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ร่าง  
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

๑. หลักการเบื้องต้น 

 การน าสัตว์ทดลอง ประเภทหนู กระต่าย แฮมสเตอร์ เจอร์บิล ฯลฯ มาเลี้ยงในท่ีกักขัง สืบสายพันธ์ุและเพาะขยายพันธุ์ให้
ได้พันธุกรรมคงที่ และมีสุขภาพด ี ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาวิชาการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสากล และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นี้ ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินการกรณีที่น าสัตว์ทดลองชนิดตา่งๆ มาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการจัดการให้สัตว์ทดลองเหล่านั้นได้มีสวัสดิภาพที่
ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพดี ไม่ติดเช้ือ  ไม่เครียด ไม่เจ็บปวดหรือถูกทรมานเมื่อน าสัตว์มาใช้ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ดังกล่าว ต้องมีการจัดการอาคาร สถานที่  มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบการเลี้ยงที่ดี มีการปูองกันการติดเช้ือ มีการควบคุม
สภาพแวดล้อม และมีการปูองกันการแพร่กระจายเช้ือโรค สารพิษ มลพิษ ที่เกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ สู่คนและสิ่งแวดล้อม และ
มีการวางแผนการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้อง สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๔ และหลักการสากล  

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติฯ นี้ มีเปูาหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อให้สัตว์ทดลองที่น ามาเลี้ยงและใช้นั้นมีสวัสดิภาพที่ดี และ
เพื่อควบคุมตัวแปรต่าง ๆ จากการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มากที่สุด 
เพื่อให้ได้ผลงานท่ีถูกต้อง มีความแม่นย าสูงสุดโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด และสามารถน าผลงานไปใช้ได้   

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิฯ นีไ้ด้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักการในการด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในงานทาง
วิทยาศาสตร์ ของทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ 
งานสอน และงานผลิตและบริการ ด าเนินการใหส้อดคล้องกับหลักวชิาการทางด้านวิทยาศาสตรส์ัตว์ทดลอง จรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, และหลักการสากล เช่น  International Guiding Principles for Biomedical 
Research Involving Animals (Council for International Organizations of Medical Sciences, CIOMS, 2012),  The 
Principles of Humane Experimental Technique (Russell & Burch, 1959), Guide for the Care and Use of 
Laboratory Animals (Federation of Laboratory Animal Science Associations ,FELASA, 2011),  Guidelines for 
accommodation and care of animals (article 5 of the convention) (approved by the multilateral consultation, 
2006), Guideline to Promote the Wellbeing of Animals Used for Scientific Purposes (Australian  Government, 
2008) เป็นต้น 
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๒. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพื่อให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์ในงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ งานสอน 
และงานผลิตบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๒. เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ สอดคล้องกับจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการสากล  

๓. เพื่อให้สัตว์ที่น ามาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์เป็นสัตว์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ 

๔. เพื่อให้การใช้สัตว์สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการ
สากล เมื่อน าสัตว์มาใช้  สัตว์ไม่รู้สึกเครียด เจ็บปวด หรือถูกทรมาน 

๕. เพื่อให้ผลงานจากการใช้สัตว์มีความถูกต้อง แม่นย า ได้มาตรฐานคุณภาพ สังคมยอมรับ แข่งขันกับนานาชาติได้ทั้ง
ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์  

๖. เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๗. เพื่อให้คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.)  ใช้ในการก ากับและพัฒนาการเลี้ยงและใช้
สัตว์ของสถาบัน 

๘. เพื่อให้ ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(สลช. วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศ ใช้เป็นหลักการในการประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการเลี้ยง
และใช้สัตว์แก่หน่วยงานท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

 

 

๑.  ผู้ใช้สัตวต์้องตระหนักถึงคณุคา่ของชีวิตสัตว์  

ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือ
เหมาะสมกว่า 

๒.  ผู้ใช้สัตวต์้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตวจ์ านวนน้อยท่ีสุด 

ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมของสัตว์ที่จะน ามาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
การใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จ านวนท่ีน้อยที่สุด และได้รับผลงานท่ีถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 

๓.  การใช้สัตว์ปุาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนรุักษ์สัตว์ปุา 

การน าสัตว์ปุามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ 
และการใช้สัตว์ปุานั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ปุา 

๔.  ผู้ใช้สัตวต์้องตระหนักว่าสัตวเ์ป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดยีวกับมนุษย์  

๓. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 
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ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมคีวามรูส้ึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้อง
ปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีเลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 

๕.  ผู้ใช้สัตวต์้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตวไ์ว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน 
พร้อมท่ีจะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส  

 

 
 
 

Replacement  หมายถึง วิธีการอื่นท่ีน ามาใช้ทดแทนสัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ หรือการน าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการต่ า
กว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมาใช้  

Reduction หมายถึง การใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการทางสถิติ การเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่
เหมาะสม ท้ังในการวางแผน การวิเคราะห์ผล เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเชื่อถือได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

Refinement  หมายถึง การจัดการหรือการปฏิบัติการกับสัตว์เพื่อให้สัตว์อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด  ไม่ติดเช้ือ 
ไม่เจ็บปวดหรือถูกทรมาน 

 

 

งานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน  งานสืบสายพันธุ์และ
เพาะขยายพันธุ์สัตว์ 

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Experimental animal) หมายถึง สัตว์ที่น ามาเลี้ยงและใช้โดยมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์ อาจเป็นสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จากธรรมชาติ สัตว์น้ า หรือสัตว์เกษตร 
ฯลฯ 

สัตว์ทดลอง (Laboratory animal) หมายถึง สัตว์ที่น ามาเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานทางวิทยาศาสตร์ มีการ
สืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง มีพันธุกรรมคงที่ และมีสุขภาพดี 

สัตว์เกษตร (Farm animal) หมายถึง สัตว์ทีโ่ดยทั่วไปน ามาเลี้ยงและใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร 

สัตว์น้้า (Aquatic animal) หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ าหรือมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ า 

 

๔. The Principles of Humane Experimental Technique ( Russell & Burch, 1959) 

๕. ความหมายค้าส้าคัญ  
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 มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มาตรฐาน ประเด็น 

 หลักการทั่วไป 
มาตรฐานที่ ๑ การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องด าเนินการใหส้อดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์  สภาวจิัยแห่งชาติและหลักการสากล รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
มาตรฐานที่ ๒ หน่วยงานท่ีมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 

(คกส.) และปฏิบัติตามมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 
มาตรฐานที๓่ การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สตัว์ของ

สถาบัน และต้องไดร้ับการอนุมตัิรบัรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนด าเนินงาน   
มาตรฐานที่ ๔ ผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรค์วรน าหลักการทางสถิตมิาใช้เพื่อการวางแผนการวิจยั การก าหนดจ านวนตัวอย่าง และ

การวิเคราะหผ์ลการวิจัย เพื่อใช้สตัว์จ านวนน้อยท่ีสุดและไดผ้ลแม่นย าสูงสดุ 
 สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ๕ ต้องจัดการอาคารสถานท่ีและวัสดอุุปกรณ์ให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงสตัว์เอื้อต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม การ

ปูองกันการติดเชื้อ การปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ และของเสยีจากการเลีย้งและใช้สัตวส์ู่
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

มาตรฐานที่ ๖ ต้องจัดการสถานท่ีให้มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย  
มาตรฐานที่ ๗ ต้องมีแผนงานการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 การจัดการสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ๘ ต้องด าเนินการจดัการเลี้ยงสัตว์อยา่งเป็นระบบ ในการควบคมุสภาพแวดล้อม  ปูองกันการติดเชื้อ และปูองกันการ

แพร่กระจายของเชื้อโรคออกสูส่ิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
มาตรฐานที่ ๙ ต้องจัดการปูองกันการตดิเช้ือให้เหมาะสมกับลักษณะการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
มาตรฐานที๑่๐ ต้องจัดการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ ให้เหมาะสมกับ

ลักษณะการเลี้ยงและใช้สัตว ์
 การเลือกใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานที๑่๑ สัตว์ที่น ามาเลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องรู้แหล่งที่มาของสัตว ์
มาตรฐานที่ ๑๒ สัตว์ที่น ามาเลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องรู้พันธุกรรมของสัตว์ 
มาตรฐานที่ ๑๓ สัตว์ที่น ามาเลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีสุขภาพดี ไมม่ีเช้ือก่อโรค  
มาตรฐานที่ ๑๔ กรณีที่ไม่แน่ใจในสุขภาพของสตัว์ ต้องท าการกักกันสัตว์และตรวจสขุภาพสัตว์ก่อนน าสัตว์เข้าไปเลี้ยงในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ 
 การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานที๑่๕ ต้องจัดการการเลีย้งสัตว์ ให้สตัว์ได้อยู่ดี กินดี มสีุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ตดิเช้ือ และเมื่อน าสตัว์มาใช้สัตว์ต้องไม่ได้รับความ

เจ็บปวดทรมาน เครยีด หรือติดเชือ้ โดยไมจ่ าเป็น 
มาตรฐานที๑่๖ ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏบิัติงานการเลีย้งและใช้สตัว์ 
มาตรฐานที่ ๑๗ กรณีที่ใช้เชื้อโรคหรือสารพิษกับสตัว์ ต้องด าเนินการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ Animal Biosafety Level (ABSL) ระบบใดระบบหนึ่ง

ให้เหมาะสมกับชนิดและการแพรก่ระจายของเชื้อโรค สารพิษ หรือสารกัมมันตรังสี 
มาตรฐานที่ ๑๘ ต้องบันทึกการปฏิบัตติ่อสัตวไ์ว้เปน็หลักฐานอย่างครบถ้วน 
มาตรฐานที่ ๑๙ การปฏิบัตติ่อสตัว์ ต้องปฏิบัตดิ้วยความเมตตา ต้องไม่ท าให้สัตวไ์ดร้บัความเจ็บปวดหรือเกดิความเครยีด ในกรณีทีไ่ม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนไว้ในโครงการ 
มาตรฐานที่ ๒๐ การใช้สัตว์ที่ท าให้สัตวเ์กิดความเจบ็ปวด ทรมาน หรือถึงตาย   ควรมีจุดยตุิการใช้สัตว์ (Humane Endpoint) โดยไมต่้องรอ

จนถึงสิ้นสุดการทดลองหรือการทดสอบ 
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มาตรฐาน ประเด็น 

มาตรฐานที่ ๒๑ ต้องก าหนดวิธีปฏิบัตติ่อสัตวห์ลังสิน้สุดการใช้สตัว์ไว้ให้ชัดเจน  
มาตรฐานที่ ๒๒ เมื่อสิ้นสุดการใช้สตัว์ ต้องท าให้สตัว์ตายอย่างสงบ ด้วยวิธีการทีส่อดคล้องกับหลักการสากล 
มาตรฐานที่ ๒๓ กรณีที่จ าเป็นต้องให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปล่อยสตัว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ หรือการน าสตัว์ไปใช้ใน

โครงการอื่น หรือการน าสตัว์ไปเปน็สัตว์เลี้ยง ผู้ใช้สัตวต์้องแสดงเหตผุลความจ าเป็นและระบุวิธีการจัดการกับสัตว์ให้
ชัดเจนไว้ในโครงการ และต้องไดร้บัความเห็นชอบจาก คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตวข์องสถาบัน (คกส.) 
ก่อนด าเนินการ 

 การขนส่งสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานที่ ๒๔ การขนส่งและเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังไมใ่ห้สัตว์ต้องเครียดหรือบาดเจ็บ และต้องปูองกันไม่ให้

สัตว์หลบหนีได้ โดยใหเ้ป็นไปตามหลักการขนส่งสัตวส์ากล 
มาตรฐานที่ ๒๕ ต้องท าการพักสัตว์หลังการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย ก่อนท่ีจะน าสัตวม์าใช้ 
 บุคลากร 
มาตรฐานที่ ๒๖ การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีบุคลากรที่จ าเปน็ต่อการเลี้ยงและใช้สตัว์ โดยเฉพาะพนักงานเลี้ยงสตัว์ 

สัตวแพทย์และ/หรือผู้ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค ผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลีย้งและใช้สตัว์ หัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์ ในจ านวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานท่ีและ
ระบบท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ ชนิด จ านวนสัตว์ และโครงการที่ใช้สัตว์  

มาตรฐานที่ ๒๗ บุคลากรที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการเลี้ยงและใช้สตัว์ฯ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และหลักการสากล  

มาตรฐานที่ ๒๘ ต้องจัดให้มีการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยให้บุคลากร  มโีปรแกรมและด าเนินการตรวจสุขภาพและปูองกันโรคให้
บุคลากร เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

 การจัดการความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ ๒๙ การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีแผนจัดการความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหากรณีมีเหตุฉุกเฉินและภัย

ธรรมชาติ ไว้ให้ชัดเจน และมีการซักซ้อมอย่างสม่ าเสมอ  
มาตรฐานที่ ๓๐ กรณีที่น าสัตว์ดดัแปลงพันธุกรรม (Genetically-Modified animal) หรือ Cloned animal มาเลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ต้องด าเนินการใหส้อดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ 
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แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 

 บทที่ ๑  สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง 
 บทที่ ๒  การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

บทที่ ๓  การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
บทที่ ๑ : สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อก้าหนด รายละเอียด 

๑. อาคารสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
๑.๑ สถานที่ตั้งอาคารฯ  

ก. ควรตั้งอยู่ในที่ห่างไกลชุมชน สะอาด ไม่มีมลภาวะทางอากาศและเสียง  ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของพาหะน าเชื้อโรค และปลอดภัยจากการบุกรุกจากสัตว์และ/หรือบุคคลภายนอก มีภูมิ
ประเทศที่ไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ   

ข. มีสาธารณูปโภค และการคมนาคมเข้าถึง 
ค. ควรมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการขยายโครงการในอนาคต 

๑.๑.๑ บริเวณรอบอาคารเลี้ยงสัตว์ 
ก. ควรมีบริเวณส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารอง ระบบน้ า ระบบอากาศ (Air Handling 

Unit) ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (HVAC) บ่อบ าบัดของเสีย เครื่องก าเนิดไอน้ า 
ข. ต้องสะอาด ไม่มีแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก พาหะน าเชื้อโรค และแหล่งที่ก่อฝุุนละออง ควรปลูก

หญ้าหรือพืชคลุมดิน  
ค. ต้นไม้ใหญ่ต้องไม่อยู่ใกล้หรือปกคลุมอาคารเลี้ยงสัตว์และต้องได้รับการดูแลจัดการอย่าง

เหมาะสม   
๑.๑.๒ ถนนและพื้นที่จอดรถ 

ก. ถนนทางเข้าสู่อาคารต้องเป็นถนนที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่ก่อให้เกิดฝุุน สามารถใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งสัตว์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ได้สะดวก   

ข.ควรมีสถานที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่ออยู่ห่างจากบริเวณอาคารเลี้ยงสัตว์ 
๑.๑.๓ ประตูและรั้ว  

ก. ต้องมีประตูและรั้วที่แข็งแรงและปิดได้สนิท เพ่ือปูองกันบุคคลภายนอกและสัตว์อ่ืน    
ข. ควรมีปูอมยาม 
ค. ต้องมีระบบและเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกการเข้า-ออกของทุกคน 
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ข้อก้าหนด รายละเอียด 
ง. ติดตั้งปูายชื่อหน่วยงานไว้ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 

๑.๒ อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์  
๑.๒.๑  การออกแบบอาคารเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องค้านึงถึง  

ก. สภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ รวมทั้งทิศทางของลมและแสงแดด 
ข. ลักษณะงานที่ใช้สัตว์/โครงการที่ใช้สัตว์/จ านวนนักวิจัยที่ใช้สัตว์ 
ค. ชนิดและจ านวนของสัตว์ที่เลี้ยงและใช้  
ง. ระบบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์  
จ. ระบบการปูองกันการติดเชื้อ 
ฉ. ระบบการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
ช. ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคาร 
ซ. ระบบการจัดการเลี้ยงสัตว์ 
ฌ. ความต้องการพ้ืนฐานและพฤติกรรมของชนิดสัตว์ที่จะเลี้ยง 
ญ. การตรวจสอบสัตว์โดยไม่รบกวนสัตว์ 
ฎ. ระบบรักษาความปลอดภัย/เตือนภัย 
ฏ. ระบบปูองกันแมลงและสัตว์พาหะ 
ฐ. ระบบก าจัดของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ 

๑.๒.๑.๑  ควรเป็นอาคารเดี่ยวเพ่ือการเลี้ยงและ/หรือการใช้สัตว์โดยเฉพาะ ไม่รวมกับกิจกรรมอ่ืน หากมี
กิจกรรมอ่ืนต้องมีการจัดการแยกส่วนการเข้าออกของคน สัตว์และวัสดุเลี้ยงสัตว์ออกจาก
กิจกรรมอ่ืนอย่างเด็ดขาด หรือมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อการปูองกันการติดเชื้อ และการ
แพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

 ควรเป็นอาคารปิด ที่เอ้ือต่อการปูองกันการติดเชื้อ การควบคุมสภาพแวดล้อม และปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรค สารพิษ และของเสียจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

 ควรมีพ้ืนที่ส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้งระบบแยกออกจากพ้ืนที่เลี้ยงและใช้สัตว์ 
๑.๒.๑.๒ อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ต้องสามารถปูองกันการบุกรุกของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และปูองกันไม่ให้สัตว์

อ่ืนๆที่ไม่ต้องการเข้ามาสู่อาคาร รวมทั้งปูองกันการหลบหนีของสัตว์ในอาคารออกไปภายนอก 
๑.๒.๑.๓ อาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ควรเป็นอาคารชั้นเดียว เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ 
๑.๒.๑.๔ หากเป็นอาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีหลายชั้นหรืออาคารหลายชั้นที่ใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ  และมี

สถานที่เลี้ยงสัตว์อยู่ชั้นบน ต้องจัดให้มีลิฟต์ ดังนี้ 
ก. ลิฟต์ขนของปลอดเชื้อ ส าหรับขนส่งสัตว์โดยเฉพาะ อยู่ใกล้กับพ้ืนที่รับสัตว์ เพื่อใช้แยกจากลิฟต์
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ส าหรับใช้ในกิจกรรมอ่ืน   

ข. ลิฟต์ขนของไม่ปลอดเชื้อ  ส าหรับขนส่งของเสียจากการเลี้ยงและการใช้สัตว์ 
ลิฟต์ทั้งสองตัวนี้ต้องแยกออกจากลิฟต์ส าหรับคนที่ใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ และควรมีแผงควบคุมท้ังด้าน

ในและด้านนอกลิฟต์  
๑.๒.๒ การแบ่งพื้นที่ภายในอาคาร 

บริเวณพ้ืนที่เลี้ยงและใช้สัตว์ ต้องจัดแบ่งเป็นพื้นที่สะอาด และพ้ืนที่ปนเปื้อน โดยก าหนด 
barriers และเส้นทางเดินของคน หรือเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์และอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารที่
ชัดเจน เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายของเชื้อ โดยก าหนดให้ มีทางเดินสะอาดเป็น
เส้นทางเดินไปสู่ห้องเลี้ยงสัตว์ และทางเดินปนเปื้อนเป็นเส้นทางเดินจากห้องเลี้ยงสัตว์ไปสู่ห้อง
ล้างหรือทางออก  

๑.๒.๒.๑ พื้นที่เพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์ แบ่งออกเป็น พื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 
ก.พื้นที่สะอาด 
ข.พื้นที่ปนเปื้อน 
ค.พื้นที่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเปื้อน 

  พื้นที่สะอาด ได้แก่ 
๑. ทางเดินสะอาด  
๒. ห้องเลี้ยงสัตว์   
๓. ห้องพักสัตว์   
๔. ห้องปฏิบัติการกับสัตว์  
๕. กลุ่มห้องปฏิบัติการศัลยกรรม   

๕.๑ ห้อง/พ้ืนที่ เตรียมสัตว์ก่อนการผ่าตัด 
๕.๒ ห้องผ่าตัด 
๕.๓ ห้อง/พ้ืนที่ พักฟ้ืนสัตว์หลังการผ่าตัด 

๖. ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (กรง/ ถาดรอง/ กล่องอาหาร/ ปูาย/ ขวด/ จุก/ 
หลอด) 

๗. ห้องเก็บอาหารสัตว์ ที่ฆ่าเชื้อแล้ว   
๘. ห้องเก็บวัสดุรองนอน ที่ฆ่าเชื้อแล้ว   
๙. พ้ืนที่บรรจุน้ าดื่มสัตว์ 
๑๐. พ้ืนที่เตรียมกรง วัสดุรองนอน อาหารและน้ า 
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๑๑. พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 

  พื้นที่ปนเปื้อน ได้แก่  
๑.  พ้ืนที่ส าหรับรับสัตว์ 
๒.  พ้ืนที่ส าหรับรับอาหารสัตว์/วัสดุเลี้ยงสัตว์ 
๓.  ห้องกักกันสัตว์ 
๔.  ห้องพักอาหารสัตว์น าเข้า 
๕.  ห้องเก็บวัสดุรองนอนน าเข้าก่อนการท าให้ปลอดเชื้อ 
๖.  ห้องปฏิบัติการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์   
๗.  พ้ืนที่ส าหรับเก็บซากสัตว์ 
๘. ห้องล้างกรง,วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์   
๙. ห้องเก็บพัสดุ 
๑๐. ห้องซักผ้า 
๑๑. พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด   
๑๒. ห้องเก็บสารเคมี/น้ ายาท าความสะอาด/น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
๑๓. ทางเดินปนเปื้อน 

  พื้นที่ระหว่างพื้นที่สะอาดและพื้นที่ปนเปื้อน ได้แก่ 
๑.  ห้องน้ า/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
๒.  airlock room  
๓.  พ้ืนที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือการปูองกันการติดเชื้อ (Barrier Elements) ในห้องรับสัตว์ ห้อง

ล้างและห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ก่อนน าเข้าพ้ืนที่สะอาด 
๑.๒.๒.๑.๑ พื้นที่สะอาด 

๑.๒.๒.๑.๑.๑ ทางเดินสะอาด 
ก. เป็นเส้นทางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วไปสู่ห้องเลี้ยง

สัตว์  
ข. ทางเดินมีความกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายของบุคลากรและอุปกรณ์ได้โดยสะดวก (ไม่

ควรต่ ากว่า ๒ เมตร)   
ค. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใดๆยื่นออกมาจากผนังหรือวางบริเวณทางเดิน 
ง. ควรติดตั้งราวหรือแผงกันกระแทกที่มีความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกที่ผนังทางเดิน 
จ. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงควรฝังในผนัง 
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๑.๒.๒.๑.๑.๒ ห้องเลี้ยงสัตว์ (Animal Housing Rooms, AHRs) 

ก. แบ่งออกเป็น 
๑. ห้องเลี้ยงสัตว์รอการใช้งาน  
๒. ห้องเลี้ยงสัตว์ระหว่างการใช้งาน  

๒.๑ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ใช้เชื้อโรค 
๒.๒ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค 
๒.๓ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารกัมมันตรังสี 
๒.๔ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารพิษ 

ข. ห้องเลี้ยงสัตว์ต้องแยกตามชนิดของสัตว์ โดยมีจ านวน ขนาด และการออกแบบของห้องให้
เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง (แบบแปลนการออกแบบห้องเลี้ยงสัตว์ ดังภาคผนวก) 

ค. ห้องเลี้ยงสัตว์ควรจัดท าให้เป็นห้องเดี่ยวมีทางเข้าออกตามระบบทางเดิน หรือท าเป็นห้องชุด 
(Animal suite)    

ง. ห้องนี้ควรจัดให้มี ante room เพ่ือช่วยควบคุมความดันอากาศในการปูองกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค  

จ. มีพืน้ที่เพียงพอและเหมาะสมส าหรับติดตั้ง ชั้นวางกรง, กรง หรือชุด Individually 
Ventilated Cages (IVC) ตามชนิดสัตว์ที่เลี้ยง 

ฉ. ต้องไม่มีหน้าต่างรับแสง  
ช. ประตู 

๑. มือจับประตู ถ้ามีควรเป็นแบบที่ช่วยให้เปิดปิดได้สะดวก  
๒. ประตูควรปิดได้สนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างประตูกับพ้ืน 
๓. ประตูควรเป็นบานเดี่ยว โดยมีความกว้างและสูงเพียงพอที่จะน าวัสดุอุปกรณ์เข้า-ออกได้

สะดวก 
๔. เป็นประตูเปิดเข้าสู่ห้อง มีอุปกรณ์บังคับให้ประตูดึงปิดได้เองโดยอัตโนมัติสองจังหวะ (โช้ค) 
๕. ประตูควรมีช่องหน้าต่างที่มีฝาปิด ส าหรับการสังเกตุการณ์ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ได้โดยไม่

ต้องเปิดประตู 
๖. มีน้ าหนักและแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันอากาศภายในห้องหรือภายนอกห้องได้ 

ซ.ระบบให้แสงสว่าง 
๑. การติดตั้งโคมไฟ ต้องใช้ระบบฝังในฝูาเพดาน โดยให้อยู่ในระนาบเดียวกับฝูาเพดานและ

ต้องมีแผ่นปิดสนิท รอยต่อระหว่างฝูากับโคมไฟต้องแนบสนิท 
๒. การติดตั้งระบบท่อร้อยสายไฟ ต้องติดตั้งไว้เหนือฝูาเพดาน 
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๓. ควรมีพื้นที่เหนือฝูาเพดาน (interstitial space)  
๔. สวิตช์ไฟควรอยู่นอกห้องใกล้ประตู เป็นแบบฝังผนัง 

ฌ. ในกรณีติดตั้งอ่างล้างมือจะต้องเป็นระบบที่สามารถปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคเข้าสู่ห้อง
และแพร่ออกสู่ภายนอกได้ ไม่ติดตั้งชิดผนังอาคาร /มีคอห่าน (U tube) ปูองกันแมลง และ
กลิ่นเข้ามาในห้องได้ / สามารถซ่อมแซมได้ง่าย/ ไม่ควรมีขนาดใหญ่ 

๑.๒.๒.๑.๑.๒.๑ ห้องเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ไม่ใช้เชื้อโรค  
ก. เป็นห้องท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ก่อนและระหว่างการใช้งาน สามารถใช้ปฏิบัติการทั่วไปกับสัตว์เช่น ปูอน

สาร เจาะเลือดเป็นครั้งคราว เป็นต้น  
ข. ต้องเลี้ยงสัตว์แยกตามชนิดของสัตว์ และควรแยกสัตว์ตามโครงการใช้สัตว์ 
ค. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น กรง ชั้นวางกรง เป็นต้น 

๑.๒.๒.๑.๑.๒.๒ ห้องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค (ABSL 1- 4) 
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีการน าเอาเชื้อโรคเข้ามาใช้กับสัตว์ 
ข. เป็นห้องที่มีการจัดการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภายในออกสู่ภายนอกห้องตาม

ระดับความรุนแรงของเชื้อ  
ค. เป็นห้องที่มีการจัดการปูองกันการติดเชื้อของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระดับความรุนแรงของ

เชื้อ 
ง. เป็นห้องที่มีทางเข้าออกของคนที่ต้องผ่าน air shower หรอืห้องอาบน้ า (กรณี ABSL 2 ขึ้นไป) 
จ. ต้องมีห้อง airlock กั้นระหว่างทางเข้าออกพ้ืนที่นี้กับพ้ืนที่อ่ืนๆในอาคาร  
ฉ. เป็นพืน้ที่ที่มีความดันอากาศต่ ากว่าพ้ืนที่ใกล้เคียง เพื่อปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่

ภายนอก 
ช. หน้าห้องต้องมีปูายแสดงสัญลักษณ์ตามข้อก าหนดของมาตรฐานเครื่องหมายชีวนิรภัยสากล 

(universal biohazard symbol) ให้ชัดเจน  
ซ. ต้องมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น 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) 

๑.๒.๒.๑.๑.๒.๓ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารกัมมันตรังสี 
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงและใช้สัตว์ที่มีการน าเอาสารกัมมันตรังสีมาใช้กับสัตว์ 
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ข. หน้าห้องต้องมีปูายแสดงสัญลักษณ์การใช้สารกัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล ติดไว้ให้ชัดเจน 
ค. ต้องมีวิธีการก าจัดสารกัมมันตรังสีที่ใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ก าหนด  
ง. ต้องมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้ในการตรวจวัด เช่น เครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี (Geiger counter)  
จ. ต้องมีอุปกรณ์และการจัดการเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี   

๑.๒.๒.๑.๑.๒.๔ ห้องเลี้ยงสัตว์ที่ใช้สารพิษ 
ก. กรณีท่ีน าสารพิษที่ฟูุงกระจายหรือเป็นไอระเหยที่เป็นพิษมาใช้กับสัตว์ ต้องมีอุปกรณ์และการ

จัดการเพ่ือปูองกันการแพร่กระจาย 
ข. หน้าห้องต้องมีปูายแสดงการใช้สารพิษ 
ค. ต้องมีอุปกรณ์และการจัดการเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายของสารพิษ   

๑.๒.๒.๑.๑.๓ ห้องพักสัตว์ 
เป็นห้องที่ใช้เลี้ยงสัตว์และตรวจสอบสุขภาพและรอผลจากการตรวจสุขภาพสัตว์ ก่อนที่จะน าไปใช้ 
เมื่อรับสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิต สัตว์จะอยู่ในห้องนี้ประมาณ ๓ - ๗ วัน เพ่ือให้สัตว์ได้ปรับตัว
หลังจากการขนส่ง 

๑.๒.๒.๑.๑.๔ ห้องปฏิบัติการกับสัตว์  
ก. เป็นห้องส าหรับเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการทั่วไปกับสัตว์ เช่นเจาะเลือด การให้สารชนิดต่างๆ  
ข. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติการกับสัตว์ biosafety cabinet อุปกรณ์ควบคุม

สัตว์ อ่างล้างมือ โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องชั่งน้ าหนักสัตว์ ตู้เก็บอุปกรณ์ เป็นต้น 
๑.๒.๒.๑.๑.๕ กลุ่มห้องปฏิบัติการศัลยกรรม แบ่งออกเป็นพ้ืนที่/ห้อง ดังนี้  

ก. ห้อง/พ้ืนที่เตรียมสัตว์ก่อนการผ่าตัด ประกอบด้วย โต๊ะวางสัตว์และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ข. ห้องผ่าตัด ควรเป็นห้องท่ีปลอดเชื้อ (Aseptic room)ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการ

ผ่าตัด  เช่น โต๊ะผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ อุปกรณ์ผ่าตัด อ่างฟอกล้างมือที่เปิดปิดน้ าได้
โดยไม่ใช้มือ อุปกรณ์ส าหรับช่วยชีวิตสัตว์ เป็นต้น 

ค. ห้อง/พ้ืนที่พักฟ้ืนสัตว์หลังการผ่าตัด ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องท าความอบอุ่น 
เป็นต้น 

๑.๒.๒.๑.๑.๖ ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (กรง/ ถาดรอง/ กล่องอาหาร/ ป้าย/ ขวด/ จุก/ หลอด) 
ควรมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายจากเครื่องอบฆ่าเชื้อมายังห้องนี้เพ่ือเก็บรอการใช้ 

๑.๒.๒.๑.๑.๗ ห้องเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
ก. เป็นพื้นที่สะอาด  ส าหรับการเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณของ

อาหารสัตว์ที่จะเก็บ 
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ข. ต้องมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายของตั้งแต่การฆ่าเชื้อ และการน าไปใช้  ต้อง

ออกแบบและจัดการเพ่ือรักษาคุณภาพของอาหาร และปูองกันแมลงและสัตว์พาหะ  
ค. พ้ืนที่เก็บอาหาร ควรมีการควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ และความชื้นที่เหมาะสมกับ

อาหารแต่ละชนิด 
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน 

๑.๒.๒.๑.๑.๘ ห้องเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
ก. เป็นพื้นที่สะอาด  ส าหรับการเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณของ

วัสดุรองนอนที่จะเก็บ   
ข. ต้องมีความต่อเนื่องของเส้นทางการเคลื่อนย้ายของตั้งแต่การฆ่าเชื้อ และการน าไปใช้   
ค. ต้องมีการควบคุมการระบายอากาศ และความชื้นที่เหมาะสม  
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน 

๑.๒.๒.๑.๑.๙ พื้นที่บรรจุน้้าดื่มสัตว์ 
ก.เป็นพื้นที่สะอาดส าหรับบรรจุน้ าใส่ขวด เพ่ือน าไปเลี้ยงสัตว์   
ข.พื้นที่นี้ควรอยู่ต่อเนื่องกับห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว 
ค. ต้องมีการจัดการให้พ้ืนห้องแห้งอยู่เสมอ 

๑.๒.๒.๑.๑.๑๐ พื้นที่เตรียมกรง วัสดุรองนอน อาหาร และน้้า 
    เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกับ พ้ืนที่เก็บกรงสะอาด และพ้ืนที่เก็บอาหารสัตว์ วัสดุรอง
นอน และพ้ืนที่บรรจุน้ า 

๑.๒.๒.๑.๑.๑๑ พื้นที่เก็บอุปกรณ์ท้าความสะอาด  
    ส าหรับเก็บรถเข็น วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง เพดาน ที่ใช้ในพ้ืนที่สะอาด 

๑.๒.๒.๑.๒ พื้นที่ปนเปื้อน 
๑.๒.๒.๑.๒.๑ พื้นที่ส้าหรับรับสัตว์ 

ก. เป็นพื้นที่ปนเปื้อน อยู่ในอาคาร แต่นอกเขต barrier ส าหรับรับสัตว์จากภายนอก ตรวจนับ
จ านวนสัตว์ และย้ายสัตว์จากภาชนะบรรจุเปลี่ยนเข้ากรงเลี้ยง ก่อนน าเข้าสู่ห้องพักสัตว์ โดย
ผ่านทาง pass box ที่มีระบบการฆ่าเชื้อ 

ข. อุปกรณ์ เช่น รถเข็นส าหรับขนกล่องสัตว์ กรง ชั้นส าหรับวางกรงสัตว์และกล่องสัตว์ เครื่องชั่ง
น้ าหนักสัตว์ ตู้เปลี่ยนถ่ายกรง 

๑.๒.๒.๑.๒.๒ พื้นที่ส้าหรับรับอาหารสัตว์/วัสดุเลี้ยงสัตว์ 
    เป็นพื้นที่ ส าหรับการรับ อาหารสัตว์และวัสดุรองนอน ที่ต่อเนื่องกับช่องทางการขนส่งจาก



สลช.วช.  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  14  
 

ข้อก้าหนด รายละเอียด 
ภายนอก เพื่อการตรวจรับและตรวจสอบถุงบรรจุอาหารสัตว์หรือวัสดุรองนอน ก่อนที่จะน าเข้าสู่
พ้ืนทีเ่ก็บ 

๑.๒.๒.๑.๒.๓ ห้องกักกันสัตว์ 
ก. เป็นห้องเลี้ยงสัตว์ที่แยกออกไปเฉพาะส าหรับเลี้ยงสัตว์ที่น าเข้ามาจากแหล่งที่ไม่มีการควบคุม

คุณภาพสุขภาพ หรือ สัตว์ที่สงสัยว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วย หรือสัตว์ปุวยจากห้องเลี้ยง
สัตว์ โดยท าการตรวจสุขภาพสัตว์และวินิจฉัยโรค  

ข. ควรแยกไว้นอกอาคารเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการน าเชื้อโรคเข้าไปแพร่ในอาคาร โดยมีระบบการ
ส่งสัตว์ระหว่างอาคารเลี้ยงสัตว์และห้องกักกันสัตว์ ที่ปูองกันการติดเชื้อได้ด้วย 

ค. กรณีท่ีห้องกักกันสัตว์อยู่ในอาคารเลี้ยงสัตว์ ต้องแยกส่วนออกมาจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ปกติ และ
จัดการในลักษณะเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้เชื้อโรค 

๑.๒.๒.๑.๒.๔ ห้องพักอาหารสัตว์น้าเข้า 
ก. เป็นพื้นที่ ส าหรับการพักอาหารสัตว์ก่อนน าเข้าไปเก็บในห้องเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเชื้อแล้ว มี

ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณของอาหารสัตว์ 
ข. ต้องออกแบบและจัดการเพ่ือปูองกันแมลงและสัตว์พาหะ  
ค. ควรมีการควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ให้เหมาะสมกับการเก็บอาหาร

สัตว์ 
ง. ต้องมีชั้นหรือพ้ืนรอง (pallet) ถุงวัสดุรองนอนเพ่ือกันความชื้นจากพ้ืน 

๑.๒.๒.๑.๒.๕ ห้องเก็บวัสดุรองนอนน้าเข้าก่อนการท้าให้ปลอดเชื้อ 
ก.เป็นห้องเก็บวัสดุรองนอน 
ข. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ชั้นหรือพ้ืนรอง (pallet) UV 

๑.๒.๒.๑.๒.๖ ห้องปฏิบัติการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์   
ก.เป็นห้องปฏิบัติการกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือการเก็บตัวอย่างเลือด ตัวอย่างเนื้อเยื่อ ท า

ให้สัตว์ตายอย่างสงบ ผ่าชันสตูรซากสัตว์ 
ข.ควรมีพ้ืนที่และอุปกรณ์ส 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 
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๑.๒.๒.๑.๒.๗ พื้นที่ส้าหรับเก็บซากสัตว์ 

ก. ควรมีพ้ืนที่ส าหรับตู้แช่แข็งซากสัตว์เพ่ือรอการน าไปก าจัดท าลาย  
ข. ควรอยู่ในพ้ืนที่ล้างท าความสะอาดกรง 

๑.๒.๒.๑.๒.๘ ห้องล้างกรง,วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ (Washing Area) 
ก. เป็นพื้นที่ส าหรับ การล้าง ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อ กรง ขวด ชั้นวางกรง ฯลฯ  
ข. ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับ การล้าง ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อ 

กรง ขวด ชั้นวางกรง ฯลฯ  
ค. ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับวางกรงระหว่างรอการก าจัดวัสดุรองนอนออกจากกรง รอการล้าง

ท าความสะอาด และผึ่งกรงให้แห้งก่อนน าเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ 
ง. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับรวบรวมของเสียก่อนน าไปก าจัด เช่น วัสดุรองนอน ขยะทั่วไปจากห้องเลี้ยง

สัตว์ และติดตั้งเครื่องก าจัดวัสดุรองนอน (Bedding Disposal) เพ่ือปูองกันการฟุูงกระจาย
ของฝุุนและวัสดุรองนอน มีช่องส่งออกวัสดุรองนอนที่รวบรวมจาก Bedding Disposal ไปสู่
ภายนอกอาคาร มีภาชนะท่ีปิดสนิทส าหรับเก็บรวบรวมของเสียแยกเป็นประเภทและมีปูาย
บ่งชี้ 

จ. ต้องมีการติดตั้งระบบถ่ายเทอากาศ เพ่ือระบายความร้อนและความชื้นออกไปให้เหมาะสมต่อ
สุขอนามัยของบุคลากรที่ท างานอยู่บริเวณนั้น และระบบที่ติดตั้งต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกิน
มาตรฐานที่คนรับได้  

ฉ. พ้ืนห้องต้องไม่ลื่น มีความลาดเอียงไปสู่ท่อระบายน้ าเพ่ือไม่ให้มีน้ าขัง 
ช. ท่อระบายน้ าต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว ปากท่อมีตะแกรงดักขยะ 

ควรมีลักษณะเป็นคอห่านและมีฝาปิดสนิทเพ่ือปูองกันสัตว์พาหะต่างๆเข้าสู่ภายในอาคาร  
ซ. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตา (eye washer)  

ฝักบัว (shower) เป็นต้น 
ฌ. ควรมีวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการล้างและฆ่าเชื้อ เช่น อ่างขนาดใหญ่ส าหรับแช่กรงใน

น้ ายาฆ่าเชื้อโรค, steam gun, pass-through rack washers, cage washer, tunnel 
washers, bottle washer, double door autoclaves, waste disposal, Hot air oven,
ชั้นตากกรง เป็นต้น 

๑.๒.๒.๑.๒.๙ ห้องเก็บพัสดุ 
เป็นพื้นที่ส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อนน าไปใช้งาน 

๑.๒.๒.๑.๒.๑๐ ห้องซักผ้า 
เป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้ง เพื่อซักท าความสะอาด อบแห้ง ชุดปฏิบตัิการ  



สลช.วช.  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  16  
 

ข้อก้าหนด รายละเอียด 
ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ที่ใช้ในหน่วยเลี้ยงสัตว์ 

๑.๒.๒.๑.๒.๑๑ พื้นที่เก็บอุปกรณ์ท้าความสะอาด  
  ส าหรับเก็บรถเข็น วัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืน ผนัง เพดาน ที่ใช้ในพ้ืนที่ปนเปื้อน 

๑.๒.๒.๑.๒.๑๒ ห้องเก็บสารเคมี/น้้ายาท้าความสะอาด/น้้ายาฆ่าเชื้อโรค 
ก. ควรอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ล้างท าความสะอาด   
ข. มีการแยกหมวดหมู่และชนิด ตาม MSDS (Material Safety Data Sheet) 
ค. มีฉลากระบุชนิดและรายละเอียดการใช้งานและวันหมดอายุอย่างชัดเจน 

๑.๒.๒.๑.๒.๑๓ ทางเดินปนเปื้อน 
ก. เป็นเส้นทางจากห้องเลี้ยงสัตว์ และห้องอ่ืน ๆ ในพื้นที่สะอาด ไปสู่ห้องล้างอบฆ่าเชื้อ ห้องน้ า

และทางออกฉุกเฉิน 
ข. อาจมีช่องให้แสงผ่านแต่ไม่สามารถเปิดออกได้ กรณีเป็นกระจกควรท าเป็นสองชั้น 
ค. ทางเดินมีความกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายของบุคลากรและอุปกรณ์ได้โดยสะดวก 
ง. ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์ใดๆยื่นออกมาจากผนังบริเวณทางเดิน 
จ. ควรติดตั้งราวหรือแผงกันกระแทกท่ีแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก ที่ผนังทางเดิน มุมเสา มุม

ผนัง และบานประตู 
๑.๒.๒.๑.๓ พื้นที่ระหว่างพื้นที่สะอาดและพื้นที่ปนเปื้อน  

๑.๒.๒.๑.๓.๑ ห้องน้้า/ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ก. พื้นที่นี้ใช้เป็นพ้ืนที่ปิดกั้นการติดเชื้อระหว่างพ้ืนที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่เลี้ยง

สัตว์ 
ข. เป็นพื้นที่ส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าสู่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่นี้แยกออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับ 

ชาย- หญิง ประกอบด้วย พ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความต่อเนื่องกัน ดังนี้ 

 ห้องสุขา 

 พ้ืนที่ส าหรับติดตั้งล็อกเกอร์ 

 พ้ืนที่เปลี่ยนเสื้อเตรียมอาบน้ า 

 ห้องอาบน้ า 

 ตู้ส าหรับเก็บชุดปฏิบัติการปลอดเชื้อ 

 ห้อง airlock 
ค. พ้ืนที่นี้ต้องมีการระบายความชื้นออกไปให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด 

๑.๒.๒.๑.๓.๒ พื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ (Barrier Elements) ในห้องรับสัตว์ ห้องล้าง
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และห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ก่อนน้าเข้าพื้นที่สะอาด ทางเข้าออกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 
            เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเปื้อน ในอาคารเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้อุปกรณ์ท่ี
ติดตั้งเพ่ือ ปูองกันการติดเชื้อ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ เช่น airlock room, ห้องน้ า, ห้อง
อาบน้ า, ห้องล้างและอบฆ่าเชื้อ, double door autoclaves, pass box, dunk tank, double 
door cage washer, air shower,เครื่องดักแมลง, UV เป็นต้น 

๑.๒.๒.๒ พื้นที่สนับสนุน 
๑.๒.๒.๒.๑ พื้นที่ส้าหรับติดตั้งอุปกรณ์และซ่อมบ้ารุง  

   เป็นพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงและการสั่นสะเทือนในอาคาร  เข้าถึงได้โดยง่าย โดยไม่
รบกวนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงได้โดยสะดวก ได้แก่ 

ก. ระบบไฟฟูา และระบบไฟฟูาส ารอง 
ข. ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม 
ค. ระบบปูองกันการติดเชื้อ 
ง. ระบบปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ  
จ. ระบบผลิตน้ าสะอาด (Filtration, Chlorination/ acidification, Reverse Osmosis)  
ฉ. ระบบสุขาภิบาลน้ าเสีย 
ช. ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ซ. ระบบปูองกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 
ฌ. ระบบรักษาความปลอดภัย 
ญ. ระบบเตือนภัย 
ฎ. ระบบปูองกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ฟูาผ่า แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ)  

๑.๒.๒.๒.๒ พื้นที่ส้าหรับบุคลากร  ได้แก่ 
ก. พ้ืนที่เปลี่ยนรองเท้า     
ข. พ้ืนที่ส าหรับส านักงานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน 
ค. ห้องหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง 
ง. ห้องสัตวแพทย์ประจ าหน่วย  
จ. ห้องธุรการ   
ฉ. ห้องพักเจ้าหน้าที่ 
ช. พ้ืนที่ส าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ซ. ห้องปฐมพยาบาล 
ฌ. ห้องประชุม 
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ญ. ห้องสุขา 

๑.๒.๒.๒.๓ ห้องควบคุมระบบ  
๑.๒.๒.๒.๔ ทางออกฉุกเฉิน  

ก. ควรจัดในต าแหน่งที่เหมาะสม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีปูายแสดงอย่างชัดเจน และมีไฟฉุกเฉิน  
ข. ประตูทางออกฉุกเฉินเป็นไปตามข้อก าหนดความปลอดภัย 

๑.๒.๒.๒.๕ พื้นที่ส้าหรับเก็บและซ่อมแซมอุปกรณ์  
  เช่น กรง ชั้นวางกรง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

๑.๓ คุณลักษณะของอาคารเลี้ยงและใช้สัตว์ 
๑.๓.๑ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี  ไม่ดูดซับน้ า ทนไฟ ท าความสะอาดง่าย 
๑.๓.๒ พื้น 

ก. ท าด้วยวัสดุไม่ดูดซับน้ า ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี มีผิวหน้าเรียบ สม่ าเสมอ ถ้ามีรอยต่อ
ต้องแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยแยก ไม่มีรอยร้าว ไม่ลื่น แข็งแรง สามารถรองรับ
น้ าหนักและทนต่อแรงกระแทกได้ดี 

ข. มีระนาบที่ไม่ท าให้น้ าขัง ไม่มีร่องระบายน้ า กรณีที่มีความจ าเป็นต้องระบายน้ า ต้องเป็นท่อที่มี
ขนาดที่เหมาะสมต่อการระบายน้ า (เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ควรต่ ากว่า ๑๐ ซ.ม.) ต้องมีระบบ
หรือที่ปิดช่องระบายน้ าได้สนิท และสามารถปูองกันกลิ่น แมลง และสัตว์อ่ืนๆเข้ามาสู่ภายใน
อาคารได้  ท่อระบายน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ทนต่อความร้อน สารเคมี และน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ไม่
รั่ว ไม่อุดตัน มีที่เปิดเพ่ือแก้ไขการอุดตัน   

ค. พ้ืนบริเวณท่ีต้องรองรับวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีน้ าหนักมาก  เช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่, Cage 
Washer เป็นต้น ต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ าหนักของวัสดุอุปกรณ์นั้นได้ และทน
ต่อแรงกระแทก 

๑.๓.๓ ผนังห้องและผนังอาคาร 
ก. ต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อ หรือขอบยื่นออกมา เพ่ือปูองกันไม่ให้เป็นที่ฝังตัวของฝุุนละอองและเชื้อ

โรค 
ข. ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ดูดซับ น้ า ทนต่อสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อโรค น้ ายาท าความสะอาด และ

ควรเป็นวัสดุที่ปูองกันหรือดูดซับเสียงได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับห้องเลี้ยงสัตว์ มีพื้นผิว
เรียบสม่ าเสมอ ถ้ามีรอยต่อต้องแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรู ไม่มีช่อง ทนต่อ
แรงดันอากาศ 
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ค. รอยต่อระหว่างผนังกับวงกบและประตูต้องปิดแนบสนิท รอยต่อระหว่างผนังกับพ้ืน และ

รอยต่อระหว่างผนังกับเพดาน ต้องโค้งมน ไม่เป็นมุมที่จะเป็นที่เก็บฝุุน หรือเชื้อโรค มีความ
แข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก 

ง. ผนังห้องเลี้ยงสัตว์ควรมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดี 
๑.๓.๔ ฝ้าเพดาน 

ก. ท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ า ทนต่อสารเคมี มีพ้ืนผิวเรียบสม่ าเสมอ ถ้ามีรอยต่อต้องแนบสนิทเป็น
เนื้อเดียวกัน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีรู ไม่มีช่อง   

ข. ความสูงของฝูาจากพ้ืนต้องไม่ต่ ากว่า ๙ ฟุต (๒.๗ เมตร)   
ค. การวางท่ออากาศและท่อน้ าควรอยู่เหนือฝูาเพดาน และต้องเป็นระเบียบไม่ไขว้กันไปมา ไม่

เป็นที่เก็บฝุุนละออง และสะดวกต่อการท าความสะอาด 
ง. ฝูาเพดานต้องมีความแข็งแรงที่จะรับน้ าหนักในการเข้าซ่อมบ ารุงผ่านทางพ้ืนที่ส าหรับซ่อม

บ ารุงระบบ 
๑.๓.๕ ประตู 

ก. ต้องท าด้วยวัสดุที่คงทน ไม่ดูดซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อสารเคมี ปิดได้สนิทไม่มี
ช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบและพ้ืน 

ข. ควรมีบานเดียวหากเป็นประตูสองบานต้องปิดได้สนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างประตู  
ค. ควรมีความกว้างและสูงเพียงพอส าหรับการน าเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 

๑.๓.๖ หน้าต่าง 
อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบปิดต้องไม่มีหน้าต่าง 

๑.๓.๗ ช่องรับแสง 
ก. ห้องเลี้ยงสัตว์ต้องไม่มีช่องรับแสง 
ข. ในส่วนอื่นของอาคารที่จัดให้มีช่องรับแสง  รอยต่อระหว่างกระจกรับแสงกับวงกบและผนังตึก

ต้องเรียบสนิท วัสดุที่ใช้ท าช่องรับแสงต้องมีพ้ืนผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว 
สามารถปูองกันไม่ให้ฝุุนละอองและสัตว์จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอาคารได้ และควรมีวิธี
ปูองกันแก้ไขกรณีท่ีอาจเกิดช่องรับแสงแตก 

๑.๔ ระบบต่าง ๆ ในอาคาร 
๑.๔.๑ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส้ารอง และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ก. เป็นระบบท่อร้อยสาย ซึ่งควรเป็นระบบฝัง ในกรณีท่ีไม่เป็นระบบฝังให้ติดตั้งท่อร้อยสายห่าง
จากผนังและฝูาเพดานเพ่ือสะดวกต่อการท าความสะอาด  

ข.  มีแผงสวิตซ์ควบคุม พร้อมระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
ค. มีระบบไฟฟูาที่เหมาะสมกับระบบและอุปกรณ์ท่ีส าคัญในงานเลี้ยงสัตว์ เช่น ระบบควบคุม
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สภาพแวดล้อม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าขนาดใหญ่ เครื่องล้างกรงขนาดใหญ่  

ง. มีเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารอง (Generator), เครื่องส ารองไฟ (Uninterruptable Power 
Supply-UPS) และระบบไฟฉุกเฉิน, เครื่องปรับแรงดันไฟฟูา (voltage stabilizer) 

จ. การติดตั้งปลั๊กและสวิตซ์ไฟต้องสูงกว่าระดับพื้น ในระดับไม่ต่ ากว่ามาตรฐานและมีฝาครอบ
ปลั๊ก ควรเป็นปลั๊กท่ีมีสายดิน 

ฉ. การติดตั้งโคมไฟ ต้องใช้ระบบฝังในฝูาเพดานให้โคมไฟอยู่ในระนาบเดียวกับฝูาเพดานและโคม
ไฟต้องมีแผ่นปิดสนิท รอยต่อระหว่างฝูากับโคมไฟต้องแนบสนิท  ระบบท่อร้อยสายไฟต้อง
ติดตั้งไว้เหนือฝูาเพดานโดยสามารถเปลี่ยนหลอดไฟจากภายนอกห้องเลี้ยงสัตว์ เหนือฝูา
เพดาน 

ช. การติดตั้งหลอดไฟที่ใช้ในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องมีความเข้มของแสงเหมาะสมกับชนิดของสัตว์   
ซ. ควรมีอุปกรณ์ควบคุมความเข้มของแสงและระยะเวลาการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับ

ชนิดของสัตว์ 
๑.๔.๒ ระบบสุขาภิบาลน้้าเสีย พร้อมทั้งระบบระบายน้้าทิ้งและบ้าบัดน้้าเสีย 

ก. ต้องมีระบบระบายน้ าทิ้งและบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพแยกออกจากระบบระบายน้ าของ
ส านักงาน 

ข. ต้องมีระบบปูองกันการปนเปื้อนของน้ าเสียไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๑.๔.๓ ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ 

ก. ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ ซี่งได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง เสียง กลิ่น 
การระบายอากาศ ความดัน  ให้คงที่และเหมาะสมกับชนิดของสัตว์   

ข. ต้องใช้ระบบควบคุม อุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ (HVAC)   
ค. อุณหภูมิภายในห้องเลี้ยงสัตว์และปฏิบัติการกับสัตว์ ต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับสัตว์

แต่ละชนิด ความแปรปรวนของอุณหภูมิภายในห้องต้องไม่เกิน ±1 °c  
ง. ควรมีระบบควบคุมแสงสว่าง (ก าหนดเวลาเปิด-ปิดและความเข้มของแสง) ภายในห้องเลี้ยง

สัตว์ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์  
จ. ควรใช้วัสดุปูองกันหรือดูดซับเสียงในการปูพื้นและผนัง เพ่ือไม่ให้เกิดเสียงดังในห้องเลี้ยงสัตว์

เกินระดับมาตรฐาน  
ฉ. ต้องมีระบบถ่ายเทอากาศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมกลิ่นและอากาศเสีย  

๑.๔.๔ ระบบการจัดการอากาศด้วยระบบควบคุมและปรับสภาพอากาศ(HVAC) 
ก. เพ่ือความสะดวกในการจัดการปูองกันการติดเชื้อ ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ 

และการควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม และขนาดของพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ ควรจัดแบ่งระบบ 
HVAC ออกเป็นโซน  

ข. ต้องจัดให้มีการถ่ายเทอากาศในทุกพ้ืนที่ของอาคาร 
ค. ส าหรับในห้องเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดให้มีการกระจายของอากาศอย่างทั่วถึง และมีการเปลี่ยนมวล
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อากาศ ให้สอดคล้องกับชนิดของสัตว์ (ดูภาคผนวก)  

ง. ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องเลี้ยงสัตว์และห้องปฏิบัติการกับสัตว์ ควรอยู่ระหว่างร้อยละ ๓๐ - 
๗๐ ขึ้นกับชนิดของสัตว์ 

จ. ระบบกรองอากาศ  ต้องติดตั้งแผงกรองอากาศไว้ทั้งด้านน าอากาศเข้า และด้านดึงอากาศออก 
ฉ. การเลือกใช้ค่าประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศข้ึนอยู่กับระดับการปูองกันการติดเชื้อ และ

ลักษณะงานที่ใช้สัตว์   
ช. โดยทั่วไปมักติดตั้งแผงใส่แผ่นกรองอากาศเป็นสองระดับคือ pre-filter และ HEPA filter 

(High Efficiency Particulate Air filter) 
ซ. เมื่อต้องการใช้กรองอากาศติดเชื้อ ต้องติดแผ่นกรอง HEPA ในส่วนระบายอากาศออกด้วย 
ฌ. ความดันอากาศในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการปูองกันการติดเชื้อต่อสัตว์ และการปูองกัน

การแพร่กระจายเชื้อโรคจากสัตว์สู่คน 
๑.๔.๕ ระบบส้ารองในกรณีฉุกเฉิน (backup system) 

ก. ควรค านึงถึงการมีระบบ HVAC ส ารอง 
ข. ต้องมีการตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ 

๑.๔.๖ ระบบเครื่องจักรกล (Mechanical System) 
ก. เครื่องจักรกลและระบบที่ติดตั้ง ต้องปูองกันไม่ให้เกิดเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่รบกวนสัตว์  
ข. ต้องมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ 

๑.๔.๗ ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 

ก. ถังดับเพลิงหรือหัวสูบเพ่ือการปูองกันอัคคีภัย ควรติดตั้งในตู้กระจก ฝังอยู่ในผนังอาคาร ไม่
ติดตั้งลอยออกจากผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันภัยตาม กฎหมายการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานประกอบการ 

ข. ควรมีเครื่องตรวจและเตือนอัคคีภัย  

ค. ต้องมีการซักซ้อมตามแผนปูองกันอัคคีภัย 

ง. ต้องมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๔.๘ ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ 

   ควรมีมาตรการปูองกันภัยธรรมชาติที่ชัดเจนและครอบคลุมความเสี่ยง 
๑.๔.๙ ระบบก้าจัดสิ่งปฏิกูล 

ก.  ระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลและซากสัตว์ ต้องปลอดภัยต่อบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ตามที่
กฏหมายก าหนด (กฎกระทรวง ว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
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ข.  มีพ้ืนที่รวบรวมของเสียก่อนน าไปก าจัดตามความเหมาะสม โดยเป็นพ้ืนที่ที่มิดชิดปลอดภัยจาก
การเข้าค้นคุ้ยของคน และสัตว์   

ค.  กรณีซากสัตว์ ต้องมีตู้แช่แข็งเพ่ือรวบรวมรอการก าจัด 

ง.  ควรใช้เครื่องจัดเก็บวัสดุรองนอนที่ใช้แล้วเพ่ือรวบรวมวัสดุรองนอนก่อนที่จะน าออกไปก าจัด
ภายนอก เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการฟูุงกระจายของฝุุนจากวัสดุรองนอน 

จ.  การก าจัดวัสดุรองนอน และซากสัตว์  ท าได้โดยใช้ เตาเผา หรือเครื่องย่อยสลายซาก 

ฉ.  ต้องมีภาชนะส าหรับเก็บรวบรวมของเสีย โดยมีการแยกขยะและมีปูายบ่งชี้ 
๑.๔.๑๐ ระบบรักษาความปลอดภัย 

ก. ต้องติดตั้งระบบควบคุม บันทึกการเข้าออกของบุคลากร ที่บริเวณทางเข้าอาคาร 

ข. ควรติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด  ภายในอาคารเพ่ือที่ตรวจติดตาม ได้ในทุกจุด 

ค. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ง. ควรมีระบบปูองกันการโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
๑.๔.๑๑ ระบบเตือนภัย 

ก. สถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองควรมีระบบเตือนภัยที่สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนอันตรายต่างๆที่จะ
เกิดข้ึน เช่น กรณีไฟไหม้ ไฟฟูาดับ ภัยธรรมชาติ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเสียหรือหยุดท างาน 
การบุกรุกของคนที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

๑.๔.๑๒ ระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน  
  ต้องมีระบบส ารอง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นเพ่ือส ารอง ส าหรับระบบอากาศ ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิ ระบบน้ าดื่มน้ าใช้ ระบบไฟฟูา ฯลฯ ให้สอดคล้องกับระบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบระบบ 

 ต้องมีแหล่งน้ าส ารอง 
 ต้องมีระบบแจ้งเตือนกรณีระบบต่าง ๆ ท างานผิดปกติ พร้อมทั้งมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

และต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงและหัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์ 
 ต้องซ่อมบ ารุงและทดสอบการใช้งานของทุกระบบอย่างสม่ าเสมอ 
 ต้องมีระบบปูองกันเหตุอัคคีภัย รวมทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนในการห้ามการสูบบุหรี่โดยรอบ หรือ

ในอาคาร มีการเก็บวัสดุไวไฟหรือติดไฟง่ายไว้อย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบและซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ไฟฟูาอย่างสม่ าเสมอ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทนไฟ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์การดับเพลิง
ต่างๆ ไว้ในที่ๆ เหมาะสม  

 ควรมีมาตรการปูองกันภัยธรรมชาติที่ชัดเจน มีวิธีการบริหารความเสี่ยง และการจัดการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  
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 ต้องมีอุปกรณ์เพ่ือการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินไว้ให้พร้อม 
๒. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ้าเป็นเพื่อการเลี้ยงและใช้สัตว์  

๒.๑ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบระบบการควบคุมสภาพแวดล้อม  
๒.๒ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบระบบการปูองกันการติดเชื้อ  
๒.๓ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการปูองกันและก าจัดการแพร่กระจายของเสียจากการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศและทางท่อระบายต่างๆ  
๒.๔ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ จ านวนสัตว์ และ

ลักษณะงาน  
๒.๕ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพ่ือการใช้สัตว์อย่างเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ จ านวนสัตว์ และ

ลักษณะงาน  
๓. ข้อก้าหนดอื่น ๆ 

๓.๑ สถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีการใช้เชื้อโรคประกอบในการด าเนินงาน ต้องจัดการสถานที่และอุปกรณ์เลี้ยง
สัตว์ให้สอดคล้องกับประเภทของเชื้อที่น ามาใช้ ในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Animal 
Biosafety Level 1-4) ตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด 

๓.๒ สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติและแผนปูองกันแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน 
๓.๓ สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีแผนการซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ประกอบอาคารและอุปกรณ์

ประกอบการเลี้ยงและใช้สัตว์ อย่างสม่ าเสมอ 
๓.๔ สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องจัดการเก็บรักษาพิมพ์เขียวรูปแบบอาคาร ระบบไฟฟูา ระบบสุขาภิบาลน้ าเสีย 

ระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ ระบบการจัดการอากาศด้วยระบบควบคุมและ
ปรับสภาพอากาศ(HVAC) ระบบส ารองในกรณีฉุกเฉิน ระบบเครื่องจักรกล ระบบปูองกันอัคคีภัย 
ระบบดับเพลิง ระบบปูองกันภัยธรรมชาติ ระบบก าจัดสิ่งปฏิกูล ระบบรักษาความปลอดภัย และ
ระบบเตือนภัย รวมถึงคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อ
การน ามาใช้  
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บทที่ ๒  การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีอาคารเลี้ยงสัตว์ ครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ 

 การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ 

 การปูองกันการติดเชื้อ 

 การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ และ 

 การปูองกันการแพร่กระจายมลพิษ สารพิษ และเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงและการน ามาใช้กับสัตว์  

 การจัดให้บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญพร้อมที่จะด าเนินการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอนามัยเข้ม ระบบ
ปลอดเชื้อจ าเพาะ ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ และระบบชีวนิรภัย 

 
ความหมายของการเลี้ยงสัตว์  
การเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ หมายถึงการจัดการเพื่อการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่กักขัง ให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ได้อาหาร 
น้ าดื่ม วัสดุรองนอน และวัสดุคลายเครียดอย่างเพียงพอ ตรงเวลา และต่อเนื่องด้วยการเลี้ยงระบบใดระบบหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

 การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional System) หมายถึงการเลี้ยง
สัตว์ในห้องเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารปิดที่มีรูปแบบของอาคารและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการปูองกันการติด
เชื้อและการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สามารถเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด  อาจมีเชื้อก่อ
โรคอยู่ในร่างกาย แต่ไม่ท าให้สัตว์ปุวย 

 การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อจ้าเพาะ (Specified Pathogens Free) หมายถึง การเลี้ยงสัตว์ใน
ห้องเลี้ยงสัตว์ภายในอาคารปิดที่มีรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการปูองกันการติดเชื้อและการควบคุม
สภาพแวดล้อมด้วยระบบ HVAC ที่ใช้ HEPA filter เป็นส่วนหนึ่งในการกรองอากาศให้ปลอดเชื้อ การ
เลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ นี้ สามารถปูองกันเชื้อโรคทุกชนิดที่เป็นอันตรายกับสัตว์ ในการ
ตรวจสอบความปลอดเชื้อ สัตว์ต้องปลอดเชื้อ pathogens ทุกชนิด แต่ยังพบจุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่เป็น
อันตรายอาศัยอยู่ ต้องยืนยันได้ว่าสัตว์ไม่มีเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

 การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หมายถึงการเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดเชื้อใน 
isolator ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ในอาคารที่มีรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการปูองกันการติดเชื้อและ
การควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์และใน isolator ในการตรวจสอบความปลอดเชื้อ สัตว์ต้อง
ปลอดจากจุลชีพ ทุกชนิด 

 กรณีที่ต้องการน้าสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อเข้ามาเลี้ยงในอาคาร ต้องจัดการให้มีห้องกักกันสัตว์ 
(Quarantine Room) และห้องปฏิบัติการพิเศษกับสัตว์ (Biohazard Containment และ ABSL 1-4) 
ต้องจัดเตรียมห้องอุปกรณ์และวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมเพ่ือปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือ
สารพิษท่ีน ามาใช้กับสัตว์ไปสู่คนและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเลี้ยงสัตว์ 
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๔ การเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
๔.๑   การเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบอนามัยเข้ม ต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ จัดให้มีมาตรการรักษาความสะอาดและการปูองกันการติดเชื้อ ให้สัตว์มีสุขภาพดี แข็งแรง มีการ
ปูองกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสารพิษอ่ืนๆ 

๔.๑.๒ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมให้สัตว์ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติด
เชื้อ 

๔.๑.๓   จัดให้มีวัสดุรองนอน น้ า และอาหารให้สัตว์ทดลอง ให้เหมาะสมและเพียงพอกับชนิด สายพันธุ์ 
เพศ และอายุของสัตว์ทดลอง  

๔.๑.๔ จัดให้มีการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนวัสดุรองนอน การเปลี่ยนกรง ให้สัตว์ได้อยู่ในที่
แห้ง สบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแสดงพฤติกรรมปกติของสัตว์ทดลองชนิดนั้นๆ 

๔.๑.๕ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ และ
ต้องแสดงผลให้ชัดเจน 

๔.๑.๖ จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มีการ
เลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

๔.๑.๗ มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปูองกันการติดเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม การปูองกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจากการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เป็นต้น 

๔.๒ การเลี้ยงสัตว์ทดลองในระบบปลอดเชื้อจ้าเพาะ ต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
๔.๒.๑ จัดให้มีมาตรการที่จะท าให้เกิดการปลอดเชื้อทั้งกับวัสดุที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง และอากาศที่เข้าสู่

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 
๔.๒.๒ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้สัตว์ทดลองได้อยู่ดี 

กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด และไม่ติดเชื้อก่อโรคท่ีสากลก าหนด  
๔.๒.๓ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์และความปลอดเชื้อก่อโรคที่สากลก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

ตามมาตรฐานและวิธีการที่สากลก าหนดพร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ และต้อง
แสดงผลการตรวจสอบให้ชัดเจน 

๔.๒.๔ จัดให้มีน้ า และอาหารที่ปลอดเชื้อให้สัตว์ทดลองได้กินตลอดเวลา หรือเหมาะสมกับชนิด สายพันธุ์ 
เพศ อายุ ของสัตว์ทดลอง และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ใช้สัตว์ 

๔.๒.๕ จัดให้มีการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น การเปลี่ยนวัสดุรองนอน การเปลี่ยนกรง ให้สัตว์ได้อยู่ในที่
แห้ง สบาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแสดงพฤติกรรมปกติของสัตว์ทดลองชนิดนั้นๆ 

๔.๒.๖ จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มีการ
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เลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

๔.๒.๗ มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปูองกันการติดเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม การปูองกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจากการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เป็นต้น 

๔.๓ การเลี้ยงสัตว์ในระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์  ต้องด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
๔.๓.๑ จัดให้มีมาตรการปูองกันการติดเชื้อและปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อทุกชนิดทั้งเชื้อก่อโรค และ

เชื้อไม่ก่อโรค อย่างสมบูรณ์   
๔.๓.๒ จัดให้มี isolator และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงการจัดการที่เก่ียวข้องกับการปูองกันการติดเชื้อและการ

แพร่กระจายเชื้อ 
๔.๓.๓ จัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้สัตว์ทดลองได้อยู่ดี 

กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ ทั้งเชื้อก่อโรค และเชื้อไม่ก่อโรค 
๔.๓.๔ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบสุขภาพสัตว์และความปลอดเชื้อ ในสัตว์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวสัตว์

อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานและวิธีการที่สากลก าหนด พร้อมทั้งแสดงวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ 
และต้องแสดงผลความปลอดเชื้อให้ชัดเจน 

๔.๓.๕ จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มีการ
เลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

๔.๓.๖ มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปูองกันการติดเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม การปูองกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรคและสารพิษท่ีเกิดจากการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เป็นต้น 

๔.๔ การเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้รับเชื้อโรค สารกัมมันตรังสี และ/หรือสารพิษ ต้องด้าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๔.๔.๑ จัดให้มีระบบการกักกันและการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสี และ/หรือ
สารพิษ ให้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ/หรือสารพิษ 

๔.๔.๒ จัดให้มีอุปกรณ์ท่ีสามารถปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ/หรือสารพิษ 
๔.๔.๓ จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและ/หรือ

สารพิษ ทั้งทางอากาศ น้ า ของเสีย  คน สัตว์ และสิ่งของ จากห้องและอาคารเลี้ยงสัตว์ออกสู่
สิ่งแวดล้อม 

๔.๔.๔ จัดให้มีการควบคุมความดันอากาศภายในห้องเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กรณีท่ีใช้
เชื้อก่อโรคที่สามารถแพร่กระจายทางอากาศต้องจัดความดันอากาศในห้องเลี้ยงสัตว์ให้ต่ ากว่า
บริเวณข้างเคียง เป็นต้น 
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๔.๔.๕ จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม ระหว่างที่มีการ

เลี้ยงสัตว์และ เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
๔.๔.๖ มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปูองกันการติดเชื้อ การ

ควบคุมสภาพแวดล้อม การปูองกันการแพร่กระจายมลพิษ เชื้อโรค สารกัมมันตรังสีและสารพิษที่
เกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ เป็นต้น 

๕. การควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ และการเสริมสภาพแวดล้อม ต้องด้าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  อุณหภูมิ 
๕.๑.๑ ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด(ดูภาคผนวก) และต้อง

ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ มีค่าท่ีแตกต่างไม่เกิน  ±๑C   
๕.๑.๒ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 

๕.๒ ความชื้นสัมพัทธ์ 
๕.๒.๑ มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด (ดู

ภาคผนวก) โดยให้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า ๓๐% และไม่เกิน ๗๐% ความชื้นสัมพัทธ์ที่ก าหนด
ไว้ ต้องควบคุมให้คงที่ หรือมีค่าท่ีแตกต่างไม่เกิน ±๑๐%   

๕.๒.๒ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย  
๕.๓ การถ่ายเทอากาศ  

๕.๓.๑ จัดให้มีการถ่ายเทอากาศในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทางเดิน และบริเวณสนับสนุน อย่างเหมาะสม
ต่อชนิดของสัตว์ทดลอง คน และกิจกรรมภายในห้อง 

๕.๓.๒ จัดการให้มีทิศทางการไหลของอากาศให้ทั่วถึงทุกกรงเพ่ือการถ่ายเทอากาศอย่างเหมาะสม 
๕.๓.๓ จัดการให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศให้มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้องอย่างน้อย 10-15 ครั้ง/ชั่วโมง 

โดยค านึงถึงชนิด ขนาด ความหนาแน่นของสัตว์ทดลอง รวมทั้งขนาดของห้องเลี้ยงสัตว์ เพื่อน า
แก๊สของเสียจากสัตว์ทดลองออกไปจากห้องได้อย่างเหมาะสม  สัตว์ทดลองอยู่ได้อย่างสบาย  

๕.๓.๔ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 
๕.๓.๕ จัดให้มีมาตรฐานวิธีปฏิบัติเพื่อการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ของเสียจากสัตว์ทดลอง

หรือสารพิษ จากการระบายอากาศสู่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะงาน 

๕.๔ การควบคุมความดันอากาศ 
๕.๔.๑ จัดการให้มีการควบคุมความดันอากาศในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มีความ

แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของงาน  
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๕.๔.๒ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 

๕.๕ แสงสว่าง   
๕.๕.๑ ในห้องเลี้ยงสัตว์ควรมีความเข้มของแสงให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ (ดูภาคผนวก)และไม่ควรให้

สัตว์ได้รับแสงจากแหล่งก าเนิดแสงโดยตรง  
๕.๕.๒ ในห้องเลี้ยงสัตว์ ควรมีช่วงเวลามืดกับสว่าง ในสัดส่วน ๑๒ ต่อ ๑๒ ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสม

กับสัตว์ทดลอง โดยการควบคุมด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ และต้องมีการตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลเป็นประจ า สัตว์ทดลองบางชนิดอาจต้องการระยะเวลาได้รับแสงสว่างแตกต่างไป  

๕.๕.๓ ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องไม่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติหรือจากภายนอกห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
โดยตรง 

๕.๕.๔ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย  
๕.๖ เสียงและความส่ันสะเทือน 

๕.๖.๑ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการจัดการไม่ให้มีเสียงดังทั้งภายในและภายนอกห้องเลี้ยง
สัตว์ทดลอง ภายในและภายนอกอาคารเลี้ยงสัตว์ ตามความเหมาะสมของชนิดของสัตว์ทดลอง 
โดยทั่วไปจะต้องไม่ให้มีเสียงดังเกิน ๘๕ เดซิเบล ยกเว้นหนูแรท ต้องระวังไม่ให้มีเสียงดังเกิน ๕๐ 
เดซิเบล 

๕.๖.๒ หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง  
๕.๖.๓ มีการตรวจสอบ บันทึก และจัดเก็บเป็นประจ าให้ตรวจสอบได้โดยง่าย 

๖ การเสริมสภาพแวดล้อม (Environmental Enrichment) ให้กับสัตว์  
๖.๑ ควรจัดให้มีการเสริมสภาพแวดล้อมในกรงให้แก่สัตว์เพื่อไม่ให้สัตว์เครียด และมีพฤติกรรมตามปกติ

ของสัตว์ชนิดนั้นๆ  
๖.๒ สัตว์ที่มีพฤติกรรมเป็นสัตว์สังคม เช่น หนูเม้าส์ หนูแรท ลิง เป็นต้น ไม่ควรแยกเลี้ยงเดี่ยว ยกเว้นใน

กรณีจ าเป็นที่การเลี้ยงเป็นกลุ่มมีผลกระทบต่อการทดลองเท่านั้น จึงอาจเลี้ยงแยกได้ โดยมีการ
เสริมสภาพแวดล้อมให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

๗. การป้องกันการติดเชื้อ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๗.๑ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการปูองกันการติดเชื้อในการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้เหมาะสมกับ

ระบบการเลี้ยง   
๗.๒ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการปูองกันการติดเชื้อจากคนไปสู่สัตว์ทดลอง และจาก

สัตว์ทดลองไปสู่คน ให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยง   
๗.๓ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบระบบการปูองกันการติดเชื้อในหน่วยเลี้ยง

สัตว์ทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า ให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยง   
๘. วัสดุและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง  
๘.๑ กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๘.๑.๑ ขนาดของกรง พ้ืนกรง พ้ืนที่ของพ้ืนกรง และความสูง มีความเหมาะสมกับชนิด ขนาด จ านวน 
และสรีรสภาพของสัตว์ทดลอง (ดูภาคผนวก) และต้องค านึงถึงขนาดและน้ าหนักของกรงให้
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เหมาะสมกับหลักการด้านการยศาสตร์(ergonomics) ที่จะไม่เป็นสาเหตุให้น าไปสู่อาการบาดเจ็บ
จากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

๘.๑.๒ รูปแบบของกรงที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองและอุปกรณ์ เป็นแบบที่เหมาะสมกับชนิด พฤติกรรมของ
สัตว์ทดลอง และลักษณะการใช้งาน เอื้อต่อการสังเกตสัตว์ทดลอง ไม่มีส่วนแหลมคมที่จะท าให้เกิด
อันตรายกับสัตว์ และให้เกิดความสะดวกต่อการจัดการสัตว์ภายในกรง เช่น มีช่องให้อาหาร/น้ า
จากด้านนอกกรง มีที่ใส่/แขวนปูายหน้ากรง พ้ืนกรงต้องไม่ลื่น อาจเป็นพ้ืนทึบหรือตะแกรงขึ้นอยู่
กับชนิดของสัตว์ กรณีที่เป็นกรงซึ่งมีฝาครอบกรงแบบมีแผ่นกรองต้องเหมาะสมกับชนิดของกรง 
ชนิดของสัตว์ทดลอง และวัตถุประสงค์ของการใช้ และมีที่เปลี่ยนแผ่นกรอง และฝากรงต้องแนบ
สนิทกับกรงไม่มีช่องท าให้เกิดการรั่วไหลของอากาศเข้าหรือออกได้  

๘.๑.๓ วัสดุประกอบกรง ถาดรองกรง ฝากรง ปูายแขวนหน้ากรง กล่องใส่อาหาร ขวด จุก และหลอด 
เป็นวัสดุที่มีผิวเรียบ ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ซึมซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค และการอบฆ่าเชื้อ ไม่เป็นพิษต่อสัตว์ 

๘.๑.๔ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ การดูแล การท าความสะอาด การบ ารุงรักษา 
๘.๒ ชั้นวางกรง ชั้นแขวนกรง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๘.๒.๑ ขนาด (กว้าง ยาว และสูง) และรูปแบบ ต้องเหมาะสมกับชนิด ขนาด และรูปแบบของกรง และ
ต้องค านึงถึงความสูงให้เหมาะสมกับหลักการยศาสตร์(ergonomics) ที่จะไม่เป็นสาเหตุให้น าไปสู่
อาการบาดเจ็บจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ความสูงระหว่างชั้นควรค านึงถึงการระบายอากาศ
ระหว่างชั้นได้อย่างสม่ าเสมอ   

๘.๒.๒ วัสดุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักกรงได้ดี เป็นวัสดุที่มีผิวเรียบท าความสะอาดได้
ง่าย ไม่ซึมซับน้ า ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือการอบฆ่าเชื้อ   

๘.๒.๓ ชั้นวางกรง/ชั้นแขวนกรง ควรมีล้อเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และมีห้ามล้อเพ่ือ ไม่ให้เกิดการ
ไหลลื่น ล้อและส่วนประกอบของล้อต้องไม่เป็นสนิม ไม่ท าให้เกิดเสียงดังเวลาเคลื่อนย้าย ท าความ
สะอาดง่าย ทนทานต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ และการอบฆ่าเชื้อ 

๘.๒.๔ มีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้ การดูแล การท าความสะอาด การบ ารุงรักษา  
๘.๓ อาหารและการจัดการทางด้านอาหาร 

๘.๓.๑ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และรูปแบบเหมาะสมกับชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ทดลอง ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อและการ
ปูองกันการติดเชื้อในกระบวนการผลิต และการขนส่ง มีข้อมูลสูตรอาหารและวัตถุดิบ คุณค่าทาง
โภชนาการ วันผลิตและวันหมดอายุ 

๘.๓.๒ อาหารส าเร็จรูปต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน บรรจุถุงอย่างน้อย 2 ชั้น เพ่ือปูองกันความชื้น 
แสงสว่าง สัตว์พาหะ และแรงกระแทกระหว่างขนส่ง ถุงต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหรือฉีก
ขาด 

๘.๓.๓ อาหารต้องปราศจากการปนเปื้อนและวัตถุปลอมปน ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีอ่ืนเจือปน ไม่มียาปฏิชีวนะ 
ต้องไม่มีมด แมลง หรือมอด 
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๘.๓.๔ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารกับแหล่งผลิตอย่างสม่ าเสมอ   
๘.๓.๕ ต้องเก็บถุงอาหารไว้ในห้องเก็บอาหารสัตว์ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมะสมกับชนิดและสูตร

อาหาร  ความชื้นไม่ควรเกิน ๕๐ % ต้องวางถุงอาหารบนชั้นหรือพ้ืนรองที่ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ท า
ความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ และต้องไม่เก็บอาหารไว้เกินวันหมดอายุ 

๘.๓.๖ ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพ่ือรอการให้อาหารสัตว์ทดลอง ต้องมีฝาปิดมิดชิด และท าด้วยวัสดุที่ท า
ความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 

๘.๓.๗ ที่ตักอาหาร ต้องท าด้วยวัสดุที่เรียบ ท าความสะอาดง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
๘.๓.๘ มีวิธีการและกระบวนการปูองกันการติดเชื้อระหว่างน าอาหารออกจากถุง และระหว่างการเตรียม

และให้อาหารสัตว์ 
๘.๓.๙ ต้องให้อาหารในกล่องอาหารซึ่งควรเป็นกล่องมีรูปแบบจ าเพาะส าหรับสัตว์แต่ละชนิด สามารถกิน

อาหารได้สะดวกตามพฤติกรรมที่สัตว์ถนัด ไม่สามารถคุ้ยหรือเข้าไปนอนกินในกล่องอาหารได้ และ
ไม่ควรให้อาหารตกลงบนพื้นกรง   
 ควรประมาณปริมาณอาหารให้เพียงพอแต่ละวัน ถ้ามีอาหารเหลือควรน าออกจากกรง 
 กรณีใช้กรง IVC ควรให้อาหารในปริมาณที่สอดคล้องกับจ านวนสัตว์และระยะเวลาการ

เปลี่ยนกรงหรือตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 
 ควรเปลี่ยนกล่องอาหารพร้อมกับกรง ผ่านการล้างและฆ่าเชื้อก่อนที่จะน ามาใช้อีก 
 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานส าหรับการรับอาหาร การเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร 

และการให้อาหารสัตว์ 
๘.๔ น้้าดื่ม 

๘.๔.๑ น้ าดื่มส าหรับสัตว์ต้องสะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดสารที่เป็นอันตราย ต้องผ่านการกรองสี กลิ่น และ
ผ่านการฆ่าเชื้อ เช่นการเติมกรดเกลือ เป็นต้น  

๘.๔.๕ ขวดน้ าควรท าจากวัสดุโปร่งใสเพื่อง่ายต่อการสังเกตคราบสกปรกและการฆ่าเชื้อ 
๘.๔.๖ ที่รัดขวดน้ า ต้องเหมาะสมกับชนิดของกรง ขวดน้ า และชนิดของสัตว์ทดลอง ท าด้วยวัสดุที่ท า

ความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
๘.๔.๓ ห้ามให้น้ าดื่มในภาชนะเปิด ให้ใช้ขวดบรรจุน้ าให้สัตว์ดื่มผ่านจุกและหลอด หรือใช้ระบบให้น้ า

อัตโนมัติ  
 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการท าความสะอาดขวดน้ า จุก และหลอดให้ปลอดเชื้อ 

และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน การบรรจุขวด 
๘.๔.๔ ควรเปลี่ยนชุดภาชนะส าหรับบรรจุน้ าดื่ม (ขวด จุก หลอด) พร้อมการเปลี่ยนกรง  

 ขวด จุก และหลอดต้องผ่านการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนที่จะน ามาบรรจุขวดใหม่ 
๘.๔.๒ มีแผนการบ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองและฆ่า

เชื้อในน้ า และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
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กรณีที่มีการให้น้ าในระบบอัตโนมัติ ต้องมีการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ า และตรวจสอบการ
อุดตันหรือการรั่วของหัวจุ๊บ 

๘.๕ วัสดุรองนอน /วัสดุรองพื้น  
๘.๕.๑ ต้องเป็นวัสดุที่ซึมซับน้ าได้ดีและไม่เปื่อยยุ่ย ปราศจากสารพิษและปลอดเชื้อ  
๘.๕.๒ ต้องเก็บถุงวัสดุรองนอนปลอดเชื้อ ไว้ในห้องเก็บวัสดุรองนอนที่ฆ่าเชื้อแล้ว ต้องวางถุงวัสดุรอง

นอนบนชั้นหรือพ้ืนรองท่ีท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ  
๘.๕.๓ ภาชนะบรรจุวัสดุรองนอน ต้องปิดมิดชิดและท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่า

เชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ 
๘.๕.๔ ควรใส่วัสดุรองนอนให้หนาจากพ้ืนกรง(กรงที่มีพ้ืนทึบ) หรือพ้ืนถาดรองกรง (กรงที่มีพ้ืนตะแกรง) 

อย่างน้อย ๒ เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของจ านวนสัตว์ 
๘.๕.๕ ต้องเปลี่ยนวัสดุรองนอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับระบบการเลี้ยง

สัตว์ 
๘.๕.๗ ควรเปลี่ยนวัสดุรองนอน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและปริมาณของสัตว์ในแต่ละกรง 
๘.๕.๖ ต้องมีวิธีก าจัดท าลายวัสดุรองนอนที่ใช้แล้ว โดยไม่ให้เกิดการฟูุงกระจาย เช่น การใช้เครื่องทิ้งวัสดุ

รองนอน (bedding disposal) ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการเลี้ยงสัตว์  
๘.๖ วัสดุอื่นๆประกอบการเลี้ยงสัตว์ 

๘.๖.๑ รถเข็น และบันได มีขนาดและรูปแบบตามความเหมาะสมกับการใช้งาน แข็งแรง ควรมีระบบห้าม
ล้อ ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือการอบฆ่าเชื้อ  

๘.๖.๒ ต้องมีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและไม่เกิดเสียงขณะใช้งาน 
๘.๖.๓ ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการใช้ การท าความสะอาดการเก็บและการบ ารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ์นั้นๆ  
๙. การเคลื่อนย้ายและขนส่งสัตว์ 
๙.๑ การเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในอาคารหรือหน่วยงานบริเวณเดียวกัน 

๙.๑.๑ ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๙.๑.๒ หากเป็นอาคารที่สูงกว่าหนึ่งชั้น ควรมีลิฟท์ส าหรับการขนส่งสัตว์โดยเฉพาะและไม่ควรใช้ร่วมกับ

ลิฟท์ของบุคลากร 
๙.๑.๓  การเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีวิธีการเพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนเห็น ไม่ให้สัตว์

หลบหนี เครียด บาดเจ็บ และติดเชื้อและมีปลายทางและวิธีการขนส่งสัตว์ไปสู่ปลายทางที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน และไม่ควรน าสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษ สารกัมมันตรังสี ออกนอกห้องและ
สถานที่เลี้ยงสัตว์  

 การเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีวิธีการเพ่ือไม่ให้สัตว์หลบหนี ไม่ให้มีการ
ติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ สารกัมมันตรังสี และมีปลายทางและวิธีการขนส่ง
สัตว์ไปสู่ปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน    

๙.๑.๔ กรงสัตว์หรือภาชนะบรรจุสัตว์ส าหรับเคลื่อนย้ายต้องติดปูายแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น ชนิด
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สัตว์ เพศ จ านวน  ที่มาของสัตว์และสถานที่น าส่ง ชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
เป็นต้น 

๙.๒ การขนส่งสัตว์ออกนอกหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ 
  ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นับตั้งแต่การเตรียมการขนส่ง  ระหว่างการขนส่ง 

และหลังจากการขนส่ง 
๙.๒.๑ ภาชนะและการบรรจุสัตว์ 

๙.๒.๑.๑ กล่องหรือภาชนะท่ีบรรจุต้องมีลักษณะดังนี้ 
 ใช้วัสดุที่เหมาะสม มีขนาด และรูปแบบเหมาะสมกับชนิดและจ านวนของสัตว์ รองรับ

น้ าหนักสัตว์ได้ มีความแข็งแรง และทนทานต่อสภาพการขนส่งและปูองกันการหลบหนี
ของสัตว์ 

 ภายในภาชนะต้องไม่มีส่วนแหลมคม พื้นต้องไม่ลื่นหรือเป็นร่อง และควรมีวัสดุรองนอน
ปลอดเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์ 

 มีช่องระบายอากาศที่เพียงพอ เช่น มีผนัง ๒ ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน โดยช่องนี้มีพ้ืนที่อย่าง
น้อยร้อยละ ๑๖ ของผนังแต่ละด้าน หรือมีช่องระบายอากาศท้ัง ๔ ด้าน โดยมีพ้ืนที่
ระบายอากาศแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ของผนังแต่ละด้าน เป็นต้น และมีช่อง
ส าหรับสังเกตสัตว์ทดลองที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องเปิด 

 ภาชนะควรมีขอบยื่นออกมากจากผนังกล่อง หรือท าผนังกล่องให้เอียง เพื่อให้มีพ้ืนที่
หมุนเวียนอากาศระหว่างภาชนะบรรจุสัตว์ และผนังหรือพ้ืนผิวพาหนะเคลื่อนย้ายสัตว์  

 ภาชนะบรรจุสัตว์ควรมีที่ส าหรับยกหรือหิ้วเพ่ือไม่ให้ภาชนะเอียงขณะขนย้าย 

 ภาชนะบรรจุสัตว์ต้องได้รับการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคก่อนน ามาใช้บรรจุสัตว์ 
๙.๒.๑.๒ สัตว์ทดลองที่ขนส่งในภาชนะเดียวกันต้องเป็นสัตว์ ชนิด สายพันธุ์ เพศ เดียวกัน มีอายุและน้ าหนัก

ใกล้เคียงกัน และมีจ านวนพอเหมาะกับภาชนะ  
๙.๒.๑.๓ ภาชนะบรรจุสัตว์และจ านวนสัตว์ที่บรรจุ ต้องมีขนาด และจ านวนสัตว์ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์

ทางบกและทางอากาศสากล 
๙.๒.๑.๔ ที่ด้านบนและด้านข้างของภาชนะต้องมีตัวหนังสือและสัญลักษณ์แสดงทิศทางการตั้งของกล่องให้

ชัดเจน และมีข้อความว่า “สัตว์มีชีวิต”และ “Live Animals” ขนาดตัวอักษรไม่ต่ ากว่า ๒.๕ ซม.   
๙.๒.๑.๕ ต้องมีเอกสารน าส่งสัตว์ พร้อมใบรับรองระดับความปลอดเชื้อและสุขภาพของสัตว์ และเอกสาร

แสดง ชนิด สายพันธุ์ วิธีการสืบสายพันธุ์และรุ่น (generation) ของสัตว์ที่น าส่ง 
๙.๒.๑.๖ ต้องมีเอกสารติดบนฝาภาชนะซ่ึงต้องระบุรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจน ดังนี้ 

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

๙.๒.๒ พาหนะขนส่งและการจัดการ  
๙.๒.๒.๑ ต้องมีระบบปูองกันการติดเชื้อและควบคุมสภาพแวดล้อม 
๙.๒.๒.๒ ต้องแยกพ้ืนที่และระบบถ่ายเทอากาศระหว่างคนและสัตว์ออกจากกันให้ชัดเจน 
๙.๒.๒.๓ ต้องปูองกันไม่ให้ก๊าซจากท่อไอเสียเครื่องยนต์เข้ามาในพ้ืนที่ขนส่งสัตว์ 
๙.๒.๒.๔ พ้ืนที่วางภาชนะบรรจุสัตว์ ต้องสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายภาชนะเข้าและออก ไม่อยู่ในที่อับ และมี

อุปกรณ์บังคับไม่ให้ภาชนะเคลื่อนที่ขณะขนส่ง 
๙.๒.๒.๕ บริเวณภายในพาหนะขนส่งสัตว์ต้องเอ้ือต่อการท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และมีการตรวจสอบการติด

เชื้อ และการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
๙.๒.๒.๖ ต้องไม่ขนส่งสัตว์ทดลองร่วมกับวัสดุอื่นๆ หรือสารเคมี หรืออุปกรณ์ใดๆที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพหรือความเป็นอยู่ท่ีดีของสัตว์ทดลอง 
๙.๒.๒.๗ ไม่ควรขนส่งวัสดุอื่น ๆ เช่น อาหารสัตว์ วัสดุรองนอน ร่วมกับการขนส่งสัตว์ทดลอง 

๙.๒.๓ การให้น้้าและอาหาร 
๙.๒.๓.๑ สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าปกติก่อนการเดินทาง และระหว่างเดินทางสัตว์ต้องได้รับอาหารและ

น้ า(ตามมาตรฐาน สากล) 
๙.๒.๔ การดูแลสัตว์ในการขนส่ง  

๙.๒.๔.๑ การขนส่งสัตว์ทดลอง ต้องไม่น าสัตว์ทดลองไปรอการขนส่งนานเกิน  ๔  ชั่วโมง หรือเป็นไปตาม
เกณฑ์ของการขนส่งสัตว์ 

๙.๒.๔.๒ สัตว์ทดลองที่ตั้งท้องต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ควรขนย้ายในระยะท้ายของการตั้งท้องและหลัง
การให้ลูก หรือเป็นไปตามเกณฑ์ของการขนส่งสัตว์ 

๙.๒.๔.๓ การวางภาชนะท่ีบรรจุสัตว์เรียงหรือซ้อนกันต้องเว้นที่ส าหรับให้มีการระบายอากาศได้ และต้องไม่
น าวัสดุอื่นใดวางทับบนภาชนะบรรจุสัตว์ 

๙.๒.๔.๔ การขนส่งทางบก ระหว่างการขนส่งพนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจ
สภาพแวดล้อมของตู้บรรทุกสัตว์เป็นระยะๆอย่างน้อยทุก ๔ ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อม
เป็นไปตามท่ีก าหนด  

๙.๒.๔.๕ การขนส่งทางอากาศ สัตว์ต้องได้รับการตรวจสภาพทุกครั้งที่มีการน าขึ้นและน าลงจากเครื่อง ใน
ห้องพักสัตว์ (โดยไม่มีการเปิดภาชนะบรรจุ) เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์อยู่ในสภาพปกติและ สภาพแวดล้อม
ในห้องพักสัตว์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด   

๙.๒.๔.๖ สัตว์ทดลองต้องไม่ถูกน าออกจากภาชนะที่บรรจุในช่วงการขนส่ง และภาชนะต้องไม่ถูกเปิดตลอด
การขนส่ง 

๙.๒.๔.๗ สถานที่พักสัตว์รอการขนส่งและพักสัตว์ปลายทางที่ขนส่ง ควรมีการควบคุมสภาพแวดล้อม สะอาด 
ปราศจากสัตว์และแมลงพาหะ  และสารเคมีหรือสารพิษใดๆ 
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๙.๒.๔.๘ ในการเคลื่อนย้ายสัตว์จากสถานที่พักสัตว์ไปยังพาหนะขนส่งต้องปฏิบัติการด้วยความรวดเร็ว ไม่น า

ภาชนะท่ีมีสัตว์บรรจุไปตั้งไว้กลางแดดกลางฝน 
๙.๒.๔.๙ การเคลื่อนย้ายภาชนะท่ีบรรจุสัตว์ทดลอง ต้องให้ภาชนะตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาและไม่ท าตกหรือร่วง 

๙.๒.๔.๑๐ ผู้ขนส่งต้องติดต่อผู้รับสัตว์ให้มารับสัตว์ทันที ต้องไม่ปล่อยให้สัตว์ต้องรออยู่นาน และต้องมีบันทึก
วันเวลาและวิธีการที่ติดต่อผู้รับสัตว์ไว้ทุกครั้ง 

๑๐. การตรวจสุขภาพสัตว์  
๑๐.๑ ต้องก าหนดพารามิเตอร์คุณภาพสุขภาพไว้ให้ชัดเจน เช่น ค่าทางชีวเคมีในเลือด ชนิดของเชื้อโรค  

เป็นต้น (ดังภาคผนวก) 
๑๐.๒ ต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์น าเข้าใหม่ 
๑๐.๓ ต้องมีโปรแกรมการเฝูาระวังและตรวจสอบสุขภาพสัตว์ระหว่างการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
๑๐.๔ มีแผนการจัดการเมื่อสัตว์เป็นโรค หรือเกิดโรคระบาด 
๑๐.๕ ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

๑๑. การบันทึกข้อมูล 
 หน่วยงานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น 

 แหล่งที่มาของสัตว์  
 การสืบสายพันธุ์สัตว์  
 การเพาะขยายพันธุ์สัตว์   
 การตรวจสอบพันธุกรรม  
 การตรวจสอบสุขภาพสัตว์ 
 สถิติการให้บริการสัตว์ 
 การเลี้ยงสัตว์ 
 การใช้สัตว์  
 การก าจัดสัตว์   
 ฯลฯ 

๑๒. การท้าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 
๑๒.๑ การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องท าเมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น  
๑๒.๒ ผู้ที่ท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือได้รับการฝึกปฏิบัติมาแล้ว 
๑๒.๓ วิธีการท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ต้องหลีกเลี่ยงการท าให้สัตว์เจ็บปวดหรือทรมาน และไม่เกิดความ

ระคายเคืองหรือเป็นพิษกับสัตว์  หากจ าเป็นต้องท าให้สัตว์เจ็บปวด ต้องให้เจ็บปวดน้อยที่สุด  ทั้ง
ในระหว่างการด าเนินการหรือหลังการท าเครื่องหมาย 

๑๓. มีมาตรการส าหรับการจัดการกรณีเกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาด และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

  ก าหนดระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติกรณีเกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาด และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ไว้ให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑๔. การก าจัดของเสียจากสัตว์และซากสัตว์ 

  หลังสิ้นสุดโครงการ ห้ามน าสัตว์ไปใช้เป็นอาหารส าหรับคนหรือสัตว์ 
 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการก าจัด ของเสีย ก๊าซและสิ่งขับถ่ายจากสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ท าให้เกิดการหมักหมมของของเสียและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ไม่ท าให้เกิดการแพร่กระจาย
ของของเสียและเชื้อโรค  

 ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการก าจัดซากสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ ไม่ท าให้ เกิดการ
แพร่กระจายของของเสียและเชื้อโรค 

 ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการก าจัดของเสียและซากสัตว์ และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติการ
โดยละเอียด 

 กรณีที่มีการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี กับสัตว์ ต้องด าเนินการจัดการซาก
สัตว์และวัสดุอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการยอมรับของสากล 

 กรณีท่ีใช้เตาเผาซาก เตาเผาซากต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 หลังการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หากไม่น าไปท าลายทันที ต้องเก็บซากสัตว์ไว้ในตู้หรือห้อง
เย็น/แช่แข็งเพ่ือรอการท าลายต่อไป   

 กรณีที่ส่งซากสัตว์ไปก าจัดที่หน่วยงานอ่ืน ต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ด าเนินการ และควรติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 

๑๕. บุคลากรเพื่อการเลี้ยงสัตว์   
๑๕.๑ ต้องจัดให้มีบุคลากรที่จ าเป็นและมีความรู้เพ่ือการเลี้ยงและใช้สัตว์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   

 หัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์  
 สัตวแพทย์ประจ าหน่วย/ผู้ช านาญการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง  
 พนักงานเลี้ยงสัตว์  
 นักวิทยาศาสตร์/เทคนิเชี่ยน  
 ช่างเทคนิค/วิศวกร  
 เจ้าหน้าที่ธุรการ  

(ดูคุณสมบัติและหน้าที่ของแต่ละต้าแหน่งในภาคผนวก) 

๑๕.๒ ต้องจัดการให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้ถึงมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ และมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง 

๑๕.๓ ต้องจัดให้มีการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยให้บุคลากร มีโปรแกรมและด าเนินการตรวจสุขภาพ
และปูองกันโรคให้บุคลากร เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

๑๕.๔ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับการตรวจสุขภาพตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติการในหน้าที่ใน
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หน่วยงานนั้น 

๑๕.๕ หัวหน้าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์ต้องก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกต าแหน่งให้
ชัดเจนและติดตามการปฏิบัติงานเป็นประจ า 

๑๕.๖ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องจัดการให้สัตวแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ท าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และการเลี้ยง
สัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

๑๕.๗ การตรวจสอบ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ ต้องท าเป็นประจ า อย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าหากมีสัตว์ที่ปุวยหรือบาดเจ็บ หรือมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นจะได้มีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 

๑๕.๘ ต้องมีชุดปฏิบัติงานและเครื่องปูองกันร่างกายส าหรับบุคลากร ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ชุดปฏิบัติงาน 
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๑๖. ผู้ใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๑๖.๑ ผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดท าโครงการ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ
สถาบัน (คกส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และต้องได้รับการอนุมัติจาก คกส. ผู้บริหารของ
สถาบันก่อนจึงจะด าเนินการใช้สัตว์ได้ และผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับอนุมัติอย่าง
เคร่งครัด 

๑๖.๒ หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้สัตว์ ต้องผ่านการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และมีประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติกับสัตว์มาก่อนที่จะปฏิบัติการกับสัตว์ 

๑๖.๓ หัวหน้าโครงการ และผู้ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงหลักฐานว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่า
หรือดีเท่ามาใช้ทดแทนการใช้สัตว์ทดลองได้ 

๑๖.๔ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับการใช้สัตว์ของหน่วยงานเลี้ยงและใช้สัตว์นั้นๆ ตาม
การก ากับดูแลของ คกส. 

๑๖.๕ ผู้ใช้สัตว์ ต้องไม่มีโรคติดต่อที่ติดต่อถึงคนและสัตว์ได้ 
๑๗. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

๑๗.๑ การใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ  

๑๗.๒ การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการในสถานที่เลี้ยง ที่จะท าให้ได้ผลงานถูกต้อง
แม่นย า แสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

๑๘ โครงการที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
๑๘.๑ โครงการที่ใช้สัตว์ทดลอง ต้องระบุให้ชัดเจนถึง หลักการและเหตุผลที่จ าเป็นต้องใช้สัตว์และ

ประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พร้อมทั้งมีข้อมูลหรือเหตุผลที่ชัดเจนว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่าหรือดีเท่ากับการใช้สัตว์แล้ว  

๑๘.๒ โครงการที่ใช้สัตว์ทดลองต้องใช้สัตว์ในจ านวนน้อยที่สุดที่จะให้ผลแม่นย ามากท่ีสุด ระบุจ านวน
สัตว์ที่ใช้ โดยการวางแผน การค านวณตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้องตามหลักการทาง
สถิติ หรือตามข้อก าหนดของสากล 

๑๘.๓ โครงการที่ใช้สัตว์ทดลอง ต้องระบุข้ันตอนและแผนการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง ระบุวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิด เชื้อโรค และสารที่น ามาใช้ (เช่น ยา สารเคมี สารพิษ สารกัมมันตรังสี ฯลฯ) ให้ครบถ้วน 
และระบุให้ชัดเจนถึงอันตราย ที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นรวมทั้งวิธีการ
ปูองกันและก าจัดท าลาย 

๑๘.๔ โครงการที่ใช้สัตว์ ที่ท าให้สัตว์ สัตว์เจ็บปวดรุนแรง ยาวนาน ไม่สามารถบรรเทาได้ ให้ก าหนด 
humane endpoint ไว้ให้ชัดเจน 

๑๘.๕ โครงการที่ใช้สัตว์ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์ให้ตายอย่างสงบหลังสิ้นสุด



สลช.วช.  กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  38  
 

ข้อก้าหนด รายละเอียด 
การใช้สัตว์ และต้องก าหนดขั้นตอนและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติที่สถาบันก าหนด เพ่ือการก าจัด ท าลายสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้กับสัตว์ ของเสียและสิ่งปฏิกูล  

๑๘.๖ หลังสิ้นสุดโครงการ กรณีท่ีไม่ต้องการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ ต้องระบุไว้ในโครงการให้ชัดเจนว่า
จะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์ ทั้งนี้ ไม่ควรน าสัตว์ไปบริโภค เลี้ยง ปล่อยสู่ธรรมชาติ หรือน าไปใช้
ต่อในโครงการอ่ืนโดยไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจาก คกส. 

๑๘.๗ โครงการที่ใช้สัตว์ ต้องระบุอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์ในการปฏิบัติกับสัตว์ 
พร้อมทั้งมาตรการ วิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกัน 

๑๙. การเลือกใช้สตัว์ทดลอง 
๑๙.๑ ต้องเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ เพศ และอายุสัตว์ทดลองที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเปูาหมาย

ของโครงการ 
๑๙.๒ ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพพันธุกรรม คุณภาพสุขภาพ 

และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันแล้วเท่านั้น 

๑๙.๓ ผู้ใช้สัตว์ต้องให้ความส าคัญกับการตรวจสอบพันธุกรรม และสุขภาพสัตว์ทดลอง จากแหล่งผลิต 
และควรขอใบประเมินคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทุกครั้งที่สั่งสัตว์ 

๑๙.๔ การน าสัตว์ทดลองเข้ามาจากต่างประเทศ ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงว่าสัตว์นั้นได้
มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม คุณภาพสุขภาพและมีความปลอดจากเชื้อโรค และต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายการน าเข้าสัตว์จากต่างประเทศ 

๑๙.๕ การน าสัตว์ปุามาใช้เป็นสัตว์ทดลองต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา  
๑๙.๖ การส่งสัตว์ปุาหรือชิ้นส่วนของสัตว์ปุาเพ่ือไปท าการศึกษาต่างประเทศ ต้องด าเนินการตามระเบียบ

คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ อนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ก าลังจะสูญพันธุ์ (CITES)  และ The 
Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing 

๒๐. การพักสัตว์ และการกักกันสัตว์ทดลอง 
๒๐.๑ ก่อนน าสัตว์จากแหล่งผลิตมาใช้ ต้องพักสัตว์อย่างน้อย ๓ วัน เพ่ือประเมินสุขภาพสัตว์ และให้

สัตว์ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 
๒๐.๒ หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปเพ่ือการปฏิบัติการควรให้สัตว์ได้พักเพ่ือให้สัตว์หายเครียดก่อน

ปฏิบัติการกับสัตว์ 
๒๐.๓ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้สัตว์จากแหล่งที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพสุขภาพ หรือสัตว์ที่สงสัยว่า

อาจจะมีเชื้อโรคติดมาด้วย ต้องน ามาตรวจสอบสุขภาพ และเลี้ยงในห้องกักกันสัตว์เพ่ือปูองกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อนน ามาใช้ และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการปูองกันการติดเชื้อ
และการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

๒๐.๔ การพักสัตว์หรือกักกันสัตว์จะต้องแยกห้องเลี้ยงตามชนิด สายพันธุ์ คุณภาพสุขภาพ และ
แหล่งที่มา 
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๒๑. การปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

๒๑.๑ ต้องมีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงสัตว์ และความผิดปกติที่เกิด
ขึ้นกับสัตว์ ขณะท าการทดลอง ทุกวันและทุกครั้งที่ปฏิบัติกับสัตว์ โดยละเอียด ตามมาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

๒๑.๒ การปฏิบัติต่อสัตว์ต้องไม่ท าให้สัตว์เครียด เจ็บปวด หรือทรมานโดยไม่จ าเป็น และต้องด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก คกส. แล้วเท่านั้น 

๒๑.๓ สัตว์ทดลองต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ ต่างระบบการเลี้ยง ต่างแหล่งผลิต ต้องไม่เลี้ยงไว้ในห้อง
เดียวกัน ยกเว้นกรณีท่ีเลี้ยงแยกชนิดและสายพันธุ์ในแต่ละ Isolator หรือ ระบบ IVC 

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

๒๑.๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการปูองกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งจาก
คนสู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน   

๒๑.๖ กรณีท่ีใช้เชื้อโรค สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี ต้องเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองในห้องที่
ก าหนดมตามแนวทางปฏิบัติ  

๒๑.๗ กรณีที่ใช้เชื้อโรค สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสีกับสัตว์ ต้องจัดท าปูายแสดง
รายละเอียดชนิดของเชื้อโรคหรือสารดังกล่าวและข้อควรระวัง แสดงไว้ให้ชัดเจน และผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องแจ้งและอบรมวิธีการปฏิบัติและวิธีปูองกันอันตรายให้ผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่เกี่ ยวข้อง
ทราบ  

๒๑.๘ ต้องเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการที่จะใช้ปฏิบัติกับสัตว์ ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด อายุ กายวิภาค 
พฤติกรรมของสัตว์ และวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติกับสัตว์ เช่น การจับบังคับสัตว์ การเก็บ
ตัวอย่าง การให้สาร การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 

๒๒. การบังคับสัตว์ (restraint) 
๒๒.๑ การเข้าบังคับสัตว์ต้องมีวิธีการเข้าหาสัตว์โดยไม่ท าให้สัตว์ตื่นตกใจ  
๒๒.๒ ต้องใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์เพ่ือให้สัตว์อยู่นิ่งในระหว่าง

ปฏิบัติการ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน 
๒๒.๓ ต้องใช้เวลาในการบังคับและปฏิบัติการกับสัตว์ให้น้อยที่สุดเพ่ือปูองกันไม่ให้สัตว์เครียด 

๒๓. การให้สาร และการเก็บตัวอย่าง เลือด น้ าเหลือง และเนื้อเยื่อของสัตว์ 
๒๓.๑ การให้สารกับสัตว์ต้องท าด้วยวิธีการ และปริมาตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
๒๓.๒ การให้สาร และการเก็บตัวอย่าง เลือด น้ าเหลือง และเนื้อเยื่อของสัตว์ ต้องไม่ให้สัตว์เจ็บปวด
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ทรมาน และต้องท าโดยผู้ที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี และกระท าภายใต้
ค าแนะน าและดูแลของสัตวแพทย์หรือผู้ช านาญการที่มีประสบการณ์  

๒๓.๓ การเจาะเลือดจากตัวสัตว์ต้องท าด้วยวิธีการ ความถี่ และปริมาตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และ
ต้องไม่เจาะเลือดสัตว์ต่อเนื่องกันโดยไม่มีช่วงเวลาให้สัตว์ได้พักฟ้ืน 

๒๓.๔ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติในการให้สารและเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมกับชนิด
และขนาดของสัตว์ วิธีการที่ใช้และวัตถุประสงค์ในการเก็บตัวอย่าง 

๒๓.๕ การสลบสัตว์ ต้องใช้ยาสลบตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเลือกชนิด ขนาด และวิธีการให้ยาสลบ 
ให้เหมาะสม ต่อชนิด สายพันธุ์ อายุ น้ าหนัก ระยะเวลาที่ต้องการให้สัตว์สลบ และวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๒๓.๖ กรณีการให้สารหรือเก็บตัวอย่างจากตัวสัตว์ ที่ก่อให้เกิดความเครียด เจ็บปวด  หรือทรมาน ต้อง
ท าการสลบสัตว์ หรือใช้ยาชา หรือยาระงับปวด (ยกเว้นการสลบสัตว์หรือใช้ยาระงับปวดมีผล
ต่องานทางวิทยาศาสตร์) และกระท าภายใต้ค าแนะน าและดูแลของสัตวแพทย์หรือผู้ช านาญการ
ที่มีประสบการณ์ โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คกส.แล้วเท่านั้น  

๒๓.๗ ปริมาณตัวอย่างเลือดสัตว์ที่เก็บแต่ละครั้งต้องไม่เกิน ๑๐ % ของปริมาณเลือดในตัวสัตว์(ปริมาณ
เลือดดังภาคผนวก) และไม่เก็บเลือดสัตว์เกินความต้องการ  

๒๔. การสอด ใส่ หรือฝังอุปกรณ์เพ่ือการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

  กรณีท่ีจ าเป็นต้องสอด ใส่ หรือฝังอุปกรณ์ลงในตัวสัตว์ในตัวสัตว์ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์และ
สุขภาพของสัตว์เป็นประจ า และต้องปูองกันการติดเชื้อ 

 กรณีท่ีใส่อุปกรณ์ telemetry device ต้องค านึงถึงผลต่อสุขภาพ พฤติกรรม การเจริญเติบโต
และการด ารงชีวิตของสัตว์ 

๒๕. การศึกษากระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metabolism study) 
  การใช้ Metabolic crate จะใช้เฉพาะในการศึกษากระบวนการเผาผลาญอาหาร ใน

ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น  
 Metabolic crate ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอที่จะท าให้สัตว์อยู่ในท่าที่สบายได้ทั้งยืนและนอนพัก 

รวมทั้งต้องมีการดูแลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปูองกันการบาดเจ็บ และพ้ืนที่เพียงพอต่อการให้
อาหาร 

 ต้องฝึกให้สัตว์ได้คุ้นเคยกับการอยู่ในพ้ืนที่จ ากัด และต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ท าให้สัตว์เครียด 
๒๖. การผ่าตัดสัตว์ 

  การผ่าตัด ต้องไม่ท าให้สัตว์เจ็บปวด โดยการใช้ยาสลบ ยาชา หรือยาระงับปวด และต้อง
กระท าภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ต้องกระท าโดยสัตวแพทย์ที่ผ่าน
การอบรมและมีประสบการณ์ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก คกส. แล้วเท่านั้น 

 การผ่าตัดใหญ่ต้องด าเนินการในสถานที่ที่จัดการส าหรับการผ่าตัด สามารถปูองกันการติดเชื้อ
หรือภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อ ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ   
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ข้อก้าหนด รายละเอียด 
- กรณีท่ีต้องการให้สัตว์ฟ้ืนหลังผ่าตัด ต้องติดตามอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดในระหว่างและหลัง

การผ่าตัด  
- กรณีที่ใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาระงับปวด ต้องพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อผลการ

ศึกษาวิจัย และต้องระบุไว้ในโครงการให้ชัดเจน  
- กรณีท่ีต้องการให้สัตว์ตายหลังการผ่าตัดต้องท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

 ผู้ผ่าตัดต้องมีวัสดุอุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อ เช่น ถุงมือ หน้ากาก หมวก เสื้อคลุม เป็นต้น 
๒๗. การก าหนดจุดยุติการใช้สัตว์ (Humane endpoint) 

 กรณีท่ีการใช้สัตว์ท าให้สัตว์เจ็บปวด เครียด ทรมานเรื้อรัง หรือตายในที่สุด ควรก าหนดจุดยุติการ
ใช้สัตว์ (humane endpoint) ก่อนจุดสิ้นสุดการทดลอง ไว้ในโครงการ และต้องได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจาก คกส. 

๒๘. การท้าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia)   
 วิธีการท าให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบต้องเป็นวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ วัตถุประสงค์ของ

การทดลอง และเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของสากล  
๒๙. การจัดการซากสัตว์และของเสียจากการใช้สัตว์ 

๒๙.๑ หลังสิ้นสุดโครงการ ห้ามน าสัตว์ไปใช้เป็นอาหารส าหรับคนหรือสัตว์ 
๒๙.๒ หลังการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ หากไม่น าไปท าลายในเตาเผาซาก หรือการก าจัดด้วยเครื่อง 

digester ทันทีต้องเก็บซากสัตว์ไว้ในตู้แช่แข็งเพ่ือรอการท าลายต่อไป 
๒๙.๓ กรณีที่มีการใช้เชื้อโรคกับสัตว์มาก่อน ต้องท าการ autoclave เพ่ือฆ่าเชื้อในซากสัตว์นั้นก่อนที่จะ

น าไปท าลายในเตาเผาซาก หรือใช้ digester ต่อไป 
๒๙.๔ กรณีที่มีการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี ในสัตว์ทดลองมาก่อนต้องด าเนินการ

จัดการซากสัตว์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

.................................................................... .................................................................................................
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คุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ต้าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
หัวหน้าหน่วย
เลี้ยงสัตว์  

-ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
-ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 
-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์  
เทคนิคการสัตวแพทย์  สัตวบาล  
-ต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการ 
 

-เป็นหัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง ควบคุมการ
บริหารจัดการหน่วยสัตว์ทดลอง 
-เป็นกรรมการและเลขานุการของ คกส. 
-จัดท าแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของ
สถาบันและงบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ เสนอต่อ คกส.  
-บริหารจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้
ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ 
-พัฒนา ปรับปรุงหน่วยสัตว์ทดลอง ให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ 
-จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยเลี้ยงสัตว์เสนอต่อ คกส.  
-จัดท า job description ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
-ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
ฯลฯ 

สัตวแพทย์
ประจ าหน่วย/
ผู้ช านาญการ
เลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลอง 

สัตวแพทย์ประจ าหน่วย 
-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สัตว
แพทยศาสตร์  

-ผ่านการอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
-มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ไม่ต่ า
กว่า ๕ ปี 

ผู้ช านาญการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 
-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการสัตว
แพทย์ สัตวศาสตร์  

-ควบคุมและติดตามการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การ
ปูองกันการติดเชื้อ การควบคุม
สภาพแวดล้อม การปูองกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคและสารพิษ  

-ควบคุมและติดตามโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ ใน
หน่วยเลี้ยงสัตว ์

-เป็นกรรมการของ คกส. 
-ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติการกับสัตว์ การ
วางยาสลบ  การผ่าตัด และการท าให้สัตว์
ตายอย่างสงบ 
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ต้าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
-ผ่านการอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
-มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ไม่ต่ า
กว่า ๕ ปี 

-ตรวจและประเมินสุขภาพสัตว์ 
-วินิจฉัยโรคและการชันสูตรซากสัตว์ 
-ควบคุมการสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์
สัตว์ทดลอง 

พนักงานเลี้ยง
สัตว์ 

- คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวช. ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาสัตวศาสตร์ 

- ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลอง และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์   

- ปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงสัตว์ ปูองกันการติดเชื้อ 
ควบคุมสภาพแวดล้อม ปูองกันการ
แพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

- เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่
เครียด และไม่ติดเชื้อ 

-  ปูองกันการติดเชื้อ 
-  ควบคุมสภาพแวดล้อม 
-  ปูองกันการแพร่กระจายมลพิษและ

สารพิษท่ีเกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
- ปฏิบัติการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- เตรียมอาหาร น้ าดื่ม วัสดุรองนอน และ

กรง ทุกวันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน
แนวทางท่ีก าหนดไว้ 

-  ให้อาหาร น้ าดื่มสัตว์ตามมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

- ย้ายสัตว์จากกรงเดิมไปเลี้ยงในกรงที่เตรียม
ไว้ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

- เคลื่อนย้ายกรงที่ใช้แล้วออกจากพ้ืนที่
สะอาด (ห้องเลี้ยงสัตว์) 

- ขนย้ายสัตว์จากห้องรับสัตว์ไปที่ห้องเลี้ยง
สัตว์ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้ 

- ตรวจสภาพความผิดปกติภายในห้อง เช่น 
กลิ่น อุณหภูมิ พฤติกรรมความหวาดกลัว
ของสัตว์ เสียงหายใจที่ผิดปกติ เศษอาหาร
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ต้าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
และวัสดุรองนอนที่ตกเกลื่อนห้อง เป็นต้น 

-  ปฏิบัติการกับสัตว์ที่ปุวยหรือตายตาม
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้
เท่านั้น 

-  ปฏิบัติการในพ้ืนที่และหน้าที่ที่ก าหนดไว้
เท่านั้น 

-  ท าความสะอาดพ้ืนห้อง ฝาผนังทุกวัน 
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เมื่อเสร็จ 
สิ้นภารกิจอ่ืนในแต่ละวันก่อนที่จะออกจาก
ห้องไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

-  อาบน้ า ท าความสะอาดร่างกาย เปลี่ยน
เสื้อผ้าก่อนที่จะออกไปจากพ้ืนที่ 

- ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบและท าบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น 

ความดันอากาศและการถ่ายเทอากาศ
ภายในห้องทุกวัน เมื่อเข้าและก่อนออก
จากห้อง  

-  รายงานความผิดปกติต่อผู้ควบคุมทันที 
-  ปูองกันไม่ให้เกิดเสียงดังผิดปกติในห้อง

เลี้ยงสัตว์ 
-  ควบคุมเปิด/ปิดไฟ แสงสว่างตามเวลาที่

ก าหนด 
- สังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ 

นักวิทยาศาสตร์
/เทคนิเชี่ยน 

-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิค
การแพทย์ 
-ผ่านการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์  

-เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์/ผู้ช านาญการ/นักวิจัย
ของหน่วยสัตว์ทดลอง 
-ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกร/ช่าง
เทคนิค 

-วิศวกร - คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟูาหรือเครื่องกล 

-ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษา  ระบบต่างๆ 
(การควบคุมสิ่งแวดล้อม ปูองกันการติดเชื้อ 
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ต้าแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
-ช่างเทคนิค -คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวส. สาขาช่าง
ไฟฟูา/เครื่องกล 
-ผ่านการอบรมการบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ให้เป็น
ระบบ 
-ผ่านการอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 

ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและสารพิษ 
ฯลฯ)  เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงสัตว์ทดลอง 
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวส. สาขาบริหารจัดการ 
บริหารธุรกิจ บัญชี เลขานุการ หรือที่เก่ียวข้อง 
-สามารถใช้อุปกรณ์ส านักงานและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 
-มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
-ผ่านการอบรมด้านงานธุรการ งานสารบัญ 
งานพัสดุ 
 

-ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานพัสดุ งาน
บัญชี งานการเงิน  
-ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ คกส. 
-ประสานงานด้านการสั่งสัตว์ การรับสัตว์ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการเลี้ยงและใช้
สัตว์ 
-ประสานงานบุคลากรในฝุายต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อประกอบระบบการควบคุมสภาพแวดล้อม, การป้องกันการติดเชื้อ, 
การป้องกันและก้าจัดการแพร่กระจายของเสีย, การเลี้ยงสัตว์, การใช้สัตว์ 

 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 ระบบ HVAC (Humidity Ventilation Air condition system) 
 Air Handling Unit (AHU) 
 เครื่องก าเนิดไฟฟูา/ระบบไฟฟูาส ารอง 
 เครื่องวัดอุณหภูม ิ
 เครื่องปรับอากาศ 

 เครื่องระบายอากาศ 
 เครื่องวัดความชื้น 
 เครื่องควบคุมแสงสว่าง (Timer) 

 

 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการปูองกันการติดเชื้อ 

รายการ 
 อ่างขนาดใหญ่ส าหรับแช่กรงในน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 

 เครื่องล้างกรง 
 ตู้อบฆ่าเช้ือ 
 Pass box 

 ตู้อบแห้ง 
 Lamina Flow Rack 

 Biosafety Cabinet 

 Isolator 

 individual ventilation cage (IVC) 

 Transfer Station 

 อ่างล้างมือ 

 Dunk Tank 

 เครื่องดักแมลง 

 เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 

 Steam gun 

 เครื่องล้างขวด 

 ช้ันส าหรับตากกรง 

 เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 

 เครื่องรมควันฆ่าเช้ือ 
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รายการ 
 Airlocks 
 Lockers 

 หลอดไฟ UV 

 

 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการปูองกันและก าจัดการแพร่กระจายของเสีย 
 Biosafety Cabinet หรือ Animal containment workstation 

 Isolator 
 ISO Cage 

 individual ventilation cage (IVC) 

 ตู้อบฆ่าเช้ือ 
 Waste disposal 

 เตาเผา 

 เครื่องย่อยสลายซาก (digester)  
 Air Shower 
 ตู้แช่แข็งซากสัตว ์

 เครื่องซักผ้า 
 Bedding disposal 
 อุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการตรวจวัด และอุปกรณ์ที่ใช้ปูองกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี เช่น เครื่องวัดรังสี

ประจ าตัว ชุดปูองกันสารกัมมันตรงัสี 
 ชุดปฏิบัติการพเิศษ ส าหรับปฏิบตักิารในห้อง ABSL ระดับ 3 ข้ึนไป 

 

 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือประกอบการเลี้ยงสัตว์ 

รายการ 
 รถเข็น 

 กรง 
 ช้ันวางกรง 
 Bedding Dispenser 

 เครื่องบรรจุขวดน้ า 
 Reverse Osmosis 

 เครื่องให้น้ าสัตว์อตัโนมตั ิ

 เครื่องช่ังน้ าหนักอัตโนมัต ิ

 ถังเก็บน้ าขนาดใหญ ่

 เครื่องกรองน้ า 

 ช้ันส าหรับวางอาหารสัตว/์วัสดุรองนอน 
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 ตัววัดคุณภาพสุขภาพ (health parameters) ของสัตว์แต่ละชนิด (ค่าเลือด ชนิดของเชื้อโรค) 

Health Monitoring in Accordance with FELASA recommendations 

สัตว์ รายการ ความถี่ในการตรวจ 
หนูแรท   
 เชื้อไวรัส 

 
Parvoviruses  

Kilham rat virus  ทุก 3 เดือน 
Rat parvovirus  ทุก 3 เดือน 
Toolan’s H-1 virus  ทุก 3 เดือน 
Pneumonia virus of mice  ทุก 3 เดือน 
Sendai virus  ทุก 3 เดือน 
Sialodacryoadenitis/Rat coronavirus ทุก 3 เดือน 
Hantaviruses  ทุกป ี
Mouse adenovirus type 1 (FL)  ทุกป ี
Mouse adenovirus type 2 (K87)  ทุกป ี
Reovirus type 3  ทุกป ี

เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพ
ลาสม่า และเชือ้รา 

Bordetella bronchiseptica  ทุก 3 เดือน 
Clostridium piliforme (Tyzzer’s disease) ทุก 3 เดือน 
Corynebacterium kutscheri  ทุก 3 เดือน 
Mycoplasma spp.  ทุก 3 เดือน 
Pasteurellaceae  ทุก 3 เดือน 
Salmonella spp.  ทุก 3 เดือน 
Streptobacillus moniliformis  ทุก 3 เดือน 
Streptococci b-haemolytic (not group D) ทุก 3 เดือน 
Streptococcus pneumoniae  ทุก 3 เดือน 
Helicobacter spp.  ทุกป ี

ปรสิต Ectoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Endoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 

การสังเกตพยาธิสภาพ  ทุก 3 เดือน 
หนูเม้าส ์    
 เชื้อไวรัส 

 
Mouse hepatitis virus  ทุก 3 เดือน 
Mouse rotavirus (EDIM)  ทุก 3 เดือน 

Parvoviruses  
Minute virus of mice  ทุก 3 เดือน 
Mouse parvovirus  ทุก 3 เดือน 
Pneumonia virus of mice  ทุก 3 เดือน 

Sendai virus  ทุก 3 เดือน 
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สัตว์ รายการ ความถี่ในการตรวจ 
Theiler’s murine  encephalomyelitis virus ทุก 3 เดือน 
Ectromelia virus  ทุกป ี
Lymphocytic choriomeningitis virus ทุกป ี
Mouse adenovirus type 1 (FL)  ทุกป ี
Mouse adenovirus type 2 (K87)  ทุกป ี
Mouse cytomegalovirus  ทุกป ี
Reovirus type 3 ทุกป ี

เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพ
ลาสม่า และเชือ้รา 

Citrobacter rodentium  ทุก 3 เดือน 
Clostridium piliforme (Tyzzer’s disease) ทุก 3 เดือน 
Corynebacterium kutscheri  ทุก 3 เดือน 
Mycoplasma spp.  ทุก 3 เดือน 
Pasteurellaceae  ทุก 3 เดือน 
Salmonella spp.  ทุก 3 เดือน 
Streptococci b-haemolytic (not group D) ทุก 3 เดือน 
Streptococcus pneumoniae  ทุก 3 เดือน 
Helicobacter spp.  ทุกป ี
Streptobacillus moniliformis  ทุกป ี

ปรสิต Ectoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Endoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 

การสังเกตพยาธิสภาพ  ทุก 3 เดือน 
แฮมสเตอร์    
 เชื้อไวรัส 

 
Lymphocytic choriomeningitis virus ทุก 3 เดือน 
Sendai virus  ทุก 3 เดือน 

เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพ
ลาสม่า และเชือ้รา 

Clostridium piliforme (Tyzzer’s disease) ทุก 3 เดือน 
Pasteurellaceae  ทุก 3 เดือน 
Salmonella spp.  ทุก 3 เดือน 
Corynebacterium kutscheri  ทุกป ี
Helicobacter spp.  ทุกป ี

ปรสิต Ectoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Endoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Encephalitozoon cuniculi  ทุกป ี

การสังเกตพยาธิสภาพ  ทุก 3 เดือน 
หนูตะเภา    
 เชื้อไวรัส Guineapig adenovirus ทุก 3 เดือน 

Sendai virus  ทุก 3 เดือน 
Guineapig cytomegalovirus  ทุกป ี

เชื้อแบคทีเรีย ไมโค Bordetella bronchiseptica  ทุก 3 เดือน 
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สัตว์ รายการ ความถี่ในการตรวจ 
 พลาสม่า และเชื้อรา Chlamydia psittaci  ทุก 3 เดือน 

Corynebacterium kutscheri  ทุก 3 เดือน 
Dermatophytes  ทุก 3 เดือน 
Pasteurellaceae  ทุก 3 เดือน 
Salmonella spp.  ทุก 3 เดือน 
Streptobacillus moniliformis  ทุก 3 เดือน 
Streptococci b-haemolytic (not group D) ทุก 3 เดือน 
Streptococcus pneumoniae  ทุก 3 เดือน 
Yersinia pseudotuberculosis  ทุก 3 เดือน 
Clostridium piliforme (Tyzzer’s disease) ทุกป ี

ปรสิต Ectoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Endoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Encephalitozoon cuniculi  ทุก 3 เดือน 

Pathological lesions observed  ทุก 3 เดือน 
การสังเกตพยาธิสภาพ  ทุก 3 เดือน 

กระต่าย    
 เชื้อไวรัส Rabbit haemorrhagic disease virus ทุก 3 เดือน 

Rabbit rotavirus  ทุก 3 เดือน 
เชื้อแบคทีเรีย ไมโคพ
ลาสม่า และเชือ้รา 

Bordetella bronchiseptica  ทุก 3 เดือน 
Clostridium piliforme (Tyzzer’s disease)  ทุก 3 เดือน 
Dermatophytes  ทุก 3 เดือน 
Pasteurella multocida  ทุก 3 เดือน 

Other Pasteurellaceae  ทุก 3 เดือน 
Salmonella spp.  ทุก 3 เดือน 

ปรสิต Ectoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Endoparasites: Species designation ทุก 3 เดือน 
Encephalitozoon cuniculi  ทุก 3 เดือน 

การสังเกตพยาธิสภาพ  ทุก 3 เดือน 
ที่มา : Recommendations for the health monitoring of rodent and rabbit colonies in 

breeding and experimental units  

 

 


