
 
 

ระเบียบปฏิบัตขิองหน่วยปฏิบัตกิารสัตว์ทดลอง 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
หน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล  มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการ

เลีย้งสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานสอน งานทดสอบและงานผลิต ชีววัตถุท่ีได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สตัว์ทดลอง ของสภาวิจยัแห่งชาติ เพ่ือควบคมุและป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้โรค 
ทัง้จากสตัว์สู่คน และจากคนสู่สตัว์ การด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบตัิตอ่สตัว์ การรักษาความปลอดภัย
และทรัพย์สินของนักวิจัยและราชการ การแสดงความรับผิดชอบและรักษาความลับในงานวิจัยของ
ผู้ ใช้บริการ และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการให้บริการท่ีเป็นระบบ เป็นแบบอย่างเดียวกัน หน่วยปฏิบัติการ
สตัว์ทดลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จงึก าหนดระเบียบปฏิบตัขิองหนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลองดงันี ้

 
1. ระเบียบปฏิบัตกิารเข้าใช้พืน้ท่ี 
 1.1 โครงการวิจยัท่ีใช้สัตว์ทดลองและปฏิบตัิการในหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง  ต้องได้รับความ
เห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและการใช้สตัว์ (คกส.)  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดลแล้วเทา่นัน้  
 1.2 นักวิจัย และผู้ ใช้บริการท่ีจะเข้าปฏิบัติการกับสัตว์จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับ
ใบอนุญาตใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรืออยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีใบอนุญาตใช้สตัว์เพือ่งานทาง
วิทยาศาสตร์ทีอ่อกใหโ้ดยสถาบนัพฒันาการด าเนินการต่อสตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มีประสบการณ์ในการปฏิบตัิกบัสตัว์ และมีช่ือในโครงการวิจยัท่ีได้รับการ
อนมุตัแิล้วเทา่นัน้ 
 1.3 การเข้าพืน้ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี  บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถใช้บตัร
ประจ าตวัเข้าอาคารได้ บคุลากรภายนอกคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ต้องติดตอ่แลกบตัรด้านหน้าอาคารทกุครัง้ 
หรือตดิตอ่ขอท าบตัรรักษาความปลอดภยั ส าหรับเจ้าหน้าท่ีโครงการจากหน่วยงานอ่ืนเสนอตอ่คณบดี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (คา่ท าบตัร 100 บาท) และต้องคืนเม่ือสิน้สดุโครงการ 
 1.4 การเข้าพืน้ท่ีหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง ชัน้ 12 ด้วยมีการควบคมุการเข้าออกโดยใช้คีย์การ์ด 
กรณีปฏิบตังิานในเวลาราชการ จะมีเจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยให้บริการ หรือสามารถขอยืมได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วย 



ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาคีย์การ์ดตลอดระยะเวลาจนสิน้สดุโครงการวิจยั ห้ามมิให้บคุคลอ่ืน
น าไปใช้ หากตรวจสอบพบวา่มีการละเมิดข้อปฏิบตั ิหนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลองจะระงบัคีย์การ์ดใบนัน้ทนัที 
กรณีเกิดการช ารุดเสียหาย  ผู้ ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการจดัหาคีย์การ์ดใหม่ และเม่ือสิน้สดุโครงการวิจยั
ผู้ใช้บริการต้องน าคีย์การ์ดมาคืนภายใน 7 วนั หากพ้นก าหนด หวัหน้าโครงการวิจยัต้องรับผิดชอบในการน า
คีย์การ์ดมาคืนหรือจดัหาคีย์การ์ดใหม ่
 1.5 หน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลองเปิดให้ผู้ ใช้บริการเข้าใช้พืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ได้ทกุวนัท าการ ตัง้แต่ เวลา 
8.30- 16.30 น. กรณีจ าเป็นต้องเข้าใช้พืน้ท่ีนอกเหนือเวลาท่ีก าหนดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเข้าปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ  โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน  เพ่ือหน่วยสตัว์ทดลองจะได้จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น 
 1.6 ไม่อนุญาตให้ผู้ ติดตามท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการวิจัยเข้าพืน้ท่ี กรณีต้องการเพิ่ม
ผู้ปฏิบตังิานกบัสตัว์ในโครงการวิจยัให้หวัหน้าโครงการวิจัย ท าแบบฟอร์มขอปรับแก้ไขโครงการ (FTM-ACU-
Amendment) เสนอตอ่ คกส. พิจารณาอนมุตักิ่อนเร่ิมเข้าปฏิบตังิานอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ 
 
2. การน าสัตว์ทดลองเข้ามาเลีย้งในหน่วยปฏิบัตกิารสัตว์ทดลอง 
 2.1 นกัวิจยั และผู้ ใช้บริการต้องติดตอ่สัง่ซือ้สตัว์ทดลองจากแหล่งผลิตสตัว์ทดลองตามท่ีระบไุว้ใน
แบบเสนอโครงการวิจยัท่ีได้รับอนมุตัจิาก คกส.  

2.2 ก่อนน าสัตว์เข้ามาเลีย้งในหน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ผู้ ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลใน 
แบบฟอร์มการขอน าสตัว์ใหม่เข้ามาเลีย้งในหน่วยปฏิบติัการสตัว์ทดลอง (สทล 01) ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั
ท าการ ทกุครั้งที่จะมีสตัว์ทดลองเข้าใหม่ เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้เตรียมการตรวจรับสตัว์ จดัเตรียมสถานท่ีและ
อปุกรณ์ไว้ให้ 

2.3 ภายหลงัจากการแจ้งน าสตัว์เข้าพืน้ท่ีหนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลอง ผู้ ใช้บริการต้องกรอกข้อมลูใน
แบบฟอร์มการปฏิบติังานตามข้อเสนอโครงการวิจยัในสตัว์ (สทล 05) โดยกรอกข้อมลูการปฏิบตัิงานเป็นราย
เดือนหรือตลอดโครงการ สง่ท่ีเจ้าหน้าท่ีหนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลองก่อนวนัเข้าปฏิบตัิงานครัง้แรก อย่างน้อย 
1 วนั เพ่ือเจ้าหน้าท่ีจะได้เตรียมห้องปฏิบตักิารและวสัดอุปุกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวก  

หากผู้ วิจัยไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ตามท่ีระบุไว้ใน สทล 05 โปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ปฏิบตักิารสตัว์ทดลองลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ พร้อมแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบตัิงานใบแบบฟอร์ม และ
น าสง่ใหม ่

2.4 เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลองจะให้บริการตรวจรับสตัว์ทดลอง และน าเข้าสู่ห้องเลีย้ง
สตัว์ พร้อมจดัเตรียมป้ายหน้ากรง เม่ือเร่ิมปฏิบตัิการทดลองผู้ ใช้บริการต้องกรอกข้อมลูเก่ียวกบัสตัว์ทดลอง
ลงในป้ายหน้ากรงให้ชดัเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจติดตามสุขภาพสตัว์ในระหว่างการทดลอง และ
แจ้งผู้ รับผิดชอบโครงการได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่น 



 
3. ระเบียบปฏิบัต ิและข้อบังคับการเข้าใช้บริการหน่วยปฏิบัตกิารสัตว์ทดลอง 
 3.1 กรณีเข้าพืน้ท่ีห้องเลีย้งสตัว์เพ่ือสงัเกตอาการ ตดิตามสขุภาพสตัว์ทดลองและปฏิบตัิการตา่งๆกบั
สตัว์ทดลอง ผู้ ใช้บริการต้องเปล่ียนรองเท้า สวมชุดปฏิบตัิการ หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก -จมูก ท่ีทางหน่วย
ปฏิบตัิการสตัว์ทดลองจดัเตรียมไว้ให้ ไม่อนุญาตให้สวมเสือ้กาวน์จากภายนอกเข้าพืน้ท่ีหน่วยปฏิบตัิการ
สตัว์ทดลอง  
 3.2 กรณีท่ีปฏิบตัิการกับสัตว์ในระหว่างการทดลอง เช่น การป้อนสาร ฉีดเชือ้ และฉีดสาร  ไม่
อนญุาตให้ปฏิบตักิารในห้องเลีย้งสตัว์ แตส่ามารถปฏิบตังิานบริเวณพืน้ท่ีหน้าห้องเลีย้งสตัว์ (ante room) ได้ 
 3.3 ห้ามผู้ใช้สตัว์ทดลองปฏิบตักิารใดๆ ท่ีจะส่งผลกระทบตอ่สตัว์ตวัอ่ืน ๆ ในห้องเลีย้งสตัว์ เช่น เก็บ
ตัวอย่างเลือด อวัยวะจากสัตว์ ให้สัตว์ดมสาร หรือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ เป็นต้น ต้องปฏิบัติใน 
“ห้องปฏิบตักิารกลาง (Procedure room)” ของหนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลองเทา่นัน้ 
 3.4 การปฏิบตัิการใดๆ กบัสตัว์ต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจยัท่ีได้รับอนมุตัิจาก 
คกส. พร้อมท่ีจะเปิดเผยหรือชีแ้จงได้ทกุโอกาส หากพบว่ามีการกระท าท่ีไม่ตรงตามท่ีระบไุว้ คกส. มีอ านาจ
พิจารณาสัง่ระงบัโครงการวิจยัทนัที  

3.6 ไมอ่นญุาตให้น าสตัว์ทดลองออกนอกพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ทดลอง ยกเว้นได้ระบคุวามจ าเป็นไว้ในแบบ
เสนอโครงการซึง่ได้รับการอนมุตัจิาก คกส. แล้ว โดยให้แจ้งรายละเอียดใน “แบบฟอร์มการขอน าสตัว์ใหม่เข้า
มาเลีย้งในหน่วยปฏิบติัการสตัว์ทดลอง (สทล 01)”  

3.7 กรณีมีการเคล่ือนย้ายกรงสตัว์ออกนอกพืน้ท่ีหน่วยฯ ผู้ ใช้บริการต้องลงบนัทึก ห้อง เลขท่ีกรง 
และระบช่ืุอผู้น ากรงออก-ส่งคืน ใน “ บนัทึกการเคลื่อนย้ายสตัว์ทดลองออกนอกพืน้ที่(สทล 03)” ท่ีหน้าห้อง
เลีย้งสตัว์นัน้ๆ ทกุครัง้ 

3.8 ในกรณีท่ีต้องปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ีให้ทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 วนัท าการ 
 3.9 ผู้ใช้สตัว์ต้องปฏิบตัติอ่สตัว์ด้วยความเมตตา ห้ามกระท าการใดๆท่ีเป็นการรบกวนสตัว์ทดลองตวั
อ่ืน และ/หรือผู้ ใช้สตัว์ทดลองคนอ่ืน รวมถึงห้ามน าบุคคลหรือสตัว์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับโครงการวิจยั เข้ามาใน
หนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลอง 

3.10 กรณี พบสัตว์ป่วย ผิดปกติ หรือตาย เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบตัิการสัตว์ทดลองจะโทรแจ้งตาม
ข้อมลูผู้ รับผิดชอบท่ีระบไุว้ท่ีป้ายหน้ากรงสตัว์ เพ่ือทราบโดยเร็วท่ีสดุ 
 3.11 ภายหลงัการเข้าพืน้ท่ีพืน้ท่ีห้องเลีย้งสตัว์ต้องลงช่ือใน “บนัทึกการเข้าใช้บริการหน่วยปฏิบติัการ
สตัว์ทดลอง” ท่ีหน้าส านกังานหนว่ยปฏิบตัิการสตัว์ทดลองทกุครัง้  
 
 
 



 การงดน า้และอาหารสัตว์ 
 -  การงดน า้และ/หรืออาหาร ต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในแบบเสนอโครงการวิจยัท่ีผา่น
ความเห็นชอบจาก คกส. แล้วเทา่นัน้ 
 -  กรณีท่ีต้องการงดน า้หรืออาหารให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง ก่อนท าการงดน า้หรือ
อาหาร  โดยแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั และให้ตดิป้ายงดน า้หรืออาหารไว้ท่ีหน้ากรงสตัว์ทดลองเน่ืองจาก
เจ้าหน้าท่ีจะดแูลรับผิดชอบให้สตัว์ทดลองมีน า้ด่ืมและมีอาหารกินตลอดเวลา  ซึง่อาจมีผลกระทบกบัการ
ทดลองของนกัวจิยัท่ีต้องการงดน า้หรืออาหาร ณ ชว่งเวลานัน้ 
 
4. การใช้ห้องปฏิบัตกิารกลาง 
 4.1 การปฏิบตักิารใดๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สตัว์ตวัอ่ืน ๆ ในห้องเลีย้งสตัว์ เช่น การเจาะเก็บตวัอย่าง
เลือด การผา่ตดั การท าให้สตัว์ตายอยา่งสงบ หรือการผา่ซากสตัว์ ผู้ ใช้บริการต้องปฏิบตัิการท่ีห้องปฏิบตัิการ 
กลางเทา่นัน้  
 4.2 ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้ห้องปฏิบตักิารกลางลว่งหน้า ได้ไมเ่กิน 1 เดือน โดยกรอกข้อมลูใน 
”แบบฟอร์มการปฏิบติังานตามข้อเสนอโครงการวิจัยในสตัว์ (สทล 05)” ส่งท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบตัิการ
สตัว์ทดลอง และลงช่ือจองใช้ห้องปฏิบตักิารได้ท่ีหน้าหนว่ยฯ  
 4.3 หน่วยปฏิบตัิการสัตว์ทดลอง จะพิจารณาจดัสรรการเข้าใช้ห้องปฏิบตัิการกลางให้ตามความ
เหมาะสมและลงตารางการจองตามวนัท่ีและเวลาท่ีขอใช้ โดยให้สิทธ์ิผู้ ท่ีย่ืนเอกสารก่อนตามล าดบัวนัท่ีและ
เวลาท่ีรับเอกสาร หากผู้ ใช้บริการไม่มาใช้ห้องตามวันท่ีและเวลาท่ีจองไว้  ต้องแจ้งให้หน่วยปฏิบัติการ
สตัว์ทดลองทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 
 4.4 ภายหลงัการเข้าพืน้ท่ีห้องปฏิบตักิารกลางต้องลงช่ือผู้ รับผิดชอบ วนัท่ี เวลาเข้า-ออก ใน “บนัทึก
การใชห้อ้งปฏิบติัการกลาง” ทกุครัง้  
 

5. การน าวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเข้าพืน้ที่ เลีย้งสัตว์ 

 5.1 หากจ าเป็นต้องน าเข้า หรือเก็บวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือไว้ในพืน้ท่ี ante room หรือ
ห้องปฏิบตัิการกลางเพ่ือใช้ในระหว่างท าการทดลองผู้ ใช้บริการต้องแจ้งหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง และ
ต้องตดิป้ายช่ือก ากบัด้วยตนเองทกุชิน้เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 
 5.2 หากมีความจ าเป็นต้องยืมเคร่ืองมือทางห้องปฏิบตัิการและ/หรืออุปกรณ์การเลีย้งสัตว์ 
ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมลูใน “แบบฟอร์มขอยืมใช้อปุกรณ์” และย่ืนเอกสารท่ีหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง 
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ 



 5.3 เจ้าหน้าท่ีจะจัดเตรียมและส่งมอบวัสดุ /อุปกรณ์/เคร่ืองมือให้ ณ ห้องเลีย้งสัตว์ /
ห้องปฏิบัติการตามวันเวลาระบุไว้ในแบบฟอร์มขอใช้ฯ เท่านัน้  ขณะใช้งานวัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
ผู้ ใช้บริการต้องใช้อย่างระมัดระวัง หากเกิดการช ารุดเสียหายต่อวัสดุ /อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ผู้ ใช้บริการต้อง
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพเดมิหรือจดัหาทดแทน 
 5.4 หลงัเสร็จสิน้การใช้งาน ผู้ ใช้บริการต้องท าความสะอาดวสัดุ/อปุกรณ์/เคร่ืองมือ พร้อมแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจรับคืน 
 
6. การฝากเก็บรักษาตัวอย่างและสารทดสอบ 
  กรณีต้องการฝากแช่เย็นสารทดสอบท่ีใช้ในงานวิจยัในตู้ เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและ/
หรือตวัอย่างอวยัวะของสตัว์ทดลองในตู้ เย็นอณุหภูมิ -20 องศาเซลเซียส    ผู้ ใช้บริการสามารถใช้ตู้ เย็นท่ีอยู่
ภายในห้องปฏิบตัิการกลาง ในพืน้ท่ีหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลองชัน้ 12 ทัง้นีต้้องฝากเก็บไว้ไม่เกิน 1 เดือน
โดยใส่กล่องท่ีสะอาด ติดป้ายช่ือและเก็บเป็นสัดส่วน และลงบันทึกในสมุดบันทึกประจ าตู้ เย็น หน่วย
ปฏิบตักิารสตัว์ทดลองจะก าจดัตวัอยา่งท่ีฝากเก็บไว้เกิน 3 เดือนโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ 

 
7. การขอให้บริการทางวิชาการ 
 7.1 กรณีผู้ใช้บริการไม่เคยใช้สัตว์ทดลองหรือต้องการฝึกเทคนิคปฏิบตัิการกบัสตัว์เพิ่มเติม ได้แก่ การ
จบับงัคบัสตัว์ การให้สารทดสอบ การเจาะเก็บตวัอยา่งเลือด การผา่ซากสตัว์และการเก็บตวัอย่างอวยัวะสตัว์
สามารถขอรับการฝึกได้กับนกัวิทยาศาสตร์ หรือสตัวแพทย์ประจ าหน่วยสตัว์ทดลอง โดยติดต่อท่ีส านกังาน
หนว่ยปฏิบตักิารสตัว์ทดลอง 
 7.2 ผู้ใช้บริการท่ีต้องการให้เจ้าหน้าท่ีชว่ยปฏิบตังิานวิจยัเบือ้งต้น เชน่ ชัง่น า้หนกัสตัว์ การการุณยฆาต 
ให้กรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยงานวิจัย(สทล 02)” ส่งเอกสารและแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการ  
 7.3 กรณีต้องการให้เจ้าหน้าท่ีชว่ยปฏิบตังิานวิจยัในเทคนิคเฉพาะ ได้แก่ การป้อนสาร การฉีดสาร การ
ผ่าซาก การเก็บตวัอย่างเลือดและอวยัวะ เป็นต้น ผู้ ใช้บริการต้องติดตอ่เจ้าหน้าท่ีรับทราบก่อนการย่ืนแบบ
เสนอโครงการวิจยั และระบช่ืุอเป็นผู้ ร่วมปฏิบตักิารในแบบเสนอโครงการวิจยั 

 


