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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง  นโยบายการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตว

…………………………….

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดประกาศใหมีจรรยาบรรณการใชสัตว   และได
ดําเนินการสนับสนุนใหมีการพัฒนาการเลี้ยงและการใชสัตวเพื่องานวิจัย  งานทดสอบ  งานผลิตชีววัตถุ   
และงานสอนใหไดมาตรฐานสากล  เพื่อใหไดรับผลงานที่แมนยําเปนที่ยอมรับของนานาชาติ  และไม
ทําใหเกิดการตอตานจากองคกรเอกชนตาง ๆ  นั้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพและสวัสดิภาพของสัตวที่ถูกนํา
มาใชในการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ การสอน การสืบสายพันธุและการเพาะขยายพันธุเพื่อ
บริการ วาจะตองอยูในระดบัมาตรฐานสากลและไดรับการดแูลและการปฏบิตัอิยางถกูตองตามหลกัจรรยาบรรณ
การใชสัตวอันจะสงผลใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล จึงเห็นสมควร
กาํหนดนโยบายใหทกุหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่มีการเลี้ยงและการใชสัตวเพื่อการวิจัย การทดสอบ การ
ผลิตชีววัตถุ การสอน การสืบสายพันธุ และการเพาะขยายพันธุเพื่อบริการ ใหมีการกํากับดูแลการเลี้ยง
และการใชสัตวตามมาตรฐานสากล ดังนี้

ขอ 1.  คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวภายในหนวยงาน
    1.1 ใหทุกหนวยงานที่มีการเลี้ยงและการใชสัตวแตงตั้ง “คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและ
การใชสัตวของคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย” ซ่ึงประกอบดวยประธานและกรรมการ เพื่อติดตามและดูแล
การเลี้ยงและการใชสัตวของหนวยงาน ตลอดจนประเมินแนวทางการปฏิบัติของหนวยงาน โดยมี
องคประกอบดังนี้
          1.1.1  กรรมการจากกรรมการประจําคณะ  หรือกรรมการบริหารสถาบัน  สํานัก  ศูนย

  1.1.2  นักวิจัยที่มีประสบการณเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชสัตวอยางนอย 1 คน
           1.1.3  สัตวแพทยหรือบคุลากรทีผ่านการฝกอบรม  หรือมปีระสบการณทางดานวทิยาศาสตร

                      สัตวทดลอง หรืออายุรศาสตรสัตวทดลอง
  1.1.4  บุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับการใชสัตวทดลองอยางนอย 1 คน

           1.1.5  ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของที่หนวยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
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1.2 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตว  คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย  มีอํานาจและ
หนาที่ความรับผิดชอบดังนี้

1.2.1 กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชสัตวของหนวยงานใหสอด
         คลองกับนโยบาย ฯ ของมหาวิทยาลัย      และจรรยาบรรณการใชสัตวของคณะ
         กรรมการวิจัยแหงชาติ
1.2.2  พิจารณาโครงการที่มีการใชสัตว ในงานวิจัย งานทดสอบ  งานสอน และงานผลิตชีว
          วัตถุที่มีผูเสนอ
1.2.3  ติดตาม  ตรวจสอบสถานที่เล้ียงสัตวและบริเวณที่เกี่ยวของอยางนอยทุก  6  เดือน
1.2.4  จัดการใหหนวยงานเลี้ยงสัตวดําเนินการอยางมีมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน
          จรรยาบรรณการใชสัตว
1.2.5  รายงานผลการพิจารณาโครงการและการตรวจสอบสถานที่พรอมขอเสนอแนะตอ
          คณบดี / ผูอํานวยการ

ขอ 2.  โครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับสัตว
2.1 ใหผูที่ประสงคจะใชสัตวเสนอโครงการที่มีการใชสัตวเพื่อการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว

วัตถุและการสอนตอคณะกรรมการฯ ทั้งนี้จะตองมีรายละเอียดตอไปนี้ใหชัดเจน
         2.1.1  ช่ือโครงการที่สมบูรณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2.1.2  ช่ือหัวหนาโครงการ และผูรวมงาน
2.1.3  เหตุผลในการแสดงวาโครงการจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ /
          หรือนําไปสูความรูใหมทางวิชาการ
 2.1.4 วัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน
 2.1.5  หลักฐานอางอิง  เพื่อแสดงวาโครงการวิจัยที่เสนอไมเปนการทําซ้ํากับที่ผูอ่ืนทํามา
           กอน  ยกเวนกรณีมีเหตุผลอันสมควร
 2.1.6  กรณเีปนสตัวปาตาม พ.ร.บ. คุมครองและสงวนสตัวปา  ตองมเีอกสารอนญุาตจากหนวย
            งานทีรั่บผิดชอบ

                      2.1.7  วิธีการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับสัตวตองระบุ
(1) เหตุผลพรอมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงแสดงวาไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะ

นํามาใชทดแทนสัตว
     (2)  ชนิด สายพันธุ  เพศ   อายุ   น้ําหนัก  ระดับคุณภาพ คุณสมบัติจําเพาะอื่นๆ (ถามี)  
            และจํานวนสัตวที่ตองการใชตลอดโครงการ
     (3)  แหลงที่มาของสัตว

                            (4)  การขนสงและการพักสัตว
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     (5)  ระดับความเครียด ความเจ็บปวด
(6) การเลี้ยงและการดูแลสัตวประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

                  (6.1) สถานที่และระบบที่ใชในการเลี้ยงสัตว
            (6.2) สภาพแวดลอมในหองเล้ียงสัตว (อุณหภูมิ ความชื้น การถายเทอากาศ  แสง  
                     เสียง  และกลิ่น)
            (6.3) ลักษณะและขนาดของกรงที่ใช
           (6.4) จํานวนสัตวตอกรง

                 (6.5) ชนิดของวัสดุรองนอนและความถี่ในการเปลี่ยน
           (6.6) ชนิดอาหาร แหลงผลิต คุณภาพ และปริมาณการใหสัตวในแตละวัน
           (6.7) ชนิดและปริมาณของน้ําที่ใหสัตวดื่ม
           (6.8) การดูแลสุขภาพสัตวประจําวัน

                                 (7)  วิธีการปฏิบัติตอสัตว ไดแก
                                       (7.1)  การควบคุม

            (7.2)  การทําเครื่องหมาย
                  (7.3)  การใหสาร รายละเอียดของอุปกรณและตําแหนง

            (7.4)  การเก็บตัวอยาง  รายละเอียดของอุปกรณและตําแหนง
            (7.5)  การทําใหสัตวสลบ รายละเอียดของวิธีการและสารที่ใช

                  (7.6)  การทําใหสัตวตายอยางสงบ บอกวิธีการ  สารที่ใช และผูรับผิดชอบ
            (7.7)  การดําเนินการตอซากสัตว

       (8)  วิธีการปฏิบัติใด ๆ ตอสัตวที่ทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดและเครียด  จะตอง
                                  ดําเนินการใหยาลด / บําบัดความเจ็บปวด  หรือความเครียดนั้น  และใหระบุช่ือ
                                  ยาและวิธีการให  ในกรณีที่ไมสามารถใชยาระงับความเจ็บปวดใหช้ีแจงราย
                                ละเอยีดและ เหตผุล
                                 (9)  กรณีมีการผาตัดใหระบุรายละเอียด  ดังนี้
                                        (9.1)  อธิบายวิธีการและระบุชนิดของยาสลบและวิธีใช

             (9.2)  สถานที่สําหรับผาตัด
             (9.3)  การใช aseptic technique ที่เหมาะสมสําหรับการผาตัดที่สัตวตองมีชีวิต

                   (9.4)  การดูแลสัตวกอน  ระหวาง  และภายหลังการผาตัด
(10) ระบช่ืุอ  รายละเอยีดสาร  และวธีิการใหสารกบัสตัวตลอดจนวธีิการควบคมุหรือ
         ปองกัน  กรณีเปนสารอันตราย   กรณีการใช  Complete   Freund’s   Adjuvant   
        (CFA)  จะตองอธิบายอยางชัดเจนถึงความจําเปนที่จะตองใช เพราะ CFA เปน
        สารที่ทําใหเกิดความเจ็บปวดและ ความเครียดแกสัตว
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        2.1.8 ใหระบุวิธีการทางสถิติที่จะใชในการวางแผนดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล
2.1.9  ความเหมาะสมของนักวิจัยและผูรวมงานใหระบุถึงความเหมาะสมหรือความชํานาญ
           ของนักวิจัย   และผูรวมงานตอลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ
2.1.10  การปองกันอันตราย จากสาร วัตถุ หรืออุปกรณอันตรายที่ใช โดยใหบอกวิธีการใชที่
            จะไมทําใหเกิดอันตรายขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวของ

2.2   การพิจารณาโครงการ  จะเปนการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในการใชสัตว
อยางถูกตองสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตว โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้

2.2.1  คณะกรรมการสามารถขอคําปรึกษาหรือเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในการใหขอคิด
          เห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ได แตผูที่ไดรับเชิญมาใหคําปรึกษาไมมีสวนในการ
         พิจารณาโครงการ
2.2.2  การแจงผลการพจิารณา หรือขอสังเกตตาง ๆ คณะกรรมการจะตองแจงเปนลายลักษณ
          อักษร     และถาจะตองระงับโครงการ คณะกรรมการจะตองแจงเหตุผลอยางชัดเจน
2.2.3  กรรมการที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ จะไมมีสวนในการพิจารณาโครงการ
2.2.4  คณะกรรมการจะตองถือวาโครงการทุกโครงการที่พิจารณาเปนความลับ
2.2.5   คณะกรรมการจะตองตรวจสอบและรบัรองไดวาโครงการวจิยัทีผ่านการพจิารณาจะ
           ครอบคลมุประเด็นตาง ๆ ดังนี้

(1) เปาหมายโครงการ   เปนโครงการทีม่เีหตผุลแสดงถงึประโยชนทีต่องการพฒันา
คณุภาพชีวิตของคนและสัตวในสังคม หรือการพัฒนาขอบขายทางวิชาการ

(2) ชนิดและจํานวนของสัตวท่ีใช    บอกถึงความเหมาะสมของชนิดและสายพันธุ
       สัตวที่ใชกับลักษณะของโครงการ   และแสดงถึงจํานวนที่นอยที่สุดที่ใชแตยัง
       เหมาะสมตอคาทางสถิติ
(3)  การทดแทนดวยวิธีอ่ืน มเีหตผุลชัดเจนและเพยีงพอทีแ่สดงวาโครงการไมสามารถ
       ใช วิธีการอื่น หรือใชสัตวที่มีพัฒนาการต่ํากวาทดแทนได
(4) ความเจ็บปวดและความเครียดตอสัตว จะตองแนใจวาวิธีการตาง ๆ ที่ปฏิบัติตอ
       สัตวเปนวิธีการที่ทําใหสัตวเกิดความเครียดและความเจ็บปวดนอยที่สุด โดย
       พิจารณาระดับความเจ็บปวดเปน 3 ระดับ ดังนี้

(4.1) No Pain เปนวิธีการที่ปฏิบัติตอสัตวทั่วๆไป ไมทําใหสัตวเจ็บปวด หรือ เจ็บ
                                ปวดเพียงเล็กนอย

                (4.2) Alleviated Pain เปนการปฏิบัติตอสัตวที่ตองใชยาระงับความเจ็บปวด  หรือ
                                              ยาสลบ
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                                     (4.3) Unalleviated Pain or Distress   เปนการปฏิบัติที่ไมสามารถใชยาระงับความ
                                              เจบ็ปวดได  จะตองพจิารณาตามเหตผุลของการเสนอโครงการในขอ 2.1.7(8)

    (5)  การควบคมุสตัว      มกีารใชวธีิการและเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการควบคมุสตัวเพือ่
           ปฏิบตักิารตาง ๆ   ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเครียดและความเจ็บปวดแกสัตวนอยที่สุด      
          พิจารณาระยะเวลาในการควบคุมสัตว   ซ่ึงจะตองเหมาะสมกับชนิดและสุขภาพ
          ของสัตว

(6) การสิ้นสุดของงานและการทําใหสัตวตายอยางสงบ  มีความชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะ
ของสัตว  เมื่อส้ินสุดโครงการวาจะตองตาย หรือโดยการทําใหตายอยางสงบ และ
การดําเนินการ    กรณีพบวาสัตวอยูในสภาพอาการที่เจ็บปวย  กอนการสิ้นสุด

       โครงการ
(7) การรักษาสุขภาพและความปลอดภัย    ตองมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ

ที่มีการใชสารอันตรายวามีมาตรการปองกันที่ดีพอหรือไม ในโครงการมีการชี้
แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสารอันตรายเพียงพอหรือไม

(8) ความพรอมของนักวิจัย   คณะทํางานแตละโครงการมีความพรอมในเรื่องของ
       ความรูเกี่ยวกับโครงการที่เสนออยางเพียงพอ และความเขาใจในแนวปฏิบัติของ
       หนวยงาน

ขอ 3.  การควบคุม  การบังคับสัตว
การควบคุม  การบังคับสัตวเปนการจํากัดการเคลื่อนไหวปกติของสัตวเพื่อจุดประสงคในการ

ตรวจ การเก็บตัวอยาง การใหยา การรักษาหรือเพื่อการปฏิบัติการทดลอง  ซ่ึงควรจะทําในระยะเวลาสั้น ๆ
ในการควบคุมบังคับสัตวสามารถปฏิบัติไดโดยการบังคับดวยมือหรือการใชเครื่องมือบังคับ 

กรณีการใชเครื่องมือบังคับจะตองเปนเครื่องมือที่มีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับชนิดและขนาดของ
สัตวและตองทําใหเกิดความเครียดและอันตรายตอสัตวนอยที่สุด ในสัตวบางชนิด เชน สุนัขและลิง 
เปนตน ควรจะทําการฝกสัตวกอนการปฏิบัติจริง

ควรหลีกเลี่ยงการควบคุมบังคับสัตวเปนระยะเวลานานๆ รวมถึงการจับลิงนั่งตรึงกับเกาอี้ ยกเวน
เปนความจําเปนเพื่อผลการวิจัยและผานการพิจารณาของคณะกรรมการแลว แตไมควรนานเกิน12 ช่ัวโมง
ตอการควบคุมหนึ่งชวง หากจําเปนใหพักสัตวกอน 1 ช่ัวโมง และหากมีอันตรายเกิดขึ้นกับสัตวหรือสัตว
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางรุนแรง จะตองหยุดการปฏิบัติการดังกลาวและทําการตรวจรักษาดูแล
สัตวโดยสัตวแพทยหรือผูรับผิดชอบทันที
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ขอ 4.  การผาตัดใหญหลายครั้ง  โดยท่ีสัตวตองมีชีวิตอยูตอไป
การผาตัดใหญและการผาเปดชองทอง หรือการทําใหสภาพทางกายภาพของสัตวผิดปกติไป

หลายๆ คร้ัง ในสัตวตัวเดียว โดยที่สัตวยังตองมีชีวิตอยูตอไป เปนการปฏิบัติการที่ควรหลีกเลี่ยง แตหากมี
ความจําเปนและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรเพียงพอ และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ แลวก็
สามารถดําเนินการได แตทั้งนี้คณะกรรมการ ฯ จะตองใหความสําคัญในเรื่องของการเอาใจใสดูแลสัตว
อยางตอเนื่อง

ขอ 5.  การจํากัดอาหารหรือของเหลว
ในภาวะที่จะตองมีการจํากัดอาหารหรือของเหลวที่จะใหแกสัตว อยางนอยที่สุดจะตองคํานึงถึง

ปริมาณความตองการต่ําสุดของอาหารและของเหลวที่จะตองใหแกสัตวที่อายุนอยเพื่อการเจริญเติบโต
และเพื่อการดํารงชีวิตอยูไดในระยะยาวของสัตวโดยท่ัวไป การจํากัดปริมาณอาหารและของเหลวจะตอง
เปนไปบนพื้นฐานของการพิจารณาที่เปนวิทยาศาตร และเมื่อมีการดําเนินการจํากัดอาหารและของเหลว 
จะตองมีขบวนการตรวจสอบและดัชนีวัดที่จะบอกใหทราบถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสรีรสภาพของ
สัตวเพื่อใชในการพิจารณาที่จะหยุดการจํากัดเมื่อสภาวะของสัตวไมเหมาะสม

การปองกันเพื่อไมใหสัตวประสบกับภาวะการขาดน้ําทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถทําได
โดยการตรวจและบันทึกประจําวันเกี่ยวกับการไดรับสารและการชั่งน้ําหนักสัตวอยางนอยสัปดาหละครั้ง 
สําหรับสัตวขนาดเล็กควรทํามากกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง และจะตองใหความสําคัญกับการไดรับสารอยาง
สมดุลเพราะในภาวะที่มีการจํากัดการใหของเหลวจะมีผลตอการกินอาหารของสัตวเสมอ

ขอ 6. การดูแลโดยสัตวแพทย
การดูแลตรวจสอบสุขภาพสัตวโดยสัตวแพทย หรือบุคลากรที่ผานการฝกอบรม หรือมีประสบ

การณทางดานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง หรืออายุรศาสตรสัตวทดลอง อยางเพียงพอและทั่วถึงจะเปน
ขบวนการที่ใชในการประเมินสุขภาพและสภาวะการดูแลสัตว เปาหมายของหนวยงานและขนาดของ
โครงการตาง ๆ จะเปนตัวกําหนดความตองการการดูแลสัตวโดยสัตวแพทยซ่ึงอาจเปนการปฏิบัติงานเต็ม
เวลา คร่ึงเวลา หรือใชระบบที่ปรึกษา    หากเปนกรณทีีไ่มเตม็เวลาจะตองมกีารกาํหนดชวงเวลาการตรวจสอบ
ใหเหมาะสมกบัลักษณะของโครงการ

ในการปฏิบัติการทดลองจะตองพิจารณาโดยองครวมทั้งดานจรรยาบรรณ ความมีมนุษยธรรม
และความเปนวิทยาศาสตร ดังนั้นในบางกรณีจึงมีความจําเปนจะตองใชยาระงับความเจ็บปวดหรือยา
สลบ ซ่ึงสัตวแพทยผูดูแลจะตองใหคําแนะนําแกนักวิจัยเพื่อใหมั่นใจไดวา ความตองการดานมนุษยธรรม
สอดคลองกับความตองการทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้สัตวแพทยควรจะรับผิดชอบในการดูแลตรวจ
สอบเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว การจัดการทั้งดานโภชนาการและสุขอนามัย การควบคุมโรคสัตวติดคนและ
การจัดการเกี่ยวกับสิ่งอันตราย
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ขอ 7. บุคลากรและการฝกอบรม
บุคลากรที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ไดรับการฝกอบรมเพื่อใหการปฏิบัติงานในการดูแลสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับจํานวนและ
ระดับคุณวุฒิของบุคลากรจะขึ้นกับลักษณะของหนวยงาน จํานวนและชนิดของสัตว ตลอดจนลักษณะ
ของงานวิจัย งานทดสอบและงานสอนที่มีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่เทคนิค ซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับการวางยาสลบ การผาตัดหรือ
เทคนิคปฏิบัติเฉพาะใดๆ จะตองไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตวชนิดดังกลาวกอน เพื่อใหมีประสบการณ
และบรรลุผลในการปฏิบัติตอสัตวอยางมีมนุษยธรรมและยอมรับไดทางวิทยาศาสตร

ขอ 8. สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนสวนสําคัญที่หนวยงานจะตอง

กําหนดไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะขึ้นกับลักษณะของสถานที่ งานวิจัย ส่ิงที่จะเปนอันตรายและชนิดสัตวที่เกี่ยว
ของของแตละหนวยงานโดยจะตองคํานึงถึงประเด็นตางๆเหลานี้

8.1 การจําแนกสิ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  ในหนวยงานที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สารอันตรายควรจะจัดใหมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงเปนผูที่มีความรู สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงและกําหนด
วิธีการปองกันไดอยางถูกตองหมาะสม นอกจากนี้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เชน การถูกสัตวกัด อุบัติเหตุ
จากน้ํายาทําความสะอาด อาการแพ และการติดโรคจากสัตวก็จะตองอยูในขายของการพิจารณาความ
เสี่ยง ขอบเขตและระดับความเสี่ยงของแตละโครงการจะขึ้นกับพื้นฐานของอันตรายที่เกิดขึ้นไดจากสัตว 
วัสดุที่ใช ความเขมขน ระยะเวลาและความถี่ที่ใช

8.2 การใหขอมูลและการฝกอบรมบุคลากร ผูที่จะตองปฏิบัติงานและอยูในลักษณะที่มีความเสี่ยง
ตออันตรายจะตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับงานที่จะตองปฏิบัติ ความเสี่ยงและผลตอสุขภาพ มีความเขาใจใน
อันตรายที่เกี่ยวของ เชน การติดตอของโรคระหวางคนและสัตว ความปลอดภัยในการใชสารเคมี
อันตรายทั้งดานจุลชีพและกายภาพ ซ่ึงรวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสารรังสี สารที่กอการแพตาง ๆ การ
ใชสัตวที่ไดรับการปฏิบัติทางพันธุวิศวกรรม และการใชเนื้อเยื่อของมนุษยในสัตวที่มีภูมิคุมกันบกพรอง
และจะตองไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม

นอกจากนีจ้ะตองมคีวามรูและความเขาใจเกีย่วกบัการจดัการกาํจดัของเสยีสุขอนามยัของบคุลากร
ตลอดจนการปองกันความเสี่ยงของบุคลากรระหวางปฏิบัติงาน  เชน  คนปวย  หรือผูที่ตั้งครรภ  เปนตน

8.3  สุขอนามัยของบุคลากร   หนวยงานควรจะมีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดสวนบุคคลและเสื้อผาที่จะใชในการปฏิบัติงาน ในสวนของการเลี้ยงสัตวและหองปฏิบัติการ เสื้อ
ผาที่ใชในหองเล้ียงสัตวไมควรใสออกไปนอกอาคารเลี้ยงสัตว มีการจัดการอยางเหมาะสมในการทําความ
สะอาดเสื้อผาที่ปนเปอนกับสารอันตราย  และจะตองไมอนุญาตใหมีการกิน  ดื่ม สูบบุหร่ีหรือแตงตัวใน
หองเล้ียงสัตว
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8.4  สิง่อาํนวยความสะดวก วิธีดาํเนนิการและการตรวจสอบ   เพือ่ใหเกดิความปลอดภยัในการ
ปฏิบตังิานของแตละหนวยงาน   เชน   ควรจัดใหมีสถานที่สําหรับลางมือ  อาบน้ํา  อุปกรณทําความ
สะอาดที่เหมาะสม อุปกรณชวยยกและเคลื่อนยายของหนัก   เปนตน  และอุปกรณตาง ๆ จะตองได
รับการตรวจซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอควรมีการตรวจสอบและประเมินการไดรับสารอันตราย   เพื่อให
มั่นใจไดวาจะไมไดรับสารเกินกวามาตรฐาน

8.5 การทดลองในสัตวท่ีไดรับสารอันตราย  หนวยงานจะตองมีการจัดทําเอกสาร หรือราย
ละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการทดลองที่เกี่ยวกับสารอันตราย อุปกรณ และวิธีการปองกันเฉพาะ  เชน วิธี
การและสถานที่เล้ียงสัตว การเก็บและการจัดสรรสารอันตราย การเตรียมและการใชสาร การจัดการใน
การจับตองของเหลวและเนื้อเยื่อจากรางกาย การกําจัดของเสียและซากสัตว และการฝกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติที่ปลอดภัย เปนตน
 สถานที่และอุปกรณที่ใชควรแยกจากสถานที่เล้ียงสัตวอ่ืน ๆ มีปายแสดงอยางชัดเจน จํากัดการ
เขา-ออกเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทานั้น การจัดการสถานที่ควรเปนลักษณะแยกทางเขา-ออก มีระบบปอง
กันการแพรกระจายของเชื้อผานทอระบายอากาศและทอระบายน้ํา

8.6  การปองกันอันตรายตอบุคลากร    อันอาจเกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน  หนวยงานจะตองจัดหา
อุปกรณปองกันและมีเครื่องมือตรวจวัดความปลอดภัย ผูทําหนาที่ดูแลสัตวตองสวมเสื้อผา รองเทา ถุงมือ 
ผาปดปากและจมูกที่สามารถปองกันได ไมควรสวมเสื้อผาชุดปฏิบัติงานออกไปนอกบริเวณที่ทํางาน และ
อาบน้ําเมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ

8.7 การประเมินผลทางการแพทยและเวชศาสตรปองกัน  เพื่อใหเกิดผลในการปองกันควรมีการ
ประเมินผลทางการแพทย โดยใหมีการตรวจสุขภาพกอนการเขาปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เปน
ไปไดของแตละคน และติดตามประเมินสุขภาพตามระยะเวลา ควรมีการฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก
ใหกับพนักงานเลี้ยงสัตว และการฉีดวัคซีนเฉพาะโรคกับผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ เชน พิษสุนัขบา ไวรัส
ตับอักเสบบี  การปองกันโรคสัตวติดคน โดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานกับลิง ควรจะไดรับการตรวจสุขภาพ
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะวัณโรค
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