด (Barrier Elements) 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
1.2.2.1.1 พื้นที่สะอาด  

 

1.2.2.1.1.1 ทางเดินสะอาด  
ก. เป็นเส้นทางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไปสู่ห้อง
เลี้ยงสัตว์  
ข. ทางเดินมีความกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายของบุคลากรและอุปกรณ์ได้โดยสะดวก 
(ไม่ควรต่ ากว่า 1 เมตร)  
ค. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ยื่นออกมาจากผนังหรือวางบริเวณทางเดิน  
ง. ควรติดตั้งราวหรือแผงกันกระแทกท่ีมีความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกท่ีผนังทางเดิน  
จ. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงควรฝังในผนัง  

1.2.2.1.1.2 ห้องเลี้ยงสัตว์ (Animal Housing Rooms, AHRs)  
ก. แบ่งออกเป็น  
    1. ห้องเลี้ยงสัตว์รอการใช้งาน  
    2. ห้องเลี้ยงสัตว์ระหว่างการใช้งาน  
        2.1 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช้เชื้อโรค  
        2.2 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค  
        2.3 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารกัมมันตรังสี  
        2.4 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารพิษ  
ข. ห้องเลี้ยงสัตว์ต้องแยกตามชนิดของสัตว์ โดยมีจ านวน ขนาด และการออกแบบของ
ห้องให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง  
ค. ห้องเลี้ยงสัตว์ควรจัดท าให้เป็นห้องเดี่ยวมีทางเข้าออกตามระบบทางเดิน หรือท าเป็น
ห้องชุด (Animal Suite)  
ง. ห้องนี้ควรจัดให้มีห้องควบคุมความดันอากาศในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค (Ante Room)  
จ. มีพ้ืนที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับติดตั้ง ชั้นวางกรง, กรง หรือชุด Individually 
Ventilated Cages (IVC) ตามชนิดสัตว์ที่เลี้ยง  
ฉ. ต้องไม่มีหน้าต่างรับแสง  
ช. ประตู  
   1. มือจับประตู ถ้ามีควรเป็นแบบที่ช่วยให้เปิดปิดได้สะดวก  
   2. ประตูควรปิดได้สนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างประตูกับพ้ืน  
   3. ประตูควรเป็นบานเดี่ยว โดยมีความกว้างและสูงเพียงพอที่จะน าวัสดุอุปกรณ์เข้า-
ออกได้สะดวก  
   4. เป็นประตูเปิดเข้าสู่ห้อง มีอุปกรณ์บังคับให้ประตูดึงปิดได้เองโดยอัตโนมัติสองจังหวะ 
(โช้ค)  
   5. ประตูควรมีช่องหน้าต่างที่มีฝาปิด ส าหรับการสังเกตการณ์ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ได้
โดยไม่ต้องเปิดประตู  
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
 6. มีน้ าหนักและแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันอากาศภายในห้องหรือภายนอกห้องได้ 

ซ.ระบบให้แสงสว่าง  
    1. การติดตั้งโคมไฟ ต้องใช้ระบบฝังในฝ่าเพดาน โดยให้อยู่ในระนาบเดียวกับฝ่าเพดาน
และต้องมีแผ่นปิดสนิท รอยต่อระหว่างฝ่ากับโคมไฟต้องแนบสนิท  
    2. การติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟ ต้องติดตั้งไว้เหนือฝ่าเพดาน 
   3. ควรมีพื้นที่เหนือฝ่าเพดาน (Interstitial Space)  
   4. สวิตช์ไฟควรอยู่นอกห้องใกล้ประตู เป็นแบบฝังผนัง  
ฌ. ในกรณีติดตั้งอ่างล้างมือจะต้องเป็นระบบที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
เข้าสู่ห้องและแพร่ออกสู่ภายนอกได้ ไม่ติดตั้งชิดผนังอาคาร /มีคอห่าน (U tube) ป้องกัน
แมลง และกลิ่นเข้ามาในห้องได้ / สามารถซ่อมแซมได้ง่าย/ ไม่ควรมีขนาดใหญ่  

 

1.2.2.1.1.2.1 ห้องเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ไม่ใช้เชื้อโรค  
ก. เป็นห้องที่ใช้เลี้ยงสัตว์ก่อนและระหว่างการใช้งาน สามารถใช้ปฏิบัติการทั่วไปกับสัตว์เช่น 
ป้อนสาร เจาะเลือดเป็นครั้งคราว เป็นต้น  
ข. ต้องเลี้ยงสัตว์แยกตามชนิดของสัตว์ และควรแยกสัตว์ตามโครงการใช้สัตว์  
ค. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น กรง ชั้นวางกรง เป็นต้น  

1.2.2.1.1.2.2 ห้องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค (ABSL 1- 4)  
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีการน าเอาเชื้อโรคเข้ามาใช้กับสัตว์  
ข. เป็นห้องที่มีการจัดการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายในออกสู่ภายนอก
ห้องตามระดับความรุนแรงของเชื้อ  
ค. เป็นห้องที่มีการจัดการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระดับความ
รุนแรงของเชื้อ  
ง. เป็นห้องที่มีทางเข้าออกของคนที่ต้องผ่าน Air Shower หรอืห้องอาบน้ า (กรณี ABSL 
2 ขึ้นไป)  
จ. ต้องมีห้อง Airlock กั้นระหว่างทางเข้าออกพ้ืนที่นี้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในอาคาร  
ฉ. เป็นพื้นที่ท่ีมีความดันอากาศต่ ากว่าพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคสู่ภายนอก  
ช. หน้าห้องต้องมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานเครื่องหมายชีวนิรภัย
สากล (Universal Biohazard Symbol) ให้ชัดเจน  
ซ. ต้องมีอุปกรณ์ที่จ าเป็น เชน่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดสองประตู, Personal Protective 
Equipment (PPE), Biosafety Cabinet, Isolator, Individual Ventilation Cage 
(IVC), Air Shower เป็นต้น  
ฌ. ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก 
(Laboratory Biosafety Manual), Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories (BMBL)  

 

1.2.2.1.1.2.3 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารกัมมันตรังสี  
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีการน าเอาสารกัมมันตรังสีมาใช้กับสัตว์  
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
 ข. หน้าห้องต้องมีป้ายแสดงสัญลักษณ์การใช้สารกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล ติดไว้ให้

ชัดเจน  
ค. ต้องมีวิธีการก าจัดสารกัมมันตรังสีที่ใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ก าหนด  
ง. ต้องมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นใช้ในการตรวจวัด เช่น เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี (Geiger 
Counter)  
จ. ต้องมีอุปกรณ์และการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี  

 

1.2.2.1.1.2.4 ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารพิษ  
ก. กรณีท่ีน าสารพิษท่ีฟุ้งกระจายหรือเป็นไอระเหยที่เป็นพิษมาใช้กับสัตว์ ต้องมีอุปกรณ์
และการจัดการเพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย  
ข. หน้าห้องต้องมีป้ายแสดงการใช้สารพิษ  
ค. ต้องมีอุปกรณ์และการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ  

 

1.2.2.1.1.3 ห้องพักสัตว์  
เป็นห้องที่ใช้เลี้ยงสัตว์และตรวจสอบสุขภาพและรอผลจากการตรวจสุขภาพสัตว์ ก่อนที่จะ
น าไปใช้  เมื่อรับสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิต สัตว์จะอยู่ในห้องนี้ประมาณ 3 - 7 วัน เพ่ือให้สัตว์
ได้ปรับตัวหลังจากการขนส่ง  

1.2.2.1.1.4 ห้องปฏิบัติการกับสัตว์  
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการทั่วไปกับสัตว์ เช่น เจาะเลือด การให้สารชนิด
ต่างๆ  
ข. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติการกับสัตว์ Biosafety Cabinet อุปกรณ์
ควบคุมสัตว์ อ่างล้างมือ โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องชั่งน้ าหนักสัตว์ ตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นต้น  

1.2.2.1.1.5 กลุ่มห้องปฏิบัติการศัลยกรรม แบ่งออกเป็นพ้ืนที่/ห้อง ดังนี้  
ก. ห้อง/พ้ืนที่เตรียมสัตว์ก่อนการผ่าตัด ประกอบด้วย โต๊ะวางสัตว์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
ข. ห้องผ่าตัด ควรเป็นห้องท่ีปลอดเชื้อ (Aseptic Room)ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
การผ่าตัด เช่น โต๊ะผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ อุปกรณ์ผ่าตัด อ่างฟอกล้างมือที่เปิดปิดน้ า
ได้โดยไม่ใช้มือ อุปกรณ์สาหรับช่วยชีวิตสัตว์ เป็นต้น  
ค. ห้อง/พ้ืนที่พักฟ้ืนสัตว์หลังการผ่าตัด ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องท าความ
อบอุ่น เป็นต้น  

1.2.2.1.1.6 ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (กรง/ ถาดรอง/ กล่องอาหาร/ ป้าย/ ขวด/ จุก/ 
หลอด)  
ควรมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายจากเครื่องอบฆ่าเชื้อมายังห้องนี้เพ่ือเก็บรอ
การใช้  

1.2.2.1.1.7 ห้องเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  
ก. เป็นพื้นที่สะอาด ส าหรับการเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณ
ของอาหารสัตว์ที่จะเก็บ  
ข. ต้องมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายของตั้งแต่การฆ่าเชื้อ และการน าไปใช้ 
ต้องออกแบบและจัดการเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหาร และปอ้งกันแมลงและสัตว์พาหะ 
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 ค. พ้ืนที่เก็บอาหาร ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ และความชื้นที่

เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิด  
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (Pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน  

 

1.2.2.1.1.8 ห้องเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว  
ก. เป็นพื้นที่สะอาด ส าหรับการเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณ
ของวัสดุรองนอนที่จะเก็บ  
ข. ต้องมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายของตั้งแต่การฆ่าเชื้อ และการน าไปใช้  
ค. ต้องมีการควบคุมการระบายอากาศ และความชื้นที่เหมาะสม  
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (Pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน  

1.2.2.1.1.9 พื้นที่บรรจุน้ าดื่มสัตว์  
ก.เป็นพื้นที่สะอาดส าหรับบรรจุน้ าใส่ขวด เพ่ือน าไปเลี้ยงสัตว์  
ข.พ้ืนที่นี้ควรอยู่ต่อเนื่องกับห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  
ค. ต้องมีการจัดการให้พ้ืนห้องแห้งอยู่เสมอ  

1.2.2.1.1.10 พื้นที่เตรียมกรง วัสดุรองนอน อาหาร และน้ า 
เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับ พ้ืนที่เก็บกรงสะอาด และพ้ืนที่เก็บอาหารสัตว์ วัสดุ
รองนอน และพ้ืนที่บรรจุน้ า  

1.2.2.1.1.11 พื้นที่เก็บอุปกรณ์ท้าความสะอาด  
ส าหรับเก็บรถเข็น วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง เพดาน ที่ใช้ในพ้ืนที่สะอาด  

1.2.2.1.2 พื้นที่ปนเปื้อน  
1.2.2.1.2.1 พื้นที่ส าหรับรับสัตว์  

ก. เป็นพื้นที่ปนเปื้อน อยู่ในอาคาร แต่นอกเขต Barrier ส าหรับรับสัตว์จากภายนอก ตรวจ
นับจ านวนสัตว ์และย้ายสัตว์จากภาชนะบรรจุเปลี่ยนเข้ากรงเลี้ยง ก่อนน าเข้าสู่ห้องพักสัตว์ 
โดยผ่านทาง Pass Box ที่มีระบบการฆ่าเชื้อ  
ข. อุปกรณ์ เช่น รถเข็นส าหรับขนกล่องสัตว์ กรง ชั้นส าหรับวางกรงสัตว์และกล่องสัตว์ 
เครื่องชั่งน้ าหนักสัตว์ ตู้เปลี่ยนถ่ายกรง  

1.2.2.1.2.2 พื้นที่ส าหรับรับอาหารสัตว์/วัสดุเลี้ยงสัตว์  
เป็นพื้นที่ ส าหรับการรับ อาหารสัตว์และวัสดุรองนอน ที่ต่อเนื่องกับช่องทางการขนส่งจาก 
ภายนอก เพ่ือการตรวจรับและตรวจสอบถุงบรรจุอาหารสัตว์หรือวัสดุรองนอน ก่อนที่จะ
น าเข้าสู่พ้ืนที่เก็บ 

1.2.2.1.2.3 ห้องกักกันสัตว์  
ก. เป็นห้องเลี้ยงสัตว์ที่แยกออกไปเฉพาะส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่น าเข้ามาจากแหล่งที่ไม่มีการ
ควบคุมคุณภาพสุขภาพ หรือ สัตว์ที่สงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วย หรือสัตว์ป่วยจาก
ห้องเลี้ยงสัตว์ โดยท าการตรวจสุขภาพสัตว์และวินิจฉัยโรค  
ข. ควรแยกไว้นอกอาคารเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการน าเชื้อโรคเข้าไปแพร่ในอาคาร โดยมี
ระบบการส่งสัตว์ระหว่างอาคารเลี้ยงสัตว์และห้องกักกันสัตว์ ที่ปอ้งกันการติดเชื้อได้ด้วย  
ค. กรณีท่ีห้องกักกันสัตว์อยู่ในอาคารเลี้ยงสัตว์ ต้องแยกส่วนออกมาจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์
ปกติ และจัดการในลักษณะเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค  
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1.2.2.1.2.4 ห้องพักอาหารสัตว์น าเข้า  

ก. เป็นพื้นที่ ส าหรับการพักอาหารสัตว์ก่อนน าเข้าไปเก็บในห้องเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณของอาหารสัตว์  
ข. ต้องออกแบบและจัดการเพ่ือป้องกันแมลงและสัตว์พาหะ  
ค. ควรมีการควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ให้เหมาะสมกับการเก็บ
อาหารสัตว์  
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (Pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน  

1.2.2.1.2.5 ห้องเก็บวัสดุรองนอนน าเข้าก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ  
ก.เป็นห้องเก็บวัสดุรองนอน  
ข. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ชั้นหรือพ้ืนรอง (Pallet) UV  

 

1.2.2.1.2.6 ห้องปฏิบัติการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์  
ก.เป็นห้องปฏิบัติการกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือการเก็บตัวอย่างเลือด ตัวอย่าง
เนื้อเยื่อ ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ผ่าชันสูตรซากสัตว์  
ข.ควรมีพื้นที่และอุปกรณ์ส าหรับท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หรือเมตตาฆาต (Euthanasia) 
เช่น Euthanasia Chamber เป็นต้น  
ค. ต้องมีโต๊ะ (Bench) ส าหรับปฏิบัติงานและตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  
ง. ต้องมี Biosafety Cabinet ส าหรับปฏิบัติการกับสัตว์  
จ. ควรมีอุปกรณ์ เช่น ตู้แช่แข็งซากสัตว์,ตู้เย็น,อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเก็บตัวอย่างเลือด/
เนื้อเยื่อ เป็นต้น  

1.2.2.1.2.7 พื้นที่ส าหรับเก็บซากสัตว์  
ก. ควรมีพื้นที่ส าหรับตู้แช่แข็งซากสัตว์เพ่ือรอการน าไปก าจัดท าลาย  
ข. ควรอยู่ในพ้ืนที่ล้างท าความสะอาดกรง  

1.2.2.1.2.8 ห้องล้างกรง,วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ (Washing Area)  
ก. เป็นพื้นที่ส าหรับ การล้าง ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อ กรง ขวด ชั้นวางกรง ฯลฯ  
ข. ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ การล้าง ท าความสะอาด และ
ฆ่าเชื้อ กรง ขวด ชั้นวางกรง ฯลฯ  
ค. ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับวางกรงระหว่างรอการก าจัดวัสดุรองนอนออกจากกรง รอการ
ล้างท าความสะอาด และผึ่งกรงให้แห้งก่อนน าเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ  
ง. ต้องมพ้ืีนที่สาหรับรวบรวมของเสียก่อนน าไปก าจัด เช่น วัสดุรองนอน ขยะทั่วไปจากห้อง
เลี้ยงสัตว์ และติดตั้งเครื่องกาจัดวัสดุรองนอน (Bedding Disposal) เพ่ือป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นและวัสดุรองนอน มีช่องส่งออกวัสดุรองนอนที่รวบรวมจาก Bedding 
Disposal ไปสู่ภายนอกอาคาร มีภาชนะท่ีปิดสนิทส าหรับเก็บรวบรวมของเสียแยกเป็น
ประเภทและมีป้ายบ่งชี้  
จ. ต้องมีการติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศ เพ่ือระบายความร้อนและความชื้นออกไปให้
เหมาะสมต่อสุขอนามัยของบุคลากรที่ท างานอยู่บริเวณนั้น และระบบที่ติดตั้งต้องไม่ท าให้
เกิดเสียงดังเกินมาตรฐานที่คนรับได้  
ฉ. พ้ืนห้องต้องไม่ลื่น มีความลาดเอียงไปสู่ท่อระบายน้ าเพ่ือไม่ให้มีน้ าขัง 
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 ช. ท่อระบายน้ าต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ปากท่อมีตะแกรง

ดักขยะ ควรมีลักษณะเป็นคอห่านและมีฝาปิดสนิทเพ่ือป้องกันสัตว์พาหะต่างๆ เข้าสู่
ภายในอาคาร  
ซ. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตา (Eye 
Washer) ฝักบัว (Shower) เป็นต้น  
ฌ. ควรมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการล้างและฆ่าเชื้อ เช่น อ่างขนาดใหญ่ส าหรับแช่
กรงในน้ ายาฆ่าเชื้อโรค, Steam Gun, Pass-through Rack Washers, Cage Washer, 
Tunnel Washers, Bottle Washer, Double Door Autoclaves, Waste Disposal, 
Hot Air Oven,ชั้นตากกรง เป็นต้น  

 

1.2.2.1.2.9 ห้องเก็บพัสดุ  
เป็นพื้นที่ส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อนน าไปใช้งาน  

1.2.2.1.2.10 ห้องซักผ้า  
เป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง เพ่ือซักท าความสะอาด อบแห้ง ชุด
ปฏิบัติการ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยเลี้ยงสัตว ์

1.2.2.1.2.11 พื้นที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด  
ส าหรับเก็บรถเข็น วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง เพดาน ที่ใช้ในพ้ืนที่ปนเปื้อน  

 

1.2.2.1.2.12 ห้องเก็บสารเคมี/น้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
ก. ควรอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ล้างท าความสะอาด  
ข. มีการแยกหมวดหมู่และชนิด ตาม MSDS (Material Safety Data Sheet)  
ค. มีฉลากระบุชนิดและรายละเอียดการใช้งานและวันหมดอายุอย่างชัดเจน  

1.2.2.1.2.13 ทางเดินปนเปื้อน  
ก. เป็นเส้นทางจากห้องเลี้ยงสัตว์ และห้องอ่ืนๆ ในพ้ืนที่สะอาด ไปสู่ห้องล้างอบฆ่าเชื้อ 
ห้องน้ าและทางออกฉุกเฉิน  
ข. อาจมีช่องให้แสงผ่านแต่ไม่สามารถเปิดออกได้ กรณีเป็นกระจกควรท าเป็นสองชั้น  
ค. ทางเดินมีความกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายของบุคลากรและอุปกรณ์ได้โดยสะดวก  
ง. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ยื่นออกมาจากผนังบริเวณทางเดิน  
จ. ควรติดตั้งราวหรือแผงกันกระแทกท่ีแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก ที่ผนังทางเดิน มุม
เสา มุมผนัง และบานประตู 

1.2.2.1.3 พื้นที่ระหว่างพื้นที่สะอาดและพื้นที่ปนเปื้อน  
1.2.2.1.3.1 ห้องน้ า/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า  

ก. พ้ืนที่นี้ใช้เป็นพ้ืนที่ปิดกั้นการติดเชื้อระหว่างพ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่
เลี้ยงสัตว์  
ข. เป็นพื้นที่ส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าสู่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่นี้แยกออกเป็น 2 ส่วน 
ส าหรับ ชาย- หญิง ประกอบด้วย พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความต่อเนื่องกัน ดังนี้  
   - ห้องสุขา  
   - พ้ืนที่ส าหรับติดตั้งล็อกเกอร์  
   - พ้ืนที่เปลี่ยนเสื้อเตรียมอาบน้ า   
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  - ห้องอาบน้ า 
  - ตู้สาหรับเก็บชุดปฏิบัติการปลอดเชื้อ  
  - ห้อง Airlock  
ค. พ้ืนที่นี้ต้องมีการระบายความชื้นออกไปให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด  

 

1.2.2.1.3.2 พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (Barrier Elements) ในห้องรับสัตว์ 
ห้องล้าง และห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ก่อนน าเข้าพื้นที่สะอาด ทางเข้าออกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 
    เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเปื้อน ในอาคารเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้อุปกรณ์ที่
ติดตั้งเพ่ือ ป้องกันการติดเชื้อ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เช่น Airlock Room, 
ห้องน้ า, ห้องอาบน้ า, ห้องล้างและอบฆ่าเชื้อ, Double Door Autoclaves, Pass Box, 
Dunk Tank, Double Door Cage Washer, Air Shower,เครื่องดักแมลง, UV เป็นต้น 

1.2.2.2 พื้นที่สนับสนุน 
1.2.2.2.1 พื้นที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมบ ารุง  

เป็นพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนในอาคาร เข้าถึงได้โดยง่าย 
โดยไม่รบกวนการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้โดยสะดวก ได้แก่  
ก. ระบบไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส ารอง  
ข. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม  
ค. ระบบปอ้งกันการติดเชื้อ  
ง. ระบบปอ้งกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ  
จ. ระบบผลิตน้ าสะอาด (Filtration, Chlorination/ Acidification, Reverse Osmosis)  
ฉ. ระบบสุขาภิบาลน้ าเสีย  
ช. ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ซ. ระบบปอ้งกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง  
ฌ. ระบบรักษาความปลอดภัย  
ญ. ระบบเตือนภัย  
ฎ. ระบบปอ้งกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)  

1.2.2.2.2 พื้นที่ส าหรับบุคลากร ได้แก่  
ก. พ้ืนที่เปลี่ยนรองเท้า  
ข. พ้ืนที่ส าหรับส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน  
ค. ห้องหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง  
ง. ห้องสัตวแพทย์ประจ าหน่วย  
จ. ห้องธุรการ  
ฉ. ห้องพักเจ้าหน้าที่  
ช. พ้ืนที่ส าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย  
ซ. ห้องปฐมพยาบาล  
ฌ. ห้องประชุม  
ญ. ห้องสุขา  
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1.2.2.2.3 ห้องควบคุมระบบ  

 

1.2.2.2.4    ทางออกฉุกเฉิน  
ก. ควรจัดในต าแหน่งที่เหมาะสม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีปา้ยแสดงอย่างชัดเจน และมีไฟ
ฉุกเฉิน  
ข. ประตูทางออกฉุกเฉินเป็นไปตามข้อก าหนดความปลอดภัย  

1.2.2.2.5 พื้นที่ส าหรับเก็บและซ่อมแซมอุปกรณ์  
   เช่น กรง ชั้นวางกรง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  

1.3 คุณลักษณะของอาคารเลี้ยงและใช้สัตว ์  
1.3.1 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง  

ต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ไม่ดูดซับน้ า ทนไฟ ท าความสะอาดง่าย  
1.3.2 พื้น  

ก. ท าด้วยวัสดุไม่ดูดซับน้ า ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีผิวหน้าเรียบ สม่ าเสมอ ถ้ามี
รอยต่อต้องแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยแยก ไม่มีรอยร้าว ไม่ลื่น แข็งแรง สามารถ
รองรับน้ าหนักและทนต่อแรงกระแทกได้ดี  
ข. มีระนาบที่ไม่ท าให้น้าขัง ไม่มีร่องระบายน้ า กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องระบายน้ า ต้องเป็น
ท่อที่มีขนาดที่เหมาะสมต่อการระบายน้ า (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ควรต่ ากว่า 10 ซ.ม.) ต้องมี
ระบบหรือท่ีปิดช่องระบายน้ าได้สนิท และสามารถป้องกันกลิ่น แมลง และสัตว์อ่ืนๆเข้ามาสู่
ภายในอาคารได้ ท่อระบายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ทนต่อความร้อน สารเคมี และน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรค ไม่รั่ว ไม่อุดตัน มีที่เปิดเพ่ือแก้ไขการอุดตัน  
ค. พ้ืนบริเวณท่ีต้องรองรับวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีน้ าหนักมาก เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่, 
Cage Washer เป็นต้น ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ าหนักของวัสดุอุปกรณ์นั้นได้ 
และทนต่อแรงกระแทก  

1.3.3 ผนังห้องและผนังอาคาร  
ก. ต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อ หรือขอบยื่นออกมา เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นที่ฝังตัวของฝุ่นละออง
และเชื้อโรค  
ข. ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า ทนต่อสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาท าความสะอาด 
และควรเป็นวัสดุที่ป้องกันหรือดูดซับเสียงได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับห้องเลี้ยงสัตว์ มี
พ้ืนผิวเรียบสม่ าเสมอ ถ้ามีรอยต่อต้องแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรู ไม่มีช่อง 
ทนต่อแรงดันอากาศ  
ค. รอยต่อระหว่างผนังกับวงกบและประตูต้องปิดแนบสนิท รอยต่อระหว่างผนังกับพ้ืน และ
รอยต่อระหว่างผนังกับเพดาน ต้องโค้งมน ไม่เป็นมุมที่จะเป็นที่เก็บฝุ่น หรือเชื้อโรค มีความ
แข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก  
ง. ผนังห้องเลี้ยงสัตว์ควรมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดี  

1.3.4 ฝ้าเพดาน  
ก. ท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ า ทนต่อสารเคมี มีพ้ืนผิวเรียบสม่ าเสมอ ถ้ามีรอยต่อต้องแนบ
สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรู ไม่มีช่อง  
ข. ความสูงของฝ่าจากพ้ืนต้องไม่ต่ ากว่า 9 ฟุต (2.7 เมตร)  
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 ค. การวางท่ออากาศและท่อน้ าควรอยู่เหนือฝ่าเพดาน และต้องเป็นระเบียบไม่ไขว้กันไป

มา ไม่เป็นที่เก็บฝุ่นละออง และสะดวกต่อการท าความสะอาด  
ง. ฝ่าเพดานต้องมีความแข็งแรงที่จะรับน้ าหนักในการเข้าซ่อมบ ารุงผ่านทางพ้ืนที่ส าหรับ
ซ่อมบ ารุงระบบ  

 

1.3.5 ประตู  
ก. ต้องท าด้วยวัสดุที่คงทน ไม่ดูดซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อสารเคมี ปิดได้สนิทไม่
มีช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบและพ้ืน  
ข. ควรมีบานเดียวหากเป็นประตูสองบานต้องปิดได้สนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างประตู  
ค. ควรมีความกว้างและสูงเพียงพอส าหรับการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงสัตว์  

1.3.6 หน้าต่าง  
อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบปิดต้องไม่มีหน้าต่าง  

1.3.7 ช่องรับแสง  
ก. ห้องเลี้ยงสัตว์ต้องไม่มีช่องรับแสง  
ข. ในส่วนอื่นของอาคารที่จัดให้มีช่องรับแสง รอยต่อระหว่างกระจกรับแสงกับวงกบและผนัง
ตึกต้องเรียบสนิท วัสดุที่ใช้ท าช่องรับแสงต้องมีพ้ืนผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยแตกหรือ
รอยร้าว สามารถป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและสัตว์จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอาคารได้ และ
ควรมีวิธีป้องกันแก้ไขกรณีท่ีอาจเกิดช่องรับแสงแตก  

1.4 ระบบต่างๆ ในอาคาร  
1.4.1 ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส ารอง และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  

ก. เป็นระบบท่อร้อยสาย ซึ่งควรเป็นระบบฝัง ในกรณีที่ไม่เป็นระบบฝังให้ติดตั้งท่อร้อยสาย
ห่างจากผนังและฝ่าเพดานเพ่ือสะดวกต่อการท าความสะอาด 
ข. มีแผงสวิตซ์ควบคุม พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
ค. มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับระบบและอุปกรณ์ท่ีส าคัญในงานเลี้ยงสัตว์ เช่น ระบบ
ควบคมุสภาพแวดล้อม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าขนาดใหญ่ เครื่องล้างกรงขนาดใหญ่ 
ง. มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator), เครื่องส ารองไฟ (Uninterruptable Power 
Supply-UPS) และระบบไฟฉุกเฉิน, เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) 
จ. การติดตั้งปลั๊กและสวิตซ์ไฟต้องสูงกว่าระดับพื้น ในระดับไม่ต่ ากว่ามาตรฐานและมีฝา
ครอบปลั๊ก ควรเป็นปลั๊กท่ีมีสายดิน 
ฉ. การติดตั้งโคมไฟ ต้องใช้ระบบฝังในฝ่าเพดานให้โคมไฟอยู่ในระนาบเดียวกับฝ่าเพดานและ
โคมไฟต้องมีแผ่นปิดสนิท รอยต่อระหว่างฝ่ากับโคมไฟต้องแนบสนิท ระบบท่อร้อยสายไฟ
ต้องติดตั้งไว้เหนือฝ่าเพดานโดยสามารถเปลี่ยนหลอดไฟจากภายนอกห้องเลี้ยงสัตว์ เหนือฝ่า
เพดาน 
ช. การติดตั้งหลอดไฟที่ใช้ในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ 
ซ. ควรมีอุปกรณ์ควบคุมความเข้มของแสงและระยะเวลาการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ให้
เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ 
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1.4.2 ระบบสุขาภิบาลน้ าเสีย พร้อมทั้งระบบระบายน้ าทิ้งและบ าบัดน้ าเสีย 

ก. ต้องมีระบบระบายน้ าทิ้งและบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพแยกออกจากระบบระบายน้ า
ของส านักงาน 
ข. ต้องมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ าเสียไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1.4.3 ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์  
ก. ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง 
เสียง กลิ่น การระบายอากาศ ความดัน ให้คงท่ีและเหมาะสมกับชนิดของสัตว์  
ข. ต้องใช้ระบบควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ (HVAC)  
ค. อุณหภูมิภายในห้องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ ต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับสัตว์แต่ละชนิด ความแปรปรวนของอุณหภูมิภายในห้องต้องไม่เกิน ±1 °c  
ง. ควรมีระบบควบคุมแสงสว่าง (ก าหนดเวลาเปิด-ปิดและความเข้มของแสง) ภายในห้อง
เลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์  
จ. ควรใช้วัสดุป้องกันหรือดูดซับเสียงในการปูพ้ืนและผนัง เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงดังในห้อง
เลี้ยงสัตว์เกินระดับมาตรฐาน  
ฉ. ต้องมีระบบถ่ายเทอากาศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมกลิ่นและอากาศเสีย  

 

1.4.4 ระบบการจัดการอากาศด้วยระบบควบคุมและปรับสภาพอากาศ(HVAC)  
ก. เพ่ือความสะดวกในการจัดการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและ
สารพิษ และการควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม และขนาดของพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ ควรจัดแบ่ง
ระบบ HVAC ออกเป็นโซน  
ข. ต้องจัดให้มีการถ่ายเทอากาศในทุกพ้ืนที่ของอาคาร  
ค. ส าหรับในห้องเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดให้มีการกระจายของอากาศอย่างทั่วถึง และมีการเปลี่ยน
มวลอากาศ ให้สอดคล้องกับชนิดของสัตว์ 
ง. ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเลี้ยงสัตว์และห้องปฏิบัติการกับสัตว์ ควรอยู่ระหว่างร้อยละ 
30 - 70 ขึ้นกับชนิดของสัตว์ 
จ. ระบบกรองอากาศ ต้องติดตั้งแผงกรองอากาศไว้ทั้งด้านนาอากาศเข้า และด้านดึงอากาศ
ออก 
ฉ. การเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศข้ึนอยู่กับระดับการป้องกันการติดเชื้อ 
และลักษณะงานที่ใช้สัตว์ 
ช. โดยทั่วไปมักติดตั้งแผงใส่แผ่นกรองอากาศเป็นสองระดับคือ Pre-filter และ HEPA Filter 
(High Efficiency Particulate Air Filter) 
ซ. เมื่อต้องการใช้กรองอากาศติดเชื้อ ต้องติดแผ่นกรอง HEPA ในส่วนระบายอากาศออก
ด้วย 
ฌ. ความดันอากาศในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการป้องกันการติดเชื้อต่อสัตว์ และการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน 

1.4.5 ระบบส ารองในกรณีฉุกเฉิน (Backup System) 
ก. ควรค านึงถึงการมีระบบ HVAC ส ารอง 
ข. ต้องมีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ 
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1.4.6 ระบบเครื่องจักรกล (Mechanical System) 

ก. เครื่องจักรกลและระบบที่ติดตั้ง ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่รบกวน
สัตว์ 
ข. ต้องมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ 

1.4.7 ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 
ก. ถังดับเพลิงหรือหัวสูบเพ่ือการป้องกันอัคคีภัย ควรติดตั้งในตู้กระจก ฝังอยู่ในผนังอาคาร 
ไม่ติดตั้งลอยออกจากผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยตาม กฎหมายการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ 
ข. ควรมีเครื่องตรวจและเตือนอัคคีภัย 
ค. ต้องมีการซักซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย 
ง. ต้องมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

1.4.8 ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 
ควรมีมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติที่ชัดเจนและครอบคลุมความเสี่ยง 

1.4.9 ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ก. ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลและซากสัตว์ ต้องปลอดภัยต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ตามที่
กฎหมายก าหนด (กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) 
ข. มีพ้ืนที่รวบรวมของเสียก่อนน าไปก าจัดตามความเหมาะสม โดยเป็นพื้นที่ที่มิดชิด
ปลอดภัยจากการเข้าค้นคุ้ยของคน และสัตว์ 
ค. กรณีซากสัตว์ ต้องมีตู้แช่แข็งเพ่ือรวบรวมรอการก าจัด 
ง. ควรใช้เครื่องจัดเก็บวัสดุรองนอนที่ใช้แล้วเพ่ือรวบรวมวัสดุรองนอนก่อนที่จะน าออกไป
ก าจัดภายนอก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากวัสดุรองนอน 
จ. การกาจัดวัสดุรองนอน และซากสัตว์ ท าได้โดยใช้ เตาเผา หรือเครื่องย่อยสลายซาก 
ฉ. ต้องมีภาชนะส าหรับเก็บรวบรวมของเสีย โดยมีการแยกขยะและมีป้ายบ่งชี้ 

1.4.10 ระบบรักษาความปลอดภัย 
ก. ต้องติดตั้งระบบควบคุม บันทึกการเข้าออกของบุคลากร ที่บริเวณทางเข้าอาคาร 
ข. ควรติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ภายในอาคารเพ่ือที่ตรวจติดตาม ได้ในทุกจุด 
ค. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ง. ควรมีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 

1.4.11 ระบบเตือนภัย 
ก. สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองควรมีระบบเตือนภัยที่สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนอันตราย
ต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้ึน เช่น กรณีไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ภัยธรรมชาติ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นเสีย
หรือหยุดทางาน การบุกรุกของคนท่ีไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

1.4.12 ระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
 - ต้องมีระบบส ารอง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นเพ่ือส ารอง ส าหรับระบบอากาศ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบน้ าดื่มน้ าใช้ ระบบไฟฟ้าฯลฯ ให้สอดคล้องกับระบบโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบระบบ 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
 - ต้องมีระบบแจ้งเตือนกรณีระบบต่างๆ ท างานผิดปกติ พร้อมทั้งมีมาตรฐานวิธีการ

ปฏิบัติงาน และต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงและหัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์ 
- ต้องซ่อมบ ารุงและทดสอบการใช้งานของทุกระบบอย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องมีระบบป้องกันเหตุอัคคีภัย รวมทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนในการห้ามการสูบบุหรี่โดยรอบ 
หรือในอาคาร มีการเก็บวัสดุไวไฟหรือติดไฟง่ายไว้อย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทนไฟ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์การ
ดับเพลิงต่างๆ ไว้ในที่ๆ เหมาะสม 
- ควรมีมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติที่ชัดเจน มีวิธีการบริหารความเสี่ยง และการจัดการ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
- ต้องมีอุปกรณ์เพ่ือการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินไว้ให้พร้อม 

2 วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
     2.1 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบระบบการควบคุมสภาพแวดล้อม 
     2.2 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบระบบการป้องกันการติดเชื้อ 
     2.3 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการป้องกันและกาจัดการแพร่กระจายของเสีย

จากการเลี้ยงและใช้สัตว์ สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศและทางท่อระบายต่างๆ 
     2.4 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ จ านวน

สัตว์ และลักษณะงาน 
     2.5 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือการใช้สัตว์อย่างเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ จ านวนสัตว์ 

และลักษณะงาน 
3 ข้อก าหนดอื่นๆ 

     3.1 สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้เชื้อโรคประกอบในการด าเนินงาน ต้องจัดการสถานที่และ
อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับประเภทของเชื้อที่น ามาใช้ ในระดับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Animal Biosafety Level 1-4) ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด 

      3.2 สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติและแผนป้องกันแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน 
      3.3 สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีแผนการซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและ

อุปกรณ์ประกอบการเลี้ยงและใช้สัตว์ อย่างสม่ าเสมอ 
      3.4 สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องจัดการเก็บรักษาพิมพ์เขียวรูปแบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล

น้ าเสีย ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ ระบบการจัดการอากาศด้วยระบบ
ควบคุมและปรับสภาพอากาศ (HVAC) ระบบสารองในกรณีฉุกเฉิน ระบบเครื่องจักรกล 
ระบบปอ้งกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ระบบ
รักษาความปลอดภัย และระบบเตือนภัย รวมถึงคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ไว้
ในที่ท่ีปลอดภัยและสะดวกต่อการน ามาใช้ 
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  2 : การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีอาคารเลี้ยงสัตว์ ครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ 

- การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ 
- การปอ้งกันการติดเชื้อ 
- การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ และ 
- การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงและการน ามาใช้

กับสัตว์ 
- การจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญพร้อมที่จะด าเนินการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอนามัยเข้ม 

ระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ และระบบชีวนิรภัย 

ความหมายของการเลี้ยงสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ หมายถึง การจัดการเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่กักขัง ให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ได้
อาหาร น้ าดื่ม วัสดุรองนอน และวัสดุคลายเครียดอย่างเพียงพอ ตรงเวลา และต่อเนื่องด้วยการเลี้ยงระบบใด
ระบบหนึ่งต่อไปนี้ 

- การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional System) หมายถึง การ
เลี้ยงสัตว์ในห้องเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารปิดที่มีรูปแบบของอาคารและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
ป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สามารถเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่
เครียด อาจมีเชื้อก่อโรคอยู่ในร่างกาย แต่ไม่ท าให้สัตว์ป่วย 

- การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specified Pathogens Free) หมายถึง การเลี้ยงสัตว์
ในห้องเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารปิดที่มีรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการป้องกันการติดเชื้อและ
การควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยระบบ HVAC ที่ใช้ HEPA filter เป็นส่วนหนึ่งในการกรองอากาศ
ให้ปลอดเชื้อ การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะนี้ สามารถป้องกันเชื้อโรคทุกชนิดที่เป็น
อันตรายกับสัตว์ ในการตรวจสอบความปลอดเชื้อ สัตว์ต้องปลอดเชื้อ Pathogens ทุกชนิด แต่ยัง
พบจุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่เป็นอันตรายอาศัยอยู่ ต้องยืนยันได้ว่าสัตว์ไม่มีเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

- การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หมายถึงการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดเชื้อใน 
Isolator ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ในอาคารที่มีรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการป้องกันการติด
เชื้อและการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์และใน Isolator ในการตรวจสอบความปลอด
เชื้อ สัตว์ต้องปลอดจากจุลชีพ ทุกชนิด 

- กรณีที่ต้องการน้ าสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อเข้ามาเลี้ยงในอาคาร ต้องจัดการให้มีห้อง
กักกันสัตว์ (Quarantine Room) และห้องปฏิบัติการพิเศษกับสัตว์ (Biohazard Containment 
และ ABSL 1-4) ต้องจัดเตรียมห้องอุปกรณ์และวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคหรือสารพิษที่น ามาใช้กับสัตว์ไปสู่คนและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเลี้ยงสัตว์ 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
4 การเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

      4.1 การเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบอนามัยเข้ม ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1.1 จัดให้มีมาตรการรักษาความสะอาดและการป้องกันการติดเชื้อ ให้สัตว์มีสุขภาพดี แข็งแรง มี

การปอ้งกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสารพิษอ่ืนๆ 
4.1.2 จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมให้สัตว์ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่

เครียด ไม่ติดเชื้อ  
 

4.1.3 จัดให้มีวัสดุรองนอน น้ า และอาหารให้สัตว์ทดลอง ให้เหมาะสมและเพียงพอกับชนิด สาย
พันธุ์ เพศ และอายุของสัตว์ทดลอง 

4.1.4 จัดให้มีการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนวัสดุรองนอน การเปลี่ยนกรง ให้สัตว์ได้
อยู่ในที่แห้ง สบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแสดงพฤติกรรมปกติของสัตว์ทดลองชนิดนั้นๆ 

4.1.5 จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ 
และต้องแสดงผลให้ชัดเจน 

4.1.6 จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มี
การเลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

4.1.7 มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ 
การควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจาก
การเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นต้น 

        4.2 การเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.2.1 จัดให้มีมาตรการที่จะท าให้เกิดการปลอดเชื้อทั้งกับวัสดุที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง และอากาศที่

เข้าสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
4.2.2 จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้สัตว์ทดลองได้

อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด และไม่ติดเชื้อก่อโรคที่สากลก าหนด 
4.2.3 จดัให้มีการติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์และความปลอดเชื้อก่อโรคที่สากลก าหนดอย่าง

ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานและวิธีการที่สากลก าหนดพร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ 
และต้องแสดงผลการตรวจสอบให้ชัดเจน 

4.2.4 จัดให้มีน้ า และอาหารที่ปลอดเชื้อให้สัตว์ทดลองได้กินตลอดเวลา หรือเหมาะสมกับชนิด 
สายพันธุ์ เพศ อายุ ของสัตว์ทดลอง และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ใช้สัตว์ 

4.2.5 จัดให้มีการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนวัสดุรองนอน การเปลี่ยนกรง ให้สัตว์ได้
อยู่ในที่แห้ง สบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแสดงพฤติกรรมปกติของสัตว์ทดลองชนิดนั้นๆ 

4.2.6 จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มี
การเลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

4.2.7 มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ 
การควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจาก
การเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นต้น 

      4.3 การเลี้ยงสัตว์ในระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
4.3.1 จัดให้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทุกชนิดทั้งเชื้อก่อ

โรค และเชื้อไม่ก่อโรค อย่างสมบูรณ์ 
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4.3.2 จัดให้มี Isolator และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงการจัดการที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อ

และการแพร่กระจายเชื้อ 
4.3.3 จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้สัตว์ทดลองได้

อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ ทั้งเชื้อก่อโรค และเชื้อไม่ก่อโรค 
4.3.4 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์และความปลอดเชื้อ ในสัตว์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

สัตว์อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานและวิธีการที่สากลก าหนด พร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ และต้องแสดงผลความปลอดเชื้อให้ชัดเจน 

4.3.5 จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มี
การเลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

4.3.6 มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ 
การควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจาก
การเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นต้น 

     4.4 การเลี้ยงสัตว์ทดลองท่ีได้รับเชื้อโรค สารกัมมันตรังสี และ/หรือสารพิษ ต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 จัดให้มีระบบการกักกันและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสี และ/
หรือสารพิษ ให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ/หรือสารพิษ 

4.4.2 จัดให้มีอุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ/หรือ
สารพิษ 

4.4.3 จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสี
และ/หรือสารพิษ ทั้งทางอากาศ น้ า ของเสีย คน สัตว์ และสิ่งของ จากห้องและอาคารเลี้ยง
สัตว์ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

4.4.4 จัดให้มีการควบคุมความดันอากาศภายในห้องเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กรณี
ที่ใช้เชื้อก่อโรคที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศต้องจัดความดันอากาศในห้องเลี้ยงสัตว์ให้
ต่ ากว่าบริเวณข้างเคียง เป็นต้น 

4.4.5 จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มี
การเลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

4.4.6 มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ 
การควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ
สารพิษท่ีเกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นต้น 

5 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ และการเสริมสภาพแวดล้อม ต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

     5.1 อุณหภูมิ 
5.1.1 ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดและต้องควบคุม

อุณหภูมิให้คงท่ี มีค่าท่ีแตกต่างไม่เกิน ±1c 
     5.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 

5.2.1 มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด โดยให้
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 30% และไม่เกิน 70% ความชื้นสัมพัทธ์ที่ก าหนดไว้ 
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5.2.2 ต้องควบคุมให้คงที่ หรือมีค่าที่แตกต่างไม่เกิน ±10% 
5.2.3 มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 

    5.3 การถ่ายเทอากาศ 
5.3.1 จัดให้มีการถ่ายเทอากาศในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทางเดิน และบริเวณสนับสนุน อย่าง

เหมาะสมต่อชนิดของสัตว์ทดลอง คน และกิจกรรมภายในห้อง 
5.3.2 จัดการให้มีทิศทางการไหลของอากาศให้ทั่วถึงทุกกรงเพ่ือการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสม 
5.3.3 จัดการให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศให้มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องอย่างน้อย 10-15 ครั้ง/

ชั่วโมง โดยค านึงถึงชนิด ขนาด ความหนาแน่นของสัตว์ทดลอง รวมทั้งขนาดของห้องเลี้ยง
สัตว์ เพื่อน าแก๊สของเสียจากสัตว์ทดลองออกไปจากห้องได้อย่างเหมาะสม สัตว์ทดลองอยู่ได้
อย่างสบาย 

5.3.4 มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 
5.3.5 จัดให้มีมาตรฐานวิธีปฏิบัติเพ่ือการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ของเสียจาก

สัตว์ทดลองหรือสารพิษ จากการระบายอากาศสู่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงาน 

    5.4 การควบคุมความดันอากาศ 
5.4.1 จัดการให้มีการควบคุมความดันอากาศในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มี

ความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของงาน 
5.4.2 มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 

    5.5 แสงสว่าง 
5.5.1 ในห้องเลี้ยงสัตว์ควรมีความเข้มของแสงให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และไม่ควรให้สัตว์

ได้รับแสงจากแหล่งก าเนิดแสงโดยตรง 
5.5.2 ในห้องเลี้ยงสัตว์ ควรมีช่วงเวลามืดกับสว่าง ในสัดส่วน 12 ต่อ 12 ชั่วโมงหรือตามความ

เหมาะสมกับสัตว์ทดลอง โดยการควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ และต้องมีการ
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเป็นประจ า สัตว์ทดลองบางชนิดอาจต้องการระยะเวลาได้รับแสง
สว่างแตกต่างไป 

5.5.3 ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องไม่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติหรือจากภายนอกห้องเลี้ยง
สัตว์ทดลองโดยตรง 

5.5.4 มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 
    5.6 เสียงและความสั่นสะเทือน 

5.6.1 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการจัดการไม่ให้มีเสียงดังทั้งภายในและภายนอกห้อง
เลี้ยงสัตว์ทดลอง ภายในและภายนอกอาคารเลี้ยงสัตว์ ตามความเหมาะสมของชนิดของ
สัตว์ทดลอง โดยทั่วไปจะต้องไม่ให้มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ยกเว้นหนูแรท ต้องระวังไม่ให้มี
เสียงดังเกิน 50 เดซิเบล 

5.6.2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
5.6.3 มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 
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6 การเสริมสภาพแวดล้อม (Environmental Enrichment) ให้กับสัตว์ 

6.1 ควรจัดให้มีการเสริมสภาพแวดล้อมในกรงให้แก่สัตว์เพ่ือไม่ให้สัตว์เครียด และมีพฤติกรรม
ตามปกติของสัตว์ชนิดนั้นๆ 

6.2 สัตว์ที่มีพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคม เช่น หนูเม้าส์ หนูแรท ลิง เป็นต้น ไม่ควรแยกเลี้ยงเดี่ยว 
ยกเว้นในกรณีจ าเป็นที่การเลี้ยงเป็นกลุ่มมีผลกระทบต่อการทดลองเท่านั้น จึงอาจเลี้ยงแยก
ได้ โดยมีการเสริมสภาพแวดล้อมให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

7 การป้องกันการติดเชื้อ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
    7.1 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกันการติดเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้เหมาะสม

กับระบบการเลี้ยง 
    7.2 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการป้องกันการติดเชื้อจากคนไปสู่สัตว์ทดลอง และจาก

สัตว์ทดลองไปสู่คน ให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยง 
     7.3 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบระบบการป้องกันการติดเชื้อในหน่วยเลี้ยง

สัตว์ทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยง 
8 วัสดุและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง 

     8.1 กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
8.1.1 ขนาดของกรง พ้ืนกรง พ้ืนที่ของพ้ืนกรง และความสูง มีความเหมาะสมกับชนิด ขนาด จาน

วน และสรีรสภาพของสัตว์ทดลอง ต้องค านึงถึงขนาดและน้ าหนักของกรงให้เหมาะสมกับ
หลักการด้านการยุทธศาสตร์ (Ergonomics) ที่จะไม่เป็นสาเหตุให้น าไปสู่อาการบาดเจ็บจาก
การทางานของผู้ปฏิบัติงาน 

8.1.2 รูปแบบของกรงที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองและอุปกรณ์ เป็นแบบที่เหมาะสมกับชนิด พฤติกรรม
ของสัตว์ทดลอง และลักษณะการใช้งาน เอ้ือต่อการสังเกตสัตว์ทดลอง ไม่มีส่วนแหลมคมที่
จะทาให้เกิดอันตรายกับสัตว์ และให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการสัตว์ภายในกรง เช่น มี
ช่องให้อาหาร/น้ าจากด้านนอกกรง มีที่ใส่/แขวนป้ายหน้ากรง พ้ืนกรงต้องไม่ลื่น อาจเป็นพื้น
ทึบหรือตะแกรงขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ กรณีที่เป็นกรงซึ่งมีฝาครอบกรงแบบมีแผ่นกรองต้อง
เหมาะสมกับชนิดของกรง ชนิดของสัตว์ทดลอง และวัตถุประสงค์ของการใช้ และมีที่เปลี่ยน
แผ่นกรอง และฝากรงต้องแนบสนิทกับกรงไม่มีช่องท าให้เกิดการรั่วไหลของอากาศเข้าหรือ
ออกได้ 

8.1.3 วัสดุประกอบกรง ถาดรองกรง ฝากรง ป้ายแขวนหน้ากรง กล่องใส่อาหาร ขวด จุก และ
หลอด เป็นวัสดุที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ซึมซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทาน
ต่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และการอบฆ่าเชื้อ ไม่เป็นพิษต่อสัตว์ 

8.1.4 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ การดูแล การท าความสะอาด การ
บ ารุงรักษา 

    8.2 ชั้นวางกรง ชั้นแขวนกรง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
8.2.1 ขนาด (กว้าง ยาว และสูง) และรูปแบบ ต้องเหมาะสมกับชนิด ขนาด และรูปแบบของกรง 

และต้องค านึงถึงความสูงให้เหมาะสมกับหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ที่จะไม่เป็นสาเหตุ
ให้น าไปสู่อาการบาดเจ็บจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ความสูงระหว่างชั้นควรค านึงถึง
การระบายอากาศระหว่างชั้นได้อย่างสม่ าเสมอ 



 

32 
 

ข้อก าหนด รายละเอียด 
8.2.2 วัสดุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักกรงได้ดี เป็นวัสดุที่มีผิวเรียบท าความ

สะอาดได้ง่าย ไม่ซึมซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือการอบฆ่าเชื้อ 
8.2.3 ชั้นวางกรง/ชั้นแขวนกรง ควรมีล้อเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และมีห้ามล้อเพ่ือไม่ให้เกิด

การไหลลื่น ล้อและส่วนประกอบของล้อต้องไม่เป็นสนิม ไม่ท าให้เกิดเสียงดังเวลาเคลื่อนย้าย 
ท าความสะอาดง่าย ทนทานต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ และการอบฆ่าเชื้อ 

8.2.4 มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ การดูแล การท าความสะอาด การ
บ ารุงรักษา 

   8.3 อาหารและการจัดการทางด้านอาหาร 
8.3.1 อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการและรูปแบบเหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง ผ่านกรรมวิธีการฆ่า
เชื้อและการป้องกันการติดเชื้อในกระบวนการผลิต และการขนส่ง มีข้อมูลสูตรอาหารและ
วัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ วันผลิตและวันหมดอายุ 

8.3.2 อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน บรรจุถุงอย่างน้อย 2 ชั้น เพ่ือป้องกัน
ความชื้น แสงสว่าง สัตว์พาหะ และแรงกระแทกระหว่างขนส่ง ถุงต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ไม่แตกหรือฉีกขาด 

8.3.3 อาหารต้องปราศจากการปนเปื้อนและวัตถุปลอมปน ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีอ่ืนเจือปน ไม่มียา
ปฏิชีวนะ ต้องไม่มีมด แมลง หรือมอด 

8.3.4 ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารกับแหล่งผลิตอย่างสม่ าเสมอ 
8.3.5 ต้องเก็บถุงอาหารไว้ในห้องเก็บอาหารสัตว์ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมะสมกับชนิดและ

สูตรอาหาร ความชื้นไม่ควรเกิน 50% ต้องวางถุงอาหารบนชั้นหรือพ้ืนรองที่ท าด้วยวัสดุที่
แข็งแรง ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องไม่เก็บอาหารไว้เกินวันหมดอายุ 

8.3.6 ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพ่ือรอการให้อาหารสัตว์ทดลอง ต้องมีฝาปิดมิดชิด และท าด้วยวัสดุ
ที่ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 

8.3.7 ที่ตักอาหาร ต้องท าด้วยวัสดุที่เรียบ ท าความสะอาดง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่า
เชื้อ 

8.3.8 มีวิธีการและกระบวนการป้องกันการติดเชื้อระหว่างน าอาหารออกจากถุง และระหว่างการ
เตรียมและให้อาหารสัตว์ 

8.3.9 ต้องให้อาหารในกล่องอาหารซึ่งควรเป็นกล่องมีรูปแบบจ าเพาะส าหรับสัตว์แต่ละชนิด 
สามารถกินอาหารได้สะดวกตามพฤติกรรมที่สัตว์ถนัด ไม่สามารถคุ้ยหรือเข้าไปนอนกินใน
กล่องอาหารได้ และไม่ควรให้อาหารตกลงบนพ้ืนกรง 
- ควรประมาณปริมาณอาหารให้เพียงพอแต่ละวัน ถ้ามีอาหารเหลือควรน าออกจากกรง 
- กรณีใช้กรง IVC ควรให้อาหารในปริมาณที่สอดคล้องกับจ านวนสัตว์และระยะเวลาการ
เปลี่ยนกรงหรือตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 
- ควรเปลี่ยนกล่องอาหารพร้อมกับกรง ผ่านการล้างและฆ่าเชื้อก่อนที่จะน ามาใช้อีก 
- ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานส าหรับการรับอาหาร การเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร 
และการให้อาหารสัตว์ 
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   8.4 น้ าดื่ม 

8.4.1 น้ าดื่มส าหรับสัตว์ต้องสะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดสารที่เป็นอันตราย ต้องผ่านการกรองสี กลิ่น 
และผ่านการฆ่าเชื้อ เช่นการเติมกรดเกลือ เป็นต้น 

8.4.2 ขวดน้ าควรท าจากวัสดุโปร่งใสเพื่อง่ายต่อการสังเกตคราบสกปรกและการฆ่าเชื้อ 
8.4.3 ที่รัดขวดน้ า ต้องเหมาะสมกับชนิดของกรง ขวดน้ า และชนิดของสัตว์ทดลอง ท าด้วยวัสดุที่

ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
8.4.4 ห้ามให้น้ าด่ืมในภาชนะเปิด ให้ใช้ขวดบรรจุน้ าให้สัตว์ดื่มผ่านจุกและหลอด หรือใช้ระบบให้

น้ าอัตโนมัติ 
- ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการท าความสะอาดขวดน้ า จุก และหลอดให้ปลอด
เชื้อ และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การบรรจุขวด 

8.4.5 ควรเปลี่ยนชุดภาชนะส าหรับบรรจุน้ าดื่ม (ขวด จุก หลอด) พร้อมการเปลี่ยนกรง 
- ขวด จุก และหลอดต้องผ่านการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนที่จะน ามาบรรจุขวดใหม่ 

8.4.6 มีแผนการบ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง
และฆ่าเชื้อในน้ า และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ กรณีที่มีการให้น้ าในระบบอัตโนมัติ ต้อง
มีการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ า และตรวจสอบการอุดตันหรือการรั่วของหัวจุ๊บ 

   8.5 วัสดุรองนอน /วัสดุรองพ้ืน 
8.5.1 ต้องเป็นวัสดุที่ซึมซับน้ าได้ดีและไม่เปื่อยยุ่ย ปราศจากสารพิษและปลอดเชื้อ 
8.5.2 ต้องเก็บถุงวัสดุรองนอนปลอดเชื้อ ไว้ในห้องเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว ต้องวางถุงวัสดุ

รองนอนบนชั้นหรือพ้ืนรองที่ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ 
8.5.3 ภาชนะบรรจุวัสดุรองนอน ต้องปิดมิดชิดและท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อ

น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
8.5.4 ควรใส่วัสดุรองนอนให้หนาจากพ้ืนกรง(กรงที่มีพ้ืนทึบ) หรือพ้ืนถาดรองกรง (กรงที่มีพ้ืน

ตะแกรง) อย่างน้อย 2 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของจ านวนสัตว์ 
8.5.5 ต้องเปลี่ยนวัสดุรองนอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับระบบ

การเลี้ยงสัตว์ 
8.5.6 ควรเปลี่ยนวัสดุรองนอน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและปริมาณของสัตว์ในแต่

ละกรง 
8.5.7 ต้องมีวิธีก าจัดทาลายวัสดุรองนอนที่ใช้แล้ว โดยไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย เช่น การใช้เครื่อง

ทิ้งวัสดุรองนอน (Bedding Disposal) ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ
การเลี้ยงสัตว์ 

   8.6 วัสดุอื่นๆประกอบการเลี้ยงสัตว์ 
8.6.1 รถเข็น และบันได มีขนาดและรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แข็งแรง ควรมี

ระบบห้ามล้อ ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
8.6.2 ต้องมีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เกิดเสียงขณะใช้งาน 
8.6.3 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้ การท าความสะอาดการเก็บและการบ ารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ์นั้นๆ 
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9 การเคลื่อนย้ายและขนส่งสัตว์ 

    9.1 การเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในอาคารหรือหน่วยงานบริเวณเดียวกัน 
9.1.1 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
9.1.2 หากเป็นอาคารที่สูงกว่าหนึ่งชั้น ควรมีลิฟท์ส าหรับการขนส่งสัตว์โดยเฉพาะและไม่ควรใช้

ร่วมกับลิฟท์ของบุคลากร 
9.1.3 - การเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีวิธีการเพื่อไม่ให้ผู้อ่ืนเห็น ไม่ให้สัตว์

หลบหนี เครียด บาดเจ็บ และติดเชื้อและมีปลายทางและวิธีการขนส่งสัตว์ไปสู่ปลายทางที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน และไม่ควรน าสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษ สารกัมมันตรังสี ออก
นอกห้องและสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
- การเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีวิธีการเพ่ือไม่ให้สัตว์หลบหนี ไม่ให้มีการ
ติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ สารกัมมันตรังสี และมีปลายทางและวิธีการ
ขนส่งสัตว์ไปสู่ปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

9.1.4 กรงสัตว์หรือภาชนะบรรจุสัตว์ส าหรับเคลื่อนย้ายต้องติดป้ายแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น 
ชนิด สัตว์ เพศ จ านวน ที่มาของสัตว์และสถานที่น าส่ง ชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เป็นต้น 

   9.2 การขนส่งสัตว์ออกนอกหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ 
 - ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นับตั้งแต่การเตรียมการขนส่ง ระหว่างการขนส่ง 

และหลังจากการขนส่ง 
9.2.1 ภาชนะและการบรรจุสัตว์ 

9.2.1.1 - ใช้วัสดุที่เหมาะสม มีขนาด และรูปแบบเหมาะสมกับชนิดและจ านวนของสัตว์ รองรับ
น้ าหนักสัตว์ได้ มีความแข็งแรง และทนทานต่อสภาพการขนส่งและป้องกันการหลบหนีของ
สัตว์ 
- ภายในภาชนะต้องไม่มีส่วนแหลมคม พื้นต้องไม่ลื่นหรือเป็นร่อง และควรมีวัสดุรองนอน
ปลอดเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์ 
- มีช่องระบายอากาศท่ีเพียงพอ เช่น มีผนัง 2 ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน โดยช่องนี้มีพ้ืนที่อย่าง
น้อยรอ้ยละ 16 ของผนังแต่ละด้าน หรือมีช่องระบายอากาศท้ัง 4 ด้าน โดยมีพ้ืนที่ระบาย
อากาศแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 ของผนังแต่ละด้าน เป็นต้น และมีช่องส าหรับสังเกต
สัตว์ทดลองที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องเปิด 
- ภาชนะควรมีขอบยื่นออกมากจากผนังกล่อง หรือท าผนังกล่องให้เอียง เพ่ือให้มีพ้ืนที่
หมุนเวียนอากาศระหว่างภาชนะบรรจุสัตว์ และผนังหรือพ้ืนผิวพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์ 
- ภาชนะบรรจุสัตว์ควรมีที่ส าหรับยกหรือหิ้วเพื่อไม่ให้ภาชนะเอียงขณะขนย้าย 
- ภาชนะบรรจุสัตว์ต้องได้รับการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนน ามาใช้บรรจุสัตว์ 

9.2.1.2 สัตว์ทดลองที่ขนส่งในภาชนะเดียวกันต้องเป็นสัตว์ ชนิด สายพันธุ์ เพศ เดียวกัน มีอายุและ
น้ าหนักใกล้เคียงกัน และมีจ านวนพอเหมาะกับภาชนะ 

9.2.1.3 ภาชนะบรรจุสัตว์และจ านวนสัตว์ที่บรรจุ ต้องมีขนาด และจ านวนสัตว์ตามมาตรฐานการ
ขนส่งสัตว์ทางบกและทางอากาศสากล 
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9.2.1.4 ที่ด้านบนและด้านข้างของภาชนะต้องมีตัวหนังสือและสัญลักษณ์แสดงทิศทางการตั้งของ

กล่องให้ชัดเจน และมีข้อความว่า “สัตว์มีชีวิต”และ “Live Animals” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ า
กว่า 2.5 ซม. 

9.2.1.5 ต้องมีเอกสารน าส่งสัตว์ พร้อมใบรับรองระดับความปลอดเชื้อและสุขภาพของสัตว์ และ
เอกสารแสดง ชนิด สายพันธุ์ วิธีการสืบสายพันธุ์และรุ่น (Generation) ของสัตว์ที่น าส่ง 

9.2.1.6 ต้องมีเอกสารติดบนฝาภาชนะซ่ึงต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ดังนี้ 
- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งสัตว์ พร้อมทั้งลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่ลง
ลายมือชื่อ 
- ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ/น้ าหนักและจ านวนของสัตว์ที่บรรจุ 
- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับสัตว์ 
- ต้องมีค าเตือน กรณีท่ีสัตว์ที่บรรจุนั้นมีการใช้สารพิษ เชื้อโรค หรือสารกัมมันตรังสี 

9.2.2 พาหนะขนส่งและการจัดการ 
9.2.2.1 ต้องมีระบบป้องกันการติดเชื้อและควบคุมสภาพแวดล้อม 
9.2.2.2 ต้องแยกพ้ืนที่และระบบถ่ายเทอากาศระหว่างคนและสัตว์ออกจากกันให้ชัดเจน 
9.2.2.3 ต้องป้องกันไม่ให้ก๊าซจากท่อไอเสียเครื่องยนต์เข้ามาในพ้ืนที่ขนส่งสัตว์ 
9.2.2.4 พ้ืนที่วางภาชนะบรรจุสัตว์  ต้องสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายภาชนะเข้าและออก  ไม่อยู่ในที่อับ 

และมีอุปกรณ์บังคับไม่ให้ภาชนะเคลื่อนที่ขณะขนส่ง 
9.2.2.5 บริเวณภายในพาหนะขนส่งสัตว์ต้องเอ้ือต่อการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และมีการตรวจสอบ

การติดเชื้อ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
9.2.2.6 ต้องไม่ขนส่งสัตว์ทดลองร่วมกับวัสดุอื่นๆ หรือสารเคมี หรืออุปกรณ์ใดๆท่ีอาจท าให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทดลอง 
9.2.2.7 ไม่ควรขนส่งวัสดุอ่ืนๆ เช่น อาหารสัตว์ วัสดุรองนอน ร่วมกับการขนส่งสัตว์ทดลอง 

9.2.3 การให้น้ าและอาหาร 
9.2.3.1 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าปกติก่อนการเดินทาง และระหว่างเดินทางสัตว์ต้องได้รับอาหาร

และน้ า(ตามมาตรฐาน สากล) 
9.2.4 การดูแลสัตว์ในการขนส่ง 

9.2.4.1 การขนส่งสัตว์ทดลอง ต้องไม่น าสัตว์ทดลองไปรอการขนส่งนานเกิน 4 ชั่วโมง หรือเป็นไป
ตามเกณฑ์ของการขนส่งสัตว์ 

9.2.4.2 สัตว์ทดลองที่ตั้งท้องต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ควรขนย้ายในระยะท้ายของการตั้งท้อง
และหลังการให้ลูก หรือเป็นไปตามเกณฑ์ของการขนส่งสัตว์ 

9.2.4.3 การวางภาชนะท่ีบรรจุสัตว์เรียงหรือซ้อนกันต้องเว้นที่ส าหรับให้มีการระบายอากาศได้ และ
ต้องไม่น าวัสดุอื่นใดวางทับบนภาชนะบรรจุสัตว์ 

9.2.4.4 การขนส่งทางบก ระหว่างการขนส่งพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจ
สภาพแวดล้อมของตู้บรรทุกสัตว์เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่า 
สภาพแวดล้อมเป็นไปตามที่ก าหนด 
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9.2.4.5 การขนส่งทางอากาศ สัตว์ต้องได้รับการตรวจสภาพทุกครั้งที่มีการน าขึ้นและน าลงจาก

เครื่อง ในห้องพักสัตว์ (โดยไม่มีการเปิดภาชนะบรรจุ) เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์อยู่ในสภาพปกติ
และ สภาพแวดล้อมในห้องพักสัตว์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

9.2.4.6 สัตว์ทดลองต้องไม่ถูกน าออกจากภาชนะท่ีบรรจุในช่วงการขนส่ง และภาชนะต้องไม่ถูกเปิด
ตลอดการขนส่ง 

9.2.4.7 สถานที่พักสัตว์รอการขนส่งและพักสัตว์ปลายทางที่ขนส่ง ควรมีการควบคุมสภาพแวดล้อม 
สะอาด ปราศจากสัตว์และแมลงพาหะ และสารเคมีหรือสารพิษใดๆ 

9.2.4.8 ในการเคลื่อนย้ายสัตว์จากสถานที่พักสัตว์ไปยังพาหนะขนส่งต้องปฏิบัติการด้วยความ
รวดเร็ว ไม่น าภาชนะท่ีมีสัตว์บรรจุไปตั้งไว้กลางแดดกลางฝน 

9.2.4.9 การเคลื่อนย้ายภาชนะท่ีบรรจุสัตว์ทดลอง ต้องให้ภาชนะตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาและไม่ท าตก
หรือร่วง 

9.2.4.10 ผู้ขนส่งต้องติดต่อผู้รับสัตว์ให้มารับสัตว์ทันที ต้องไม่ปล่อยให้สัตว์ต้องรออยู่นาน และต้องมี
บันทึกวันเวลาและวิธีการที่ติดต่อผู้รับสัตว์ไว้ทุกครั้ง 

10 การตรวจสุขภาพสัตว์ 
      10.1 ต้องก าหนดพารามิเตอร์คุณภาพสุขภาพไว้ให้ชัดเจน เช่น ค่าทางชีวเคมีในเลือด ชนิดของ

เชื้อโรค เป็นต้น 
      10.2 ต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์น าเข้าใหม่ 
      10.3 ต้องมีโปรแกรมการเฝ้าระวังและตรวจสอบสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
      10.4 มีแผนการจัดการเมื่อสัตว์เป็นโรค หรือเกิดโรคระบาด 
      10.5 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

11 การบันทึกข้อมูล 
 หน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เช่น 
- แหล่งที่มาของสัตว์ 
- การสืบสายพันธุ์สัตว์ 
- การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 
- การตรวจสอบพันธุกรรม 
- การตรวจสอบสุขภาพสัตว์ 
- สถิติการให้บริการสัตว์ 
- การเลี้ยงสัตว์ 
- การใช้สัตว์ 
- การก าจัดสัตว์ 
- ฯลฯ 

12 การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 
     12.1 การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องท าเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น 
     12.2 ผู้ที่ท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือได้รับการฝึกปฏิบัติมาแล้ว 
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     12.3 วิธีการท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องหลีกเลี่ยงการท าให้สัตว์เจ็บปวดหรือทรมาน และไม่

เกิดความระคายเคืองหรือเป็นพิษกับสัตว์ หากจ าเป็นต้องท าให้สัตว์เจ็บปวด ต้องให้เจ็บปวด
น้อยที่สุด ทั้งในระหว่างการด าเนินการหรือหลังการท าเครื่องหมาย 

13 มีมาตรการส าหรับการจัดการกรณีเกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาด และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 ก าหนดระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติกรณีเกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาด และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ไว้ให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
14 การจัดการของเสียจากสัตว์และซากสัตว์ 

 หลังสิ้นสุดโครงการ ห้ามน าสัตว์ไปใช้เป็นอาหารส าหรับคนหรือสัตว์ 
- ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการก าจัด ของเสีย ก๊าซและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ท าให้เกิดการหมักหมมของของเสียและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ไม่ท าให้เกิด
การแพร่กระจายของของเสียและเชื้อโรค 
- ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการก าจัดซากสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่ท าให้เกิดการ
แพร่กระจายของของเสียและเชื้อโรค 
- ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการก าจัดของเสียและซากสัตว์ และบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติการโดยละเอียด 
- กรณีท่ีมีการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี กับสัตว์ ต้องด าเนินการจัดการ
ซากสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการยอมรับของสากล 
- กรณีท่ีใช้เตาเผาซาก เตาเผาซากต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
- หลังการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หากไม่น าไปท าลายทันที ต้องเก็บซากสัตว์ไว้ในตู้หรือห้อง
เย็น/แช่แข็งเพ่ือรอการทาลายต่อไป 
- กรณีท่ีส่งซากสัตว์ไปก าจัดที่หน่วยงานอื่น ต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การด าเนินการ และควรติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 

15 บุคลากรเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 
     15.1 ต้องจัดให้มีบุคลากรที่จ าเป็นและมีความรู้เพ่ือการเลี้ยงและใช้สัตว์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง 
- หัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว ์
- สัตวแพทย์ประจ าหน่วย/ผู้ช านาญการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 
- พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
- นักวิทยาศาสตร์/เทคนิเชี่ยน 
- ช่างเทคนิค/วิศวกร 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

     15.2 ต้องจัดการให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้ถึงมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ และมาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง 

     15.3 ต้องจัดให้มีการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยให้บุคลากร มีโปรแกรมและด าเนินการตรวจ
สุขภาพและป้องกันโรคให้บุคลากร เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
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     15.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติการใน

หน้าที่ในหน่วยงานนั้น 
     15.5 หัวหน้าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ต้องก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกต าแหน่ง

ให้ชัดเจนและติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจ า 
     15.6 หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องจัดการให้สัตวแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ท าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และ
การเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

     15.7 การตรวจสอบ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ ต้องท าเป็นประจ า อย่างน้อยวันละครั้ง 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหากมีสัตว์ที่ป่วยหรือบาดเจ็บ หรือมีความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึนจะได้มีการ
จัดการอย่างเหมาะสม 

     15.8 ต้องมีชุดปฏิบัติงานและเครื่องป้องกันร่างกายส าหรับบุคลากร ที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ชุดปฏิบัติงาน 
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 3 : การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อก าหนด รายละเอียด 
16 ผู้ใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

      16.1 ผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดท าโครงการ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และต้องได้รับการอนุมัติ
จาก คกส. ผู้บริหารของสถาบันก่อนจึงจะด าเนินการใช้สัตว์ได้ และผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตาม
โครงการที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด 

      16.2 หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้สัตว์ ต้องผ่านการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และมีประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติกับสัตว์มาก่อนที่จะปฏิบัติการกับสัตว์ 

      16.3 หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงหลักฐานว่าไม่มีวิธีการ
อ่ืนที่ดีกว่าหรือดีเท่ามาใช้ทดแทนการใช้สัตว์ทดลองได้ 

       16.4 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับการใช้สัตว์ของหน่วยงานเลี้ยงและใช้สัตว์
นั้นๆ ตามการก ากับดูแลของ คกส. 

        16.5 ผู้ใช้สัตว์ ต้องไม่มีโรคติดต่อที่ติดต่อถึงคนและสัตว์ได้ 
17 การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

        17.1 การใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาต ิ

        17.2 การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการในสถานที่เลี้ยง ที่จะท าให้ได้ผลงาน
ถูกต้องแม่นย า แสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

18 โครงการที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
       18.1 โครงการที่ใช้สัตว์ทดลอง ต้องระบุให้ชัดเจนถึง หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นต้องใช้สัตว์

และประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ พร้อมทั้งมีข้อมูลหรือเหตุผลที่ชัดเจนว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่า
หรือดีเท่ากับการใช้สัตว์แล้ว 

      18.2 โครงการที่ใช้สัตว์ทดลองต้องใช้สัตว์ในจ านวนน้อยที่สุดที่จะให้ผลแม่นย ามากท่ีสุด ระบุ
จ านวนสัตว์ที่ใช้ โดยการวางแผน การค านวณตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องตาม
หลักการทางสถิติ หรือตามข้อก าหนดของสากล 

      18.3 โครงการที่ใช้สัตว์ทดลอง ต้องระบุข้ันตอนและแผนการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง ระบุวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชนิด เชื้อโรค และสารที่น ามาใช้ (เช่น ยา สารเคมี สารพิษ สารกัมมันตรังสี 
ฯลฯ) ให้ครบถ้วน และระบุให้ชัดเจนถึงอันตราย ที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายของสิ่ง
ต่างๆ เหล่านั้นรวมทั้งวิธีการป้องกันและก าจัดท าลาย 

      18.4 โครงการที่ใช้สัตว์ ที่ทาให้สัตว์ สัตว์เจ็บปวดรุนแรง ยาวนาน ไม่สามารถบรรเทาได้ ให้
ก าหนดยุติการใช้สัตว์ (Animals Endpoint) ไว้ให้ชัดเจน 

     18.5 โครงการที่ใช้สัตว์ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์ให้ตายอย่างสงบหลัง
สิ้นสุด การใช้สัตว์ และต้องก าหนดขั้นตอนและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
    18.6 มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่สถาบันก าหนด เพ่ือการก าจัด ท าลายสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับ

สัตว์ ของเสียและสิ่งปฏิกูล 
    18.7 หลังสิ้นสุดโครงการ กรณีท่ีไม่ต้องการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ต้องระบุไว้ในโครงการให้

ชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์ ทั้งนี้ ไม่ควรน าสัตว์ไปบริโภค เลี้ยง ปล่อยสู่
ธรรมชาติ หรือน าไปใช้ต่อในโครงการอ่ืนโดยไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก คกส. 

    18.8 โครงการที่ใช้สัตว์ ต้องระบุอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ในการปฏิบัติ
กับสัตว์ พร้อมทั้งมาตรการ วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน 

19 การเลือกใช้สัตว์ทดลอง 
    19.1 ต้องเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ เพศ และอายุสัตว์ทดลองที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงการ 
    19.2 ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพพันธุกรรม คุณภาพ

สุขภาพ และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่กรณีท่ีจ าเป็นและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันแล้วเท่านั้น 

     19.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องให้ความส าคัญกับการตรวจสอบพันธุกรรม และสุขภาพสัตว์ทดลอง จากแหล่ง
ผลิต และควรขอใบประเมินคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทุกครั้งที่สั่ง
สัตว์ 

     19.4 การน าสัตว์ทดลองเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงว่าสัตว์นั้น
ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม คุณภาพสุขภาพและมีความปลอดจากเชื้อโรค และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการนาเข้าสัตว์จากต่างประเทศ 

      19.5 การน าสัตว์ป่ามาใช้เป็นสัตว์ทดลองต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
      19.6 การส่งสัตว์ป่าหรือชิ้นส่วนของสัตว์ป่าเพ่ือไปทาการศึกษาต่างประเทศ ต้องด าเนินการตาม

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ 
(CITES) และ The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing 

20 การพักสัตว์ และการกักกันสัตว์ทดลอง 
       20.1 ก่อนน าสัตว์จากแหล่งผลิตมาใช้ ต้องพักสัตว์อย่างน้อย 3 วนั เพ่ือประเมินสุขภาพสัตว์ 

และให้สัตว์ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 
       20.2 หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปเพ่ือการปฏิบัติการควรให้สัตว์ได้พักเพ่ือให้สัตว์หายเครียดก่อน

ปฏิบัติการกับสัตว์ 
       20.3 กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์จากแหล่งที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพสุขภาพ หรือสัตว์ที่

สงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วย ต้องน ามาตรวจสอบสุขภาพ และเลี้ยงในห้องกักกัน
สัตว์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อนนามาใช้ และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติใน
การปอ้งกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

      20.4 การพักสัตว์หรือกักกันสัตว์จะต้องแยกห้องเลี้ยงตามชนิด สายพันธุ์ คุณภาพสุขภาพ และ
แหล่งที่มา 
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ข้อก าหนด รายละเอียด 
21 การปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

      21.1 ต้องมีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ และความผิดปกติที่
เกิดข้ึนกับสัตว์ ขณะท าการทดลอง ทุกวันและทุกครั้งที่ปฏิบัติกับสัตว์ โดยละเอียด ตาม
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

      21.2 การปฏิบัติต่อสัตว์ต้องไม่ท าให้สัตว์เครียด เจ็บปวด หรือทรมานโดยไม่จ าเป็น และต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คกส. แล้วเท่านั้น 

      21.3 สัตว์ทดลองต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ ต่างระบบการเลี้ยง ต่างแหล่งผลิต ต้องไม่เลี้ยงไว้ใน
ห้องเดียวกัน ยกเว้นกรณีท่ีเลี้ยงแยกชนิดและสายพันธุ์ในแต่ละ Isolator หรือ ระบบ IVC 

      21.4 ต้องมีปา้ยหน้ากรงแสดงรายละเอียด เช่น 
-ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ และจ านวน (ณ วันที่เริ่มโครงการ) 
-ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ชื่อหรือรหัสโครงการ 
-เชื้อโรคหรือวัตถุอันตรายที่น ามาใช้กับสัตว์ 
-วันที่น าสัตว์เข้า และวันที่สิ้นสุดโครงการ 
-จ านวนสัตว์ ณ ปัจจุบัน 

     21.5 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ทั้งจากคนสู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน 

     21.6 กรณีท่ีใช้เชื้อโรค สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี ต้องเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ในห้องที่ก าหนดตามแนวทางปฏิบัติ 

     21.7 กรณีท่ีใช้เชื้อโรค สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสีกับสัตว์ ต้องจัดท าป้ายแสดง
รายละเอียดชนิดของเชื้อโรคหรือสารดังกล่าวและข้อควรระวัง แสดงไว้ให้ชัดเจน และ
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องแจ้งและอบรมวิธีการปฏิบัติและวิธีป้องกันอันตรายให้ผู้เลี้ยงสัตว์
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

     21.8 ต้องเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการที่จะใช้ปฏิบัติกับสัตว์ ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด อายุ  
กายวิภาค พฤติกรรมของสัตว์ และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติกับสัตว์ เช่น การจับบังคับ
สัตว์ การเก็บตัวอย่าง การให้สาร การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว ์

22 การบังคับสัตว์ (Restraint) 
      22.1 การเข้าบังคับสัตว์ต้องมีวิธีการเข้าหาสัตว์โดยไม่ท าให้สัตว์ตื่นตกใจ 
      22.2 ต้องใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์เพ่ือให้สัตว์อยู่นิ่งใน

ระหว่างปฏิบัติการ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน 
         22.3 ต้องใช้เวลาในการบังคับและปฏิบัติการกับสัตว์ให้น้อยที่สุดเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เครียด 

23 การให้สาร และการเก็บตัวอย่าง เลือด น้ าเหลือง และเนื้อเยื่อของสัตว์ 
      23.1 การให้สารกับสัตว์ต้องท าด้วยวิธีการ และปริมาตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
      23.2 การให้สาร และการเก็บตัวอย่าง เลือด น้ าเหลือง และเนื้อเยื่อของสัตว์ ต้องไม่ให้สัตว์

เจ็บปวด ทรมาน และต้องทาโดยผู้ที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี และ
กระท าภายใต้ค าแนะน าและดูแลของสัตวแพทย์หรือผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ 
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        23.3 การเจาะเลือดจากตัวสัตว์ต้องท าด้วยวิธีการ ความถี่ และปริมาตรตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล และต้องไม่เจาะเลือดสัตว์ต่อเนื่องกันโดยไม่มีช่วงเวลาให้สัตว์ได้พักฟ้ืน 
    23.4 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการให้สารและเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมกับ

ชนิดและขนาดของสัตว์ วิธีการที่ใช้และวัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 
    23.5 การสลบสัตว์ ต้องใช้ยาสลบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเลือกชนิด ขนาด และวิธีการให้

ยาสลบ ให้เหมาะสม ต่อชนิด สายพันธุ์ อายุ น้ าหนัก ระยะเวลาที่ต้องการให้สัตว์สลบ 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

    23.6 กรณีการให้สารหรือเก็บตัวอย่างจากตัวสัตว์ ที่ก่อให้เกิดความเครียด เจ็บปวด หรือทรมาน 
ต้องท าการสลบสัตว์ หรือใช้ยาชา หรือยาระงับปวด (ยกเว้นการสลบสัตว์หรือใช้ยาระงับ
ปวดมีผลต่องานทางวิทยาศาสตร์) และกระท าภายใต้ค าแนะน าและดูแลของสัตวแพทย์
หรือผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์ โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คกส.แล้วเท่านั้น 

   23.7 ปริมาณตัวอย่างเลือดสัตว์ที่เก็บแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10 % ของปริมาณเลือดในตัวสัตว์
(ปริมาณเลือดดังภาคผนวก) และไม่เก็บเลือดสัตว์เกินความต้องการ 

    23.8 การสอด ใส่ หรือฝังอุปกรณ์เพ่ือการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
    23.9 - กรณีท่ีจ าเป็นต้องสอด ใส่ หรือฝังอุปกรณ์ลงในตัวสัตว์ในตัวสัตว์ จะต้องตรวจสอบ

อุปกรณ์และสุขภาพของสัตว์เป็นประจ า และต้องป้องกันการติดเชื้อ  
- กรณีท่ีใส่อุปกรณ์ Telemetry Device ต้องค านึงถึงผลต่อสุขภาพ พฤติกรรม การ
เจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของสัตว์ 

25 การศึกษากระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metabolism Study) 
 - การใช้ Metabolic Crate จะใช้เฉพาะในการศึกษากระบวนการเผาผลาญอาหาร ใน

ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น  
- Metabolic Crate ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะท าให้สัตว์อยู่ในท่าท่ีสบายได้ทั้งยืนและนอน
พัก รวมทั้งต้องมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ และพ้ืนที่เพียงพอต่อการ
ให้อาหาร  
- ต้องฝึกให้สัตว์ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด และต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ท าให้สัตว์
เครียด 

26 การผ่าตัดสัตว์ 
  การผ่าตัด ต้องไม่ท าให้สัตว์เจ็บปวด โดยการใช้ยาสลบ ยาชา หรือยาระงับปวด และ

ต้องกระท าภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ต้องกระท าโดยสัตว
แพทย์ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คกส. 
แล้วเท่านั้น 

 การผ่าตัดใหญ่ต้องด าเนินการในสถานที่ท่ีจัดการส าหรับการผ่าตัด สามารถป้องกัน
การติดเชื้อหรือภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อ ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ 

            - กรณีท่ีต้องการให้สัตว์ฟ้ืนหลังผ่าตัด ต้องติดตามอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดใน
ระหว่างและหลังการผ่าตัด  
            - กรณีท่ีใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาระงับปวด ต้องพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการศึกษาวิจัย และต้องระบุไว้ในโครงการให้ชัดเจน 
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             - กรณีท่ีต้องการให้สัตว์ตายหลังการผ่าตัดต้องท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

 ผู้ผ่าตัดต้องมีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น ถุงมือ หน้ากาก หมวก เสื้อคลุม เป็น
ต้น 

27 การก าหนดจุดยุติการใช้สัตว์ (Animals Endpoint) 
 กรณีท่ีการใช้สัตว์ท าให้สัตว์เจ็บปวด เครียด ทรมานเรื้อรัง หรือตายในที่สุด ควรก าหนดจุด

ยุติการใช้สัตว์ (Animals Endpoint) ก่อนจุดสิ้นสุดการทดลอง ไว้ในโครงการ และต้อง
ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คกส. 

28 การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
 วิธีการท าให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ วัตถุประสงค์

ของการทดลอง และเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของสากล 
29 การจัดการซากสัตว์และของเสียจากการใช้สัตว์ 

     29.1 หลังสิ้นสุดโครงการ ห้ามน าสัตว์ไปใช้เป็นอาหารส าหรับคนหรือสัตว์ 
     29.2 หลังการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หากไม่น าไปท าลายในเตาเผาซาก หรือการก าจัดด้วย

เครื่องย่อยสลายซาก (Digester) ทันทีต้องเก็บซากสัตว์ไว้ในตู้แช่แข็งเพ่ือรอการท าลาย
ต่อไป 

     29.3 กรณีท่ีมีการใช้เชื้อโรคกับสัตว์มาก่อน ต้องท าการอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) เพ่ือฆ่าเชื้อใน
ซากสัตว์นั้นก่อนที่จะน าไปท าลายในเตาเผาซาก หรือใช้เครื่องย่อยสลายซาก (Digester) 
ต่อไป 

     29.4 กรณีท่ีมีการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี ในสัตว์ทดลองมาก่อนต้อง
ด าเนินการจัดการซากสัตว์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของสากล 
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อ้างอิง 

- มาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เ พ่ืองานทางวิทยาศาสต ร์ประจ าสถาบัน  
สลช. วช. พ.ศ. ๒๕๕5 

- พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- คู่มือจรรยาบรรณการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับ พ.ศ. 2554 

- จรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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บันทกึขอ้ความ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีัมย์ 

หน่วยงาน สาขาวิชา……….....................… คณะ............................................. โทร.…....……………………… 
ที่  ศธ …………………………...................... วันที่  ……………................................ 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ  

 
เรียน ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลการเลี้ยงและใชส้ัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย    

ข้าพเจ้า ขอส่งแบบขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อโครงการ (Project Title) 
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สัตว์ (Information on animal users)  
 กรณีเป็นนักศึกษาให้กรอกอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหนา้โครงการและนักศึกษาเปน็ผู้ร่วมงาน (If you 

are a student, fill in your advisor name as a principal investigator and your name as a co-
investigator) 

1.1 หัวหน้าโครงการ (Principal Investigator) 
ชื่อ – นามสกลุ (Name and surname)..…………………..…………….ต าแหน่ง (position)…...………….….... 
 อาจารย์ (Lecturer)    พนักงาน (Staff member)     บุคคลภายนอก (Non-staff member) 
สถานที่ตดิต่อที่สะดวก (Address)    ที่ท างาน (Office)   ที่บ้าน (Home) 

เลขที่…………หมู่ที่…………ต าบล………….……..อ าเภอ…………………จังหวัด……………….……
รหัสไปรษณีย…์……….……..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………...………แฟกซ ์ (Fax) …………..…....…… 
มือถือ (Mobile phone)..……………………………………….……e – mail ……………….…………….…..…….. 

      1.2 ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมวิจัยคนที่ (Co-investigator) / ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant)) 
ชื่อ/นามสกุล 

(Name) 
สถานทีท่ างาน/ศึกษา 

(Work place) 
โทรศัพท/์โทรสาร/มือถือ 

(Phone/ Fax/ Mobile phone) 
1.2.1   
1.2.2   
1.2.3   
1.2.4   
1.2.5   

     1.3 ผู้รับผิดชอบปฏบิัติงานกับสัตว์ (Persons designated directly responsible to work with animals) 
1.3.1     โดยคณะนักวิจัยกลา่วคือ 

   หัวหน้าโครงการ (Principal investigator)   
  ผู้ร่วมงานคนที่   1.2.1   1.2.2   1.2.3   1.2.4   1.2.5 

1.3.2     โดยบุคคลอื่นกลา่วคือ 
  งานสัตว์ทดลอง มรภ.บร.     ผู้รับผิดชอบคือ……………………………………………….…. 
  หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย   ชื่อหน่วยงาน…………………………………….....…. 

แบบ สล-1 
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ผู้รับผิดชอบคือ……………………………………………เปิดด าเนนิกิจการเมื่อ…………………………. 
ที่อยู่เลขที่……………หมู่ที่……………ต าบล……….………………อ าเภอ…………………………….. 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณยี…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….………….. 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….……………………. 

     1.4 ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงานกบัสัตว์ (Experiences with animal  experimentation) 
 1.4.1 หัวหน้าโครงการ (Principal Investigator)  

    1 ปี (year)    2 ปี (year)     ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.4.2 ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมวิจัยคนที่ (Co-investigator) / ผู้ช่วยวจิัย (Research assistant)) 

1.2.1  1 ปี (year)    2 ปี   (year)   ……….ปี (year)  ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.2.2  1 ปี (year)    2 ปี   (year)   ……….ปี (year)  ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.2.3  1 ปี (year)    2 ปี   (year)   ……….ปี (year)  ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.2.4  1 ปี (year)     2 ป ี (year)   ……….ปี (year)  ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  
1.2.5  1 ปี (year)     2 ป ี (year)   ……….ปี (year)  ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  

1.4.3 บุคคลอื่น ใน 1.3.2  
  1 ปี (year)    2 ปี   (year)   ……….ปี (year)  ไมม่ีประสบการณ์ (no experience) 

     1.5 ผู้รับผิดชอบปฏบิัติสัตวท์ดลองเคยฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง (Have you ever attended 
laboratory animal training courses?)  

  เคย (Yes) เมื่อ……………………………หน่วยงานที่จดั………….………………………………………... 
  ไม่เคย (No)   ไม่มีแผนทีจ่ะอบรม   มีแผนที่จะอบรม ระบ…ุ…………………………….. 

     1.6 ผู้ทรงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์ทีท่ าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้สัตว์ 
  ไม่มี เพราะ…………………………………………………………………………………………………..… 
  มี ชื่อ-สกุล………………………………………......ต าแหน่ง……………………………………………..… 

ที่อยู่เลขที่……………หมู่ที่……………ต าบล……….………………อ าเภอ…………………………….… 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณยี…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….……….…… 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….………………………. 

     1.7 สัตวแพทยผ์ู้ท าหนา้ที่ดแูลสุขภาพสัตว์และให้ค าปรึกษา 
  ไม่มี เพราะ…………………………………………………………………………………………………..… 
  มี ชื่อ-สกุล………………………………………......ต าแหน่ง……………………………………………...… 

ใบประกอบโรคเลขที…่………...............………หรือเอกสารอ่ืนๆ ระบุ.................................................... 
ที่อยู่เลขที่……………หมู่ที่……………ต าบล……….………………อ าเภอ…………………………….… 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณยี…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….………….… 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….………………………. 

 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General information on the project) 
      2.1 ประเภทของโครงการ (Project description) 

 วิจัย    วิทยานพินธ ์     โครงงาน/โครงการ   การเรียนการสอน  งานบริการทดสอบ 
สรุป ขั้นตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง 

......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….......... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
      2.2 ลักษณะงาน 
  สรีรวิทยา (Physiology)  จุลชีววิทยา (Microbiology)  พยาธิชีววิทยา (Path biology) 
  พิษวิทยา (Toxicology)  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)  พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) 
  โภชนาการ (Nutrition)  ปรสิตวิทยา (Parasitological)  อ่ืนๆ (Others) ………………………..…. 
      2.3 งานทดสอบ (Testing and monitoring) 
  อาหาร (Food)   สมุนไพร (Medicinal plant)  เครื่องส าอาง (Cosmetic) 
  วัคซีน(Vaccine)  น้ า (Water)    สารพิษ (Toxic substance) 
  ยา (Drugs)   วินิจฉัยโรค (Disease diagnosis) ระบ ุ(Give details)………………………….. 
  อ่ืน ๆ (Others) ระบ ุ(Give details)…………………………………………………………………….……….. 
      2.4 งานชีวผลิตภัณฑ ์(Biological Products) 
  วัคซีน (Vaccine)   เอ็นไซม์ (Enzymes)  แอนติบอดี้ (Antibodies) 
  คอมปลีเม้นท์ (Complement)  อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)………………..…………………… 

3.เหตุผลทีต่้องใช้สตัว์ (Justification) 
     3.1 เหตุผลที่ไม่ใช้วธิีการอื่น/ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นแทนสัตว์ทดลอง 
 (What are the alternative (s)? Give reasons why it (they) cannot be used to replace animals)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
    3.2 ผลประโยชน์ต่อมนษุย์หรือสัตว์และผลประโยชนท์างวิชาการ (Benefits to man, animals or academic 
progress) 
         3.2.1 สรุปผลประโยชนต์่อมนุษย์หรือสัตว์ (Briefly describe benefits to man or animals) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
         3.2.2 ผลประโยชน์ต่อความก้าวหนา้ทางวิชาการ (Briefly describe benefits to academic progress) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………............
......................................................................................................................................................................................... 
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4. สัตว์ที่จะน ามาใช้ (Animals to be used) 
ชนิด  
(Species) 

สาย
พันธุ์ 
(Breed) 

เพศ 
(Sex) 

อายุ 
(Age) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

จ านวนครั้งท่ี
ใช้สัตว์ 
(Frequency 
of animal to 
be used) 

จ านวนที่ใช้แต่
ละครั้ง 
(Number of 
animals 
used each 
time) 

แบ่งสัตว์
ออกเป็น
กี่กลุ่มต่อ
ครั้ง 

แต่ละครั้งเก็บสตัว์
ไว้นานกี่วัน (Each 
time animals 
will be kept 
for) 

หนูแรท (Rat)         
หนูเมาส ์
(Mouse) 

        

กระต่าย 
(Rabbit) 

        

หนูตะเภา 
(Guinea pig) 

        

อื่นๆ............         
..................         
..................         
..................         

5. แหล่งสัตว์ (Animal Resources) 
      5.1 แหล่งที่มาของสัตว์ (Animal Resources) 

 เพาะขยายพนัธุ์ขึ้นใช้เอง โดย    นักวิจัย   หน่วยงานสัตว์ทดลอง มรภ.บร  
 สั่งซื้อจากส านักสัตวท์ดลองแห่งชาติ (Animals are ordered from the National Laboratory Animal 

Center) 
    นักวิจัยติดต่อซื้อเอง   ประสานหน่วยงานสัตว์ทดลอง มรภ.บร. จัดซื้อให้ 
  สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพนัธุ์ต่างประเทศ (Animals are ordered from abroad) 

 ได้บริการจากหน่วยงานอ่ืนภายในประเทศ (Animals are provided by other universities / 
institutes) 
 อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details).................................................................................................... 

     5.2 คุณภาพของสัตว์จากแหล่งผลิต (Animal quality needed from animal resources) มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้วา่ 
            มีการสืบสายพันธุ์ และความคงทีท่างพันธุกรรมของสายพนัธุ์ที่ต้องการตรวจสอบ (Has a breeding 
certificate) 

 เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบอนามัยเข้ม (Has a certificate in strict hygienic conventional animal 
care) 
            เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Has a certificate in specified pathogen free animal 
care) 

 เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อ (Has a certificate in an approve of germ free animal care) 
 อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)........................................................................................................... 

     5.3 ศักยภาพของแหล่งผลติ (Potentials of animal resources) 
 มีวิธีเพาะขยายพนัธุ์ ที่แสดงว่าสามารถเพาะขยายพันธุส์ายพันธุ์ของสัตว์ที่ต้องการได้ทุกรูปแบบของเพศ  
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อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามทีต่้องการ (Able to provide a numbers of animal breeds and to provide 
animals at any age, weight, and number as required) 

   สามารถจัดบริการส่งตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล (Has an international standard for animal 
transportation) 

   อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)................................................................................................... 
      5.4 ด าเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระบุวิธปีฏิบัติ (แนบ
เอกสารประกอบ ถ้ามี) 
.………......……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…......... 
      5.5 ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบุวิธปีฏิบัติ (แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี) 
....….……........……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

6. การเลี้ยงสัตว์ (Animal care) 
6.1 ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง 

  เลี้ยงโดยคณะนักวิจัย ระบุผูเ้ลี้ยง................................................................................................. 
  เลี้ยงโดยหน่วยงานสัตว์ทดลอง มรภ.บร. ระบุผู้เลี้ยง................................................................... 
  เลี้ยงโดยผู้อ่ืน   โดยหนว่ยงานที่เลี้ยงคือ............................ระบุผู้เลี้ยง................................... 
  ไม่ได้เลี้ยง เพราะน ามาจากแหล่งผลิตแล้วท าการทดลองทนัที 

6.2 การตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และการจัดการเลี้ยงสตัว์ (Readiness and management of 
animal care unit required) 
  ตรวจสอบแล้วพบว่า  มีความพร้อมและสามารถจัดการได้ตามความต้องการที่ทา่นระบไุว้ทุกประการ
            อ่ืนๆ ระบุ ...................................................................................... 
   ยังไม่ไดต้รวจสอบ เพราะ ......…………………………………………………………….……….………………............…. 
 6.3 กรณีที่ไปใชส้ัตว์ทดลองของหน่วยงานอ่ืน 
    ได้รับอนุญาตให้ใช้สัตว์จากหน่วยงาน/เจ้าของสัตว์ขา้งต้นแล้ว  
    ยังไม่ได้รบัอนุญาตเพราะ……….………………………………………………………………................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 6.4 มาตรฐานการเลี้ยง (Standard of animal care) กรณีที่เลี้ยงโดยงานสัตว์ทดลอง มภร.บร. ให้ข้ามไป
ตอบข้อ 7            
  

 อนามัยเข้ม (Strict hygienic conventional)  ปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specified pathogen free)
  ปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ free)    อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)…………… 

6.5 สภาพแวดล้อมบริเวณเลี้ยงสัตว์  
อุณหภูมิ (Temperature)…………….…………ความชืน้สัมพทัธ์ (Relative humidity)…………………… 
แสงสว่าง (Light intensity)……………การถ่ายเทอากาศ (Air change per hour)…………..……....... 
อัตราส่วนแสงสว่างกลางวันกับกลางคืน (Daylight / Darkness)………………………………………..…..... 
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6.6 กรง (Cages)  
ชนิด กรง ระบ…ุ…………………………………………............................................................................ 
ขนาด กรง ระบ…ุ…………………………........……................................................................................. 
จ านวนสัตว์ต่อกรง/คอก  (Number of animals / Cage……………………….ตัว 

6.7 อาหาร (Diet) 
 6.7.1 ประเภทอาหาร 

 อาหารเม็ดจากโรงงาน (Commercial pellets)     อาหารปลอดเชื้อ (Sterile) 
 อาหารป่นผลิตเองสูตรพิเศษ (Ground diet special formula)  อ่ืนๆ 

(Others)………...................... 
 6.7.2 การให้อาหาร 

 ให้อาหารในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา (Routine feeding (ad libitum)) 
 มีก าหนดเวลาและปริมาณอาหาร (Feed at limited interval and limited quantity) 
     ให้อย่างไร (How to feed?) ระบ ุ(Give details)…………………………………………………............... 
 อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)………………………………………………………........……………. 

6.8 น้ าดื่ม (Drinking water) 
 6.8.1 ประเภทน้ าดื่ม 

 น้ าปลอดเชื้อ  (sterile water)    น้ าบาดาล (Artesian water)    น้ าประปา (Tap water) 
 กรองตะกอน (Sediment filtered)    น้ าสระ/น้ าผิวดนิ  อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….…...…… 

 6.8.2 การให้น้ าดื่ม 
 มีน้ าดื่มตลอดเวลา (Ad labium) 

  โดยวิธีให้น้ าอัตโนมัติ (Through automatic watering system) 
  โดยบรรจุน้ าในขวดมีจุกและหลอด (In bottle) 
  โดยวิธีการอ่ืนๆ (Other alternatives)…………………………………………………………  

 อ่ืนๆ (Others)ระบุ (Give details)……………………………………………......…………….…………. 
 6.9 วัสดุรองนอน (Bedding or litter)  

 ใช้วัสดุรองนอน   ไม่ใช้วัสดุรองนอน (ข้ามไปตอบข้อ 6.10) 
  6.9.1 ลักษณะวัสดุรองนอน 

 วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ (Sterile bedding) 
 วัสดุรองนอนไมป่ลอดเชื้อ ( Non Sterile bedding) 
 อ่ืนๆ (Others)ระบุ (Give details)………………………………………………………….…………. 

  6.9.2 ประเภทวัสดุรองนอน 
   ขี้กบ (Wood shaving)   ขี้เลื่อย (Sawdust)     กระดาษ (Paper) 

 วัสดุอื่นๆ (Others)ระบุ (Give details)………………………………………………………….……… 
6.9.3 การเปลี่ยนวัสดุรอง (Change Bedding) 
 เปลี่ยนวสัดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน (Change bedding every 2 or 3 days) 
 เปลี่ยนวสัดุรองนอนทุกสปัดาห์ (Change bedding once a week) 
 นานกวา่ 1 สัปดาห์ (Change bedding every) คือ ทุก ๆ…………………………….……….……… 
 อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………….……………………………. 
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 6.10 การท าความสะอาดกรง คอกสัตว์  
       ทุกวัน (everyday) โดยวิธี…………………………………………………………………………………….. 
       ทุกสัปดาห์ (one a week) โดยวิธ…ี………………………………………………………………….………. 
       ทุกเดือน (one a month) โดยวิธ…ี……………………………………………………………………………. 
       อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………………………………………. 

7. วิธีในการปฏิบัติการกบัสัตว์ (Techniques to be used with animals) 
 7.1 วิธีการที่ท่านต้องน ามาใช้ปฏิบัติกับสัตว์ในโครงการ (What are the techniques to be used with 
animals?) 

 การจับและควบคุมสัตว์ (Handling and restrain) ระบุวิธปีฏิบัติ...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ (Identification) ระบุวิธีปฏบิตัิ............................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 การแยกเพศ (Sexing) ระบุวธิีปฏิบัติ............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 การสลบสัตว์ (Anesthesia) ระบุวิธีปฏบิัติ ชนิดยาปริมาณและวิธีการใช้........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 การท าให้สัตว์ตาย (Euthanasia) ระบุวิธีปฏบิัติ............................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

 การท าการผา่ตัด (Surgery) ระบุวิธีปฏบิัติโดยละเอียด .................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 การให้สาร (Administration of substances) ระบุรายละเอียดในข้อ 7.2-7.3 
 การเก็บตัวอย่าง (Sample collection) ระบุรายละเอียดในข้อ 7.4 

 อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)…………………………..………………….…………………. 
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7.2 สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กับสัตว์และผลกระทบที่มีต่อสตัว ์(Substances or organisms to be used with 
animals) 

สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กบัสัตว์ ผลกระทบที่อาจมีต่อสัตว ์ วิธีการป้องกัน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

7.3 การให้สาร ปริมาณ และบรเิวณที่ใช้ในโครงการ (Drug or substance administration, volume, 
and site of administrations) 
      7.3.1  ให้ทางปาก (Oral) ปริมาณ (Volume)……….. มิลลลิิตร / คร้ัง (ml. / dose) 

ความถี่ (Frequency)…….. คร้ัง / วัน (dose(s) / day)………วัน (day) 
      7.3.2  การฉีด (Injection) ปริมาณ (Volume)…….….. มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)….….. คร้ัง / วัน (dose(s) / day)………วัน (day) 

บริเวณที่ฉีด (Site of injection)  
 Subcutaneous บริเวณที่ฉีด (site of injection)………………………………………………………… 

ปริมาณ (Volume)…………………... มิลลิลติร / คร้ัง (ml. / dose) 
   ความถี่ (Frequency)………………...คร้ัง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

 Intramuscular   บริเวณที่ฉีด (site of injection)……………………………………………………….. 
 ปริมาณ (Volume)…………………….. มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. / dose) 

    ความถี่ (Frequency)………………..คร้ัง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
       Intraperitoneal   ปริมาณ (Volume)……………………. มิลลลิิตร / คร้ัง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)………………..คร้ัง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
        Intravenous  เส้นเลือดที่ใช้ (Which vessel?) ………………………………………….. 

 ปริมาณ (Volume)…………………… มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. / dose) 
 ความถี่ (Frequency)………………..คร้ัง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

         อ่ืน ๆ (Others) ………………….……ปริมาณ (Volume)……………….มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. / dose) 
   ความถี่ (Frequency)………………..คร้ัง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
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7.4 การเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) 
7.4.1 การเก็บตัวอย่างเลือดที่ใชใ้นโครงการ (Blood collection) กรณีใช้ยาสลบให้ระบุใชย้าสลบอะไร 
(Give details of anesthetic (s) to be used) 

        Mixed blood ปริมาณ (Volume)…………………………………..... มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. /dose)
   เก็บจาก (Site of blood collection)…………………………………………………...... 
  ชื่อยาสลบ (Anesthetic to be used)…………………………………………………... 
        Venous blood ปริมาณ (Volume)…………………………………..... มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. /dose)
   เก็บจาก (Site of blood collection)…………………………………………………......... 
  ชื่อยาสลบ (Anesthetic to be used)…………………………………………………... 
        Arterial blood ปริมาณ (Volume)……………………………………... มิลลลิิตร / คร้ัง (ml. /dose)
   เก็บจาก (Site of blood collection)…………………………………………………. 
  ชื่อยาสลบ (Anesthetic to be used)………………………………………………….. 
        Cardiac puncture ปริมาณ (Volume)……………………………… มิลลิลิตร / คร้ัง (ml. /dose)      
กรณีที่ไม่ต้องการให้สัตว์ตายหลงัการเจาะเลือด ระบชุื่อยาสลบที่ใช้ (If animal used will not die after 
cardiac puncture; give name(s) of anesthetic(s) to be used)………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

      7.4.2 ตัวอย่างอื่นๆ (Other samples) ระบุรายละเอียดพอสังเขป (Give details)………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

7.5 วิธีการที่เลือกใช้ในการก าจดัสัตว์ทดลองเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Methods of killing after 
experimentation) 
      การท าให้สัตว์ตายอยา่งสงบโดยวิธีการ (Euthanasia, give details)................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 

      จ าหน่าย  เลี้ยงตามเดิม (Animals will be returned to original sources) 
      ปล่อยคืนแหล่งที่อยู่อาศยัเดิม (Animals will be returned to original sources) 

       อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)..................................................................................................... 
 7.6 การท าลายซากสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Methods of animal carcass destroying after 
experimentation) 
       เผาท าลาย โดย    ใช้เตาเผา  เผาตามธรรมชาต ิ
       ไม่มีการท าลายซากเพราะ ไม่ได้ฆา่สัตว ์  อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................................... 
       ฝังกลบ    อ่ืนๆ (Others) ระบุ (Give details)................................................ 
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ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงและยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย ทุกประการ (I hereby 
declare that the information given is true and will follow all instructions of Buriram Rajabhat 
University and lab animals committee)  
 

(ลงชื่อ) .................................................ผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ (Applicant Name) 
             
           …….../….....…………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 

(ลงชื่อ).........……………...…..............หัวหน้าสาขาวชิา (ลงชื่อ).........………......…...………….........หัวหน้าสถานวจิัย 

(…………………………………............……….)                    (…………........…....…………………………..) 
       …….../….....…........………./…….…           ……..../……........…....…..……./…….… 

             
เฉพาะผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ที่เปน็นักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชารับรองข้อมูล              
(If the applicant is a student, the application must be approved by his/her advisor and head of the 
school) 
ความเห็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
(Advisor)………………………………………………………………..……………………...………………………..... 
………………………………………………………………………………….............................................................................................. 

(ลงชื่อ) ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / 
Year) 

 
ความเห็นหัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School)………...…………….…………………..…………...………………………........ 
………………………………………………………………………………….............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………..............................................................................................
   

(ลงชื่อ) .........................................................หัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School) 
…….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ    เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองประกอบด้วย 
1. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สัตว์ประเภทสัตว์ทดลองในห้องปฏบิัตกิาร (สล-1)  จ านวน  3  ชุด 
2. ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจยั  จ านวน  3  ชุด 

ผู้ขออนุญาตใช้สัตวต์้องกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไมส่ามารถส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ พิจารณาได้ 
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บันทึกข้อความ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 
หน่วยงาน  สาขาวิชา……….....................… คณะ............................................. โทร.…....……………………………………. 
ที่  ศธ …………………………...................... วันที่  ……………................................ 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลการเลี้ยงและใชส้ัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย 

 ข้าพเจ้า ขอส่งแบบขออนุญาตใช้สตัว์ ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ชื่อโครงการ (Project Title) …………………………………………..…………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…................. 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สัตว์ (Information on animal users)  
 กรณีเป็นนักศึกษาให้กรอกอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและนักศึกษาเป็นผูร้่วมงาน (If you are a 

student, fill in your advisor name as a principal investigator and your name as a co-investigator) 
1.1 หัวหน้าโครงการ (Principal  Investigator) 

ช่ือ – นามสกลุ (Name and surname)..…………………..………………….ต าแหน่ง (position)…………......... 
   อาจารย์ (Lecturer)        พนักงาน (Staff member)   บุคคลภายนอก (Non-staff member) 

สถานท่ีติดต่อที่สะดวก (Address)   ที่ท างาน (Office)   ที่บ้าน (Home) 
เลขท่ี…………หมู่ที…่………ต าบล………….……..อ าเภอ…………………จังหวัด……………….……

รหัสไปรษณีย…์……….……..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………...………แฟกซ ์ (Fax) …………..…..…….. 
มือถือ (Mobile phone)..……………………………………….……e – mail ……………….…………….……….... 

1.2 ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี (Co-investigator) / ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant)) 

ช่ือ/นามสกลุ 
(Name) 

สถานท่ีท างาน/ศึกษา 
(Work place) 

โทรศัพท/์โทรสาร/มือถือ 
(Phone/ Fax/ Mobile phone) 

1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

1.2.4   

1.2.5   

1.3 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว์ (Persons  designated  directly  responsible  to  work  with  animals) 
1.3.1     โดยคณะนักวิจัยกลา่วคือ 

   หัวหน้าโครงการ (Principal investigator)   
  ผู้ร่วมงานคนท่ี   1.2.1   1.2.2   1.2.3   1.2.4   1.2.5 

 
1.3.2     โดยบุคคลอื่นกล่าวคือ 

  ฟาร์มในมรภ.บร.  ผู้รับผิดชอบคือ……………………………………………...... 
  ฟาร์มเอกชน (Private Farm)   ช่ือฟาร์ม…………………………………………………….... 

ผู้รับผิดชอบคือ……………………………………………เปิดด าเนินกิจการเมือ่………………………….... 

แบบ สฟ-2 
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ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ……………………………..... 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………..... 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….…………………….... 

 
       ใช้สัตว์ที่เจ้าของสัตว์เลีย้งเอง  ช่ือเจ้าของสัตว์..…………………….……………………….... 
ผู้รับผิดชอบคือ……………………………………………...............................………………………….... 
ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ……………………………..... 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………..... 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….…………………….... 

1.4 ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานกับสัตว์ (Experiences  with  animal  experimentation) 
1.4.1 หัวหน้าโครงการ (Principal Investigator) 

  1 ปี (year)     2 ปี (year)     ……….ปี (year)    ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.4.2 ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมวิจยัคนท่ี (Co-investigator) / ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant)) 

1.2.1   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.2.2   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 

 1.2.3   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
 1.2.4   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  
 1.2.5   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  
1.4.3 บุคคลอื่น ใน 1.3.2  

  1 ปี (year)     2 ปี   (year)    ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.5 ผู้รับผิดชอบปฏิบัตสิัตว์ทดลองเคยฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตวท์ดลอง  (Have you ever attended 

laboratory animal training courses?)  
  เคย (Yes).เมื่อ………………………….....…หน่วยงานท่ีจัด………….……………………………………….. 
  ไม่เคย (No)   ไมม่ีแผนท่ีจะอบรม   มีแผนท่ีจะอบรม ระบ…ุ……………………………...... 

1.6 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรูเ้กี่ยวกับการใช้สัตว์ที่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเกีย่วกับการใช้สัตว์ 
  ไม่มี เพราะ……………………………………………………………………………………………………...... 
  มี ช่ือ-สกุล………………………………………......ต าแหน่ง………………………………………………...... 

ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ………………………………..... 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….……………..... 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….……………………….... 

1.7 สัตวแพทย์ผู้ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพสัตว์และให้ค าปรึกษา 
ช่ือ-สกุล…………………………………………………..……………......ใบประกอบโรคเลขท่ี………………….... 

ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….…..……………อ าเภอ………………………………... 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์…..…….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….………...…… 
แฟกซ ์ (Fax) ………...……มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….………………………. 
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2.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General information on the project) 
 2.1 ประเภทของโครงการ (Project description) 

 วิจัย  วิทยานิพนธ์  โครงงาน/โครงการ  การเรียนการสอน  งานบริการทดสอบ 
สรุป ขั้นตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง ................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
2.2 ลักษณะงาน 
  สรีรวิทยา (Physiology)  จุลชีววิทยา (Microbiology)  พยาธิชีววิทยา (Path biology) 
  พิษวิทยา (Toxicology)  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)  พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) 
  โภชนาการ (Nutrition)  ปรสิตวิทยา (Parasitological)  อื่นๆ (Others) ………………………..…...... 
 2.3 งานทดสอบ (Testing and monitoring) 
  อาหาร (Food)   สมุนไพร (Medicinal plant)  เครื่องส าอาง (Cosmetic) 
  วัคซีน(Vaccine)   น้ า (Water)    สารพิษ (Toxic substance) 
  ยา (Drugs)   วินิจฉัยโรค (Disease diagnosis) ระบ ุ(Give details)…………………………........ 
  อื่น ๆ (Others) ระบ ุ(Give details)…………………………………………………………………….………........ 
 2.4 งานชีวผลิตภัณฑ ์(Biological Products) 
  วัคซีน (Vaccine)   เอ็นไซม ์(Enzymes)  แอนติบอดี้ (Antibodies) 
  คอมปลีเม้นท์ (Complement)  อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)………………..……………………...... 
3.เหตุผลที่ต้องใช้สัตว์ (Justification) 
 3.1 เหตผุลทีไ่ม่ใช้วิธีการอื่น/ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นแทนสัตว์ทดลอง 
      (What are the alternative (s)? Give reasons why it (they) cannot be used to replace animals)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………... 

3.2 ผลประโยชน์ต่อมนุษยห์รือสตัว์และผลประโยชน์ทางวิชาการ (Benefits to man, animals or academic 
progress) 

       3.2.1 สรุปผลประโยชน์ต่อมนุษย์หรือสตัว์ (Briefly describe benefits to man or animals) 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….… 
      3.2.2 ผลประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวิชาการ (Briefly describe benefits to academic progress) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
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4.สัตว์ที่จะน ามาใช้ (Animals to be used)  
ชนิด 
(Species) 

สาย
พันธุ์ 
(Breed) 

เพศ 
(Sex) 

อายุ 
(Age) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

จ านวนครั้งท่ี
ใช้สัตว์ 
(Frequency 
of animal 
to be used) 

จ านวนที่ใช้แต่
ละครั้ง 
(Number of 
animals used 
each time) 

แบ่งสัตว์
ออกเป็นกี่
กลุ่มต่อครั้ง 

แต่ละครั้งเก็บสตัว์ไว้
นานก่ีวัน (Each 
time animals will 
be kept for) 

โค (Cow)         
ไก่ (Chicken         
สุกร (pig)         
แกะ (Sheep)         
แพะ (Goat)         
กระบือ 
(Buffalo) 

        

ลิง (Monkey)         
เป็ด (Duck)         
อื่นๆ............         
...................         

5. แหล่งสัตว์ (Animal Resources) 
 5.1 แหล่งที่มาของสตัว์ (Animal Resources) 
        เพาะขยายพันธ์ุขึ้นใช้เอง โดย   นักวิจัยเพาะพันธุ์เองเอง   ฟาร์ม . เพาะพันธ์ุให ้
        ซื้อ/  เช่า จากฟาร์ม ระบุ............................................................................................................................ 
    นักวิจัยตดิต่อเอง    ประสานฟารม์ . ด าเนินการให้ 

       จับมาจากธรรมชาติ/จากป่า ระบุ.................................................................................................................. 
       ได้มาจากชาวบ้าน วัด หรอืมีผู้บริจาค ระบุ.................................................................................................... 

        สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธ์ุต่างประเทศ (Animals are ordered from abroad) 
       ได้บริการจากหน่วยงานอืน่ภายในประเทศ (Animals are provided by other universities / institutes) 
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)........................................................... 

 5.2 คุณภาพของสัตว์จากแหล่งผลติ (Animal quality needed from animal resources) มีหลักฐานตรวจสอบได้
ว่า 

       มีการสืบสายพันธ์ุ และความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ท่ีต้องการตรวจสอบ (Has a breeding 
certificate) 

       เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบอนามัยเข้ม (Has a certificate in strict hygienic conventional animal care) 
       เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Has a certificate in specified pathogen free animal 

care) 
       เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อ (Has a certificate in an approve of germ free animal care) 
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)........................................................... 
5.3 ศักยภาพของแหล่งผลติ (Potentials of animal resources) 
       มีวิธีเพาะขยายพันธุ์ ที่แสดงว่าสามารถเพาะขยายพันธ์ุสายพันธุ์ของสัตว์ที่ต้องการได้ทุกรปูแบบของเพศ  
           อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามที่ต้องการ (Able to provide a numbers of animal breeds and to  
           provide animals at any age, weight, and number as required) 
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       สามารถจดัส่งตามมาตรฐานการขนส่งสตัว์สากล (Has an international standard for animal 
transportation) 

       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details).......................................................... 
5.4 ด าเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนย้ายสตัว์ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระบุวิธีปฏิบตัิ (แนบ

เอกสารประกอบ ถ้ามี)....….………......…………………………………………………..………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..... 

5.5 ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบุวิธีปฏิบตัิ (แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี)....….………......... 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

6. การเลี้ยงสัตว์ (Animal care) 
6.1 ผู้เลี้ยงสตัว์ทดลอง 

  เลี้ยงโดยคณะนักวิจัย ระบผุู้เลีย้ง....................................................................................................... 
  เลี้ยงโดยฟาร์ม . ระบุผูเ้ลี้ยง........................................................................................................ 
  เลี้ยงโดยผู้อื่น   โดยหน่วยงานท่ีเลี้ยงคือ.........................................ระบุผูเ้ลี้ยง................................ 
  ไม่ไดเ้ลี้ยง เพราะน ามาจากแหล่งผลติแล้วท าการทดลองทันท ี
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)…………………………………………………………………............ 

6.2 การตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีเลี้ยงสตัว์ (Readiness and management of animal care unit 
required) 
    ตรวจสอบแล้วพบว่า 

  มีความพร้อมและสามารถจดัการไดต้ามความต้องการที่ท่านระบุไว้ทุกประการ 
  อื่นๆ ระบุ ......................................................................................................................... 

    ยังไม่ไดต้รวจสอบ เพราะ ......………………………………………………….…………………............. 
 6.3 การขออนุญาตเลีย้งสัตว์ท่ีหนว่ยงานต่างๆ 

 ท่านต้องการสัตว์ที่เลี้ยงโดยฟาร์มของมหาวิทยาลัย (Do you want animal from the university 
farm manages)   

     ไดร้ับอนุญาตให้ใช้สัตว์จากฟาร์มเพื่อการทดลองแล้ว 
     ยังไมไ่ดร้ับอนุญาตเพราะ………………………………………………………………….......... 

 ท่านต้องการน าสัตว์จากภายนอกเข้าไปเลี้ยงในฟาร์มของมหาวิทยาลัย  
     ไดร้ับอนญุาตให้น าสตัว์จากฟาร์มอื่นเพื่อน าเข้ามาเลีย้งในในฟาร์มของมหาวิทยาลัยแล้ว 
           ระบุวิธีปฏิบัติ วิธีการเคลื่อนย้ายสตัว์เข้าฟารม์ (พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………......... 
.......................................................................................................................................................................................... 
     ยังไมไ่ดร้ับอนุญาตเพราะ…………………………………………………………..……………......... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

 กรณีที่จะให้หน่วยงานอ่ืนเลี้ยงสัตว์ ให้ระบหุน่วยงานให้ชัดเจน  (If other animal care units are 
required for caring of animals, give details) ……………………………………………………………………….................. 

     ไดร้ับอนุญาตให้ใช้สัตว์จากหน่วยงาน/เจ้าของสัตว์ข้างต้นแล้ว  
     ยังไมไ่ดร้ับอนุญาตเพราะ……….……………………………………………………………... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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 6.4 มาตรฐานการเลี้ยง (Standard of animal care)   
        ปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specified pathogen free)         อนามัยเข้ม (Strict hygienic conventional) 
       ปล่อยเลี้ยง เช่น ในฟาร์ม เป็นต้น (Conventional)       อาศัยอยูต่ามธรรมชาต ิ
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………...……………………………………….... 
6.5 ลักษณะฟารม์  

  ฟาร์มเปิด ขนาดพื้นท่ีเลี้ยง กว้างxยาว (เมตร)……………….......……….จ านวนที่เลี้ยง………................ 
  แยกสตัว์เลีย้งแต่ละชนิด   เลีย้งรวมกับสัตว์ชนิดอื่น 
  อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………...………………. 

  ฟาร์มปิด จ านวน….......โรงเรอืน ขนาดโรงเรือน กว้างxยาว(เมตร) ….………จ านวนที่เลี้ยงต่อรุ่น….….… 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………………………………......… 

.......................................................................................................................................................................................... 
6.6 สภาพแวดล้อมบริเวณเลี้ยงสตัว์ กรณีที่เลี้ยงโดยฟาร์ม มรภ.บร. ให้ข้ามไปตอบข้อ 7 

อุณหภูมิ (Temperature)……………….…………ความช้ืนสัมพัทธ์ (Relative humidity)…………………… 
แสงสว่าง (Light intensity)……….…………การถ่ายเทอากาศ (Air change per hour)…………..……....... 
อัตราส่วนแสงสว่างกลางวันกับกลางคืน (Daylight / Darkness)………………………………………..…..... 

6.7  กรง (Cages) /  คอก /  ไม่ใช้กรงและคอก (ข้ามไปตอบข้อ 6.8) 
ชนิด กรง/คอก ระบ…ุ…………………………...…………ขนาด กรง/คอก ระบ…ุ…………………………… 
จ านวนสัตว์ต่อกรง/คอก  (Number of animals / Cage……………………….ตัว 

6.8 อาหาร (Diet) 
 6.8.1 ประเภทอาหาร 

 อาหารเมด็จากโรงงาน (Commercial pellets)   อาหารปลอดเชื้อ (Sterile) 
 อาหารป่นผลิตเองสตูรพิเศษ (Ground diet special formula)  สัตว์หากินเองตามธรรมชาต ิ
 อื่นๆ (Others)………......................................................................................................................... 

6.8.2 การให้อาหาร 
 ให้อาหารในอัตราปกตมิีกินตลอดเวลา (Routine feeding (ad libitum)) 
 มีก าหนดเวลาและปริมาณอาหาร (Feed at limited interval and limited quantity) 
     ให้อย่างไร (How to feed?) ระบ ุ(Give details)……………………………………………........……........ 
 สัตว์หากินเองตามธรรมชาติ ภายในบริเวณฟาร์ม 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)………………………………………………………….........…………. 

6.9 น้ าดื่ม (Drinking water) 
 6.9.1 ประเภทน้ าดืม่ 

 น้ าปลอดเช้ือ (sterile water)  น้ าบาดาล (Artesian water)  น้ าประปา (Tap water) 
 กรองตะกอน (Sediment filtered)  น้ าสระ/น้ าผิวดิน  อื่นๆ ระบ…ุ…….....……… 

 6.9.2 การให้น้ าดืม่ 
 มีน้ าดื่มตลอดเวลา (Ad labium) 

 โดยวิธีให้น้ าอัตโนมตัิ (Through automatic watering system) 
 โดยบรรจุน้ าในขวดมีจุกและหลอด (In bottle) 
 โดยวิธีการอื่นๆ (Other alternatives)…………………………………………...…….………… 

 สัตว์หากินเองตามธรรมชาติ ภายในบริเวณฟาร์ม 
 อื่นๆ (Others)ระบุ (Give details)…………………………………………………………....………….... 

 6.10 วัสดุรองนอน (Bedding or litter)        ใช้วัสดุรองนอน   ไม่ใช้วัสดุรองนอน (ข้ามไปตอบข้อ 6.11) 
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  6.10.1 ลักษณะวสัดรุองนอน 
 วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ (Sterile bedding)  วัสดุรองนอนไม่ปลอดเชื้อ ( Non Sterile bedding) 
 อื่นๆ (Others)ระบุ (Give details)………………………………………………………...….………….... 

  6.10.2 ประเภทวัสดรุองนอน 
   ขี้กบ (Wood shaving)    ขี้เลื่อย (Sawdust)   

 กระดาษ (Paper)    
 วัสดุอื่นๆ (Others)ระบุ (Give details)………………………………………………………...….……….. 
6.10.3 การเปลี่ยนวัสดุรอง (Change Bedding) 
 เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน (Change bedding every 2 or 3 days) 
 เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกสัปดาห ์(Change bedding once a week) 
 นานกว่า 1 สัปดาห์ (Change bedding every.) คือ ทุก ๆ…………………………….……...….………. 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………….……………………....……….. 

 6.11 การท าความสะอาดคอกสัตว์/ โรงเรือน   
       ทุกวัน (everyday) โดยวธิ…ี………………………………………………………………………....………….. 
       ทุกสัปดาห์ (one a week) โดยวิธ…ี…………………………………………………………………......………. 
       ทุกเดือน (one a month) โดยวิธ…ี……………………………………………………………….....……………. 
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)………………………………………………………………….....…………. 

7. วิธีในการปฏิบัติการกับสัตว์ (Techniques to be used with animals) 
 7.1 วิธีการที่ท่านต้องน ามาใช้ปฏบิัติกับสัตว์ในโครงการ (What are the techniques to be used with 
animals? 

 การจับและควบคุมสัตว์ (Handling and restrain) ระบุวิธีปฏิบตัิ........................................................... 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………......... 

 การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ (Identification) ระบุวิธีปฏิบตัิ................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 การแยกเพศ (Sexing) ระบุวิธีปฏิบัติ................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 การสลบสัตว์ (Anesthesia) ระบุวิธีปฏิบัติ ชนิดยาปริมาณและวธิีการใช้............................................... 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………......... 

 การท าให้สัตว์ตาย (Euthanasia) ระบุวิธีปฏิบัติ................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 การท าการผ่าตัด (Surgery) ระบุวิธีปฏิบัตโิดยละเอียด และระบสุัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด............... 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………........ 

 การให้สาร (Administration of substances) ระบรุายละเอียดในข้อ 7.2-7.3 
 การเก็บตัวอย่าง (Sample collection) ระบรุายละเอียดในข้อ 7.4 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)…………………………..………………….…………………............ 
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7.2 สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กับสัตว์และผลกระทบท่ีมีต่อสตัว์ (Substances or organisms to be used with animals) 

สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กับสัตว ์ ผลกระทบท่ีอาจมีต่อสัตว ์ วิธีการป้องกัน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7.3 การให้สาร ปรมิาณ และบริเวณที่ใช้ในโครงการ (Drug or substance administration, volume, and site 
of administrations) 
      7.3.1  ให้ทางปาก (Oral) ปริมาณ (Volume)……….. มิลลลิติร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)…….. ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
      7.3.2  การฉีด (Injection) ปริมาณ (Volume)……….. มิลลลิติร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)…….. ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

บริเวณที่ฉดี (Site of injection)  
        Subcutaneous บริเวณที่ฉีด (site of injection)……………………………………………………….. 

 ปริมาณ (Volume)…………………... มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)………………...ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
    Intramuscular   บริเวณที่ฉีด (site of injection)………………………………………….. 

ปริมาณ (Volume)…………………….. มิลลิลิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)……………….. .ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
       Intraperitoneal ปริมาณ (Volume)……………………. มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)……………….. .ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
        Intravenous  เส้นเลือดที่ใช้  (Which vessel?)………………………………………….. 

 ปริมาณ (Volume)…………………… มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
 ความถี่ (Frequency)……………….. .ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

         อื่น ๆ (Others) ………ปริมาณ (Volume)……………….มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
   ความถี่ (Frequency)…………………..ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
7.4 การเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) 

7.4.1 การเก็บตัวอย่างเลือดที่ใช้ในโครงการ (Blood collection) กรณีใช้ยาสลบให้ระบุใช้ยาสลบอะไร (Give   
         details of anesthetic (s) to be used) 

        Mixed blood ปริมาณ (Volume)………………………... มิลลิลติร / ครั้ง (ml. / dose)  เก็บจาก (Site 
of blood collection)………………………………….ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)…………………………………. 
        Venous blood ปริมาณ (Volume)………………………………... มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose)  เก็บจาก 
(Site of blood collection)…………………….…..ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)………………………….…………. 
        Arterial blood ปริมาณ (Volume)…………………………... มิลลิลติร / ครั้ง (ml. / dose)  เก็บจาก 
(Site of blood collection)…………………………..ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)………………………………….…. 
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        Cardiac puncture ปริมาณ (Volume)……………………………… มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose)  กรณีที่
ไม่ต้องการใหส้ัตว์ตายหลังการเจาะเลือด ระบุช่ือยาสลบท่ีใช้ (If animal used will not die after cardiac 
puncture; give name(s) of anesthetic(s) to be used)……………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     7.3.2 ตัวอย่างอื่นๆ (Other samples) ระบุรายละเอียดพอสังเขป (Give details)……………………………….. 
7.5 วิธีการที่เลือกใช้ในการก าจดัสตัว์ทดลองเมื่อสิ้นสดุการทดลอง (Methods of killing after experimentation) 
      การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบโดยวิธีการ (Euthanasia, give details)................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      จ าหน่าย  เลี้ยงตามเดิม (Animals will be returned to original sources) 
      ปล่อยคืนแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม (Animals will be returned to original sources) 

       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details).......................................................................................................... 
 7.6 การท าลายซากสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Methods of animal carcass destroying after 
experimentation) 
       เผาท าลาย โดย       ใช้เตาเผา        เผาตามธรรมชาต ิ
       ไม่มีการท าลายซากเพราะ  ไม่ไดฆ้่าสัตว์ หรือเพราะ  อื่นๆ ระบ.ุ...................................................... 
       ฝังกลบ  อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)....................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงและยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย ทุกประการ (I hereby declare that the 
information given is true and will follow all instructions of Buriram Rajabhat University and lab animals 
committee)  
 

(ลงช่ือ) ..........................................................ผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ (Applicant Name) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

(ลงช่ือ)……..……………....…………หัวหน้าสาขาวิชา   (ลงช่ือ)……..…......…...…………………………………หัวหน้าสถานวิจัย 

(…………………………………............……….)    (…………........….....………………………………..) 
       …….../….....…........………./…….…                ……..../……........…....…..……./…….… 

             
 
เฉพาะผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ที่เป็นนักศึกษาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชารับรองข้อมลู 
(If the applicant is a student, the application must be approved by his/her advisor and head of the 
school) 
 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)…………………………………………………………………...………………………..... 
…………………………………………………………………………………...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...................................................................................................... 

(ลงช่ือ) ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 
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ความเห็นหัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School)………...…………………….…………………...………………………........ 
…………………………………………………………………………………...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………...................................................................................................... 

(ลงช่ือ) ........................................................หัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 

หมายเหตุ    เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองประกอบดว้ย 
1. แบบฟอร์มขออนุญาตใชส้ัตว์ประเภทสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม มรภ. (สฟ-2)  จ านวน  3  ชุด 
2. ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน  3  ชุด 

ผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไมส่ามารถส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการฯ พิจารณาได้ 
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บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
หน่วยงาน  สาขาวิชา……….....................… คณะ........................................... โทร.…....…………………………. 
ที่  ศธ …………………………...................... วันที่  ……………................................ 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้สัตว์ ประเภทสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม 

 
เรียน ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลการเลี้ยงและใชส้ัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย 

 ข้าพเจ้า ขอส่งแบบขออนุญาตใช้สตัว์ ประเภทสัตว์ทีไ่ม่ได้เลีย้งในฟาร์ม โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ชื่อโครงการ (Project Title) 
…………………………………………..………………………………………….……………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สัตว์ (Information on animal users)  

 กรณีเป็นนักศึกษาให้กรอกอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการและนักศึกษาเป็นผูร้่วมงาน (If you are a 
student, fill in your advisor name as a principal investigator and your name as a co-investigator) 

1.1 หัวหน้าโครงการ (Principal  Investigator) 
ช่ือ – นามสกลุ (Name and surname)..………………..……………….ต าแหน่ง (position)………………….. 
   อาจารย์ (Lecturer)        พนักงาน (Staff member)   บุคคลภายนอก (Non-staff member) 
สถานท่ีติดต่อที่สะดวก (Address)      ที่ท างาน (Office)    ที่บ้าน (Home) 

เลขท่ี…………หมู่ที่……ต าบล………………...….……..อ าเภอ………....….....……จังหวัด…...………… 
รหัสไปรษณีย…์……….….…..โทรศพัท์ (Telephone No.)….………...….………แฟกซ ์ (Fax) …………………….. 
มือถือ (Mobile phone)..…………………..………….….……e – mail …………….………………................…….. 
1.2 ผู้ร่วมงาน  (ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี (Co-investigator) / ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant)) 

ช่ือ/นามสกลุ (Name) 
สถานท่ีท างาน/ศึกษา 

(Work place) 
โทรศัพท/์โทรสาร/มือถือ 

(Phone/ Fax/ Mobile phone) 

1.2.1   

1.2.2   

1.2.3   

1.2.4   

1.2.5   

1.3 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว์ (Persons  designated  directly  responsible  to  work  with  animals) 
1.3.1     โดยคณะนักวิจัยกลา่วคือ 

   หัวหน้าโครงการ (Principal investigator)   ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant) 
  ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี (Co-investigator)  1.2.1   1.2.2   1.2.3   1.2.4   1.2.5 

1.3.2     โดยบุคคลอื่นกล่าวคือ 
  คนท่ีรับจ้างเลี้ยง    ผู้รับผิดชอบคือ…………………………………………………………… 

แบบ สนฟ-3 
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  เจ้าของสัตว์  ช่ือเจ้าของสัตว์..……………………………………...............………………... 
ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ……………………………... 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………... 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….…………………….. 

1.4 ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานกับสัตว์ (Experiences  with  animal  experimentation) 
1.4.1 หัวหน้าโครงการ (Principal Investigator) 

  1 ปี (year)     2 ปี (year)     ……….ปี (year)    ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.4.2 ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมวิจยัคนท่ี (Co-investigator) / ผู้ช่วยวิจัย (Research assistant)) 

1.2.1   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.2.2   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 

 1.2.3   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
 1.2.4   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  
 1.2.5   1 ปี (year)     2 ปี   (year)   ……….ปี (year)   ไม่มีประสบการณ์ (no experience)  
1.4.3 บุคคลอื่น ใน 1.3.2  

  1 ปี (year)     2 ปี   (year)    ……….ปี (year)     ไม่มีประสบการณ์ (no experience) 
1.5 เคยฝึกอบรมจรรยาบรรณการใช้สตัว์ทดลอง  (Have you ever attended laboratory animal training 

courses?)  
  เคย (Yes).เมื่อ……………………………หน่วยงานท่ีจัด………….………………………………………... 
  ไม่เคย (No)   ไมม่ีแผนท่ีจะอบรม   มีแผนท่ีจะอบรม ระบ…ุ…………………………….. 

1.6  ผู้ทรงความรูเ้กี่ยวกับการใช้สตัว์ที่ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สัตว์ 
  ไม่มี เพราะ…………………………………………………………………………………………………….. 
  มี ช่ือ-สกุล………………………………………......ต าแหน่ง……………………………………………….. 

ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ……………………………….. 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….…………….. 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….………………….…... 

1.7  สัตวแพทย์ผู้ท าหน้าทีดู่แลสุขภาพสัตว์และให้ค าปรึกษา 
  ไม่มี เพราะ……………………………………………………………………………………………….…….. 
  มี ช่ือ-สกุล……………………………….............………......ใบประกอบโรคเลขท่ี………………………….. 

ที่อยู่เลขท่ี……………หมู่ที…่…………ต าบล……….………………อ าเภอ…………………………….….. 
จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…์……….…..โทรศัพท์ (Telephone No.)….……….…….. 
แฟกซ ์ (Fax) ……………มือถือ (Mobile phone)..……………………e – mail ….………………………... 

2.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (General information on the project) 
 2.1 ประเภทของโครงการ (Project description) 

    วิจัย       วิทยานิพนธ์        โครงงาน/โครงการ     การเรยีนการสอน  งานบริการทดสอบ 
สรุป ขั้นตอน กระบวนการศึกษา/ทดลอง 

..................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 



 

69 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 2.2 ลักษณะงาน 
  สรีรวิทยา (Physiology)  จุลชีววิทยา (Microbiology)  พยาธิชีววิทยา (Path biology) 
  พิษวิทยา (Toxicology)  ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)  พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) 
  โภชนาการ (Nutrition)  ปรสิตวิทยา (Parasitological)  อื่นๆ (Others) ………………………..…...... 
 2.3 งานทดสอบ (Testing and monitoring) 
  อาหาร (Food)   สมุนไพร (Medicinal plant)  เครื่องส าอาง (Cosmetic) 
  วัคซีน(Vaccine)   น้ า (Water)    สารพิษ (Toxic substance) 
  ยา (Drugs)   วินิจฉัยโรค (Disease diagnosis) ระบ ุ(Give details)…………………………........ 
  อื่น ๆ (Others) ระบ ุ(Give details)…………………………………………………………………….………........ 
 2.4 งานชีวผลิตภัณฑ ์(Biological Products) 
  วัคซีน (Vaccine)   เอ็นไซม ์(Enzymes)  แอนติบอดี้ (Antibodies) 
  คอมปลีเม้นท์ (Complement)  อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………….……………………...... 
3.เหตุผลที่ต้องใช้สัตว์ (Justification) 
 3.1 เหตผุลทีไ่ม่ใช้วิธีการอื่น/ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นแทนสัตว์ทดลอง 
      (What are the alternative (s)? Give reasons why it (they) cannot be used to replace animals)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้สัตว์ป่า ให้เหตผุลด้วยว่าท าไมจึงใช้สัตว์ทดลองหรือสัตว์อ่ืนแทนไม่ได้ (If wildlife is  
      used, give reasons why laboratory animals or other animals cannot be used instead) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ผลประโยชน์ต่อมนุษยห์รือสตัว์และผลประโยชน์ทางวิชาการ (Benefits to man, animals or academic 
progress) 

       3.3.1 สรุปผลประโยชน์ต่อมนุษย์หรือสตัว์ (Briefly describe benefits to man or animals) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3.3.2 ผลประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวิชาการ (Briefly describe benefits to academic progress) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. สัตว์ที่จะน ามาใช้ (Animals to be used)  

ชนิด 
(Species) 

สาย
พันธุ์ 

(Breed) 

เพศ 
(Sex) 

อายุ 
(Age) 

น้ าหนัก 
(Weight) 

จ านวนครั้งท่ี
ใช้สัตว์ 

(Frequency 
of animal 

to be used) 

จ านวนที่ใช้แต่
ละครั้ง 

(Number of 
animals used 
each time) 

แบ่งสัตว์
ออกเป็นกี่
กลุ่มต่อครั้ง 

แต่ละครั้งเก็บสตัว์ไว้
นานก่ีวัน (Each 

time animals will 
be kept for) 

โค (Cow)         
ไก่ (Chicken         
สุกร (pig)         
แกะ (Sheep)         
แพะ (Goat)         
กระบือ 
(Buffalo) 

        

ลิง (Monkey)         
เป็ด (Duck)         
แมว (Cat)         
นก (Bird)         
ควาย 
(Buffalo) 

        

อื่นๆ............         
...................         
...................         
...................         
...................         

5. แหล่งสัตว์ (Animal Resources) 
 5.1 แหล่งที่มาของสตัว์ (Animal Resources) 
        เพาะขยายพันธ์ุขึ้นใช้เอง (Animal are bred by the animal care unit of the Center for  
                        Scientific and Technological Equipment) 
        สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธ์ุต่างประเทศ (Animals are ordered from abroad) 

       ได้บริการจากหน่วยงานอืน่ภายในประเทศ (Animals are provided by other universities / institutes) 
       จับมาจากธรรมชาติ/จากป่า ระบุ.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
       ได้มาจากชาวบ้าน วัด หรอืมีผู้บริจาค ระบุ.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
              อืน่ๆ (Others) ระบุ (Give details)............................................................................................................... 

5.2 คุณภาพของสัตว์จากแหล่งผลติ (Animal quality needed from animal resources) 
       ไม่มี   มีหลักฐานแสดงสืบสายพันธ์ุ  และความคงท่ีทางพนัธุกรรมของสายพันธ์ุที่ต้องการตรวจสอบ 
                    (Has a breeding certificate) 
       ไม่มี   มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสตัว์เลีย้งด้วยระบบอนามัยเข้ม 
                    (Has a certificate in strict hygienic conventional animal care) 
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)............................................................................................................ 
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5.3 ศักยภาพของแหล่งผลติ (Potentials of animal resources) 
                   ไม่มี           มีวิธีเพาะขยายพันธุ์ ที่แสดงว่าสามารถเพาะขยายพันธ์ุสายพันธ์ุของสัตว์ที่ต้องการได้ทุก 
รูปแบบของ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามทีต่้องการ (Able to provide a numbers of animal breeds and to  
 provide animals at any age, weight, and number as required) 

       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)............................................................................................................ 
5.4 ด าเนินการขออนุญาตครอบครอง และการเคลื่อนย้ายสตัว์ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระบุวิธีปฏิบตัิ (แนบ

เอกสารประกอบ ถ้ามี).……......……………………………………………………………………………………………………….…………………….……... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.5 ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการ ระบุวิธีปฏิบตัิ (แนบเอกสารประกอบ ถ้ามี)....….………........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………... 

6. วิธีการเลี้ยงสัตว์ของแหล่งผลติที่ต้องการ (Animal care required from animal resources) 
 6.1 มาตรฐานการเลี้ยง (Standard of animal care) 

        อนามัยเข้ม (Strict hygienic conventional)     ปล่อยเลี้ยง เช่น ในทุ่งหญ้าในฟาร์ม เปน็ต้น 
(Conventional) 

        อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………….……………………………………………. 
 6.4.1 ลักษณะการเลี้ยง 

  แยกสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด    เลี้ยงรวมกับสัตว์ชนิดอื่น 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………………..………………… 

6.2 สภาพแวดล้อม  
ระบบบ้องกันอุณหภูมิ (Temperature)………………………………………………………………………... 
การป้องกันความช้ืน......……………………………………………………………………………………………... 
อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)…………………………………………………………………………..…. 

6.3 อาหาร (Diet) 
 6.3.1 ประเภทอาหาร 

 อาหารเมด็จากโรงงาน (Commercial pellets)   อาหารปลอดเชื้อ (Sterile) 
 อาหารป่นผลิตเองสตูรพิเศษ (Ground diet special formula)  อาหารตามธรรมชาต ิ
 อื่นๆ (Others)……….................................................................................................................... 

 6.3.2 การให้อาหาร 
 ให้อาหารในอัตราปกตมิีกินตลอดเวลา (Routine feeding (ad libitum)) 
 มีก าหนดเวลาและปริมาณอาหาร (Feed at limited interval and limited quantity) 
     ให้อย่างไร (How to feed?) ระบ ุ(Give details)…………………………………………………......... 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)………………………………………………………………………..…... 

6.4 น้ าดื่ม (Drinking water) 
 6.4.1 ประเภทน้ าดืม่ 

 น้ าปลอดเช้ือ (sterile water)          น้ าบาดาล (Artesian water)      น้ าประปา (Tap water) 
 กรองตะกอน (Sediment filtered)   น้ าสระ/น้ าผิวดิน          อื่นๆ ระบ…ุ…………… 

6.4.1 การให้น้ าดืม่ 
 มีน้ าดื่มตลอดเวลา (Ad libitum)   มีดื่มให้เป็นเวลา 

  โดยวิธีให้น้ าอตัโนมตัิ (Through automatic watering system) 
  โดยบรรจุน้ าในขวดมีจุกและหลอด (In bottle) 
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  ดื่มตามแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
  โดยวิธีการอื่นๆ (Other alternatives)……….……… 

 6.5 วัสดรุองนอน (Bedding or litter)        ใช้วัสดุรองนอน     ไม่ใช้วัสดรุองนอน (ข้ามไปตอบข้อ 6.6) 
  6.5.1 ประเภทวัสดุรองนอน 
   แกลบ    ฟาง   ขี้เลื่อย (Sawdust) 

 วัสดุรองนอนปลอดเชื้อ (Sterile bedding)  วัสดุอื่นๆ (Others)ระบุ (Give details)……………….. 
6.5.2  การเปลี่ยนวัสดุรอง(Change  
 เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุก 2 หรือ 3 วัน (Change bedding every 2 or 3 days) 
 เปลี่ยนวัสดุรองนอนทุกสัปดาห ์(Change bedding once a week) 
 นานกว่า 1 สัปดาห์ (Change bedding every) คือ ทุก ๆ………………………………….….……….. 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)………………………………………………….…………………………... 

 6.6 การท าความสะอาดคอกสตัว์/โรงเรือน/สถานท่ีสัตว์นอน 
       เคยท าความสะอาด................……………………………………………………………………………...…... 
       ทุกวัน (everyday) โดยวธิ…ี…………………………………………………………………………………...... 
       ทุกสัปดาห์ (one a week) โดยวิธ…ี………………………………………………………………….….……. 
       ทุกเดือน (one a month) โดยวิธ…ี……………………………………………………………………………. 
       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………………………………………. 
 

7. ความพร้อมของสถานที่และการจัดการเลี้ยงสัตว์ (Readiness and management of animal care unit 
required) 

7.1  ผู้เลี้ยงสตัว์ทดลอง 
  เลี้ยงโดยคณะนักวิจัย ระบผุู้เลีย้ง...................................................................................................... 
  เลี้ยงโดยชาวบ้าน ระบุผูเ้ลีย้ง............................................................................................................ 
  ไม่ไดเ้ลี้ยง เพราะน ามาจากแหล่งผลติแล้วท าการทดลองทันท ี
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)……………………………………………………………….............. 

 7.2  กรณีที่จ้าง หรือให้ผู้อื่นเลี้ยงให้ 
    ได้รับการตอบรับจากคนเลี้ยง……………………………………………………………....…………..…..... 
    ยังไม่ได้ประสานเพราะ…………………………………………………………………………………….…….... 

7.3   กรณีที่ใช้สัตว์ที่มเีจ้าของเลีย้งอยู่แล้ว …………………………………………………………………………………….. 
    ได้รับอนุญาตให้ใช้สัตว์จากเจา้ของแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม…………………..………………….………….. 
    ยังไม่ไดร้ับอนุญาตเพราะ………………………………………………………………………………………...... 

ท่าน    ได้ตรวจสอบ   ไม่ได้ตรวจสอบ ข้อ 7.2 และ 7.3 เป็นที่ชัดเจนว่าเจ้าของที่เลี้ยงมคีวามพร้อมและ
สามารถจัดการไดต้ามความต้องการที่ท่านระบไุว้ทุกประการ (You have examined whether the animal care unit 
required, have potentials and facilities in caring of animal care as required) 
....................................................................……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
8.เทคนิคในการปฏิบัติการกับสัตว์ (Techniques to be used with animals) 
 8.1 วิธีการที่ท่านต้องน ามาใช้ปฏบิัติกับสัตว์ในโครงการ (What are the techniques to be used with 
animals?) 

 การจับและควบคุมสัตว์ (Handling and restrain) ระบุวิธีปฏิบตัิ......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……... 



 

73 
 

 การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ (Identification) ระบุวิธีปฏิบตัิ............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…... 

 การแยกเพศ (Sexing) ระบุวิธีปฏิบัติ........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………... 

 การสลบสัตว์ (Anesthesia) ระบุวิธีปฏิบัติ ชนิดยาปริมาณและวธิีการใช้................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………... 

 การท าให้สัตว์ตาย (Euthanasia) ระบุวิธีปฏิบัติ...................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…... 

 การท าการผ่าตัด (Surgery) ระบุวิธีปฏิบัตโิดยละเอียด และระบสุัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 การให้สาร (Administration of substances) ระบรุายละเอียดในข้อ 8.2-8.3 
 การเก็บตัวอย่าง (Sample collection) ระบรุายละเอียดในข้อ 8.4 
 อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)…………………………..………………….…………………....... 

8.2 สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กับสัตว์และผลกระทบท่ีมีต่อสตัว์ (Substances or organisms to be used with animals) 

สารหรือเชื้อโรคที่น ามาใช้กับสัตว ์ ผลกระทบท่ีอาจมีต่อสัตว ์ วิธีการป้องกัน 
   
   
   
   
   
   

8.3 การให้สาร ปรมิาณ และบริเวณที่ใช้ในโครงการ (Drug or substance administration, volume, and site 
of administrations) 
      8.3.1  ให้ทางปาก (Oral) ปริมาณ (Volume)……….. มิลลลิติร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)…….. ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
      8.3.2  การฉีด (Injection) ปริมาณ (Volume)……….. มิลลลิติร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)…….. ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

บริเวณที่ฉดี (Site of injection)  
           Subcutaneous บริเวณที่ฉดี (site of injection)……………………………………………………….. 

 ปริมาณ (Volume)…………………... มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
    ความถี่ (Frequency)………………...ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
        Intramuscular   บริเวณที่ฉีด (site of injection)………………………………………….. 

  ปริมาณ (Volume)…………………….. มิลลิลิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
     ความถี่ (Frequency)……………….. ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
       Intraperitoneal  ปริมาณ (Volume)……………………. มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
      ความถี่ (Frequency)………………...ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
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        Intravenous  เส้นเลือดที่ใช้ (Which vessel?)………………………………………….. 
 ปริมาณ (Volume)…………………… มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
 ความถี่ (Frequency)………………..ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 

         อื่น ๆ (Others) ………ปริมาณ (Volume)……………….มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
   ความถี่ (Frequency)…………………..ครั้ง / วัน (dose(s) / day)…………วัน (day) 
8.4 การเก็บตัวอย่าง (Sample Collection) 

8.4.1 การเก็บตัวอย่างเลือดที่ใช้ในโครงการ (Blood collection) กรณีใช้ยาสลบให้ระบุใช้ยาสลบอะไร (Give   
        details of anesthetic (s) to be used) 

        Mixed blood ปริมาณ (Volume)………………………………...มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
  เก็บจาก (Site of blood collection)…………………….. 
 ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)…………………… 
        Venous blood ปริมาณ (Volume)………………………………... มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
  เก็บจาก (Site of blood collection)…………………….. 
 ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)…………………… 
        Arterial blood ปริมาณ (Volume)………………………………... มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) 
  เก็บจาก (Site of blood collection)…………………….. 
 ช่ือยาสลบ (Anesthetic to be used)……………………......................................... 
        Cardiac puncture ปริมาณ (Volume)……………………………… มิลลลิิตร / ครั้ง (ml. / dose) กรณี
ที่ไม่ต้องการใหส้ัตว์ตายหลังการเจาะเลือด ระบุช่ือยาสลบท่ีใช้ (If animal used will not die after cardiac 
puncture; give name(s) of anesthetic(s) to be used)…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 
      8.4.2 ตัวอย่างอื่นๆ (Other samples) ระบุรายละเอียดพอสังเขป (Give details)………………………………….…… 
8.5 วิธีการที่เลือกใช้ในการก าจดัสตัว์ทดลองเมื่อสิ้นสดุการทดลอง (Methods of killing after experimentation) 
      การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบโดยวิธีการ (Euthanasia, give details)............................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
      จ าหน่าย   เลี้ยงตามเดิม (Animals will be returned to original sources) 
      ปล่อยคืนแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม (Animals will be returned to original sources) 

       อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details).......................................................................................................... 
 8.6 การท าลายซากสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Methods of animal carcass destroying after 
experimentation) 
       เผาท าลาย โดย    ใช้เตาเผา  เผาตามธรรมชาต ิ
       ไม่มีการท าลายซากเพราะ ไม่ได้ฆ่าสัตว ์  อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................. 
       ฝงักลบ    อื่นๆ (Others) ระบุ (Give details)......................................................... 
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ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริงและยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ และคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย ทุกประการ (I hereby declare that the 
information given is true and will follow all instructions of Buriram Rajabhat University and lab animals 
committee)  
 

(ลงช่ือ) ..........................................................ผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ (Applicant Name) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………………หัวหน้าสาขาวิชา   (ลงช่ือ)…………………………………………หัวหน้าสถานวิจยั 

     (…………………………………............……….)       (…………........….....………………………………..) 
             …….../….....…........………./…….…            ……..../……........…....…..……./…….… 

             
เฉพาะผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ที่เป็นนักศึกษาให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชารับรองข้อมลู 
(If the applicant is a student, the application must be approved by his/her advisor and head of the 
school) 
 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)…………………………………………………………………...……………………………………….…………..... 
…………………………………………………………………………………............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………............................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 
ความเห็นหัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School)………...…………………..…………………...……………………….............................. 
…………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………........................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ........................................................หัวหน้าสาขาวิชา (Head of the School) 
            …….../….....…........………./……...…วัน / เดือน / ปี (Day / Month / Year) 

 

หมายเหตุ        เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองประกอบด้วย 
1. แบบฟอร์มขออนุญาตใชส้ัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์ม (สนฟ-3)  จ านวน  3  ชุด 
2. ส าเนาข้อเสนอโครงการวิจัย  จ านวน  3  ชุด 

ผู้ขออนุญาตใช้สัตว์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไมส่ามารถส่งให้ผู้ทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการฯ พิจารณาได้ 
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 ใบรับรองโครงการ  

คณะกรรมการก ากับดแูลการเลีย้งและใชส้ตัว์ทดลองเพือ่งานวิจยั 

 

ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………. 

เลขที่เอกสารรับรอง ………………………………………………………………………………………………… 

ประเภทการรับรอง …………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อหัวหน้าโครงการ/ผู้ยื่นขอฯ …………………………………………………………………………………... 

สังกัดหน่วยงาน/ คณะ …………………………………………………………………………………………..… 

 

ขอรับรองโครงการวิจัยนี้  ไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
เพ่ืองานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

 

……………………………………. 

(................................................) 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ 
ใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานวิจัย 

         วันที.่...........เดือน....................พ.ศ.................... 

 

 

 

 

 


