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 สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ต่างประเทศ (โปรดระบุท่ีมา) ..................................................................................... 
 สั่งซื้อจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์อ่ืนๆภายในประเทศ (โปรดระบทุี่มา) ......................................................................... 
 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

  5.2.2 คุณภาพของสัตว์จากแหล่งผลิต 
 มีหลักฐานแสดงสืบสายพันธ์ุ และความคงที่ทางพันธุกรรมของสายพันธ์ุ (Genetic monitoring system)  
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบอนามยัเข้ม (Strict hygienic conventional system) 
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specific Pathogen Free System)  
    (ระบุชนิดเชือ้................................................................................................................................................) 
 มีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อสมบรูณ์ (Germ free system) 
 ไม่มหีลักฐาน หรือเอกสารรับรอง  
 อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

  5.2.3 ศักยภาพของแหล่งผลิต  
  มีวิธีเพาะขยายพันธุ์ท่ีแสดงว่าสามารถเพาะขยายพันธุ์สายพันธุ์สัตว์ที่ต้องการได้ทุกรูปแบบของเพศ/อายุ/น าหนัก/  

      และจ านวนตามที่ต้องการ  
   สามารถจัดบริการส่งโดยใช้มาตรฐานการขนส่งสตัว์สากล 
   อื่น ๆ (ระบุ)……………..…………………………….…...………………………………………………………………………………….............. 
 

5.3 การขนส่งมายังห้องปฏิบตัิการ (ระบุอุปกรณ์ขนส่ง ระบบควบคมุอณุหภมูิ ระบบป้องกันการปนเปื้อนเช้ือโรค และ
ระยะเวลาขนส่ง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  

 5.4 สถานท่ีเลี้ยงสตัว์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  

 5.5 ระบบการเลีย้งสัตว ์
   ระบบดั้งเดิม (Conventional system) 
   ระบบอนามยัเข้ม (Strict Hygienic Conventional system) 
   ระบบปลอดเชื้อจ าเพาะ (Specific Pathogen Free system) 
   ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free system) 
   ระบบชีวนิรภัย (Anima Biosafety level)  ABSL1   ABSL2  ABSL3  ABSL4  
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 5.6 การเลี้ยงสัตว์และสภาพแวดล้อม (อธิบายสั้นๆ เกีย่วกับท่ีอยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ การสังเกต
สุขภาพสตัว์ การให้น้ า และอาหาร ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
5.7 สถานท่ีใช้ท าการทดลองกับสตัว์/ห้องปฏิบัติการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

6.  เทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว ์
  6.1 ระบุการปฏิบัติการกับสตัว์ในโครงการ 

   การจับและควบคมุสัตว ์    การเก็บตัวอย่างจากสัตว์  
    การแยกเพศ     การสลบสตัว์ (ระบุชนิดยาสลบ) …………………………................................... 
    การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว ์   การท าให้สัตวต์ายอย่างสงบ 
    การให้สาร     การท าการผ่าตดั 
    การท าการผ่าซาก    อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………………………………….………............... 
 

6.2 ระบุขั้นตอน วิธีการทดลอง และการวดัผลการทดลองในสัตว์  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 ................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 ................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
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6.3 การให้สารแกส่ัตว์ทดลอง  ไม่มี  มี ถ้ามี ให้ระบุข้อมลูด้านล่าง 
  สารที่ให้ทางปาก (ถ้ามี ระบุชนิด ปริมาณที่ให้แตล่ะครั้ง และความถี่ในการให้) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  สารที่ให้ทางผิวหนัง (ฉีด)  (ถ้ามี ระบุชนิด วิธีการฉดี บริเวณที่ฉีด ปริมาณที่ให้แตล่ะครั้ง และความถี่ในการให้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  สารที่ให้ใตผ้ิวหนัง (ฉีด)  (ถ้ามี ระบุชนิด วิธีการฉีด บริเวณที่ฉดี ปริมาณที่ให้แต่ละครั้ง และความถี่ในการให้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  สารที่ให้เขา้กล้ามเนื้อ (ฉีด)  (ถ้ามี ระบุชนิด วิธีการฉดี บริเวณทีฉ่ีด ปริมาณที่ให้แตล่ะครั้ง และความถี่ในการให้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  สารที่ให้เขา้ช่องท้อง (ฉีด)  (ถ้ามี ระบุชนิด วิธีการฉดี บริเวณที่ฉีด ปริมาณที่ให้แตล่ะครั้ง และความถี่ในการให้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

  สารที่ให้เขา้หลอดเลือดด า (ฉีด) (ถ้ามี ระบุชนิด วิธีการฉีด บรเิวณที่ฉีด ปริมาณที่ให้แตล่ะครั้ง และความถี่ในการให)้ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

  อืน่ๆ โปรดระบ ุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
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 6.4 การเก็บตัวอย่างเลือด สารคัดหลั่ง หรือช้ินเนื้อ ที่ใช้ในโครงการ  ไม่มี    มี (ถ้ามี ระบุข้อมูลในตาราง) 
ประเภทของการเก็บ

ตัวอย่าง 
 

วิธีการเก็บและ 
อุปกรณ์ที่ใช ้

Needle/Catheter/ 
Biopsy (ระบุขนาด) 

ต าแหน่ง 
ที่เก็บ 

ปริมาณ 
ที่เก็บ 

ยาสลบ/ 
ขนาดยา 

ความถี่ 
ที่เก็บ 

 จากหลอดเลือดด า 
(Venous blood)  

     

 จากหลอดเลือดแดง  
(Arterial blood) 

     

 เจาะจากหัวใจ  
(Cardiac puncture) 

     

 สารคัดหลั่ง  
(Secretion) ระบ ุ

     

 ของเหลวในร่างกาย 
(Body fluid) ระบ ุ

     

 ช้ินเนื้อ (Biopsy )
ระบ ุ
 

     

      
6.5. การเก็บตัวอย่างอ่ืนๆ ท่ีใช้ในโครงการ (เช่น อุจจาระ และปสัสาวะ เป็นต้น)  
 ไม่มี  มี (ระบุชนิดตัวอย่าง วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ ปริมาณทีเ่ก็บ ชนิดยาสลบและขนาดที่ใช้ ความถี่การเก็บ) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 6.6 การผ่าตัด การปฏิบตัิก่อน-หลงัการผ่าตดั โดยเทคนิคปลอดเช้ือ 
 ไม่มี   มี (ระบุ ขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการผา่ตัด เช่น การสลบสัตว์, วิธีผ่าตัด, จุดที่ผ่าตัด, การดูแล
ก่อนและหลังการผ่าตัด เป็นต้น พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบการผ่าตัด) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 
7.  การใช้สารเคมี/เชื้อ/สารรังสี หรือสิ่งแปลกปลอมอืน่ๆ กับสัตว์ทดลองตลอดโครงการ  
  ไม่ใช้  ใช้ (ถ้าใช้ โปรดระบุขอ้มูลในข้อ 7.1-7.2) 
 7.1 การรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ผ่านการรับรอง* เมื่อวันท่ี................................. วันหมดอายุ .................................. (โปรดแนบเอกสารรับรองโครงการ) 
  อยู่ระหว่างยื่นขอรบัรอง* เมื่อวันท่ี.................................................................................................................................. 
  ไม่เกีย่วข้อง  
*กรณีที่ผ่านการรับรองหรืออยู่ระหว่างยื่นขอรับรอง โปรดระบุช่ือคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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7.2 ระบขุ้อมูลสาร/เชื้อ/สารรังสี หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีใช้กับสตัว์ทดลอง ชนิดสาร/เชื้อโรค/ที่ใช้กับสัตว์
 ระบุชนิด/ปริมาณ 
 ยา   สมุนไพร   สารเคม ี   สารก่อมะเร็ง  
 เชื้อรา    ไวรสั    แบคทีเรีย   ปรสติ  
 สารกมัมันตภาพรังสี       เซลล์มะเร็ง ระบุชนิด.................................................................... 
 อื่นๆ ระบุ............................................................................................................................................................................

  
8.  จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint) 

8.1 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจดุยตุิก่อนสิ้นสดุการทดลอง กรณีที่การศึกษานั้นอาจท าให้สตัว์มีความผิดปกติ เจ็บปวด 
ทรมาน ป่วย จนต้องยุติการทดลองก่อนสิ้นสุดการทดลองตามแผน (Early Endpoint) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
8.2 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจดุสิ้นสุดการทดลองเพื่อท าให้สตัว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง (Humane Endpoint) 
โดยไม่ต้องรอใหส้ัตว์ตายเองหรือสิน้สุดโครงการ (ระบุเกณฑ์พจิารณาตามมาตรฐาน/เอกสารอ้างอิง) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 

 8.3 ระบุเหตผุลความจ าเป็นท่ีจะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง (Death as an Endpoint) 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

 

9.  การด าเนินการกับสัตว์ท่ียังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ 
  ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  
  น าสัตวไ์ปใช้ในโครงการอื่น ระบุช่ือโครงการ …………………………………………………………........…………............................ 
  อื่น ระบุวิธีการพร้อมเหตผุล………………………….………………………………………………………………………........…………......... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
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10.  การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
 10.1 ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานท่ี และเหตุผล ท่ีท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐาน 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 
 10.2 ระบุวิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์ หลังข้ันตอนการท าใหส้ตัว์ตายอย่างสงบ 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 

11. การผ่าซากสัตว์ (ถ้ามี) ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
12. การก าจัดซากและของเสีย (ระบุวิธีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ และตัวอย่างท่ีใช้แล้ว เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม) 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
13. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ (ถ้ามี) ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ สถานที่ท่ีจะน าสัตว์ไปใช้ 
ระยะเวลาที่ใช้ วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง และวิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้ 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....................................………………………………………………. 
………………………….…………………………………………………………………………...................……………………………………………………… 
………………………….…………………………………………………………………………...................……………………………………………………… 
 
14.  ระบุอันตรายที่อาจได้รับจากสัตว์ เชื้อโรค หรือสารพิษ พร้อมอธิบายแนวทางป้องกัน 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………….. 
………………………….…………………………………………………………………………………………...................……………………………………… 
………………………….…………………………………………………………………………………………...................……………………………………… 
 



 
ปกปิด 

คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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15.  ระบุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเบ้ืองต้นของผู้ปฏิบัติงาน และมาตรการความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................……………………………………………………….. 
………………………….………………………………………………………..................…………………………………………………………………………. 
………………………….…………………………………………………………………………...................……………………………………………………… 
 
16.  ค ารับรอง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัตติ่อสตัว์ตรงตามวิธีการที่ได้เสนอไว้ในโครงการ ไม่ปล่อยปละละเลย ดแูลให้น้ าและ
อาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อและการแพรก่ระจายของเชื้อ ตาม
มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีได้ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าจะใช้สตัว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต
และศลีธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนยินดีให้คณะกรรมการจริยธรรมการใช้สตัว์ทดลองตดิตามและตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
        (ลงช่ือ).................................................... 
              (                                      ) 
           (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
             ............./....................../................. 
 
 
 
        (ลงช่ือ)..................................................... 
                (                                      ) 
            (หัวหน้าต้นสังกัด/หน่วยงาน) 
             .............../..................../.................. 
 
 
 


