
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  นโยบายการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสตัว 
 

 ตามที่สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติไดประกาศใหมีจรรยาบรรณการใชสัตว และได
ดําเนนิการสนบัสนุนใหมีการพัฒนาการเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานวจิัย งานทดสอบ งานผลิตชวีวัตถุ
และงานสอนใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหไดรับผลงานทีแ่มนยําเปนทีย่อมรับของนานาชาติ และไมทํา
ใหเกิดการตอตานจากองคกรเอกชนตาง ๆ นั้น 
 
 มหาวิทยาลยัมหิดล ไดตระหนักถงึความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพและสวัสดิภาพของสัตวที่ถูก
นํามาใชในการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถ ุการสอน การสืบสายพนัธุและการเพาะขยายพนัธุเพื่อ
บริการ วาจะตองอยูในระดับมาตรฐานสากลและไดรับการดูแลและการปฏิบัติอยางถูกตองตามหลัก
จรรยาบรรณการใชสัตว อันจะสงผลใหงานวิจยัของมหาวทิยาลยัมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
จึงเหน็สมควรกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานในมหาวทิยาลยั ที่มกีารเลี้ยงและการใชสัตวเพื่อการวิจยั
การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การสอน การสืบสายพันธุ และการเพาะขยายพนัธุเพื่อบริการ ใหมีการ
กํากับดูแลการเลี้ยง และการใชสัตวตามมาตรฐานสากล ดังนี ้
 
ขอ 1.  คณะกรรมการกาํกับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวภายในหนวยงาน 
 

1.1  ใหทุกหนวยงานที่มกีารเลี้ยงและการใชสัตวแตงตั้ง  “คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง 
และการใชสัตวของคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย” ซึง่ประกอบดวยประธานและกรรมการ  เพื่อติดตามและ  
ดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวของหนวยงาน ตลอดจนประเมินแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน โดยมี
องคประกอบดังนี ้

1.1.1 กรรมการจากกรรมการประจําคณะ หรือกรรมการบริหารสถาบัน สํานกั ศูนย 
1.1.2 นักวจิัยที่มีประสบการณเกีย่วกับการเลี้ยงและการใชสัตวอยางนอย 1 คน 



1.1.3 สัตวแพทยหรือบุคลากรที่ผานการฝกอบรม หรือมีประสบการณทางดาน
วิทยาศาสตรสัตวทดลอง หรืออายุรศาสตรสัตวทดลอง 

1.1.4 บุคคลภายนอกที่ไมเกีย่วของกับการใชสัตวทดลองอยางนอย 1 คน 
1.1.5 ผูทรงคุณวุฒทิี่เกีย่วของที่หนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม 

1.2  คณะกรรมการกาํกับดแูลการเลี้ยงและการใชสัตว คณะ/สถาบนั/สํานัก/ศูนยมีอํานาจและ 
หนาที่ความรบัผิดชอบดังนี ้

1.2.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการเลีย้งและการใชสัตวของหนวยงานให
สอดคลองกับนโยบาย ฯ ของมหาวทิยาลัย และจรรยาบรรณการใชสัตวของ
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

1.2.2 พิจารณาโครงการที่มกีารใชสัตวในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต
ชีววัตถทุี่มีผูเสนอ 

1.2.3 ติดตาม ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตวและบริเวณที่เกีย่วของอยางนอยทุก 6 เดือน 
1.2.4 จัดการใหหนวยงานเลีย้งสัตวดําเนินการอยางมีมาตรฐานตามที่กาํหนดไวใน

จรรยาบรรณการใชสัตว 
1.2.5 รายงานผลการพิจารณาโครงการและการตรวจสอบสถานที่พรอมขอเสนอแนะตอ

คณบดี/ผูอํานวยการ 
 
ขอ 2.  โครงการวิจัยทีเ่กีย่วกับสัตว 

2.1 ใหผูที่ประสงคจะใชสัตวเสนอโครงการทีม่กีารใชสัตวเพือ่การวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว 
วัตถุและการสอนตอคณะกรรมการฯ ทั้งนีจ้ะตองมีรายละเอียดตอไปนีใ้หชัดเจน 

2.1.1 ชื่อโครงการทีส่มบูรณ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.1.2 ชื่อหัวหนาโครงการ และผูรวมงาน 
2.1.3 เหตุผลในการแสดงวาโครงการจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ/

หรือนําไปสูความรูใหมทางวชิาการ 
2.1.4 วัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน 
2.1.5 หลักฐานอางอิง เพื่อแสดงวาโครงการวิจยัที่เสนอไมเปนการทําซ้าํกับที่ผูอ่ืนทํามา

กอน ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร 
2.1.6 กรณีเปนสัตวปาตาม พ.ร.บ. คุมครองและสงวนสัตวปา ตองมีเอกสารอนุญาต

จากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
2.1.7 วิธีการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกบัสัตว ตองระบุ 



(1) เหตุผลพรอมเอกสารหรือหลกัฐานอางอิงแสดงวาไมมวีิธกีารอื่นที่เหมาะสมที่
จะนาํมาใชทดแทนสัตว 

(2) ชนิด สายพนัธุ เพศ อายุ น้าํหนัก ระดับคุณภาพ คุณสมบัติจําเพาะอืน่ (ถามี) 
และจํานวนสตัวที่ตองการใชตลอดโครงการ 

(3) แหลงที่มาของสัตว 
(4) การขนสงและการพกัสัตว 
(5) ระดับความเครียด ความเจบ็ปวด 
(6) การเลี้ยงและการดูแลสัตวประกอบดวยรายละเอยีด ดังนี ้

(6.1) สถานทีแ่ละระบบที่ใชในการเลีย้งสตัว 
(6.2) สภาพแวดลอมในหองเลี้ยงสัตว (อุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ  
  แสง เสียง และกลิ่น) 
(6.3) ลักษณะและขนาดของกรงที่ใช 
(6.4) จํานวนสัตวตอกรง 
(6.5) ชนิดของวัสดุรองนอนและความถี่ในการเปลี่ยน 
(6.6) ชนิดอาหาร แหลงผลติ คุณภาพ และปริมาณการใหสัตวในแตละวัน 
(6.7) ชนิดและปริมาณของน้ําที่ใหสัตวด่ืม 
(6.8) การดูแลสุขภาพสัตวประจําวนั 

(7) วิธีการปฏิบัติตอสัตว ไดแก 
(7.1) การควบคุม 
(7.2) การทาํเครื่องหมาย 
(7.3) การใหสาร รายละเอียดของอุปกรณและตําแหนง 
(7.4) การเก็บตัวอยาง รายละเอียดของอปุกรณและตําแหนง 
(7.5) การทาํใหสัตวสลบ รายละเอียดของวิธีการและสารที่ใช 
(7.6) การทาํใหสัตวตายอยางสงบ บอกวธิีการ สารที่ใช และผูรับผิดชอบ 
(7.7) การดําเนินการตอซากสัตว 

(8) วิธีการปฏิบัติใด ๆ ตอสัตวที่ทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดและเครียด จะ              
ตองดําเนินการใหยาลด / บําบัดความเจ็บปวด หรือความเครียดนั้น และให
ระบุชื่อยาและวีธีการให ในกรณีที่ไมสามารถใชยาระงับความเจ็บปวดให
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผล 

(9) กรณีมีการผาตัดใหระบุรายละเอียด ดังนี ้



(9.1)  อธิบายวิธีการและระบุชนิดของยาสลบและวิธีใช 
(9.2)   สถานที่สําหรับผาตดั 
(9.3)  การใช aseptic technique ที่เหมาะสมสําหรับการผาตัดที่สัตวตองมี                        
   ชีวิต 
(9.4)  การดูแลสัตวกอน ระหวาง และภายหลงัการผาตัด 

(10) ระบุชื่อ รายละเอียดสาร และวิธีการใหสารกับสัตว ตลอดจนวิธีการควบคุม
หรือ ปองกัน กรณีเปนสารอันตราย กรณีการใช Complete Freund’s 
Adjuvant (CFA) จะตองอธิบายอยางชัดเจนถึงความจําเปนที่จะตองใช 
เพราะ CFA เปนสารที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด และความเครียดแกสัตว 

2.1.8 ใหระบุวิธกีารทางสถิติทีจ่ะใชในการวางแผนดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล 
2.1.9 ความเหมาะสมของนักวิจัยและผูรวมงานใหระบุถึงความเหมาะสมหรอืความ

ชํานาญของนกัวิจัย และผูรวมงานตอลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ 
2.1.10 การปองกนัอนัตราย จากสาร วัตถุ หรืออุปกรณอันตรายที่ใช โดยใหบอก

วิธีการใชที่จะไมทําใหเกิดอนัตรายขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของ 
2.2 การพิจารณาโครงการ จะเปนการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในการใชสัตว

อยางถูกตองสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
2.2.1 คณะกรรมการสามารถขอคาํปรึกษาหรือเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในการให

ขอคิดเห็นเกีย่วกับโครงการนั้น ๆ ได แตผูที่ไดรับเชิญมาใหคําปรึกษาไมมีสวน
ในการพิจารณาโครงการ 

2.2.2 การแจงผลการพิจารณา หรือขอสังเกตตาง ๆ คณะกรรมการจะตองแจงเปน
ลายลักษณอักษร และถาจะตองระงับโครงการ คณะกรรมการจะตองแจง
เหตุผลอยางชดัเจน 

2.2.3 กรรมการทีม่ีสวนเกี่ยวของกบัโครงการ จะไมมีสวนในการพิจารณาโครงการ 
2.2.4 คณะกรรมการจะตองถือวาโครงการทุกโครงการทีพ่ิจารณาเปนความลับ 
2.2.5 คณะกรรมการจะตองตรวจสอบและรับรองไดวาโครงการวิจัยที่ผานการ

พิจารณาจะครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
(1) เปาหมายโครงการ เปนโครงการทีม่ีเหตุผลแสดงถึงประโยชนที่ตองการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสัตวในสังคม หรือการพัฒนาขอบขาย
ทางวิชาการ 



(2) ชนิดและจาํนวนของสัตวที่ใช บอกถึงความเหมาะสมของชนิดและ
สายพนัธุสัตวที่ใชกับลักษณะของโครงการ และแสดงถึงจาํนวนที่นอย
ที่สุดที่ใชแตยงัเหมาะสมตอคาทางสถิติ 

(3) การทดแทนดวยวธิีอ่ืน มเีหตุผลชัดเจนและเพียงพอทีแ่สดงวาโครงการ
ไมสามารถใชวิธีการอื่น หรือใชสัตวที่มพีฒันาการต่ํากวาทดแทนได 

(4) ความเจ็บปวดและความเครียดตอสัตว จะตองแนใจวาวิธีการตาง ๆ 
ที่ปฏิบัติตอสัตวเปนวิธีการทีท่ําใหสัตวเกิดความเครียดและความ
เจ็บปวดนอยที่สุด โดยพิจารณาระดับความเจ็บปวดเปน 3 ระดับ ดังนี ้
(4.1) No Pain เปนวิธกีารที่ปฏิบัติตอสัตวทั่ว ๆ ไป ไมทําใหสัตว

เจ็บปวด หรือเจ็บปวดเพยีงเล็กนอย 
(4.2) Alleviated Pain เปนการปฏิบัติตอสัตวที่ตองใชยาระงับความ

เจ็บปวด หรือยาสลบ 
(4.3) Unalleviated Pain or Distress เปนการปฏิบัติที่ไมสามารถใช

ยาระงับความเจ็บปวดได จะตองพิจารณาตามเหตุผลของการ
เสนอโครงการในขอ 2.1.7(8) 

(5) การควบคุมสตัว  มกีารใชวิธกีารและเครื่องมือทีเ่หมาะสมในการ
ควบคุมสัตวเพื่อปฏิบัติการตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเครียดและความ
เจ็บปวดแกสัตวนอยที่สุด พิจารณาระยะเวลาในการควบคุมสัตว ซึ่ง
จะตองเหมาะสมกับชนิดและสุขภาพของสัตว 

(6) การสิ้นสุดของงานและการทําใหสัตวตายอยางสงบ มีความชดัเจน
เกี่ยวกับสภาวะของสัตว เมือ่ส้ินสุดโครงการวาจะตองตาย หรือโดยการ
ทําใหตายอยางสงบ และดาํเนนิการกรณีพบวาสัตวอยูในสภาพอาการที่
เจ็บปวยกอนการสิ้นสุดโครงการ 

(7) การรกัษาสุขภาพและความปลอดภัย ตองมกีารประเมินความเสี่ยง
ของโครงการทีม่ีการใชสารอนัตรายวามีมาตรการปองกนัที่ดีพอหรือไม 
ในโครงการมกีารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสารอันตรายเพียงพอหรือไม 

(8) ความพรอมของนักวิจัย คณะทาํงานแตละโครงการมีความพรอมใน
เร่ืองของความรูเกี่ยวกบัโครงการที่เสนออยางเพียงพอ และความเขาใจ
ในแนวปฏิบัติของหนวยงาน 

 



ขอ 3.  การควบคุม การบงัคับสัตว 
 การควบคุม การบงัคับสัตวเปนการจาํกัดการเคลื่อนไหวปกติของสัตวเพื่อจุดประสงคในการ
ตรวจ การเกบ็ตัวอยาง การใหยา การรักษาหรือเพื่อการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งควรจะทําในระยะเวลา
ส้ันๆ 
 ในการควบคุมบังคับสัตวสามารถปฏิบัติไดโดยการบังคบัดวยมือ หรือการใชเครือ่งมือบังคับ
กรณีการใชเครื่องมือบังคับจะตองเปนเครื่องมือที่มีรูปแบบ และขนาดเหมาะสมกบัชนิดและขนาดของ
สัตวและตองทําใหเกิดความเครียดและอันตรายตอสัตวนอยที่สุด ในสัตวบางชนดิเชน สุนัข และลิง 
เปนตน ควรจะทําการฝกสัตวกอนการปฏบัิติจริง 
 ควรหลีกเลีย่งการควบคุมบงัคับสัตวเปนระยะเวลานาน ๆ รวมถงึการจับลิงนั่งตรึงกับเกาอี้ 
ยกเวนเปนความจําเปนเพื่อผลการวิจยั และผานการพจิารณาของคณะกรรมการแลว แตไมควรนาน
เกิน 12 ชัว่โมง ตอการควบคุมหนึง่ชวง หากจําเปนใหพกัสัตวกอน 1 ชั่วโมง และหากมีอันตรายเกิด
ข้ึนกับสัตวหรือสัตวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางรนุแรง จะตองหยุดการปฏิบัติการดังกลาวและ
ทําการตรวจรกัษาดูแลสัตวโดยสัตวแพทยหรือผูรับผิดชอบทันท ี
 
ขอ 4.  การผาตัดใหญหลายครั้ง โดยทีส่ัตวตองมีชวีติอยูตอไป 
 การผาตัดใหญและการผาเปดชองทอง หรือการทาํใหสภาพทางกายภาพของสัตวผิดปกติไป
หลาย ๆ คร้ัง ในสัตวตัวเดียว โดยที่สัตวยังตองมชีีวิตอยูตอไป เปนการปฏิบัติการที่ควรหลกีเลี่ยง แต
หากมีความจาํเปนและมีเหตุผลทางวทิยาศาสตรเพียงพอ และผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
แลวก็สามารถดําเนนิการได แตทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะตองใหความสาํคัญในเรื่องของการเอาใจใส
ดูแลสัตวอยางตอเนื่อง 
 
ขอ 5.  การจาํกัดอาหารหรือของเหลว 
 ในภาวะที่จะตองมีการจํากัดอาหารหรือของเหลวที่จะใหแกสัตว อยางนอยที่สุดจะตอง
คํานึงถึงปริมาณความตองการต่ําสุดของอาหารและของเหลวที่จะตองใหแกสัตวที่อายุนอย   เพื่อการ
เจริญเติบโตและเพื่อการดํารงชีวิตอยูไดในระยะยาวของสัตวโดยทั่วไป การจํากัดปริมาณอาหารและ
ของเหลวจะตองเปนไปบนพื้นฐานของการพิจารณาที่เปนวิทยาศาสตร และเมื่อมีการดําเนินการจํากัด
อาหารและของเหลวจะตองมีขบวนการตรวจสอบ    และดัชนีวัดที่จะบอกใหทราบถึงภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีร สภาพของสัตวเพื่อใชในการพิจารณาที่จะหยุดการจํากัดเมื่อสภาวะของสัตวไม
เหมาะสม 



 การปองกนัเพือ่ไมใหสัตวประสบกับภาวะการขาดน้าํทัง้แบบเฉียบพลนัและเรื้อรัง สามารถทํา
ไดโดยการตรวจและบันทึกประจําวนัเกีย่วกับการไดรับสาร  และการชั่งน้าํหนกัสตัวอยางนอยสัปดาห
ละครั้ง สําหรบัสัตวขนาดเลก็ควรทํามากกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง และจะตองใหความสาํคัญกับการไดรับ
สารอยางสมดลุเพราะในภาวะทีม่ีการจํากดัการใหของเหลวจะมีผลตอการกินอาหารของสัตวเสมอ 
 
ขอ 6.  การดแูลโดยสัตวแพทย 
 การดูแลตรวจสอบสุขภาพสัตวโดยสัตวแพทย หรือบุคลากรที่ผานการฝกอบรม หรือมี
ประสบการณทางดานวิทยาศาสตรสัตวทดลองหรืออายุรศาสตรสัตวทดลองอยางเพียงพอ และทั่วถึง
จะเปนขบวนการที่ใชในการประเมินสุขภาพและสภาวะการดูแลสัตว เปาหมายของหนวยงานและ
ขนาดของโครงการตาง ๆ จะเปนตัวกําหนดความตองการการดูแลสัตวโดยสัตวแพทยซึ่งอาจเปนการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา คร่ึงเวลา หรือใชระบบที่ปรึกษา หากเปนกรณีที่ไมเต็มเวลาจะตองมีการกําหนด
ชวงเวลาการตรวจสอบใหเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ 
 ในการปฏิบัติการทดลองจะตองพิจารณา โดยองครวมทั้งดานจรรยาบรรณ ความมีมนุษยธรรม 
และความเปนวิทยาศาสตร ดังนั้นในบางกรณีจึงมีความจําเปนจะตองใชยาระงับความเจ็บปวดหรือ
ยาสลบ ซึ่งสัตวแพทยผูดูและจะตองใหคําแนะนําแกนักวิจัยเพื่อใหมั่นใจวา ความตองการดาน
มนุษยธรรมสอดคลองกับความตองการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้สัตวแพทยควรจะรับผิดชอบในการ
ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว การจัดการทั้งดานโภชนาการและสุขอนามัย การควบคุมโรคสัตว
ติดคนและการจัดการเกี่ยวกับส่ิงอันตราย 
 
ขอ 7.  บุคลากรและการฝกอบรม 
 บุคลากรที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ไดรับการฝกอบรมเพื่อใหการปฏิบัติงานในการดูแลสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับจํานวนและ
ระดับคุณวุฒิของบุคลากรจะขึ้นกับลักษณะของหนวยงาน จํานวนและชนิดของสัตว ตลอดจนลักษณะ
ของงานวิจัย งานทดสอบและงานสอนที่มีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 
 นักวิจัย นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่เทคนิค ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับการวางยาสลบ การผาตัด
หรือเทคนิคปฏิบัติเฉพาะใด ๆ จะตองไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวชนิดดังกลาวกอน เพื่อใหมี
ประสบการณ และบรรลุผลในการปฏิบัติตอสัตวอยางมีมนุษยธรรมและยอมรับไดทางวิทยาศาสตร 
 



ขอ 8.  สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสวนสําคัญที่หนวยงานจะตอง
กําหนดไวอยางชัดเจน ซึ่งจะข้ึนกับลักษณะของสถานที่ งานวิจยั ส่ิงที่จะเปนอนัตรายและชนิดสัตวที่
เกี่ยวของของแตละหนวยงานโดยจะตองคาํนงึถงึประเดน็ตาง ๆ เหลานี ้

8.1 การจําแนกสิ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง   ในหนวยงานที่มีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสารอันตรายควรจะจัดใหมีผูรับผิดชอบ ซึ่งเปนผูที่มีความรู สามารถที่จะประเมินความเสี่ยง
และกําหนด วิธีการปองกันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน การถูก
สัตวกัด อุบัติเหตุ จากน้ํายาทําความสะอาด อาการแพ และการติดโรคจากสัตวก็จะตองอยูในขายของ
การพิจารณาความเสี่ยง ขอบเขตและระดับความเสี่ยงของแตละโครงการจะขึ้นกับพื้นฐานของอันตราย
ที่เกิดขึ้นไดจากสัตววัสดุที่ใช ความเขมขน ระยะเวลาและความถี่ที่ใช 

8.2 การใหขอมูลและการฝกอบรมบุคลากร     ผูที่จะตองปฏิบัติงาน และอยูในลักษณะที่มี
ความเสี่ยงตออันตราย จะตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับงานที่จะตองปฏิบัติ ความเสี่ยงและผลตอสุขภาพ มี
ความเขาใจในอันตรายที่เกี่ยวของ เชน การติดตอของโรคระหวางคนและสัตว ความปลอดภัยในการใช
สารเคมี อันตรายทั้งดานจุลชีพและกายภาพ ซึ่งรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารรังสี สารที่กอการแพ
ตาง ๆ การใชสัตวที่ไดรับการปฏิบัติทางพันธุวิศวกรรม และการใชเนื้อเยื่อของมนุษยในสัตวที่มี
ภูมิคุมกันบกพรองและจะตองไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม 

นอกจากนี ้ จะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดการกาํจัดของเสียสขุอนามัย
ของบุคลากร ตลอดจนการปองกันความเสี่ยงของบุคลากรระหวางปฏิบัติงาน เชน คนปวย หรือผูที่
ต้ังครรภ เปนตน 

8.3 สุขอนามัยของบุคลากร หนวยงานควรจะมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดสวนบุคคลและเสื้อผาที่จะใชในการปฏิบัติงาน  ในสวนของการเลี้ยงสัตวและ
หองปฏิบัติการ เสื้อผาที่ใชในหองเลี้ยงสัตวไมควรใสออกไปนอกอาคารเลี้ยงสัตว มีการจัดการอยาง
เหมาะสมในการทําความสะอาดเสื้อผาที่ปนเปอนกับสารอันตราย และจะตองไมอนุญาตใหมีการกิน 
ด่ืม สูบบุหร่ี หรือแตงตัวในหองเลี้ยงสัตว 

8.4 สิ่งอํานวยความสะดวก  วธิีดําเนินการและการตรวจสอบ   เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เชน ควรจัดใหมสีถานที่สําหรบัลางมือ อาบน้ํา อุปกรณทาํความ
สะอาดที่เหมาะสม อุปกรณชวยยกและเคลื่อนยายของหนกั เปนตน และอุปกรณตาง ๆ จะตองไดรับ
การตรวจซอมบํารุงอยางสม่าํเสมอควรมีการตรวจสอบและประเมินการไดรับสารอันตราย เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาจะไมไดรับสารเกินกวามาตรฐาน 
 



8.5 การทดลองในสัตวทีไ่ดรบัสารอันตราย  หนวยงานจะตองมีการจดัทําเอกสาร หรือราย 
ละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการทดลองที่เกี่ยวกับสารอนัตราย อุปกรณ และวิธีการปองกันเฉพาะ เชน 
วิธีการและสถานที่เลี้ยงสัตว การเก็บและการจัดสรรสารอันตราย การเตรียมและการใชสาร การจัดการ
ในการจับตองของเหลวและเนื้อเยื่อจากรางกาย การกําจัดของเสยีและซากสัตว และการฝกอบรม
วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัย เปนตน 

สถานที่และอปุกรณที่ใชควรแยกจากสถานที่เลีย้งสัตวอ่ืน ๆ  มีปายแสดงอยางชัดเจน จํากัด
การเขา-ออกเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทานัน้ การจัดการสถานที่ควรเปนลักษณะแยกทางเขา-ออก มี
ระบบปองกนัการแพรกระจายของเชื้อผานทอระบายอากาศและทอระบายน้ํา 

8.6 การปองกันอันตรายตอบุคลากร อันอาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน  หนวยงานจะตอง
จัดหาอุปกรณปองกันและมีเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัย ผูทําหนาที่ดูแลสัตวตองสวมเสื้อผา 
รองเทา ถุงมือ ผาปดปากและจมูกที่สามารถปองกันได ไมควรสวมเสื้อผาชุดปฏิบัติงานออกไปนอก
บริเวณที่ทํางาน และอาบน้ําเมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ 

8.7 การประเมินผลทางการแพทยและเวชศาสตรปองกนั เพื่อใหเกิดผลในการปองกัน
ควรมีการประเมินผลทางการแพทย โดยใหมีการตรวจสุขภาพกอนการเขาปฏิบัติงาน เพื่อประเมิน
ความเสีย่งที่เปนไปไดของแตละคน และติดตามประเมินสุขภาพตามระยะเวลา ควรมีการฉดีวัคซีน
ปองกนัโรคบาดทะยักใหกับพนกังานเลีย้งสัตว และการฉีดวัคซีนเฉพาะโรคกับผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ 
เชน พิษสุนัขบา ไวรัส ตับอักเสบบี การปองกนัโรคสัตวติดคน โดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานกับลิง ควรจะ
ไดรับการตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะวัณโรค 
 
 
 
                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่    10    กรกฎาคม  2546 

 
                           (ศาสตราจารยเกยีรติคุณพรชัย  มาตงัคสมบัติ) 

                          อธกิารบดมีหาวิทยาลยัมหิดล  
 


