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บทความพิเศษ

มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง
(Standard for the Care and Use of Experimental Animals)
จอมจิน  จันทรสกุล
เปนที่ตระหนักกันโดยทั่วไปแลววาความถูกตองแมนยำ�และ
เชื่อถือไดของงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ ตลอดจนงานการ
เรียนการสอน ยอมขึ้นอยูกับสุขภาพของสัตวทดลองดวย ดังนั้น
สัตวทดลองจึงจำ�เปนตองไดรับการเลี้ยงตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
หมายถึงการเลี้ยงสัตวทดลองโดยมีสถานที่ที่มีการควบคุมสภาพ
แวดลอม มีวัสดุเลี้ยงสัตวที่มีคุณภาพ มีอุปกรณที่เอื้อตอการปองกัน
การติดเชื้อ และมีการจัดการเพื่อปองกันการติดเชื้อ และการจัดการ
สภาพแวดลอมตามระบบที่สากลยอมรับ ทั้งนี้เพื่อใหสัตวทดลองมี
สุขภาพดี ไมเครียด ไมติดเชื้อ ตามแนวทางปฏิบัติที่กำ�หนดไวใน
จรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัยแหงชาติ และเพื่อใหหนวยงาน
เลี้ยงสัตวทดลองสามารถดำ�เนินการไดอยางถูกตอง ปลอดภัยตอ
บุคลากร และสิ่งแวดลอม สำ�นักงานคณะกรรมการแหงชาติเพื่อ
พัฒนางานเลี้ยงสัตว และใชสัตวเพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิต
ชีววัตถุ และงานสอน (สลช.) จึงไดจัดทำ�รางมาตรฐานการเลี้ยง
การใช และการผลิตสัตวทดลองขนาดเล็กขึ้น
เพื่อใหการจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชสัตวทดลอง
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลี้ยง และ
ใชสัตวจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะเลือกระบบใดสำ�หรับใชใน
การเลี้ยงสัตวที่จะนำ�มาใชทดลองหรือเพื่องานผลิตชีววัตถุ ซึ่งโดย
ทั่วไปจะมีอยู 3 ระบบคือ
1. ระบบสุขอนามัยเขม (Strict Hygenic Conventional
System, SHC หรือ Clean Conventional System, CC) ระบบ
นี้การเลี้ยงสัตวทดลองมีการปองกันการติดเชื้อ มีการตรวจสอบเชื้อ
มีการจัดการระบบเพื่อใหสัตวมีสุขภาพดี มีระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบสุขภาพสัตว และมีโปรแกรมการตรวจสอบอยางสม่ำ�เสมอ
2. ระบบปลอดเชื้อจำ�เพาะ (Specified Pathogen Free
System, SPF) เปนระบบการเลี้ยงสัตวทดลองที่มีการปองกัน
การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิตชนิดที่กำ�หนด มีการตรวจ
สอบเชื้อ และมีโปรแกรมการตรวจสอบอยางสม่ำ�เสมอ ที่ยืนยัน
ไดวาสัตวทดลองปลอดจากเชื้อหรือไมเคยสัมผัสเชื้อที่กำ�หนด
3. ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ (Germ Free System, GF) เปน
ระบบการเลี้ยงสัตวทดลองที่มีการปองกันการติดเชื้ออยางสมบูรณ

มีการตรวจสอบเชื้อเพื่อแสดงวาสัตวทดลองนั้นปลอดจากเชื้ออยาง
สมบูรณ และมีโปรแกรมการตรวจสอบที่ยืนยันไดวาสัตวทดลอง
ปลอดจากเชื้อโรคทุกชนิด อยางสม่ำ�เสมอ
สำ�หรับมาตรฐานการเลี้ยง การใชและการผลิตสัตวทดลอง
ที่จะกลาวถึงตอไปนั้น เปนมาตรฐานที่อางอิงจากรางมาตรฐานที่
จัดทำ�โดยใช Guide for the Care and Use of Laboratory
Animals เปนหลัก รวมทั้งจะสอดแทรกในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
Laboratory Animal Facilities ที่กลาวไวใน Guide to the
Care and Use of Experimental Animals, volume 1. ของ
Canadian Council on Animal Care ไวดวย
องคประกอบของรางมาตรฐาน ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. บทนำ� (Introduction)
2. นิยามศัพทเฉพาะ (Glossary)
3. การบริหารจัดการ (Management)
4. หนวยงานสัตวทดลอง (Laboratory Animal Unit)
5. การควบคุมสิ่งแวดลอมและการปองกันการติดเชื้อ (Environment
and Microbiological Controls)
6. วัสดุและอุปกรณที่จำ�เปนในหนวยเลี้ยงสัตวทดลอง (Materials
and Equipment)
7. การเลี้ยงสัตวทดลอง (Animal Care)
8. การขนสงสัตวทดลองภายในและภายนอกหนวยงาน (Transportation)
9. การใชสัตวทดลอง (Use of Animals)
1. บทนำ� (Introduction)
เปนการกลาวถึงหลักการและเหตุผลที่จำ�เปนจะตองกำ�หนด
มาตรฐานการเลี้ยง การใช และการผลิตสัตวทดลองขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อ
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติ เพื่อใหผลงานวิจัย งานทดสอบ งาน
ผลิตชีววัตถุ งานการเรียนการสอน งานผลิตบริการสัตวทดลอง
มีความถูกตอง แมนยำ� เชื่อถือได และเปนที่ยอมรับของสากล
2. นิยามศัพทเฉพาะ (Glossary)
เปนการใหความหมายของศัพทบางคำ�ที่ใชในมาตรฐานนี้เพื่อ
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ใหเกิดความเขาใจตรงกัน และเปนไปตามความหมายสากล เชน
ความหมายของคำ�วา สัตวทดลอง และระบบสุขอนามัยเขม เปนตน
3. การบริหารจัดการ (Management)
สวนนี้นับวามีความสำ�คัญที่จะชี้แนะใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวทดลอง โดยเฉพาะผูบริหารไดเขา
ใจและริเริ่มการดำ�เนินงานตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามหลักเกณฑ เชนสถาบันที่เลี้ยง และใชสัตวทดลองตองมีคณะ
กรรมการกำ�กับดูแลการเลี้ยง และใชสัตวในสถาบัน ตองมีแผนงาน
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลี้ยง และการปฏิบัติงาน มีการจัดทำ�มาตรฐาน
สำ�หรับวิธีการปฏิบัติ ระบบจัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการ
สภาพแวดลอม ตลอดจนเรื่องของบุคลากร
4. หนวยงานสัตวทดลอง (Laboratory Animal Unit)
สวนนี้จะเปนการใหแนวทางในการปฏิบัติที่ดีหรือถูกตองเกี่ยว
กับสิ่งตางๆ ดังนี้
4.1 บริเวณที่ตั้งหนวยงานสัตวทดลอง (Location) ควรจะ
แยกจากบริเวรอื่นๆ ของอาคารหรือเปนอาคารสำ�หรับ
สัตวทดลองโดยเฉพาะ ตั้งอยูในบริเวณที่ปลอดภัยตอ
สัตวทดลอง บุคลากรและสิ่งแวดลอม น้ำ�ทวมไมถึง มี
ถนนเขาถึงตัวอาคารได
4.2 อาคารสัตวทดลองตองสามารถปองกันมิใหสัตว บุคคล
ภายนอกที่ไมไดรับอนุญาต และพาหะนำ�เชื้อเขาสูอาคาร
หรือเขาอาศัยอยูในอาคารได มีการปองกันเฝาระวังและ
การจัดการที่ชัดเจน
4.3 โครงสรางของอาคาร โดยเฉพาะพื้น ผนังหองและผนัง
อาคาร และฝาเพดาน ตองมีผิวหนาเรียบสม่ำ�เสมอ ไมมี
รอยตอที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน ไมมีรอยรั่ว ทำ�ดวยวัสดุที่
ไมดูดซับความชื้น ทนตอสารเคมี น้ำ�ยาฆาเชื้อและน้ำ�ยา
ทำ�ความสะอาด การติดตั้งระบบตางๆกับสิ่งเหลานี้จะตอง
จัดใหถูกตอง และเหมาะสมกับการใชงาน
สำ�หรับทางเดินจะตองกำ�หนดเสนทางเดินมิใหซ้ำ�รอยกัน
ระหวางการนำ�ของสะอาดเขาสูพื้นที่เลี้ยงสัตว และการนำ�
ของสกปรก หรือของที่ใชแลวรวมทั้งคนออกจากหองเลี้ยง
สัตว ทางเดินควรจะมีความกวางพอเพียงที่จะเคลื่อนยาย
อุปกรณไดสะดวก สวนประกอบหองตางๆ ควรทำ�ดวย
วัสดุที่คงทน ไมซึมซับน้ำ� มีความทนทานตอสารเคมีน้ำ�
ยาฆาเชื้อ เชนเดียวกับผนังหอง ควรมีขนาดกวางและสูง
เพียงพอที่จะเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณผานไดสะดวก
ปดไดสนิทไมมีชองวางระหวางประตูกับวงกบและพื้น มี
อุปกรณบังคับการเปด-ปดประตู และประตูตองไมรับแสง
เขาสูหองเลี้ยงสัตวโดยตรง ประตูทางเขาอาคารสามารถ

ปองกันมิใหสัตวจากภายนอกอาคารเขาสูภายในอาคารได
และปองกันมิใหสัตวทดลองออกจากภายในไปสูภายนอก
อาคารได
หนาตางก็เชนเดียวกัน สำ�หรับหองเลี้ยงสัตวทดลอง
ตองไมมีหนาตางรับแสง กรณีมีหนาตางบริเวณผนังตึก
รอยตอระหวางหนาตางกับวงกบและผนังตึกตองเรียบสนิท
วัสดุที่ใชทำ�หนาตางตองมีผิวเรียบ ไมมีรอยตอ ไมมีรอย
แตกหรือรอยราว และไมเปนวัสดุโปรงใสที่จะทำ�ใหแสง
ทะลุผานเขาไปได และสามารถปองกันมิใหสัตวจากภายนอก
เขามาสูภายในได และตองปองกันมิใหสัตวทดลองจาก
ภายในออกไปสูภายนอกอาคารได
4.4 พื้นที่ปฏิบัติการหลัก (Major, Function Divisions) สถาน
ที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองควรกอสรางและควบคุมสภาพ
แวดลอมพื้นที่ปฏิบัติการหลักใหสอดคลองกับการใชงาน
พื้นที่ปฏิบัติการหลักเหลานี้ ไดแก
4.4.1 หองเลี้ยงสัตวทดลอง ตองตั้งอยูในพื้นที่สะอาด
เปนหองเลี้ยงสัตวทดลองเฉพาะ สัตวทดลอง
แตละชนิดไมปะปนกัน มีการจัดการควบคุมสภาพ
แวดลอมและการระบายอากาศอยางเหมาะสม ถา
มีการใชเชื้อหรือสิ่งมีพิษกับสัตวทดลอง ตองมีหอง
แยกเฉพาะสำ�หรับการเลี้ยงและใชสัตวทดลองนั้น
และตองมีระบบการปฏิบัติและการจัดการเพื่อกัก
เก็บและปองกันการแพรกระจายของเชื้อและสิ่งมี
พิษออกสูภายนอก
4.4.2 หองพักสัตวทดลอง เปนหองสำ�หรับพักสัตวทดลอง
ที่นำ�เขามาจากแหลงผลิตและบริการสัตวทดลอง
กอนที่จะนำ�ไปใช ซึ่งจะตองจัดใหเปนหองแยกเชน
เดียวกับหองเลี้ยงสัตวทดลอง
4.4.3 หองกักกันสัตวทดลอง เปนหองสำ�หรับกักกัน
สัตวทดลองที่ไมรูคุณภาพ สุขภาพ ที่นำ�เขามา
จากภายนอกเพื่อรอตรวจสอบสุขภาพกอนนำ�ไปใช
หองนี้ตองไมอยูในบริเวณเดียวกับหองสัตวทดลอง
เปนหองแยกอยูในบริเวณที่สามารถเก็บกักเชื้อ
ได และมีลักษณะของหองเชนเดียวกับหองเลี้ยง
สัตวทดลอง
4.4.4 พื้นที่ลาง เปนพื้นที่สำ�หรับลางทำ�ความสะอาด
และการฆาเชื้อกรงและวัสดุอุปกรณ พื้นที่นี้ควร
แบงเปนพื้นที่สกปรก พื้นที่กึ่งสะอาด โดยพื้นที่
สกปรกประกอบดวย พื้นที่สำ�หรับทำ�ความสะอาด
กอนลางและพื้นที่ลาง พื้นที่กึ่งสะอาดใชสำ�หรับตาก
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กรงหลังผานการฆาเชื้อหรืออบนึ่งฆาเชื้อแลว และ
เตือนภัย เพื่อปองกันอันตรายจากไฟไหม รวมทั้งระบบเตือน
สถานที่เหลานี้ตองมีการระบายอากาศ ความชื้นและ
เมื่อการทำ�งานผิดปกติของระบบอากาศ ระบบทำ�ความเย็น
ความรอนออกไปอยางเหมาะสมตอการทำ�งานของ
และระบบอื่นๆ ซึ่งระบบเตือนภัยควรเปนระบบที่ไมรบกวน
บุคลากร
ตอสัตวทดลอง หรือรบกวนสัตวทดลองนอยที่สุด และ
4.4.5 หองเก็บวัสดุเลี้ยงสัตวทดลอง ตองแยกเปนสัดสวน
ระบบเหลานี้ควรจัดใหมีการทดสอบอยางสม่ำ�เสมอ
เพื่อเก็บอาหาร วัสดุรองนอน โดยไมปะปนกัน รวม 5. การควบคุมสิ่งแวดลอมและการปองกันการติดเชื้อ (Environment
ทั้งแยกหองเก็บวัสดุรองนอนกอนการฆาเชื้อและ
and Microbiological Controls)
หลังการฆาเชื้อ หองเก็บอาหารสำ�หรับสัตวทดลอง
สถานทีเ่ ลี้ยงและใชสัตวทดลองจะตองควบคุมสิ่งแวดลอมใหเหมาะ
เปนหองที่มีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ สม ซึ่งไดแก
ที่ดี มีหองสะอาดสำ�หรับเก็บกรง จุก หลอดหรืออุ
5.1 อุณหภูมิ หองเลี้ยงสัตวทดลองตองควบคุมอุณหภูมิไมใหต่ำ�
ปกรณอื่นๆ สำ�หรับสัตวทดลองที่ผานการฆาเชื้อ
กวา 18 oC และไมเกิน 26 oC และตองตรวจและบันทึก
แลว ควรเปนหองที่ปดสนิท ปองกันมิใหสัตวทุก
เปนประจำ�
ชนิดเขาสูภายในหองได
5.2 ความชื้นสัมพัทธ
ในหองสัตวทดลองควรควบคุม
4.4.6 หองหรือพื้นที่เตรียมกรง อาหาร เครื่องดื่ม และ
ความชื้นสัมพัทธไวใหคงที่ ไมควรมีการแปรปรวนมาก
อุปกรณอื่นๆ กอนที่นำ�เขาสูหองเลี้ยงสัตว ตอง
โดยใหอยูในชวง 55 ± 10% และไมควรใหต่ำ�กวา 30%
อยูในพื้นที่สะอาด
หรือสูงกวา 70% เปนระยะเวลานาน และใหมีการบันทึก
พื้นที่สนับสนุน (Support Facilities) นอกจากพื้นที่ที่
และตรวจสอบเปนประจำ�
ปฏิบัติการหลักแลว พื้นที่สนับสนุนก็จำ�เปนจะตองจัดใหมี
5.3 การระบายอากาศและความดันอากาศ ตองจัดใหมีการ
ไวอยางเพียงพอและถูกสุขลักษณะ พื้นที่เหลานี้ไดแก ที่
ระบายอากาศในพื้นที่เลี้ยงสัตวทดลอง และบริเวณสนับ
เปลี่ยนรองเทากอนเขาสูบริเวณพื้นที่เลี้ยงและใชสัตวทดลอง
สนุนอยางเหมาะสมตอสัตวทดลอง และคน มีการกรอง
พื้นที่สำ�นักงาน พื้นที่ปฐมพยาบาล หองสำ�หรับเปลี่ยนชุด
อากาศเขาและออกดวยแผนกรองที่เหมาะสมกับระบบเลี้ยง
ปฏิบัติการ หองอาบน้ำ� หองสุขา หองสำ�หรับควบคุมระบบ
สัตวทดลอง มีการแลกเปลี่ยนอากาศโดยใหมีอากาศบริสุทธิ์
พื้นที่สำ�หรับซอมบำ�รุง พื้นที่สำ�หรับรับ-สงสัตวทดลอง หอง
เขามาในหองอยางนอย 10-15 ครั้ง/ชั่วโมง โดยคำ�นึงถึงชนิด
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หองสำ�หรับเก็บวัสดุ สารเคมี
ของสัตวทดลองและความหนาแนนของสัตวทดลองในหอง
สารฆาเชื้อทำ�ความสะอาด พื้นที่รับอาหารสัตวทดลอง วัสดุ
จัดใหมีการแยกระบบอากาศบริเวณเลี้ยงสัตวทดลอง และ
รองนอน พื้นที่สำ�หรับเก็บซากสัตวกอนการกำ�จัด พื้นที่
บริเวณสนับสนุนออกจากบริเวณตางๆ และความดันอากาศ
เก็บขยะกอนกำ�จัด และพื้นที่สำ�หรับติดตั้งอุปกรณเพื่อ
ในบริเวณพื้นที่สะอาดจะตองสูงกวาบริเวณพื้นที่สกปรก
การเผาหรือกำ�จัดซากสัตว เปนตน
กรณีการใชเชื้อโรคหรือสิ่งมีพิษกับสัตว ตองมีระบบจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคที่จำ�เปนสำ�หรับหนวยเลี้ยงสัตวทดลอง
ความแตกตางของความดันอากาศระหวางพื้นที่ปฏิบัติการเชื้อ
(Services/Utilities) สาธารณูปโภคที่สำ�คัญซึ่งจะตองจัด
โรคหรือสิ่งมีพิษและพื้นที่ทางเดินหรือบริเวณของบุคลากร
ใหมีไว และถูกตองกับการใชงาน เชน ระบบไฟฟา ไฟฟา
เพื่อปองกันมิใหมีการรั่วซึมของอากาศจากบริเวณพื้นที่
สำ�รอง น้ำ�ประปา น้ำ�บริสุทธิ์ โทรศัพท ถนน ทางระบาย
ปฏิบัติการเชื้อโรคหรือสิ่งมีพิษสูบริเวณอื่น โดยตองมี
น้ำ� ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ระบบสื่อสารและระบบปองกัน
ระบบตรวจวัดความดันอากาศในแตละพื้นที่เปนประจำ�
อัคคีภัย เปนตน
นอกจากนี้จะตองจัดใหมีระบบตรวจสอบและปองกัน
ระบบการขนสงภายในอาคาร (Transportation) จะตองมี
การแพรกระจายของเชื้อและสิ่งมีพิษจากการระบบอากาศ
ลักษณะที่เอื้อตอความปลอดภัยของบุคลากรและการปอง
สูสภาพแวดลอมภายในและภายนอกตามความเหมาะสม
กันการติดเชื้อ ในกรณีมีการใชลิฟตจะตองแยกออกจาก
ของลักษณะงาน
กิจกรรมอื่นๆ โดยตองไมใชปะปนกัน และตองมีมาตรฐาน
บริเวณหองลาง ควรจัดใหมีการระบายอากาศ เพื่อใหนำ�
สำ�หรับวิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดเชื้อ และการฆาเชื้อ
ความชื้นและความรอนออกไปจากพื้นที่
ระบบเตือนภัย (Alarm System) ตองจัดใหมีระบบ
5.4 แสงสวาง ในหองเลี้ยงสัตวทดลองควรจัดใหมีความเขมของ
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2553
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จอมจิน จันทรสกุล
แสงที่ 130-325 lux และควรมีชวงเวลามืดกับสวางเปน 12
ตอ 12 ชั่วโมง โดยการคุมดวยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ มี
การตรวจสอบและบันทึกขอมูลเปนประจำ� หองเลี้ยงสัตวทด
ลองตองไมไดรับแสงสวางจากธรรมชาติหรือจากภายนอก
หองเลี้ยงสัตวทดลองโดยตรง
5.5 เสียงและความสั่นสะเทือน ควรจัดการมิใหเสียงดังทั้งภาย
ในหองและภายนอกหองเลี้ยงสัตวทดลองตามความเหมาะ
สมของชนิดของสัตวทดลอง โดยทั่วไปจะตองไมใหเสียง
ดังเดิน 85 เดซิเบล ยกเวนหนูแรท ตองระวังมิใหมีเสียง
ดังเกิน 50 เดซิเบล ควรหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการสั่นสะเทือน
ในหองเลี้ยงสัตวทดลอง

สำ�หรับการปองกันการติดเชื้อ สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลอง
จะตองจัดใหมีการปองกันการติดเชื้อใหเหมาะสมกับระบบการเลี้ยง
จัดใหมีวัสดุและอุปกรณในการปองกันการแพรเชื้อและการฆาเชื้อ
ของวัสดุอุปกรณ ซากสัตว ขยะ น้ำ�เสียอยางเหมาะสมกับลักษณะ
ของเชื้อที่ทดลองหรือสงสัย จัดใหมีวัสดุและอุปกรณที่เหมาะสมใน
การปองกันการติดเชื้อจากคนไปสูสัตวทดลองและจากสัตวทดลอง
ไปสูคน มีการตรวจสอบระบบการปองกันการติดเชื้อในหนวยเลี้ยง
สัตวทดลองอยางตอเนื่องเปนประจำ�
ระบบตางๆ ตองมีการบำ�รุงรักษาอยางตอเนื่อง มีแผนการบำ�รุง
รักษา และมีการบันทึกขอมูลการบำ�รุงรักษาอยางตอเนื่อง และตรวจ
สอบขอมูลเปนประจำ�
6. วัสดุและอุปกรณที่จำ�เปนในหนวยเลี้ยงสัตวทดลอง (Materials
and Equipment)
หนวยเลี้ยงสัตวทดลองจะตองจัดใหมีวัสดุและอุปกรณที่
จำ�เปนใหเพียงพอ และเหมาะสมสำ�หรับการเลี้ยงสัตวทดลองแตละ
ชนิด เชน กรงเลี้ยงสัตวทดลอง ชั้นวางกรง ชั้นแขวนกรง วัสดุ
รองนอน อาหารสัตวทดลอง น้ำ�ดื่มสำ�หรับสัตวทดลอง วัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวทดลอง รวมทั้งวัสดุอุปกรณทำ�ความ
สะอาด วัสดุอุปกรณสำ�หรับการปฏิบัติกับสัตว สำ�หรับการควบคุม
สภาพสิ่งแวดลอม การปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายของ
เชื้อโรค และสารพิษอื่นๆ วัสดุสำ�หรับการตรวจสอบและการติดตาม
การทำ�งานของเครื่องมือ อุปกรณเลี้ยงสัตว วัสดุอุปกรณเพื่อใชใน
ระบบการเตรียมน้ำ�เพื่อใหสัตวดื่ม วัสดุอุปกรณสำ�รอง หรือชิ้นสวน
อะไหลเพื่อการซอมบำ�รุง ชุดปฏิบัติงานและเครื่องปองกันรางกาย
สำ�หรับบุคคล และควรมีแผนการตรวจสอบความถูกตองอยาง
สม่ำ�เสมอ พรอมบันทึกการตรวจสอบอยางเปนประจำ�
7. การเลี้ยงสัตวทดลอง (Animal Care)
สำ�หรับการเลี้ยงสัตวทดลอง โดยทั่วไปจะมีอยู 3 ระบบ ดังที่

กลาวไวแลวในตอนตน หนวยงานที่เลี้ยงสัตวทดลองตองพิจารณา
วาจะใชระบบใดที่เหมาะสมกับงานที่ตองปฏิบัติ และดำ�เนินการ
ใหสอดคลองกับขอกำ�หนดที่ระบุในมาตรฐาน สำ�หรับการเลี้ยง
สัตวทดลอง
นอกจากการเลี้ยงสัตวทดลองตาม 3 ระบบนี้แลว การเลี้ยง
สัตวทดลองที่ไดรับเชื้อหรือสิ่งมีพิษ ก็จะตองดำ�เนินการใหถูก
ตองดวย เชนตองจัดใหมีระบบการกักกัน และการปองกันการ
แพรกระจายของเชื้อ หรือสิ่งมีพิษ จัดใหมีอุปกรณที่สามารถปอง
กันการแพรกระจายของเชื้อหรือสิ่งมีพิษในการเลี้ยงสัตวทดลอง
จัดใหมีมาตรฐานสำ�หรับวิธีการปฏิบัติตางๆ จัดใหมีการควบคุม
ความดันอากาศภายในหองเลี้ยงสัตวทดลอง ใหมีความดันอากาศ
ต่ำ�กวาภายนอก จัดใหมีการทำ�ความสะอาดฆาเชื้อในหองอยาง
เหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงสัตวทดลองแตละโครงการ เปนตน
8. การขนสงสัตวทดลองภายในและภายนอกหนวยงาน
(Transportation)
หนวยงานเลี้ยงสัตวทดลองอาจตองมีการขนสงสัตวทดลอง
เพื่อนำ�ไปใชสำ�หรับการปฏิบัติงาน ซึ่งการขนสงสัตวทดลองที่ไมถูก
ตองเหมาะสมก็อาจสรางปญหาตอการใชงานไดมาก ผูปฏิบัติงาน
กับสัตวทดลองจึงควรทราบถึงการปฏิบัติที่ดีในการขนสงสัตว และ
ควรมีมาตรฐานสำ�หรับวิธีการปฏิบัติในการขนสงสัตวทดลองดวย
รวมทั้งการใชภาชนะบรรจุ และการบรรจุ พาหนะสำ�หรับการขนสง
การใหน้ำ�และอาหาร และการดูแลสัตวในการขนสง
9. การใชสัตวทดลอง (Use of Animals)
ผูใชสัตวทดลองตองจัดทำ�โครงการการใชสัตวทดลองใหเปนไป
ตามที่กำ�หนดไวในจรรยาบรรณการใชสัตว สภาวิจัยแหงชาติ ตอง
ระบุขั้นตอนและแผนการปฏิบัติกับสัตวทดลอง ระบุวัสดุอุปกรณทุก
ชนิดและสิ่งตางๆ ใหครบถวน และระบุใหชัดเจนถึงอันตรายที่อาจ
เกิดจากการแพรกระจายของสิ่งตางๆเหลานั้น รวมทั้งวิธีการปอง
กันและการกำ�จัดทำ�ลาย
โครงการใชสัตวทดลองตองระบุใหชัดเจนวาจะดำ�เนินการอยาง
ไรกับสัตวทดลองหลังสิ้นสุดการใชสัตว และกอนที่ผูใชจะใชสัตว
ทดลองตองเสนอโครงการการใชสัตวทดลองใหคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารของสถาบัน ผูใชสัตวตองปฏิบัติ
ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติอยางเครงครัด
สถาบันที่มีการเลี้ยงและใชสัตวทดลองตองจัดใหมีความพรอม
เกี่ยวกับ สถานที่ วัสดุ อุปกรณและบุคลากรสำ�หรับการเลี้ยงและ
ใชสัตวทดลอง และสัตวทดลองตองไดมาจากแหลงผลิตบริการสัตวที่
มีใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงวาสัตวนั้นไดมาตรฐานคุณภาพ
พันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพ
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มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวทดลอง
การนำ�สัตวทดลองเขามาจากตางประเทศตองมีใบรับรองหรือ
หลักฐานที่แสดงวาสัตวนั้นไดมาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม คุณภาพ
สุขภาพและมีความปลอดจากเชื้อโรค และตองดำ�เนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายการนำ�เขาสัตวจากตางประเทศ การนำ�สัตวปามาใชเปน
สัตวทดลองตองไมขัดตอพระราชบัญญัติสัตวปา สัตวทดลองตางชนิด
ตางสายพันธุ ตางระบบการเลี้ยง ตางแหลงการผลิต ตองไมเลี้ยง
ไวในหองเดียวกัน ยกเวนกรณีที่เลี้ยงใน Isolator หรือระบบ IVC
(Individually Ventilated Cages)
สัตวปาหรือสัตวที่ไมมีมาตรฐานพันธุกรรม และมาตรฐานสุขภาพ
ที่นำ�มาใชเปนสัตวทดลอง ตองนำ�มากักกันเพื่อตรวจสอบโรคกอน
นำ�มาใชในงานทดลอง และวิธีการปฏิบัติในการปองกันการติดเชื้อที่
เหมาะสม เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคไปสูสัตวและคน
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มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวทดลองที่กลาวมาแลวนี้ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอยางแตกตางจากที่กำ�หนดไวอันเนื่องมา
จากความรูและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทานผูอานจึง
ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวของดวย
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