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แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
สำหรับสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural animals) 

 

โครงการเลขที่  

เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้กรอกข้อมูล 

วันที่ยื่น (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ปรับแก้ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่ส่งฉบับปรับแก้ใหม่ (วัน/เดือน/ปี)  
วันที่อนุมัติ / ไม่อนุมัติ (วัน/เดือน/ปี)  
วันหมดอายุใบรับรอง (วัน/เดือน/ปี)  

 
1. ช่ือโครงการวิจัย 
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หากโครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย โปรดระบุแผนงานวิจัย  
ภาษาไทย: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
2. นักวิจัยผู้ยื่นขอใบรับรอง 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
3. ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
3.1 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
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3.2 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
3.3 ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
ใบอนุญาตการใช้สัตว์เลขที่ …………………………………………………..วันหมดอายุ ...………………………………………………… 
 
4. รายช่ือผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………….…………………………..สังกัด …………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………….อีเมล ……………………………………………………………. 
 
5. รูปแบบการใช้งานสัตว์ 

[ ] การวิจัย: ในสาขาวิชา ………………………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] การทดสอบ/การตรวจสอบ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………….. 
[ ] การเรียนการสอน หัวข้อ/ระดับ ………………………………………………………………………………………………………… 
[ ] การผลิตทางชีวภาพ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] การเพาะพันธ์ุสัตว์ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ระยะเวลาในการใช้สัตว์ทดลอง: เริ่ม ………………………..……………….. สิ้นสุด ………………………………..…………….. 
(วันเริ่มต้น ต้องไม่ก่อนวันที่โครงการได้รับการรับรอง) 
 

7. แหล่งทุน: โปรดเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก 
[ ] มีแผนจะยื่นเสนอขอทุน: จากแหล่งทุน……………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้ยื่นเสนอขอทุนแล้ว: จากแหล่งทุน………………………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] ได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว: จากแหล่งทุน…………………………………งบประมาณ ………….………………บาท 

ระยะเวลา: เริ่ม …………………………………………………………..สิ้นสุด ………………………………………………….……. 
[ ] อื่น ๆ: โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โปรดลงนามด้านท้ายแบบฟอร์ม และลายเซ็นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจ ัย ใน
แบบฟอร์มน้ียืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที่กำหนด
ไว้ตามแนวทางและนโยบายทางจริยธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………..........………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………..........…………………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ……………………………………………………………………….…….........…………………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: ชื่อ-นามสกุล: ………………………………………………………………………….........……….……………………… 
  

ลายเซ็น..………………………………………………….. 
 

วันที่……………………………….. 
 

 
 
 

 
 
 
การรับรอง: พิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 

 [ ] รับรอง 
 

[ ] ไม่รับรอง 

 

 
………………………………………………………………. 
(                                                    ) 

……………………....…………..…… 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
แบบขอใบรับรองมาตรฐานการดูแลและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

สำหรับสัตว์ทางการเกษตร (Agricultural animals) 
 

1. ช่ือโครงการวิจัย: 
ภาษาไทย: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. สรุปสาระสำคัญของโครงการวิจัย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  ความสำคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการวิจัย: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย (มรีายละเอียดการใช้และดูแลสัตว์อย่างชัดเจน เช่น ชนิดพันธุ์ จำนวนตัว จำนวนกลุ่มทดลอง และวิธีปฏิบัติกับสัตว์) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ชนิดพันธุ์ จำนวน และเหตุผลในการใช้สัตว์ 
7.1 รายละเอียดเก่ียวกับสัตว์ 

ชนิด สายพันธุ์ อายุ น้ำหนัก เพศ จำนวน 
      
      
      

 
7.1.1 คุณลักษณะพิเศษของสัตว์ท่ีต้องใช้ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.2 แหล่งท่ีมาของสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.1.3 รายละเอียดการขนส่งสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.2 หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกชนิดสัตว์ และขนาดตัวอย่างสัตว์ท่ีเหมาะสม 

7.2.1 หลักการคัดเลือกชนิดสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.2 หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2.3 หลักการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. การดูแลสัตว์ 
 8.1 รายละเอียดพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[ ] ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแล้ว 
[ ] ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี  

 
 8.2 รายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 

8.2.1 ในโรงเรือน 
[ ] ระบบเปิด ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………… 
[ ] ระบบปิด ระบุรายละเอียด ……………………………………………………………………………………………………………. 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียด …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8.2.2 ในคอก/กรง 

8.2.2.1 วัสดุท่ีใช้ทำคอก/กรง และขนาดพ้ืนท่ี 
[ ] คอก/กรง คอนกรีต ขนาด …………………………………..………………………………..…………… 
[ ] คอก/กรง โลหะ ขนาด …………………………………..……………………………………..…………… 
[ ] คอก/กรง พลาสติก ขนาด …………………………………..….……….…………………..…………… 
[ ] คอก/กรง วัสดุอ่ืน ขนาด …………………………………..………..………………………..…………… 

8.2.2.2 วัสดุพ้ืนคอก/กรง 
[ ] คอนกรีต   [ ] เต็มพื้นที่   [ ] บางส่วน 
[ ] โลหะ   [ ] เต็มพื้นที่   [ ] บางส่วน 
[ ] พลาสติก   [ ] เต็มพื้นที่  [ ] บางส่วน 
[ ] วัสดุอ่ืน   [ ] เต็มพื้นที่  [ ] บางส่วน 

8.2.2.3 พ้ืนท่ีและเคร่ืองนอน ระบุรายละเอียด ……………….……………………………………………………..… 
 

8.3 รายละเอียดสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีกักขังสัตว์ 
8.3.1 อุณหภูมิ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………… 
8.3.2 ความช้ืนในอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………….……… 
8.3.3 แหล่งให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………..…………… 
8.3.4 ระยะเวลาการให้ความสว่าง [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ …………………………….………….. 
8.3.5 การระบายอากาศ [ ] แบบธรรมชาติ [ ] แบบอื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….…………………….. 
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8.4 ความหนาแน่นในพ้ืนท่ีกักขัง (ระบุจำนวนตัวต่อพื้นที่กักขัง และระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการลดความหนาแน่น
เมื่อสัตว์มีการเติบโต) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.5 การให้อาหาร 
8.5.1 อุปกรณ์สำหรับการให้อาหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.2 ชนิดอาหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.5.3 รูปแบบวิธีการให้อาหาร (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8.6 การให้น้ำ 
8.6.1 อุปกรณ์สำหรับการให้น้ำ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.6.2 รูปแบบวิธีการให้น้ำ (ปริมาณ ความถ่ี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. การดูแลสุขภาพสัตว์ 

9.1 กิจกรรมท่ีดำเนินการเป็นประจำ ดำเนินการโดย ………………………………………………………………………………….  
วิธีการ/เกณฑ์การดูแล …………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 
9.2 กิจกรรมเพ่ิมเติม โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. สวัสดิการสัตว ์
10.1 การตรวจเอกสารเพ่ือแสดงวิธีการมาตรฐานสำหรับการดำเนินการท่ีดีในการจัดการสวัสดิการสัตว์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.2 อธ ิบายรายละเอ ียดโดยย ่อในการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักการ 3Rs (Replacement, Reduction and 
Refinement) สำหรับการใช้สัตว์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.3 การประเมินความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของสัตว์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
การใช้สัตว์ทดลองมีกระบวนการที่อาจทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดหรือไม่     [ ] ใช ่    [ ] ไม่ใช ่
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

1) โปรดอธิบายขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้สึกไม่สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวด และ
การบาดเจ็บของสัตว์จะถูกจำกัดและดำเนินการเฉพาะสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าน้ันในการดำเนินการตามระเบียบวิธีการ
ดำเนินงานวิจัยของโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

2) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ และไม่สามารถให้ยาแก้ปวด/ยาสลบได้ 
ให้อธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอนน้ันพร้อมเหตุผลสำหรับการยกเว้นการให้ยาแก้ปวด/ยาสลบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

3) หากขั้นตอนใด ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการและมีผลทำให้สัตว์เจ็บปวดหรือเครียด ให้อธิบายเกณฑ์และ
กระบวนการสำหรับการแทรกแซงอย่างทันท่วงที (การนำสัตว์ออกจากการศึกษา หรือการการุณยฆาต) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………......……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………… 

4) โปรดระบุรายการยาแก้ปวด ยาชา และ (หรือ) ยากล่อมประสาทและขนาดยาเพื่อลดความรู้สึกไม่
สบาย ความทุกข์ ความเจ็บปวดและการบาดเจ็บ ของสัตว์ทดลอง 
………………………………………......................………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….......................…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….......................………………………………………………………………………………………………………… 
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11. การผ่าตัด 
โครงการมีการผ่าตัดสัตว์หรือไม่     [ ] ใช่     [ ] ไมใ่ช่  
ถ้าตอบ “ใช่” กรุณาเติมรายละเอียดด้านล่าง 

11.1 พ้ืนท่ีดำเนินการ (อธิบายให้เห็นถึงมาตรการควบคุมความสะอาดและปลอดเชื้อในพื้นที่ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.2 รายละเอียดของผู้ดำเนินการผ่าตัด (ศัลยแพทย์/วุฒิการศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.3 ระบุรายการยากล่อมประสาท ยาแก้ปวด ยาสลบ และปริมาณการใช้ยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.4 โปรดระบุรายละเอียดข้ันตอนการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.5 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติก่อนและหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.6 โปรดอธิบายวิธีการเฝ้าระวังระยะยาวเพ่ือติดตามดูแลป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์เร้ือรังใด ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7 โปรดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือมีความจำเป็นต้องมีการผ่าตัดหลายคร้ังในสัตว์ทดลองตัวเดิม 
11.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.8 โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ท่ีจะรับผิดชอบในการดูแลและการรักษาหลังการผ่าตัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. โปรดให้รายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
12.1 การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
 วิธีการ/

ตำแหน่งทาง
กายวิภาค 

ขนาดเข็ม/
ขนาดและ

ความยาวสาย
Catheter 

ขนาดช้ินเนื้อ
ตัวอย่าง 

ปริมาตร/
ปริมาณ 

ตัวอย่างท่ีเก็บ 

ความถ่ีในการ
เก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างเลือด      
ตัวอย่าง
ของเหลวใน
ร่างกาย 

     

เนื้อเยื่อ/อวัยวะ      
อ่ืน ๆ      

 
12.2 การดำเนินการอ่ืน ๆ 

 
วิธีการ/ตำแหน่งทางกาย

วิภาค 

ขนาดเข็ม/ขนาด
และความยาวสาย

Catheter 
ปริมาตร/ปริมาณ ความถ่ี 

การฉีด/แช่     
การให้อาหาร
ทางสายยาง 
(Gavaging) 

    

อ่ืน ๆ     
 
13. การควบคุมสัตว์ 

มีการใช้เคร่ืองมือใด ๆ ในการควบคุมสัตว์หรือไม่     [ ] ม ี    [ ] ไม่ม ี
ถ้าตอบ “มี” กรุณากรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ ความถี่ สภาวะการควบคุม และให้

รายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวไม่ทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์แย่ลง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. การงด/เสริมอาหารสัตว์ 
[ ] ไม่ม ี
[ ] ม ี

[ ] A มีการงดให้อาหารก่อนการเก็บตัวอย่างเลือด 
[ ] B มีการงดให้อาหารก่อนการผ่าตัด 
[ ] C อื่น ๆ 

ถ้าตอบ “อื่น ๆ” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการรวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
สุขภาพสัตว์และความไม่สบายต่าง ๆ ระหว่างการดำเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

[ ]  มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์ทุก ๆ ……………………..วัน 
[ ] ไม่มีการตรวจสอบน้ำหนักรายตัวของสัตว์  
 

 
ปริมาณท่ี 
เพ่ิม/ลด 

ระยะเวลา 
ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ี

เสริม 

ส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีนำ

ออก 
ความถ่ี 

การงดอาหาร      
การปรับเปลี่ยน
ทางโภชนาการ 

     

อื่น ๆ      
 
โปรดระบุข้อกำหนดในการตัดสินใจที่จะหยุดการทดลองกับสัตว์ก่อนสิ้นสุดการทดลอง ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ใน

สภาพทรุดโทรม น้ำหนักลด ไม่กินอาหาร ไม่กินน้ำและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. การสิ้นสุดการทดลอง 

15.1 การสิ้นสุดของตามแผนการศึกษา/การทดลอง (โปรดให้รายละเอียดว่าการศึกษา/การทดลองจะสิ้นสุด
เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ใดในโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15.2 เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15.3 เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ  (Humane Endpoint) (โปรดให้
รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

15.4 เหตุผลความจำเป็น และวิธ ีปฏิบ ัต ิที ่จะใช้การตายเป็นจุดส ิ ้นส ุดการทดลอง  (Death as an 
Endpoint) (โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น วิธีปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. การจัดการสัตว์หลังสิ้นสุดการทดลอง 
[ ] การการุณยฆาต  

[ ] ใช้สารเคมี ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กลไกใด ๆ  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………… 
[ ] ใช้กระแสไฟฟ้า ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 
 

[ ] การส่งต่อ  
[ ] ส่งต่อไปใช้ในการทดลองอ่ืน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อไปโรงฆ่าสัตว์  ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………………….………………………………………………… 
[ ] ส่งต่อใปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……….………………………………………… 
[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม …………………….……………………………………………………………………………… 
 

[ ] อ่ืน ๆ ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ……………………………….……………………………………………………………………………… 
 
17. การจัดการซากสัตว์ ช้ินเนื้อ รวมท้ังส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ (โปรดให้รายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. การป้องกันอันตรายทางชีวภาพ 
การศึกษาคร้ังน้ีเกี่ยวข้องกับวัสดุ/องค์ประกอบใดที่มีความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) หรือไม่  
[ ] ไม่มี  [ ] มี  
ถ้าตอบ “มี” ให้รายละเอียดวิธีการดำเนินการดังน้ี 
[ ] เชื้อก่อโรคที่ใช้คือ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(โปรดแนบใบรับรองการอนุมัติความปลอดภัยทางชีวภาพ) 
[ ] สารเคมี สารก่อมะเร็ง กัมม ันตรังสี และองค์ประกอบอื่นใดที ่มีอ ันตรายทางชีวภาพ ได้แก่ (โปรดให้

รายละเอียด) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
[ ] อื่น ๆ (โปรดให้รายละเอียด) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
18.1 โปรดให้รายละเอียดมาตรการด้านความปลอดภัยหรือข้ันตอนท่ีออกแบบมาเพ่ือปกป้องบุคลากรจาก

อันตรายทางชีวภาพและข้ันตอนการเฝ้าระวังใด ๆ เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18.2 โปรดให้รายละเอียดวิธีการกำจัดของเสียและป้องกันการปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
18.3 โปรดแสดงรายการอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นและข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

18.4 โปรดแสดงขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกี ่ยวข้องกับอันตรายทาง
ชีวภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

18.5 โปรดระบุรายละเอียดวิธีการและข้อกำหนดเฉพาะ เม่ือมีการสัมผัสเช้ือโดยบังเอิญ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19.  คุณสมบัติของบุคลากร (ให้รายละเอียดคุณสมบัติบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการน้ี) 

ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ/ 

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในโครงการ 
    
    
    
    

 
20. รายการเอกสารอ้างอิงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเอกสารนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21. การให้คำรับรอง: ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในที่น้ีเป็นความจริงและถูกต้องข้าพเจ้า
ทราบและจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลและการใช้สัตว์ที ่กำหนดขึ้นตามแนวทางและนโยบายด้านจริยธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 นอกจากน้ี ฉันยังรับทราบความรับผิดชอบและให้การรับรองในเรื่องต่อไปน้ี: 

21.1 การใช้สัตว์: สัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ีจะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมและในลักษณะตามที่อธิบาย
ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน เว้นแต่การปรับเปลี่ยนจะได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ก่อนดำเนินการ 

21.2 การทดลองซ้ำซ้อน: ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าการใช้สัตว์ในการทดลองคร้ังน้ีไม่ซ้ำซ้อนกับ
การทดลองอื่นใดที่ดำเนินการมาในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีผลการทดลองเป็นที่ประจักษ์แล้ว 

21.3 การรับรองทางสถิติ: ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประเมินวิธีการออกแบบการ
ทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคำนึงถึงการใช้จำนวนสัตว์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว 

21.4 อันตรายทางชีวภาพ/ความปลอดภัย: ข้าพเจ้าได้พิจารณาและมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ
กฎและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรังสี ความปลอดภัยทางชีวภาพ ความปลอดภัยจากการตัด
ต่อทางพันธุกรรม และอื่น ๆ ในการจัดทำโครงการน้ี 

21.5 การฝึกอบรม: ข้าพเจ้ายืนยันว่าบุคลากรที่ดำเนินการตามขั้นตอน/การจัดการเกี่ยวกับสัตว์ที่อธิบายไว้ใน
โครงการน้ีมีความสามารถทางเทคนิค และได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความเจ็บปวดหรือ
ความทุกข์โดยไม่จำเป็นต่อสัตว์อันเป็นผลมาจากขั้นตอน/การจัดการในโครงการน้ี 

21.6 ความรับผิดชอบ: ข้าพเจ้ารับทราบถึงภาระผูกพันทางศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบการใช้สัตว์น้ี และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการน้ีจะแสดงความ
ห่วงใยต่อสุขภาพ ความสะดวกสบาย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ทำการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างมี
มนุษยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
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21.7 การทบทวนทางวิทยาศาสตร์: โครงการใช้สัตว์ที่เสนอน้ีได้รับการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 

21.8 กระบวนการท่ีทำให้สัตว์เจ็บปวด: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและลง
นามรับรอง หากการวิจัยที่ดำเนินการมีโอกาสก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์แก่สัตว์ แม้ว่าจะใช้ยาชาหรือยาแก้
ปวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและ/หรือความทุกข์ทรมาน 

21.9 การศึกษาวิจัย: คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จะพิจารณาและรับแจ้งการปรับแก้ตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะวิจัยจะไม่ดำเนินการทดลองกับ
สัตว ์จนกว่าจะได้ร ับการอนุม ัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว ์เพ ื่องานทางวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 
 
 
ลายมือช่ือ …………………………………………………………………………. 
                             (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
วันท่ี ………………………………………………………………………………….. 

 


