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ร่าง มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิในการเลี้ยงและใช้สตัว์น้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

หลักการเบื้องต้น 

 การนําสัตว์นํ้ามาใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในระดับนานาชาติ เพ่ือการวิจัยและ

การพัฒนาสุขภาพสัตว์นํ้า พฤติกรรมสัตว์นํ้า การเลี้ยงสัตว์นํ้า การเกิดและการรักษาโรค การทดสอบและผลิตชีววัตถุทาง

การแพทย์ เป็นต้น  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการเกษตร  

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ น้ี กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินการกรณีที่นําสัตว์นํ้าต่างๆ มาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการจัดการให้สัตว์นํ้าได้มีสวัสดิภาพท่ีดี มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่

เครียด ไม่เจ็บปวด ทรมาน และไม่ติดเช้ือ การเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าดังกล่าว ต้องมีการจัดการอาคาร สถานที่  มีระบบการจัดการที่

ดี มีระบบการเลี้ยงที่ดี มีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ สู่สิ่งแวดล้อม และมีการวางแผนการใช้สัตว์นํ้าที่

ถูกต้อง ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และมาตรฐานสากล  

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติน้ี มีเป้าหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้มี

การจัดการที่มีคุณภาพ เพ่ือควบคุมตัวแปรต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าระหว่างการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์

ให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือผลของงานที่ถูกต้อง แม่นยําสูงสุดโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด และเพ่ือให้สัตว์นํ้าได้มีสวัสดิภาพท่ีดี และ

นําไปสู่การรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป  

 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ กําหนดขึ้นเพ่ือเป็นหลักการในการดําเนินงานเพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานทาง
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความจําเป็นต้องใช้สัตว์ในงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ งานสอน 
และงานผลิตและบริการ ดําเนินการโดยสอดคล้องกับหลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals 
ของCouncil for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) (2012) , หลักการ 3Rs (Reduction, 
Refinement, Replacement) นําเสนอโดย Russell and Burch และแนวทางการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ที่สากลยอมรับ เช่น the CCAC guidelines on: the care and use of fish in research, teaching and testing (2005) 
ประเทศคานาดา, Guidelines for the Use of Fishes in Research (2004) เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์นํ้าในงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ งานสอน รวมทั้งงาน
ผลิตและบริการสัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

๒. เพ่ือให้สัตว์นํ้าที่ถูกนํามาใช้ ได้รับการสืบสายพันธ์ุ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม และการเลี้ยงดูอย่างดี มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีสขุภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภา
วิจัยแห่งชาติ และหลักการสากล 
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๓. เพ่ือให้ผู้ใช้สัตว์ นําสัตว์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพมาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนํา
สัตว์มาใช้ สัตว์ต้องไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ ไม่เจ็บปวดหรือทรมาน สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการสากล 

๔. เพ่ือให้ผลงานจากการใช้สัตว์นํ้ามีความถูกต้อง แม่นยํา มีคณุภาพ สังคมยอมรับ แข่งขันได้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิง
พาณิชย์ 

๕. เพ่ือให้การเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๖. เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.)  ใช้ในการกํากับและ
พัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าของสถาบัน 

๗. เพ่ือให้ สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางใช้ในการพิจารณาประเมินการรับรองมาตรฐานให้แก่หน่วยงานท่ีเลี้ยงและ
ใช้สัตว์นํ้า 

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

๑.  ผู้ใชส้ัตว์ต้องตระหนักถึงคุณคา่ของชีวิตสัตว์  

ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่า
หรือเหมาะสมกว่า 

๒.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด 

ผู้ใช้สัตว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมของสัตว์ที่จะนํามาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จํานวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด 

๓.  การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

การนําสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทน
ได้ และการใช้สัตว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

๔.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  

ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับมนุษย์ จึง
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับต้ังแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานท่ีเลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือ
ความทุกข์ทรมาน 
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๕.  ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด 
ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส  
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The Principles of Humane Experimental Technique ( Russell & Burch, 1959) 

Replacement  หมายถึง วิธีการอ่ืนที่นํามาใช้ทดแทนสัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ หรือการนําสัตว์ที่มีวิวัฒนาการตํ่ากว่าสัตว์ที่

มีกระดูกสันหลังมาใช้  

Reduction หมายถึง การใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุดโดยใช้วิธีการทางสถิติ การเลือกใช้ชนิดและสายพันธ์ุของสัตว์ที่เหมาะสม ทั้ง

ในการวางแผน การวิเคราะห์ผล เพ่ือให้ได้ผลงานที่เช่ือถือได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  

Refinement  หมายถึง การจัดการหรือการปฏิบัติการกับสัตว์เพ่ือให้สัตว์อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ ไม่

เจ็บปวดหรือถูกทรมาน 

ความหมายคําสําคัญ  

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Experimental animal) หมายถึง สัตว์ที่นํามาเลี้ยงและใช้โดยมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับงานทาง

วิทยาศาสตร์ อาจเป็นสัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จากธรรมชาติ สัตว์นํ้า หรือสัตว์เกษตร ฯลฯ 

งานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน  งานสืบสายพันธ์ุและเพาะขยายพันธ์ุ

สัตว์ 

สัตว์ทดลอง (Laboratory animal) หมายถึง สัตว์ที่นํามาเลี้ยงเพ่ือวัตถุประสงค์ในงานทางวิทยาศาสตร์ มีการสืบสายพันธ์ุ

และเพาะขยายพันธ์ุอย่างต่อเน่ือง มีพันธุกรรมคงที่ และมีสุขภาพดี 

สัตว์เกษตร (Farm animal/Agricultural animal) หมายถึง สัตว์ที่โดยทั่วไปนํามาเลี้ยงและใช้เพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร 

สัตว์น้ํา (Aquatic animal) หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนํ้าหรือมีช่วงชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในนํ้า 

สัตว์จากธรรมชาติ (Wildlife) หมายถึง สตัว์ที่ดํารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ เจริญเติบโต สืบพันธ์ุและขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ 

สถานภาพทางพันธุกรรมไม่ชัดเจนหรือไม่คงที่ และสถานภาพสุขภาพไม่แน่นอน   

สัตว์เลี้ยง (Domestic animal)  หมายถึง สัตว์ที่นํามาเลี้ยงตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ของสัตว์น้ันๆ สถานภาพทาง

พันธุกรรมอาจชัดเจนหรือไม่ชัดเจน  สถานภาพสุขภาพไม่แน่นอน 
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แนวทางปฏิบติัในการเลี้ยงและใชส้ัตว์น้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

แนวทาง รายละเอียด

๑. สถานทีเ่ลี้ยงและใช้สัตว์น้ํา 
ก. ต้องออกแบบก่อสร้างให้เอ้ือต่อการป้องกันการติดเช้ือ การควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการ

แพร่กระจายของเช้ือโรค สารพิษ และมลพิษ จากการเลี้ยงและใช้สัตว์ และการจัดการด้าน
สุขอนามัยของบุคลากรที่เก่ียวข้อง

ข. ประเภทของสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ขึ้นกับ
ชนิด ขนาด จํานวนและพฤติกรรมของสัตว์และวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังน้ี 

๑) แบบเปิด หมายถึง สถานที่เลีย้งและใช้สัตว์ โดยไม่มีอาคาร และ/หรือหลงัคาคลุม 

๒) แบบก่ึงเปิด หมายถึง สถานที่เลี้ยงและใช้สตัว์อยู่ในอาคารหรือโรงเรือนเปิด หรืออยู่ในบริเวณที่
มีหลังคาคลุม ไม่มีการควบคมุสภาพอากาศ  แต่มีการควบคุมสภาพน้ํา  

๓) แบบปิด หมายถึง สถานที่เลีย้งและใช้สัตว์ในพ้ืนที่ปิด ที่สามารถควบคุมสภาพน้ําและสภาพ
อากาศภายในพ้ืนที่ได้ 

๑.๑ การออกแบบและก่อสรา้งสถานที่เลี้ยงและใชส้ัตว์น้ําเพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ แบบเปิด

๑.๑.๑ บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ควรออกแบบและก่อสร้าง ให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และพฤติกรรมของ
สัตว์ และดําเนินการตามมาตรฐานการก่อสร้างบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า เพ่ือให้สัตว์ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี 
ไม่เครียด  

๑.๑.๒ จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับกักกัน หรอืพักสัตว์ที่นําเข้าใหม่ แยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตามปกติ 

๑.๑.๓ ต้องไม่นําเช้ือโรค สารพิษ และสารอันตราย สัตว์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม หรือสัตว์ต่างถิ่นอันตราย มา
ใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า แบบเปิด หรือในธรรมชาติ 

๑.๑.๔ ระบบนํ้าและระบบระบายนํ้า

๑.๑.๔.๑ ระบบนํ้า และระบบระบายนํ้า ท่อนํ้าและทอ่ระบายนํ้า ต้องออกแบบและติดต้ัง ให้ง่ายและสะดวก
ในการเข้าทําความสะอาดได้โดยสะดวก  
และต้องแยกทางนํ้าเข้าและทางน้ําออก ให้ห่างจากกัน และมีป้ายแสดง ประเภทของท่อนํ้าไว้ทุกท่อ 

๑.๑.๔.๒ ท่อระบายนํ้าทิ้งจากทุกบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าควรมีที่ดักนํ้า (trap) พร้อมทั้งช่องเช่ือมต่อ (port) สําหรับให้เปิด
เข้าไปทําความสะอาดด้านใน 

๑.๑.๔.๓ ของเสียที่ปล่อยออกมาต้องมีวิธีการจัดการอย่างเหมาะสมตามระเบียบของการจัดการนํ้าเสีย ก่อน
ทิ้งไปสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ต้องปล่อยไปสู่บ่อพักในพ้ืนที่ห่างจากบ่อเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า และแหล่งนํ้า
ที่นํามาใช้ 

๑.๑.๕ เครื่องให้อากาศในนํ้า   

๑.๑.๕.๑ ควรมีเครื่องให้อากาศในนํ้า ที่จะนําอากาศ หรือ ก๊าซ เข้าสู่ระบบน้ัน หากเป็นเคร่ืองที่ใช้นํ้ามันเป็น
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เช้ือเพลิง ต้องติดต้ังอุปกรณ์กําจัดความช้ืน และมทีี่ดักนํ้ามัน (oil trap) เพ่ือป้องกันไม่ให้นํ้ามันเล็ด
ลอดเข้าสู่ระบบอากาศและเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า หากจําเป็นต้องใช้นํ้ามันหล่อลื่น ควรใช้ นํ้ามัน
เกรดพิเศษสําหรับการใช้งานกับเคร่ืองจักรในสายการผลิตอาหาร (food grade) 

๑.๑.๕.๒ ควรมีการติดต้ังท่อนําอากาศเข้าสู่เครื่องให้อากาศในนํ้า พร้อมที่กรองเพ่ือที่จะให้ได้อากาศสะอาด 
ปราศจาก ฝุ่น ควันเสียของเคร่ืองยนต์ ควันอ่ืนๆ และเช้ือโรคปนเป้ือน 

๑.๑.๖ เครื่องจักร เครือ่งกล และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

๑.๑.๖.๑ การติดต้ังระบบไฟฟ้าทุกชนิดต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปียกช้ืน ต้องมีการติดต้ังสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรสําหรับทุกอุปกรณ์ 

๑.๑.๖.๒ ไม่ควรใช้สายไฟฟ้าพ่วง การติดต้ังสายไฟฟ้าต้องติดต้ังให้เรียบร้อยปลอดภัย 

๑.๑.๖.๓ การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือต่างๆ ควรมีฝาครอบป้องกันความช้ืน 

๑.๑.๖.๔ การติดต้ังไฟฟ้าให้แสงสว่างต้องให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๑.๑.๗ ระบบสํารอง 

๑.๑.๗.๑ ต้องมีระบบไฟฟ้าสํารองหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในระบบการเลี้ยงสัตว์

๑.๒ การออกแบบและก่อสรา้งสถานที่เลี้ยงและใชส้ัตว์น้ําเพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ แบบก่ึงเปิด

๑.๒.๑ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ควรต้ังอยู่บริเวณช้ันพ้ืนดิน (Ground Floor) ของอาคาร 

๑.๒.๒ พ้ืนอาคารต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า นํ้าในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า และ
อุปกรณ์ที่มีนํ้าหนักมากได้ 

๑.๒.๓ พ้ืนที่อาคารก่ึงเปิด ควรประกอบด้วย  
-พ้ืนที่ขนย้ายสตัว์ (พ้ืนที่รับ-ส่งสัตว์)  
-พ้ืนที่/ห้องเลี้ยงสัตว์  
-พ้ืนที่ทําความสะอาดร่างกายบุคลากร  
-พ้ืนที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า (ในกรณทีี่เลีย้งสัตว์นํ้าบางชนิด) 
-พ้ืนที่จัดการด้านสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการนําเช้ือโรคสัตว์นํ้าเข้าสู่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์และการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคสัตว์ 

-พ้ืนที่เก็บอาหารสัตว์ 

-พ้ืนที่เก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ 

-พ้ืนที่ติดต้ังงานระบบ 

๑.๒.๔ การออกแบบอาคาร ควรกําหนดแผนผังใหม้เีส้นทางการเคลื่อนย้ายของคนและสิ่งของจากพ้ืนที่
สะอาดไปสู่พ้ืนที่ปนเป้ือน 

๑.๒.๕ ต้องมีพ้ืนที่ให้ผูเ้ข้าสู่อาคารเลี้ยงสัตว์ ได้เปลี่ยนรองเท้าทันทีที่เข้าสู่อาคาร และมีพ้ืนที่ให้ทําความ
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สะอาดร่างกาย เช่น ล้างมือ เป็นต้น 

๑.๒.๖ ต้องจัดให้มีพ้ืนที่  เพ่ือการติดต้ังเคร่ืองมือ การตรวจสอบ การซ่อมบํารุง ระบบนํ้า ระบบอากาศ 
และการติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมในอนาคต 

๑.๒.๗ ต้องออกแบบอาคารให้สะดวกต่อการเข้าถึงระบบต่างๆ เพ่ือการซ่อมบํารุง การปฏิบัติการ และการ
ทําความสะอาดได้โดยง่าย ระบบท่อนํ้า ท่อระบายนํ้า รวมท้ังองค์ประกอบสําคัญต่างๆที่จะต้องมีการ
ซ่อมบํารุง แก้ไขบ่อยๆ ต้องติดต้ังแบบลอยตัว ไม่ฝังเข้าไปในพ้ืนหรือผนัง  

๑.๒.๘ จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับกักกัน หรอืพักสัตว์ที่นําเข้าใหม่ แยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตามปกติ  

๑.๒.๙ 
 

ต้องไม่นําเช้ือโรค สารพิษ และสารอันตราย สัตว์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม หรือสัตว์ต่างถิ่นอันตราย มา
ใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ในสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า แบบกึ่งเปิด   

๑.๒.๑๐ วัสดุที่ใชใ้นการก่อสร้างและวัสดุที่ใชใ้นอาคาร  

๑.๒.๑๐.๑ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ฝาปิด ช้ันวางบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมทั้ง ท่อต่างๆ  

• ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ซึมซับนํ้า ไมเ่ป็นพิษหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นพิษต่อสัตว์ ทนทานต่อสารเคมีและ 
พ้ืนผิวต้องเรียบ ไม่มีรู ไม่มีรอ่ง สะดวกต่อการทําความสะอาด  

• วัสดุปูพ้ืนห้อง พ้ืนอาคาร ต้องมีความแข็งแรง ทนต่อนํ้าหนักได้ดี มีผิวเรียบแต่ไม่ลื่น 

๑.๒.๑๐.๒ วัสดุที่เป็นโลหะทุกชนิด ต้องป้องกันไม่ให้ปลดปล่อย อิออนออกมา โดยเคลือบด้วยสารที่ปลอดภัย
ต่อสัตว์ 

๑.๒.๑๐.๓ หากใช้คอนกรีตก่อสร้าง ต้องเลือกใช้ชนิดของคอนกรีตให้เหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน เช่นถ้าใช้
นํ้าเค็ม หรือนํ้ากร่อย ต้องเลือกใช้คอนกรีตชนิดที่ทนต่อนํ้าเค็ม และต้องเคลือบผิวเพ่ือป้องกันการกัด
กร่อนของเกลือ 

๑.๒.๑๐.๔ หากใช้วัสดุเช่ือมต่อ ต้องเลือกใช้ชนิดทีไ่ม่มีสารพิษเจือปน หากจําเป็นต้องใช้วัสดุเช่ือมต่อที่มีสารพิษ
เจือปน ต้องมีวิธีการกําจัดสารพิษน้ัน  

๑.๒.๑๐.๕ ต้องมีวิธีการกําจัดสารพิษจากวัสดุที่นํามาใช้ในอาคาร เช่น  ส ีไฟเบอร์กลาส วัสดุทําฉนวน ยารักษา
เน้ือไม้ เป็นต้น 

๑.๒.๑๑ ระบบนํ้าและระบบระบายนํ้า

๑.๒.๑๑.๑ ระบบนํ้า และระบบระบายนํ้า ท่อนํ้าและทอ่ระบายนํ้า ต้องออกแบบและติดต้ัง ให้ง่ายและสะดวก
ในการเข้าทําความสะอาด การบํารุงรักษา และต้องแยกทางนํ้าเข้าและทางน้ําออก ให้ห่างจากกัน 
และมีป้ายแสดงประเภทของท่อนํ้าไว้ทุกท่อ 

๑.๒.๑๑.๒ ท่อระบายนํ้าทิ้งจากทุกบ่อเลี้ยงสัตว์ควรมีที่ดักนํ้า (trap) พร้อมทั้งช่องเช่ือมต่อ (port) สาํหรับให้เปิด
เข้าไปทําความสะอาดด้านใน 

๑.๒.๑๑.๓ ต้องมีวิธีการจัดการนํ้าเสียที่ปล่อยออกมาอย่างเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายของการจัดการ
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นํ้าเสีย ก่อนทิ้งไปสู่แหล่งนํ้าสาธารณะต้องปล่อยไปสู่บ่อพักในที่ไกลจากอาคาร แหล่งนํ้าที่นํามาใช้ 
และแหล่งนํ้าสาธารณะ 

๑.๒.๑๒ เครื่องให้อากาศในนํ้า  

๑.๒.๑๒.๑  ควรมีเครื่องให้อากาศในนํ้า ที่จะนําอากาศ หรือ ก๊าซ เข้าสู่ระบบ  
• หากเป็นเคร่ืองที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง ต้องติดต้ังอุปกรณ์กําจัดความช้ืน และมทีี่ดักนํ้ามัน เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้นํ้ามันเล็ดลอดเข้าไปในระบบอากาศและบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า  

• หากจําเป็นต้องใช้นํ้ามันหล่อลื่น ควรใช้ นํ้ามันหล่อลื่นสําหรับการใช้งานกับเคร่ืองจักรใน
สายการผลิตอาหาร   

๒.๒.๑๒.๒ เครื่องให้อากาศ ควรมีที่กรองอากาศ ฝุ่น ควันเสียของเคร่ืองยนต์ และควันอ่ืนๆ ก่อนนําอากาศเข้า 

๑.๒.๑๓ การระบายอากาศ และการไหลของอากาศในพ้ืนที่เลี้ยงสตัว์นํ้า

๑.๒.๑๓.๑ • พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ควรมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอที่จะทําให้พ้ืนผิวของห้อง/อาคารแห้ง  

• ต้องควบคุมเสียงและความสัน่สะเทือนจากเคร่ืองยนต์และการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ 

๑.๒.๑๔ เครื่องจักร เครือ่งกล และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

๑.๒.๑๔.๑ การติดต้ังระบบไฟฟ้าทุกชนิดต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปียกช้ืน ต้องติดต้ังสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรสําหรับทุกอุปกรณ์ 

๑.๒.๑๔.๒ ไม่ควรใช้สายไฟฟ้าพ่วง การติดต้ังสายไฟฟ้าต้องติดต้ังให้เรียบร้อยปลอดภัยและห่างไกลจากบริเวณ
ที่มีนํ้า 

๑.๒.๑๔.๓ การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือต่างๆ ต้องติดต้ังให้ห่างจากบริเวณท่ีนํ้าจะกระเด็นถึง และอยู่
ในพ้ืนที่ที่กันความช้ืนได้ ปลั๊กไฟควรมีฝาครอบป้องกันความช้ืน และควรติดต้ังให้สูงกว่าท่อนํ้า  

๑.๒.๑๔.๔ ควรติดต้ังเคร่ืองจักรเครื่องกล เช่น ป๊ัมป์นํ้า พัดลม ฯลฯ ภายนอกพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ เพ่ือและป้องกัน
ไม่ให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน  

๑.๒.๑๔.๕ ต้องติดต้ังไฟฟ้าให้แสงสว่างทีเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการและ
พฤติกรรมของสัตว์ 

๑.๒.๑๕ ระบบสํารอง 

๑.๒.๑๕.๑ ต้องมีระบบไฟฟ้าสํารองหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในระบบการเลี้ยงสัตว์

๑.๒.๑๕.๒ ต้องมีระบบสํารองอ่ืนๆ ที่สําคัญ เช่น ป๊ัมป์ ระบบกรองน้ํา ฯลฯ

๑.๒.๑๕.๓ ต้องมีแผนการดําเนินงานทดสอบระบบสํารองและการซ่อมบํารุง อย่างสมํ่าเสมอ  

๑.๓ การออกแบบและก่อสรา้งสถานที่เลี้ยงและใชส้ัตว์น้ําเพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ แบบปิด

๑.๓.๑ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ ควรต้ังอยู่บริเวณช้ันพ้ืนดินของอาคาร 



9 

 

แนวทาง รายละเอียด

๑.๓.๒ พ้ืนอาคารต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับนํ้าหนักบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า นํ้าที่จะใช้เลี้ยง สัตว์ และ
อุปกรณ์ที่มีนํ้าหนักมากๆได้ 

๑.๓.๓ การออกแบบพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ในอาคาร ควรประกอบด้วย พ้ืนที่สะอาด พ้ืนที่ปนเป้ือน และพ้ืนที่
ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเป้ือน และต้องกําหนดแผนผังให้มีเส้นทางการเคลื่อนย้ายของคน
และสิ่งของจากพ้ืนที่สะอาดไปสู่พ้ืนที่ปนเป้ือน (ตัวอย่างแผนผังดังภาคผนวก – จัดทําเพ่ิม) 

๑.๓.๔ พ้ืนที่ปนเป้ือน ประกอบด้วย 

-พ้ืนที่เปลี่ยนรองเท้า  ต้องมีพ้ืนที่ให้ผู้เข้าสูอ่าคารเลี้ยงสัตว์นํ้า ได้เปลี่ยนรองเท้าทันทีทีเ่ข้าสู่อาคาร 

-พ้ืนที่สําหรับลา้งมือและทําความสะอาดร่างกาย และห้องสุขา 
-พ้ืนที่สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้า 

-พ้ืนที่รับสัตว์นํ้า 

-พ้ืนที่กักกันสตัว์ 
-พ้ืนที่ติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบต่างๆ (นํ้า ไฟฟ้า อากาศ) 
-พ้ืนที่ซ่อมบํารงุระบบนํ้า ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า 

-พ้ืนที่รับและเก็บอาหาร 

-พ้ืนที่ล้างวัสดุอุปกรณ์ 
-พ้ืนที่สําหรับเก็บรวบรวมของเสีย 

-พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด 

-พ้ืนที่เก็บสารเคมี นํ้ายาฆ่าเช้ือ นํ้ายาทําความสะอาด 

-ทางเดินปนเป้ือน 

๑.๓.๕ พ้ืนที่สะอาด ประกอบด้วย 

-ทางเดินสะอาด 

-ห้องเก็บวัสดุเลี้ยงสัตว์ที่ฆ่าเช้ือแล้ว 

-ห้องเก็บอาหารสัตว์ที่ฆ่าเช้ือแล้ว 

-พ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาด 

-พ้ืนที่/ห้องเลี้ยงสัตว์  (บ่อ หรือตู้) (กรณีต่างขนาดหรือสายพันธ์ุควรแยกเลี้ยง) 
-พ้ืนที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า (ในกรณทีี่เลีย้งสัตว์นํ้าบางชนิด) 
-บ่อหรือตู้พักสัตว์ 

-ห้องปฏิบัติการกับสัตว์ 

-ห้องปฏิบัติการทั่วไป 

-ห้องผ่าซาก 

-พ้ืนที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 
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-ห้องปฏิบัติการเฉพาะกิจ  
-ฯลฯ 

๑.๓.๖ พ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่ปนเป้ือน (Barrier) 
-ห้องนํ้า 

-airlock room  

-พ้ืนที่ติดต้ัง autoclave 

-ฯลฯ  

๑.๓.๗ ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สนับสนุน  เพ่ือการติดต้ังเครื่องมือ การติดต้ังงานระบบ การตรวจสอบ การซ่อม
บํารุง ระบบนํ้า ระบบอากาศ ระบบไฟฟ้า พ้ืนที่สําหรับบุคลากร และควรมีพ้ืนที่ไว้สําหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์เพ่ิมเติมในอนาคต 

๑.๓.๘ ต้องออกแบบอาคารให้สะดวกต่อการเข้าถึงระบบต่างๆ เพ่ือการซ่อมบํารุง การปฏิบัติการ และการ
ทําความสะอาดได้โดยง่าย ระบบท่อนํ้า ท่อระบายนํ้า รวมทั้งองค์ประกอบสําคัญต่างๆที่จะต้องมีการ
ซ่อมบํารุง แก้ไขบ่อยๆ ต้องติดต้ังแบบลอยตัว ไม่ฝังเข้าไปในพ้ืนหรือผนัง ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกต่อการ
ซ่อมบํารุง 

๑.๓.๙ จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับกักกันสัตว์ที่นําเข้าใหม่ แยกจากพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตามปกติ 

๑.๓.๑๐ ต้องไม่นําเช้ือโรค สารพิษ และสารอันตราย มาใช้กับสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์แบบปิดน้ี เว้นแต่ใน
พ้ืนที่ที่จัดการด้วยระบบ Biocontainment 

๑.๓.๑๑ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในอาคาร 

๑.๓.๑๑.๑ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ฝาปิด ช้ันวางบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมทั้ง ทอ่ต่าง ๆ   

ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ซึมซับนํ้า ไมเ่ป็นพิษหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นพิษต่อสัตว์นํ้า ทนทานต่อ สารเคมแีละ 
พ้ืนผิวต้องเรียบ ไม่มีรู ไม่มีรอ่ง  สะดวกต่อการทําความสะอาด 

๑.๓.๑๑.๒ วัสดุปูพ้ืนห้อง พ้ืนอาคาร ต้องมีความแข็งแรง ทนต่อนํ้าหนักได้ดี มีผิวเรียบแต่ไม่ลื่น 

๑.๓.๑๑.๓ วัสดุที่เป็นโลหะทุกชนิด ต้องป้องกันไม่ให้ปลดปล่อย ไอออนออกมา โดยเคลือบด้วยสารที่ปลอดภัย
ต่อสัตว์นํ้า 

๑.๓.๑๑.๔ หากใช้คอนกรีตก่อสร้าง ต้องเลือกใช้ชนิดของคอนกรีตให้เหมาะสมกับลกัษณะการใช้งาน  เช่นถ้าใช้
นํ้าเค็ม หรือนํ้ากร่อย ต้องเลือกใช้คอนกรีตชนิดที่ทนต่อนํ้าเค็ม และต้องเคลือบผิวเพ่ือป้องกันการกัด
กร่อนของเกลือ 

๑.๓.๑๑.๕ หากใช้วัสดุเช่ือมต่อ ต้องเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีสารพิษเจือปน หากจําเป็นต้องใช้วัสดุเช่ือมต่อที่มีสารพิษ
เจือปน ต้องมีวิธีการกําจัดสารพิษน้ัน  

๑.๓.๑๑.๖ ต้องมีวิธีการป้องกันและกําจัดสารพิษจากวัสดุที่นํามาใช้ในอาคาร เช่น  สี ไฟเบอร์กลาส วัสดุทํา
ฉนวน ยารักษาเน้ือไม้ เป็นต้น 
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๑.๓.๑๒ ระบบนํ้าและระบบระบายนํ้า

๑.๓.๑๒.๑ ระบบนํ้า และระบบระบายนํ้า ท่อนํ้าและทอ่ระบายนํ้า ต้องออกแบบและติดต้ัง ให้ง่ายและสะดวก
ในการเข้าทําความสะอาด การบํารุงรักษา และต้องแยกทางนํ้าเข้าและทางน้ําออก ให้ห่างจากกัน
และมีป้ายแสดงประเภทของท่อนํ้าไว้ทุกท่อ 

๑.๓.๑๒.๒ ท่อระบายนํ้าทิ้งจากทุกบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าควรมีที่ดักนํ้า พร้อมทั้งช่องเช่ือมต่อ สําหรับให้เปิดเข้าไปทํา
ความสะอาดด้านใน 

๑.๓.๑๒.๓ ต้องมีวิธีการจัดการนํ้าเสียที่ปล่อยออกมาอย่างเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายของการจัดการ
นํ้าเสีย ก่อนทิ้งไปสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ ต้องปล่อยไปสู่บ่อพักในพ้ืนที่ไกลจากอาคาร แหล่งนํ้าที่
นํามาใช้ และแหล่งนํ้าสาธารณะ 

๑.๓.๑๓ เครื่องให้อากาศในนํ้า  

๑.๓.๑๓.๑  ควรมีเครื่องให้อากาศในนํ้า เพ่ือนําอากาศ หรือ ก๊าซ เข้าสู่บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า 
• หากเป็นเคร่ืองที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง ต้องติดต้ังอุปกรณ์กําจัดความช้ืน และมทีี่ดักนํ้ามัน  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้นํ้ามันเล็ดลอดเข้าไปในระบบอากาศและเข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า  

• หากจําเป็นต้องใช้นํ้ามันหล่อลื่น ควรใช้ นํ้ามันหล่อลื่นสําหรับการใช้งานกับเคร่ืองจักรใน
สายการผลิตอาหาร   

๑.๓.๑๓.๒ เครื่องให้อากาศ ควรมีที่กรองอากาศ ฝุ่น ควันเสียของเคร่ืองยนต์ และควันอ่ืนๆ ก่อนนําอากาศเข้า 

๑.๓.๑๔ การระบายอากาศ และการไหลของอากาศในพ้ืนที่เลี้ยงสตัว์นํ้า

๑.๓.๑๔.๑ • พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ควรมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอที่จะทําให้พ้ืนผิวของห้อง/อาคารแห้ง  

• ต้องควบคุมเสียงและความสัน่สะเทือนจากเคร่ืองยนต์และการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานและสัตว์ 

๑.๓.๑๕ เครื่องจักร เครือ่งกล และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

๑.๓.๑๕.๑ การติดต้ังระบบไฟฟ้าทุกชนิดต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปียกช้ืน ต้องติดต้ังสายดินและเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรสําหรับทุกอุปกรณ์ 

๑.๓.๑๕.๒ ไม่ควรใช้สายไฟฟ้าพ่วง การติดต้ังสายไฟฟ้าต้องติดต้ังให้เรียบร้อยปลอดภัยและห่างไกลจากบริเวณ
ที่มีนํ้า 

๑.๓.๑๕.๓ การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองมือต่างๆ ต้องติดต้ังให้ห่างจากบริเวณท่ีนํ้าจะกระเด็นถึง และอยู่
ในพ้ืนที่ที่กันความช้ืนได้ ปลั๊กไฟควรมีฝาครอบป้องกันความช้ืน และควรติดต้ังให้สูงกว่าท่อนํ้า  

๑.๓.๑๕.๔ ควรติดต้ังเคร่ืองจักรเครื่องกล เช่น ป๊ัมป์นํ้า พัดลม ฯลฯ ภายนอกพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ และป้องกันไมใ่ห้
เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน 

๑.๓.๑๕.๕ ต้องติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการและ
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พฤติกรรมของสัตว์ 

๑.๓.๑๖ ระบบสํารอง  

๑.๓.๑๖.๑ ต้องมีระบบไฟฟ้าสํารองหรือระบบไฟฟ้าฉุกเฉินในระบบการเลี้ยงสัตว์นํ้า 

๑.๓.๑๖.๒ ต้องมีระบบสํารองอ่ืนๆ ที่สําคัญ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบกรองน้ํา ป๊ัมป์ ฯลฯ 

๑.๓.๑๖.๓ ต้องมีแผนการดําเนินงานทดสอบระบบสํารองและการซ่อมบํารุง อย่างสมํ่าเสมอ 

 ระบบการป้องกันเหตุฉุกเฉิน (มาจากสัตว์เกษตร)

 • ต้องมีระบบสํารอง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จําเป็นเพ่ือสํารอง สําหรับระบบอากาศ ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิ ระบบนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ให้สอดคล้องกับระบบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
และมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบระบบ 

• ต้องมีแหล่งนํ้าสํารอง 

• ต้องมีระบบแจ้งเตือนกรณีระบบต่าง ๆ ทํางานผิดปกติ พร้อมทั้งมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 
และต้องแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงและหัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์ 

• ต้องซ่อมบํารุงและทดสอบการใช้งานของทุกระบบอย่างสมํ่าเสมอ 

• ต้องมีระบบป้องกันเหตุอัคคีภัย รวมทั้งมีนโยบายที่ชัดเจนในการห้ามการสูบบุหรี่โดยรอบ หรือ
ในอาคาร มีการเก็บวัสดุไวไฟหรือติดไฟง่ายไว้อย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสมํ่าเสมอ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทนไฟ รวมทั้งติดต้ังอุปกรณ์การดับเพลิง
ต่างๆ ไว้ในที่ๆ เหมาะสม  

• ควรมีมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติที่ชัดเจน มีวิธีการบริหารความเสี่ยง และการจัดการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน พรอ้มทั้งมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

• ต้องมีอุปกรณ์เพ่ือการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินไว้ให้พร้อม 

๑.๓.๑๗ กรณีที่ใช้เช้ือโรค สารพิษและสารอันตรายต้องใช้บ่อหรือตู้เลี้ยงสัตว์ที่เป็น Biocontainment 

๑.๓.๑๗.๑ โครงสร้างและรูปแบบของอาคาร ต้องคํานึงถึงการควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการติดเช้ือ
การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคและสารพิษ ระบบการเลี้ยงสัตว์นํ้า และหลักการอาชีวอนามัย  

๑.๓.๑๗.๒ ต้องปฏิบัติตามหลักการจัดการอย่างเข้มงวดในเรื่องของสุขอนามัย การป้องกันการติดเช้ือโรคและ
สารพิษ การแพร่กระจายของเช้ือโรคและสารพิษ และการกําจัดเช้ือโรคและสารพิษ หมายรวมถึง
การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือจาก คน วัสดุอุปกรณ์ อากาศ และน้ํา มีพ้ืนที่ทําความสะอาด
ร่างกาย มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค  มีอุปกรณ์เพ่ือการกําจัด ทําลายเช้ือโรค และ
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (personal protective equipment (PPE))   

๑.๔ ระบบการจัดการน้าํในการเลีย้งสัตว์

๑.๔.๑ • ต้องจัดการระบบน้ํา ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม และมีปริมาณ เพียงพอต่อสัตว์นํ้าตลอดเวลา  
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• ต้องจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เหมาะสม กับระบบนํ้าที่เลือกใช้  
• ระบบนํ้า มี ๒ ระบบ คือ 

๑. ระบบนํ้าไหล (flowing system) 
• ระบบนํ้าไหลวน (recirculation system) 
• ระบบนํ้าไหลผ่าน (flow-through/single-pass system), c tanks   

๒. ระบบนํ้าน่ิง (static system)  

๑.๕ อุปกรณ์การเลีย้งสัตว์น้าํ 

๑.๕.๑ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้สัตว์มีสวัสดิภาพท่ีดี สอดคล้องกับความต้องการทางกายภาพ 
สรีรวิทยา และ พฤติกรรมของสัตว์ 

๑.๕.๒ บ่อเลี้ยงสัตว์น้าํ 

๑.๕.๒.๑ รูปร่าง ขนาด ความลึก ปริมาตร และสีของบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ต้องเหมาะสมกับชนิด ปริมาณ และช่วง
อายุของสัตว์นํ้าที่เลี้ยง  

๑.๕.๒.๒ วัสดุที่ใช้ทําบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้า 

๑.๕.๒.๓ บ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า ต้องมีพ้ืนผิวเรียบ เพ่ือความสะดวกในการล้างทําความสะอาด และไม่เป็นที่สะสม
ของเช้ือโรคหรือเศษตะกอน 

๑.๕.๒.๔ ต้องมีการป้องกันบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่บ่อเลี้ยงสัตว์และป้องกันไม่ให้สัตว์
หลบหนี ในกรณีที่มีการใช้เช้ือโรคหรือสารพิษต้องทําในระบบปิดและมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคหรือสารพิษ 

๑.๕.๒.๕ 

 

ขาต้ังบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าหรือช้ันวางบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าต้องทําด้วยวัสดุที่แข็งแรง รับนํ้าหนักได้ดี พ้ืนผิว
เรียบ ไม่ซมึซับนํ้า ทนต่อการกัดกร่อนด้วยสารเคมี หรือความเป็นกรด ด่าง หรือความเค็ม 

๑.๖ แหล่งน้าํและการจัดการคณุภาพของน้ํา

๑.๖.๑ ต้องตรวจสอบคุณภาพนํ้า และปรับปรุงคุณภาพนํ้าที่นํามาใช้ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด

๑.๖.๒ เลือกใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าที่มีคณุภาพเหมาะสม และมีปริมาณที่เพียงพอ

๒. การจัดการสถานท่ี การดําเนินการ และการซ่อมบํารุง

๒.๑ หน่วยงานเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า ต้องมีมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOPs)

เพ่ือการจัดการสถานที่  การดําเนินการ และการซ่อมบํารุง 

๒.๒ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการติดเช้ือ การป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคและ
สารพิษ จากการเข้า - ออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

๒.๒.๑ ต้องจํากัดการเข้าสู่สถานที่เลีย้งสัตว์ ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน และป้องกันการบุกรุก
จากคนและสัตว์อ่ืน 
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๒.๒.๒ ต้องจัดการให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบบันทึกการเข้า - ออก โดยเลือกวิธีการและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน  

๒.๒.๓ ต้องจัดการให้มีรองเท้าบูทยางสําหรับเปลี่ยน และมีเสื้อปฏิบัติการสําหรับเปลี่ยนหรือสวมทับก่อน
เข้าสู่พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์   

๒.๒.๔ ในกรณีทีม่ีการใช้เช้ือโรค สารพิษ หรือสัตว์เป็นโรค ต้องจัดการให้มีการป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคและสารพิษทั้งจากคน สัตว์และสิ่งของ ออกสู่ภายนอกสถานที่เลีย้งสัตว์  

๒.๓ การดูแลรักษา ซ่อมบํารุงสถานท่ีเลี้ยงสัตว์น้ํา

๒.๓.๑ ต้องจัดเก็บแผนผังอาคาร พิมพ์เขียวของระบบ และคู่มือของอุปกรณ์ เครื่องจักร เครือ่งมือที่สําคัญ
ต่างๆ ให้สามารถนํามาใช้และตรวจสอบได้โดยง่าย 

๒.๓.๒ ต้องจัดทําตารางเวลาการซ่อมบํารุงระบบต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน และดําเนินการตามตารางที่กําหนด 
พร้อมทั้งบันทึกการดําเนินงาน โดยจัดให้มผีู้ตรวจสอบ และทําการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

๒.๓.๓ ต้องดูแลสถานที่และบริเวณโดยรอบให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ  

๒.๔ การควบคุมสภาพแวดล้อม และการตรวจติดตาม  

๒.๔.๑ • ต้องมีระบบตรวจสอบติดตามสภาพแวดล้อม ระบบเตือนภัย และระบบสํารองในสถานที่เลี้ยง
สัตว์  

• ควรเลือกใช้ระบบการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่สามารถจะแสดงผลได้ทันททีี่คุณภาพนํ้า
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือที่จะปรับแก้ได้ทันทีไมใ่ห้เป็นอันตรายต่อสัตว์นํ้า 

๒.๔.๒ ต้องมีตัววัดกําหนดค่าคุณภาพนํ้า (parameter)  เช่น  อุณหภูมิ ออกซิเจน ความเป็นกรด-ด่าง 
สารประกอบไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ความเค็ม เป็นต้น และมีการตรวจสอบ ตามคําแนะนํา
ที่ปรากฏในภาคผนวก ตารางที่ ๑ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน  

๒.๔.๓ ต้องบันทึกการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ได้ 

๒.๕ การจัดเก็บสารเคมี 

๒.๕.๑ ต้องจัดเก็บสารเคมีทุกชนิดไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ห่างจากบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า และท่อนํานํ้าเข้า พร้อม
ทั้งมีป้ายแสดงสถานที่เก็บ  ป้ายแสดงช่ือสารเคมีและวันหมดอายุที่ชัดเจน 

๒.๕.๒ ต้องมีเอกสารแสดงรายการสารเคมีที่จัดเก็บ สถานที่เก็บ คุณสมบัติที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 

๓. การจับสัตว์น้าํ การใชส้ัตว์น้ํา การขนส่ง และการกักกัน 

๓.๑ การจับสัตว์น้าํจากธรรมชาติมาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องดําเนินการโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง   

๓.๒ การจับสัตว์น้าํจากธรรมชาติมาใช้ใน 
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งานทางวิทยาศาสตร์ ต้องดําเนนิการอยา่งระมัดระวัง โดยคํานึงถึง สขุภาพและชีวิตของสัตว์น้ํา 
การสูญพันธุ์  และระบบนเิวศ   

๓.๓ การใชส้ัตว์น้าํที่เปน็สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดหาสตัว์น้ําจากแหล่งเพาะ
ขยายพนัธุท์ี่มีใบรับรองคณุภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ หรือจากโรงเพาะฟกัที่ได้
มาตรฐาน มีหลักฐานแสดงการสืบสายพนัธุ์การเพาะขยายพนัธุส์ัตว์ ที่ชัดเจน 

๓.๔ การขนส่งสัตว์น้ํา 

๓.๔.๑ การขนส่ง และการจัดการกับสัตว์เพ่ือการขนส่ง ต้องใช้วิธีการที่ไม่ทําใหส้ัตว์ เครียด เจบ็ปวด หรือ
ทรมาน 

๓.๔.๒ การขนส่งสัตว์ต้องใช้ภาชนะท่ีคงทน แข็งแรง และในระหว่างการขนส่งต้องมีวิธีการควบคุมอุณหภูมิ
ให้เหมาะสมกับสัตว์และเปลีย่นแปลงน้อยที่สุด  

๓.๔.๓ ต้องจัดการให้สัตว์ได้รับออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอ และควบคุมคุณภาพนํ้า ให้เหมาะสมตลอด
การขนส่ง 

๓.๔.๔ ต้องทําความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์เพ่ือการขนส่ง ทั้งก่อนและหลังการขนส่งทุกคร้ัง 

๓.๕ การกักกัน และการพักสัตว์น้ํา

๓.๕.๑ หลังการขนส่งสัตว์ ต้องพักสัตว์ เพ่ือให้สัตว์ได้ปรับสภาพหลังการขนส่ง ก่อนนําสัตว์ไปใช้งานทาง
วิทยาศาสตร์และเพ่ือตรวจสุขภาพสัตว์ เบ้ืองต้น  

๓.๕.๒ กรณีที่นําสัตว์จากธรรมชาติหรือแหล่งเพาะเลี้ยงที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ ต้องกักกันสัตว์ เพ่ือ
ตรวจสุขภาพก่อนนําไปใช้ 

๓.๕.๓ ต้องมี มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการกักกันสัตว์นํ้า การฆ่าเช้ืออุปกรณ์  และการจัดการนํ้า

๔. การเลี้ยงสัตว์น้ํา 

๔.๑ เอกสารและการบนัทึกข้อมูล 

๔.๑.๑ ต้องมีมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOPs) เพ่ือจัดการการเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ การป้องกันการติด
เช้ือ การควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม และการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค สารพิษ และมลพิษ
ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงและใช้สัตว์   

๔.๑.๒ ต้องแสดงเอกสารมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOPs)  ไว้ ณ ที่ปฏิบัติงาน และจัดเก็บรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบ 

๔.๑.๓ ต้องบันทึกข้อมูลสถานภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ แสดงไว้ในพ้ืนที่เลี้ยงสตัว์ และมีระบบฐานข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ (ภาคผนวก ตารางที่ 2 ) 

๔.๑.๔ การบันทึกการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ 

๔.๑.๔.๑ ต้องตรวจประเมินสัตว์ทั้งลักษณะภายนอกและพฤติกรรมที่ปรากฎเป็นประจําทุกวัน และจดบันทึก
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ไว้ให้ตรวจสอบได้  

๔.๑.๔.๒ กรณีที่พบสิ่งผดิปกติเกิดขึ้นกับสัตว์ ต้องหาสาเหตุและดําเนินการแก้ไขทนัที และจดบันทึกไว้ให้
ตรวจสอบได้ 

๔.๒ ความหนาแนน่ของสัตว์น้าํ

๔.๒.๑ ต้องจัดการเลี้ยงสัตว์นํ้า โดยให้มีความหนาแน่นเหมาะสมกบัชนิดและขนาดของสัตว์ รูปร่างและ
ความลึกของบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า รวมท้ังปริมาตรของน้ํา  

๔.๓ อาหาร การใหอ้าหาร และคณุค่าทางอาหาร

๔.๓.๑ อาหารและการให้อาหาร 

๔.๓.๑.๑ ต้องเลือกใช้อาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับชนิดและอายุของสัตว์ ทั้งคุณค่าทางโภชนาการ และ
คุณสมบัติของอาหาร 

๔.๓.๑.๒ อาหารของสัตว์ ควรนํามาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหารสตัว์   

๔.๓.๒ คุณภาพของอาหารสัตว์นํ้าและการเก็บรักษา

๔.๓.๒.๑ เพ่ือคงคุณค่าทางอาหาร อาหารสัตว์ควรบรรจุในถุงปิดมิดชิดที่ป้องกันความช้ืนได้ และแยกเก็บใน
ห้องเก็บอาหารสัตว์โดยเฉพาะ มีการควบคุม อุณหภูมิ ความช้ืน และแสงสว่าง ปลอดจากแมลงและ
สัตว์ก่อความเสียหาย (vermin) 

๔.๓.๒.๒ อาหารสัตว์ที่เปิดถุงแล้ว ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมดิชิด ไม่ให้ถูกแสงและความช้ืน  

๔.๓.๒.๓ อาหารท่ีมีชีวิต ต้องมั่นใจว่าสะอาด ไม่มีเช้ือโรค และต้องมวิีธีการเลี้ยงและเก็บรักษาให้เหมาะสมกับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตน้ัน  

๔.๓.๒.๔ อาหารสด ต้องมั่นใจว่าสะอาด ไม่มีเช้ือโรค และต้องมีวิธีการเก็บรักษาให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร เพ่ือไม่ให้เสื่อมคุณภาพ   

๔.๓.๒.๕ ต้องมีแผนการให้อาหารท่ีเหมาะสม ทั้งวิธีการ ปริมาณ ขนาดของเม็ดอาหาร  คุณคา่ทางโภชนาการ 
ช่วงเวลาและความถ่ีในการใหอ้าหาร เพ่ือให้สัตว์ได้รับอาหารอย่างเพียงพอและไม่ทําใหคุ้ณภาพนํ้า
เสีย  

๔.๓.๒.๖ ต้องไม่นําอาหารหมดอายุมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์

๔.๔ การให้อาหารตัวอ่อนของสตัว์น้ํา

๔.๔.๑ ควรคํานึงถึงขนาดของอาหาร ปริมาณ คณุค่า และอาหารเสริม ให้เหมาะสมกับขั้นตอน (stage) การ
เจริญเติบโต 

๔.๕ อาหารสัตว์น้าํผสมยาหรือสารฆ่าเชื้อ

๔.๕.๑ การใช้อาหารผสมยาต้องกําหนดไว้ในโครงการให้ชัดเจน ภายใต้การกํากับดูแลของสัตวแพทย์
ผู้ชํานาญการ หรือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านโรคสัตว์นํ้า และใช้ในกรณีทีม่ีความจําเป็น เช่น การรักษาโรค 
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การศึกษาวิจัยทางด้านการควบคุมโรค เป็นต้น

๔.๕.๒ ยา หรือสารทีนํ่ามาใช้เพ่ือฆ่าเช้ือแบคทีเรีย หรือเช้ือโรค ควรเป็นยา หรือสารที่ได้รับการยอมรับแล้ว
ว่าสามารถนํามาใช้กับสัตว์นํ้าได้ 

๔.๕.๓ การใช้อาหารสัตว์นํ้าผสมยาหรือสารฆ่าเช้ือ ต้องติดตามสังเกตพฤติกรรมการกินของสัตว์นํ้า
ตลอดเวลา หากสัตว์ไม่กิน ควรหาวิธีการทําให้สัตว์กิน และต้องจดบันทึกข้อมูลสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดการให้อาหารผสมยาหรือสารฆ่าเช้ือ 

๕. พ่อพันธุ์แม่พนัธุ์ และการเพาะขยายพันธุ์  

๕.๑ การจัดการระบบการเล้ียงและสิ่งแวดล้อมสําหรบัพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ ต้องให้เหมาะสมกับชีววิทยา
การสืบพันธุ์ของสัตว์น้าํแต่ละชนิด  

๕.๑.๑ ควรปรับสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการสืบพันธ์ุของสัตว์นํ้าให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ แสง รูปแบบ
ของบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า อาหาร ความหนาแน่นของสัตว์ สัดส่วนของเพศ และชนิดของสัตว์นํ้าอ่ืนที่เลี้ยง
ร่วมกัน (ถ้าม)ี 

๕.๑.๒ มีหลักการคัดเลือกพ่อพันธ์ุ แม่พันธ์ุ  มีการจัดการพันธุกรรม และป้องกันการติดเช้ือ เพ่ือให้ได้ลูกที่มี
สุขภาพดีและปลอดโรค มีพันธุกรรมตามทีต้่องการ 

๕.๒ การกระตุ้นใหว้างไข ่

๕.๒.๑ ในกรณีทีใ่ช้ฮอร์โมนเพ่ือกระตุ้นให้สัตว์นํ้าวางไข่ ต้องทําด้วยวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

๕.๒.๒ การกระตุ้นให้สัตว์นํ้าวางไข่ด้วยฮอร์โมนน้ันต้องทําหรือควบคุมโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้สตัว์ตายหรือบาดเจ็บ และป้องกันผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ได้รับผลแทรกซ้อนทีอ่าจเกิดขึ้นจาก
การใช้ฮอร์โมน 

๖.  การควบคุมสขุภาพและโรคของสัตว์น้ํา 

๖.๑ สถานทีเ่ลี้ยงสตัว์น้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพสัตว์น้ํา และมี
รายงานการดําเนนิการอยา่งสมํ่าเสมอ 

๖.๒ มีวิธีการ และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพือ่ป้องกันโรคมาสูส่ัตว์น้าํที่เลีย้งไว้ในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์
น้ํา 

๖.๓ ต้องมีโปรแกรมตรวจสอบและจัดการคุณภาพน้ําที่สง่ผลต่อสุขภาพ เนื่องจากความเครียดของ
สัตว์ มีระบบการตรวจติดตามและรายงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อป้องกัน กําจัดโรคและมลพิษ  

๖.๔ ควรมีระบบการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยําเพื่อวินิจฉัยโรคใหไ้ด้ต้ังแต่ระยะเริ่มต้น และหาสาเหตุของ
โรคและหาวิธกีารควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง 

๖.๕ เม่ือพบสัตว์น้าํเปน็โรคต้องแยกซากสัตว์น้ําออกไปจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้าํให้เร็วที่สุด  และเก็บ
ตัวอย่างอาหาร น้ํา และสัตว์ทันที เพื่อนาํไปตรวจวินิจฉัย  
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๖.๖ • ต้องทําการตรวจติดตามการแสดงออกของสัตว์ทุกวัน หากสัตว์เครียดจะแสดงอาการ เช่น การ
กินอาหารลดลง มีพฤติกรรมผิดปกติ มีการเปลี่ยนสหีรอืมีรอยแผล เป็นต้น  

• ในกรณีทีส่ัตว์ผ่านเหตุการณ์ที่อาจทาํใหส้ัตว์เกิดความเครียดต้องใหก้ารดูแลเป็นพเิศษในช่วง 
๕ วันแรก ซ่ึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

๗. การใช้และปฏิบัติต่อสัตว์น้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

๗.๑ ก่อนการใชส้ัตว์ต้องมีโครงการท่ีเสนอขอใช้สัตว์ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) 

๗.๒ การปฏิบัติต่อสัตว์น้ําต้องกระทําโดยผูท้ี่มีความชํานาญ และได้รับการฝกึอบรมมาก่อนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้สตัว์เครียด บาดเจ็บ หรือมีอาการผิดปกติอ่ืนๆ 

๗.๓ การเลือกใช้สตัว์น้ํา 

๗.๓.๑ สัตว์นํ้าที่นํามาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ ควรเลือกใช้สายพันธ์ุที่มีพันธุกรรมคงที่ มีคุณภาพสุขภาพ
และมาจากแหล่งเดียวกันตลอดโครงการ 

๗.๓.๒ การนําสัตว์นํ้าจากธรรมชาติ หรือการนําสัตว์นํ้าที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธ์ุมาใช้ ควรดําเนินการ
เฉพาะในกรณทีี่จําเป็นเท่าน้ัน  

๗.๓.๓ การนําสัตว์ป่าคุ้มครองมาใช้ ควรดําเนินการเฉพาะในกรณทีี่จําเป็นเท่าน้ัน และต้องดําเนินการให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๗.๔ ต้องเลือกใช้ ชนิด/สายพันธุส์ัตว์ใหเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๕ ควรจับ สัมผัสหรือรบกวนสตัว์เท่าที่จําเปน็ เพื่อให้สัตว์เกิดความเครียดน้อยที่สุด  

๗.๖ หากต้องจับสตัว์น้ํามาปฏิบติัการหลายครัง้ แต่ละครัง้ต้องมีช่วงเวลาให้สัตว์น้าํได้พกัและฟื้นตัว
เพื่อลดความเครียดก่อนที่จะนําสัตว์กลบัมาปฏิบัติการอีก  

๗.๗ การนําสัตว์น้าํมาปฏิบัติการ ในบางกรณีอาจต้องใช้วิธีการเพื่อลดความเครียดของสัตว์ ก่อนที่จะ
นําสัตว์มาปฏิบัติการ และต้องคํานึงถึงระยะเวลาท่ีสัตว์จะคลายความเครียด 

๗.๘ วิธีการท่ีใช้เพือ่ลดความเครยีด ต้องเป็นทีย่อมรับและอ้างอิงได้

๗.๙ การจับสัตว์น้าํต้องทําด้วยวิธีที่ไม่ทําใหเ้กิดความเสียหายต่อเกล็ด ผิวหนัง กระดอง และเย่ือเมือก
ของสัตว์ 

๗.๑๐ การผ่าตัดสัตว์น้ํา 

๗.๑๐.๑ การผ่าตัดสัตว์นํ้า ควรทําโดยสัตวแพทย์ หรอืผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการ
ผ่าตัดแบบปลอดเช้ือภายใต้การกํากับของสัตวแพทย์หรอืผู้เช่ียวชาญ 

๗.๑๐.๒ ผู้ทําการผ่าตัด ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติโดยใช้หุ่นจําลองหรือซากสัตว์ก่อนจนกว่าจะชํานาญ

๗.๑๐.๓ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผ่าตัดต้องสะอาดและปลอดเช้ือเพ่ือป้องกันการติดเช้ือและทําให้แผล
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หายเร็วขึ้น

๗.๑๐.๔ ก่อนทําการผ่าตัดควรงดอาหารสัตว์อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง 

๗.๑๐.๕ ต้องมีวิธีการเตรียมการบริเวณที่เปิดปากแผลผ่าตัดให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนัง เย่ือเมือก เน้ือเย่ือ
ให้น้อยที่สุดและลดการติดเช้ือ 

๗.๑๐.๖ การเลือกใช้ยาสลบสัตว์ ต้องเลือกใช้ยาสลบที่เป็นที่ยอมรับ อ้างอิงได้ และมีข้อมูลต่างๆเก่ียวกับการ
สลบ การฟ้ืนตัวที่ชัดเจน และต้องมีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน  

๗.๑๐.๗ ภายหลังการผ่าตัดสัตว์  ผู้ดูแลสัตว์ต้องจัดการให้แผลหายเร็วที่สุด โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง เช่น คุณภาพของนํ้า สัตว์อ่ืนๆ ทีอ่ยู่ร่วมบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้า (ถ้ามี) คุณค่าอาหารสัตว์ ระดับ
ของฮอร์โมน การเปลี่ยนแปลงสมดุลของนํ้า/อิออน เน่ืองจากแผลท่ีเปิด และการติดเช้ือระหว่างหรือ
หลังการผ่าตัด เป็นต้น 

๗.๑๐.๘ การเลี้ยงสัตว์หลังการผ่าตัด ต้องจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์นํ้าให้เหมาะสม ง่ายต่อการตรวจสอบ ลดการ
ปนเป้ือน และพิจารณาความเหมาะสมของสัตว์อ่ืนๆที่เลี้ยงร่วมกัน (ถ้าม)ี 

๗.๑๑ การใหส้ารกับสัตว์น้ําและอุปกรณ์ที่ใช ้

๗.๑๑.๑ การให้สารโดยการแพร่ผ่านเหงือก  
ต้องคํานึงถึง ความสามารถในการละลายนํ้า/ไขมันของสาร ขนาดโมเลกุลและความเข้มข้นของสาร 

๗.๑๑.๒ การให้สารทางปาก  

๗.๑๑.๑ ปริมาตรของสารที่จะให้ทางปาก ควรดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ (ถ้ามี) เช่น การให้สาร
ทางปากปลาต้องไม่เกินร้อยละ ๑ ของน้ําหนักตัว (๑ มลิลลิิตร ต่อ ๑๐๐ กรัม) เป็นต้น 
ในบางกรณีอาจต้องทําให้สัตว์สลบอย่างต้ืน(light anesthesia)ร่วมด้วยเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์นํ้าด้ิน 
หรือ อาเจียน  

๗.๑๑.๒ การใช้ท่อยางหรือพลาสติกที่ยืดหยุ่น กระบอกฉีดยา หรือเข็มสําหรับป้อนสารทางปาก ต้องเลือกใช้
ขนาดให้เหมาะสมกับสัตว์  และต้องระบุไว้ในโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ให้ชัดเจน 

๗.๑๑.๓ การฉีดสารเข้าตัวสัตว์อาจใช้วิธีการฉีดเข้าเส้นเลือด กล้ามเน้ือ หรือ ช่องท้อง 

๗.๑๑.๓.๑ การฉีดสารเข้าตัวสัตว์ต้องระมัดระวังโดยเลือกใช้ขนาดของเข็มและปริมาตรของสารให้เหมาะสมกับ
สัตว์ ตามมาตรฐานที่ยอมรับและอ้างอิงได้ และต้องระบุไว้ในโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ให้ชัดเจน  

๗.๑๑.๓.๒ การฉีดสารเข้ากล้ามเน้ือ (Intramuscular injection) อาจฉีดเข้ากล้ามเน้ือหลัง หรือกล้ามเนื้อบริเวณ
ท้อง โดยต้องระวังไม่ให้พลาดถูกเส้นข้างตัว (Lateral line) ไขสันหลัง และเส้นเลือด  

๗.๑๑.๓.๓ การฉีดสารเข้าช่องท้อง (Intraperitoneal injection) ต้องระวังไม่ให้ถูกอวัยวะภายในช่องท้อง 
เพราะอาจทําให้เกิดการอักเสบและการเกิดพังผืดยึดติดได้  

๗.๑๑.๓.๔ การฉีดสารเข้าเส้นเลือด (Intravascular injection) ควรฉีดเข้าทางเส้นเลือดดํา เลือกใช้ในกรณีที่
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ต้องการให้สารออกฤทธ์ิอย่างรวดเร็ว และไม่ต้องผ่านการดูดซึมทางกล้ามเน้ือหรือช่องท้อง

๗.๑๒ การฝัง หรือ สอดใส่วัสดุเขา้ในตัวสัตว์

๗.๑๒.๑ วัสดุที่จะใช้ฝังหรือสอดใส่เข้าไปในตัวสัตว์ ต้องปลอดเช้ือและมีคุณสมบัติที่เข้ากันได้ทางชีวภาพกับ
สัตว์น้ัน  และใช้วิธีการที่ปลอดเช้ือในการฝังหรือสอดใส่เข้าตัวสัตว์  

๗.๑๓ การทําและติดเครื่องหมายสตัว์  

๗.๑๓.๑ • การเลือกวิธีการทําเคร่ืองหมายต้องคํานึงถึงธรรมชาติของสัตว์และระยะเวลาการจับสัตว์ 
ระยะเวลาของโครงการ ปริมาณของเน้ือเย่ือที่จะถูกทําลาย แนวโน้มที่จะเกิดความเจ็บปวด 
ความเครียดและความเสี่ยงในการติดเช้ือ ในบางกรณีอาจต้องวางยาสลบหรือทําให้สัตว์สงบก่อน
การทําเคร่ืองหมาย  

• วิธีการที่ใช้ควรเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ง่ายต่อการสังเกต คงทน ไมม่ีผลระยะยาวต่อสุขภาพ 
พฤติกรรม การเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต  

• วิธีการทําเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์ ต้องหลีกเลี่ยงการทําให้สตัว์เจ็บปวดหรือทรมาน และไม่เกิด
ความระคายเคืองหรือเป็นพิษกับสัตว์  หากจําเป็นต้องทําให้สัตว์เจ็บปวด ต้องให้เจ็บปวดน้อยที่สุด  
ทั้งในระหว่างการดําเนินการหรือหลังการทาํเคร่ืองหมาย 

• ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ 

๗.๑๓.๒ การติดหรือทําเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์นํ้าต้องคํานึงถึง นํ้าหนัก ขนาด รูปรา่ง และชนิด ของอุปกรณ์
และวิธีการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเครียดต่อสัตว์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรม สรีรวิทยาและความอยู่รอด
ของสัตว์ และต้องทําตามวิธีการปฏิบัติที่ยอมรับและอ้างอิงได้  

๗.๑๓.๓ การทําหรือติดเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์ ควรใช้วิธีการที่ไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ และมีความคงทน
ตลอดช่วงเวลาของโครงการ  

๗.๑๓.๔ การทําหรือติดเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์ไม่ควรใช้วิธีการที่ต้องตัด หรือทําลายเนื้อเย่ือสัตว์ 

๗.๑๓.๕ วิธีการทําเคร่ืองหมายที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อเน้ือเย่ือสัตว์ เช่น  ตีตรา สัก หรือการขลิบครีบ
หลัก หากจําเป็นต้องใช้วิธีการเหล่าน้ีเน่ืองจากไม่มีวิธีการอ่ืนทดแทนได้ ต้องเขียนไว้ในโครงการและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกส. ก่อนจึงจะดําเนินการได้  

๗.๑๔ การเก็บตัวอย่างจากตัวสัตว์

๗.๑๔.๑ การเก็บตัวอย่างเช่น เลือด หรือของเหลว จากตัวสัตว์ต้องทําด้วยวิธีการท่ีปลอดเช้ือและได้รับการ
ยอมรับ ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิด ขนาด ของสัตว์นํ้า  และเก็บตัวอย่างในปริมาณที่
เหมาะสมต่อสตัว์นํ้าแต่ละชนิด  เช่น ปริมาตรของตัวอย่างเลือดที่เก็บจากตัวสัตว์แต่ละคร้ังไม่ควร
เกิน ๑ มลิลลิิตรต่อนํ้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม  

๗.๑๔.๒ การเก็บตัวอย่างเลือดสัตว์หลายครั้งต่อเน่ืองกัน ต้องมีระยะพักเพ่ือให้สัตว์ได้สร้างเม็ดเลือดแดง
ทดแทน 
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๗.๑๔.๓ การเก็บตัวอย่างเน้ือเย่ือจากสัตว์ต้องทําด้วยวิธีการที่ได้รับการยอมรับ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับชนิด ขนาด ของสัตว์นํ้า  

๗.๑๔.๔ การใช้ยาสลบ ยาระงับประสาท หรือวิธีการเพ่ือควบคุมให้สัตว์นํ้าสงบก่อนที่จะเก็บตัวอย่างจากสัตว์
นํ้าหรือสอดใส่อุปกรณ์ในตัวสัตว์นํ้า ต้องคํานึงว่ายาหรือวิธีการน้ันไม่มีผลกระทบต่อ ตัววัดกําหนดค่า 
ที่ต้องการศึกษา  

๗.๑๕ การใชเ้ชื้อโรค สารก่อมะเร็งหรือสารพิษต่างๆ ต้องกระทําภายใต้ห้องปฏิบัติการท่ีปอ้งกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและสารพิษ โดยต้องระบุไว้ในข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน และนําเสนอ
ให้ คกส. พิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะดําเนินการ 

๗.๑๖ การยุติการทดลอง และเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการทําใหส้ัตว์ตายอย่างสงบ 

๗.๑๖.๑ โครงการที่ใช้สตัว์ ที่ทําให้สัตว์เครียด เจ็บปวดรุนแรง ยาวนาน ไม่สามารถบรรเทาได้ ให้กําหนด
humane endpoint ไว้ให้ชัดเจน ในบางกรณีอาจต้องทําการศึกษาเบ้ืองต้น (pilot study) เพ่ือ
กําหนด endpoint 

๗.๑๖.๒ หากการศึกษานั้นทําให้สัตว์นํ้าเกิดความเจ็บปวด หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องตรวจสอบสุขภาพสัตว์และ
สิ่งแวดล้อมทุกวัน และบ่อยครั้งกว่าปกติ หากพบว่าสัตว์มีอาการรุนแรงเกินความจําเป็น ต้อง
ดําเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ โดยไม่รอให้สัตว์ต้องเจ็บปวดทรมานจนตาย  

๗.๑๗ การศึกษาท่ีใชวิ้ธีการ negative reinforcement ควรทําการศึกษานําร่อง หรือ ทบทวน
เอกสาร เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้สตัว์น้ํา เครียด เจ็บปวดหรือทรมานน้อยทีสุ่ด 

๗.๑๘ การใชส้ัตว์น้าํที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม (Genetic Modified Fishes) ควรดําเนินการด้วยวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงได้ 

๗.๑๘.๑  การนําสัตว์นํ้าที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมาใช้ในการศึกษาต้องทําการดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเน่ือง และบันทึกข้อมูลโดยละเอียด 

๗.๑๘.๒ การนําสัตว์นํ้าที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมาใช้ในการศึกษา ต้องระวังไม่ให้สัตว์หลุดออกไปสู่
สิ่งแวดล้อม และไม่นําไปใช้เป็นอาหารของคนและสัตว์ 

๘. การจัดการกับสัตว์หลงัสิน้สดุการใชส้ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

๘.๑ โครงการที่ขอใช้สัตว์ต้องระบุให้ชัดเจนว่าหลังสิ้นสุดโครงการจะดําเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ
อย่างไร กรณีที่ต้องการให้สัตว์มีชีวิตอยู่หรือนําสัตว์ไปเลี้ยงหรือใช้ต่อ  ต้องอธิบายเหตุผลความ
จําเป็นและระบุไว้ในโครงการให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรกับสัตว์และต้องได้รับการพิจารณา
อนุญาตจาก คกส. ก่อนจึงจะดําเนินการได้ ทั้งน้ีต้องไม่นําสัตว์ไปบริโภค หรือปล่อยสู่ธรรมชาติ   

๘.๒ หลังสิ้นสุดการใช้สัตว์นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้เช้ือโรค สารก่อมะเร็ง หรือสารพิษต่างๆ 
ต้องทําให้สัตว์ตายอย่างสงบและป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค สารก่อมะเร็ง หรือสารพิษ 
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับและอ้างอิงได้  
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๙. การทําให้สัตว์น้ําตายอยา่งสงบ

๙.๑ การทําให้สัตว์ตายต้องเลือกใช้วิธีการที่ทําให้สัตว์ตายอย่างสงบและรวดเร็ว ตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน World Organization for Animal Health (Office International 
des Epizooties ,OIE)   

๙.๒ หากต้องการเก็บรักษาสภาพสัตว์นํ้า โดยการแช่ในนํ้ายาเคมี  เช่น  ฟอร์มาลิน 

ต้องทําให้สัตว์นํ้าตายอย่างสงบก่อน และต้องดําเนินการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ 

๑๐ การจัดการซากสัตว์ 

๑๐.๑ หลังการทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ หากไม่นําไปทําลายในเตาเผาซาก หรือการกําจัดด้วยเคร่ือง 
digester ทันที ต้องเก็บซากสัตว์ไว้ในตู้แช่แข็งเพ่ือรอการทําลายต่อไป 

๑๐.๒ กรณีที่มีการใช้เช้ือโรคกับสัตว์มาก่อน ต้องทําการ autoclave เพ่ือฆ่าเช้ือในซากสัตว์น้ันก่อนที่จะ
นําไปทําลายในเตาเผาซาก หรือ digester ต่อไป 

๑๐.๓ กรณีที่มีการใช้สารพิษ สารก่อมะเร็ง หรือสารกัมมันตรังสี ในสัตว์ทดลองมาก่อนต้องดําเนินการ
จัดการซากสัตว์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการยอมรับของสากล 

๑๐.๔ กรณีที่ใช้เตาเผาซาก เตาเผาซากต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

๑๐.๕ กรณีที่ไม่มีเตาเผาซากหรือ digester ต้องส่งให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดําเนินการ
และต้องติดตามให้หน่วยงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กําหนด  

๑๑. บุคลากรทําหน้าทีเ่ก่ียวข้องกับ การเลี้ยง และการใช้สัตว์น้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

๑๑.๑ ต้องจัดให้มีบุคลากรที่จําเป็นและมีความรู้เพ่ือการเลี้ยงและใช้สัตว์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

• หัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์  

• สัตวแพทย์ประจําหน่วย/ผู้ชํานาญการเลี้ยงและใช้สัตว์น้ํา  

• พนักงานเลี้ยงสัตว์  

• นักวิทยาศาสตร์/เทคนิเชี่ยน  

• ช่างเทคนิค/วิศวกร  

• เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

คุณสมบัติและหน้าที่ ดูภาคผนวก 

๑๑.๒ ควรมีอัตราบุคลากรเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์นํ้า การดูแลจัดการสถานที่เล้ียงสัตว์นํ้า และการซ่อมบํารุง 
ตลอดปีทั้งในเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน 

๑๑.๓ บุคลากรที่ต้องปฏิบัติการกับสัตว์นํ้าอันตรายหรือมีพิษต้องได้รับการฝึกอบรม และมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติกับสัตว์นํ้าชนิดน้ันเป็นอย่างดี ต้องปฏบัิติการโดยมีผู้ร่วมงานช่วยปฏิบัติ และควรมีอุปกรณ์เพ่ือ
พยาบาลกรณีเกิดอันตรายฉุกเฉินไว้ให้พร้อม 
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แนวทาง รายละเอียด
๑๑.๔ บุคลากรที่ทําการผ่าตัดสัตว์นํ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชํานาญการที่จะปฏิบัติงานได้   

๑๑.๕ บุคลากรที่ทําการสลบสัตว์นํ้า ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชํานาญการที่จะปฏิบัติงานได้  
และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระหว่างการปฏิบัติ 

๑๑.๖ บุคลากรที่ให้สารสัตว์นํ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี หรือกระทําการ
ภายใต้การกํากบัของสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านโรคสัตว์นํ้า 

๑๑.๗ บุคลากรที่จะทําการเก็บตัวอย่างจากตัวสัตว์นํ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เป็น
อย่างดีมาก่อน  

๑๑.๘ บุคลากรที่ต้องทําให้สัตว์นํ้าตายอย่างสงบ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชํานาญการที่จะ
ปฏิบัติงานได้  ภายใต้การกํากบัดูแลของสัตวแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญ 

๑๒. การจัดการดา้นอาชีวอนามัยของบุคลากร 
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ภาคผนวก  

ตารางท่ี 1 ตัววัดกําหนดค่าคุณภาพน้ํา (parameter) สําหรับสัตว์น้ําจืด และสัตว์น้ําเค็ม    

ตัววัด
กําหนดค่า 

สัตว์น้ําจืด สัตว์น้ําเค็ม คําแนะนํา 

Temperature 20 – 32 องศา
เซลเซียส 

ข้ึนอยู่กับชนิดของ
สัตว์น้ํา 

Dissolved 
Oxygen 

ไม่น้อยกว่า 5 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ไม่น้อยกว่า 5 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ควรตรวจวัดตลอดเวลาอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้ามีการ
เลี้ยงสัตว์ท่ีความหนาแน่นสูง (มากกว่า 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ตันน้ํา) 

pH 7.5 ถึง 9 7.5 ถึง 8.5 ควรตรวจวัดตลอดเวลาอย่างสมํ่าเสมอโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้ามีการ
เลี้ยงสัตว์ท่ีความหนาแน่นสูง (มากกว่า 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ตันน้ํา) 

Ammonia  
(un-ionized) 

0  ถึง 0.02 

มิลลิกรัม/ลิตร 

0 ถึง 0.0125 

มิลลิกรัม/ลิตร 

ควรตรวจสอบทุกวัน 

Nitrate 0 ถึง 3.0  
มิลลิกรัม/ลิตร 

ข้ึนอยู่กับชนิดของ
สัตว์น้ํา 

ควรตรวจสอบทุกอาทิตย์ 

Nitrite 0 ถึง 0.1 

มิลลิกรัม/ลิตร 

0 ถึง 0.2 มิลลิกรัม/
ลิตร 

ควรตรวจสอบทุกวัน 

Chlorine 0 ถึง 0.01 
มิลลิกรัม/ลิตร 

ไม่ต้องตรวจสอบ ต้องตรวจสอบทุกคร้ังท่ีมีการใช้น้ําประปา 

 Total 
hardness 
(CaCO3) 

50 ถึง 450 
มิลลิกรัม/ลิตร 

>125 มิลลิกรัม/ลิตร ควรตรวจสอบนํ้าท่ีนํามาใช้ เพราะจะมีผลต่อ pH และมีการ
ตรวจสอบทุกอาทิตย์ 

Total 
alkalinity 
(CaCO3) 

50 ถึง 450 
มิลลิกรัม/ลิตร 

>150 มิลลิกรัม/ลิตร ควรตรวจสอบนํ้าท่ีน้ํามาใช้ เพราะจะมีผลต่อ pH และมีการ
ตรวจสอบทุกอาทิตย์ 

Salinity 0.1 ถึง  5 ส่วน
ในล้านล้านส่วน 

28 ถึง 35 ส่วนในล้าน
ล้านส่วน 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก Canadian Council on Animal Care. 2005); หน่วย มิลลิกรัม/ลิตร ยกเว้น สําหรับ pH, 

อุณหภูมิ และ ความเค็ม 
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ตาราง 2 รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลสถานภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์นํ้า และเอกสารอ่ืนๆที่จําเป็น 

 หัวข้อ  บันทึก 

๑. ข้อมูลสถานภาพการเลี้ยงและใช้สัตว์ที่ต้องแสดงในพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์นํ้า  

 • แหล่งที่มาของสัตว์นํ้า และวันที่นําเข้ามาเลี้ยง  

 • ชนิด สายพันธ์ุ เพศ จํานวน  

 • อายุ ขนาด และนํ้าหนัก   

 • ช่ือ ผู้รับผิดชอบ และรายช่ือที่สามารถติดต่อกรณีฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์  

 • หมายเลขที่ได้รับอนุญาต หมายเลขใบรับรองจาก คกส. และ วันหมดอายุ  

 • ประวัติการเคลื่อนย้าย (เช่น เคยเลี้ยงไว้ในห้องไหนมาก่อน)  

 • บันทึกการเลี้ยงประจําวัน และตารางการให้อาหาร  

 o การให้อาหาร  

 o การดูแล   

 o วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์นํ้าตามที่โครงการกําหนด  

 o การตรวจวัดคุณภาพนํ้า  

 • สัตว์นํ้าบาดเจ็บ เป็นโรค สัตว์นํ้าตาย  

๒. เอกสารอ่ืนๆ ที่ต้องจัดเก็บไว้ในสํานักงาน  

 • เอกสารและฐานข้อมูลของสถานที่เลี้ยงสัตว์นํ้า  

 • ประวัติของสัตว์นํ้า ที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด รวมทัง้โรคที่เกิดขึ้น และ คุณภาพสขุภาพ  

 • กฎ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้อง  

 • สําเนาของโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์นํ้า  
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ตารางที่ 3 ประเมินอาการทางคลินิกสําหรับสัตว์นํ้า ที่เก่ียวกับงานวิจัยและงานทดสอบ 

ลักษณะภายนอก ปกติ/ไม่ปกติ ลักษณะของตา

 ลักษณะครีบ และผิวหนัง (Tumball et al., 1998) 

 เมือกของสัตว์นํ้าที่เกิดขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงของสีผิว 

 การเกิดแผลเลก็ ๆ ตามร่างกาย (Furevik et al., 1993) 

  

การตรวจวัดอาการทางคลินกิ ปริมาณอาหารที่สัตว์นํ้ากิน

 การหายใจของสัตว์นํ้า

  

พฤติกรรมสัตว์น้ํา ลักษณะการว่ายนํ้า

 พฤติกรรมการแยกฝูง

 ลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

 การกินอาหารน้อยลง
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ตาราง 4 คุณสมบัติและหน้าที่ของบุคลากรที่ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์  

ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่

หัวหน้าหน่วย

เล้ียงสัตว์   

  

-ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทางด้านการ

เล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง ไม่น้อยกว่า ๕ ป ี

-ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการเล้ียงและใช้

สัตว์ทดลอง และจรรยาบรรณการใช้สัตว ์

-คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาตรีในสาขาที่

เกี่ยวข้อง เช่น สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์  

เทคนิคการสัตวแพทย์  สัตวบาล  

-ต้องมีความรู้/ประสบการณ์ดา้นการบริหาร

จัดการ 

 

-เปน็หัวหน้าหนว่ยสัตว์ทดลอง ควบคุมการบรหิาร

จัดการหน่วยสัตว์ทดลอง 

-เป็นกรรมการและเลขานุการของ คกส. 

-จัดทําแผนพัฒนางานเล้ียงและใช้สัตว์ของสถาบัน

และงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์แหง่ชาติฯ เสนอต่อ คกส.  

-บริหารจัดการการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลองให้ได้

มาตรฐานและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ 

-พัฒนา ปรับปรงุหน่วยสัตว์ทดลอง ให้ได้มาตรฐาน

และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว ์

-จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปีของ

หน่วยเล้ียงสัตวเ์สนอต่อ คกส.  

-จัดทํา job description ของบุคลากรใน

หน่วยงาน 

-ติดตามและประเมินการปฏิบัตงิานของบุคลากร

ในหน่วยงาน 

ฯลฯ 

สัตวแพทย์
ประจําหน่วย/
ผู้ชํานาญการ
เล้ียงและใช้

สัตว์  

 สัตวแพทย์ประจําหน่วย 
-คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาตรี สัตว
แพทยศาสตร์  

-ผ่านการอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
-มีประสบการณ์ด้านการเล้ียงและใช้สัตว์ไม่ต่ํา
กว่า ๕ ป ี
ผู้ชํานาญการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง 
-คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคการ
สัตวแพทย์ สัตวศาสตร์  

-ควบคุมและติดตามการเล้ียงสัตว์ทดลอง การ
ป้องกันการติดเช้ือ การควบคุมสภาพแวดล้อม 
การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคและ
สารพิษ  

-ควบคุมและติดตามโครงการวิจยัที่ใช้สัตว์ ใน
หน่วยเล้ียงสัตว ์

-เป็นกรรมการของ คกส. 
-ควบคุมกํากับดแูลการปฏิบัติการกับสัตว์ การวาง

ยาสลบ  การผ่าตัด และการทําให้สัตว์ตาย
อย่างสงบ 
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ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่

-ผ่านการอบรมด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
-มีประสบการณ์ด้านการเล้ียงและใช้สัตว์ไม่ต่ํา

กว่า ๕ ป ี
 

-ตรวจและประเมินสุขภาพสัตว ์
-วินิจฉัยโรคและการชันสูตรซากสัตว ์
-ควบคุมการสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์

สัตว์ทดลอง 

พนักงานเล้ียงสัตว ์
 

-คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ ปวช. ประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขาสัตวศาสตร ์

-ผ่านการอบรมการเล้ียงสัตวท์ดลอง และ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์    

-ปฏิบัติหน้าที่เล้ียงสัตว์ ป้องกันการตดิเชื้อ ควบคุม

สภาพแวดล้อม ป้องกันการแพรก่ระจายเช้ือโรค

และสารพิษ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

-เล้ียงสัตวใ์ห้อยูด่ี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด และ

ไม่ติดเชื้อ 

-ป้องกันการติดเช้ือ 

-ควบคุมสภาพแวดล้อม 

-ป้องกันการแพร่กระจายมลพษิและสารพิษทีเ่กิด

จากการเล้ียงและใช้สัตว์ 

-ปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิทยาศาสต
ร์/เทคนิเชี่ยน  

 

-คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาตรี สาขา

วิทยาศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิค

การแพทย ์

-ผ่านการอบรมการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง

และจรรยาบรรณการใช้สัตว์  

-เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์/ผู้ชํานาญการ/นักวิจัยของ

หน่วยสัตวท์ดลอง 

-ตรวจวิเคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบทาง

วิทยาศาสตร ์

-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกร/  
ช่างเทคนิค 

-วิศวกร - คุณวฒุิไม่ต่ํากว่าปรญิญาตรี 

วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าหรอืเครื่องกล 

-ช่างเทคนิค -คุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ปวส. สาขา

ช่างไฟฟ้า/เครื่องกล 

-ผ่านการอบรมการบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงสัตว์ให้เป็น

ระบบ 

-ผ่านการอบรมการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง

และจรรยาบรรณการใช้สัตว ์

-ดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษา  ระบบต่างๆ (การ

ควบคุมส่ิงแวดล้อม ป้องกันการติดเชือ้ ป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือโรคและสารพิษ ฯลฯ)  เครื่องมือ 

อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเล้ียงสัตว์ทดลอง 

-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เจ้าหน้าที่ -คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ ปวส. สาขาบริหารจัดการ -ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานพัสดุ งานบญัชี 
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ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่

ธุรการ 

 

บริหารธุรกิจ บญัชี เลขานุการ หรือที่

เกี่ยวข้อง 

-สามารถใช้อุปกรณ์สํานักงานและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์พืน้ฐานได ้

-มีความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

-ผ่านการอบรมด้านงานธรุการ งานสารบัญ 

งานพัสด ุ

งานการเงิน 

-ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ คกส. 

-ประสานงานดา้นการส่ังสัตว์ การรับสัตว์ การ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวกับการเล้ียงและใช้สัตว ์

-ประสานงานบคุลากรในฝ่ายตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

-ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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