
การพจิารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวทิยาศาสตร์  
 

ส่วนที ่1 ให้ข้อมูลโดยฝ่ายเลขานุการ  

ช่ือโครงการท่ีขอใชส้ตัว ์  

รหสัโครงการ   
ประเภทของโครงการท่ีขอใชส้ตัว ์        โครงการฯ ใหม่  

       โครงการฯ เดิม         ขอต่อเวลา        ขอแกไ้ข  

ช่ือหวัหนา้โครงการท่ีขอใชส้ตัว ์  

ช่ือผูพ้ิจารณา   

  
    
 
ส่วนที ่2 การพจิารณาโครงการทีข่อใช้สัตว์  
1. ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโครงการ 

หัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านีค้รบถ้วนหรือไม่  ครบถ้วน  ไม่ครบถ้วน  

1.1  ประสบการณ์ของหวัหนา้โครงการ    

1.2  แหล่งทุน    

1.3  ระยะเวลาท่ีรับทุน    

1.4  ขอ้มูลผูร่้วมโครงการ    

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ทีม่า หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค์ ของโครงการฯ    

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
3. การพจิารณาตามหลกัจรรยาบรรณและหลกัการ 3Rs  

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ข้อเสนอโครงการฯ ตอบค าถามเหล่านีห้รือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกีย่วข้อง 

2.1  มีขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีน าไปสู่หลกัการและเหตุผลเพียงพอส าหรับโครงการ     

2.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษาชดัเจน สอดคลอ้งกบัช่ือเร่ืองและวธีิการศึกษา     

2.3  แสดงถึงความส าคญั/ประโยชน์ของโครงการท่ีมีต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละ
สตัว ์การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือการพฒันาคุณภาพชีวติ  

   

ข้อเสนอโครงการมรีายละเอยีดแสดงถึงประเดน็เหล่านีห้รือไม่ มี ไม่ม ี ไม่เกีย่วข้อง 

3.1  เหตผุลความจ าเป็นท่ีตอ้งใชส้ตัวแ์ละขอ้มูล/หลกัฐานท่ีแสดงวา่ไม่มีวธีิการอ่ืน
ทดแทนการใชส้ตัว ์ 

   

3.2  หลกัการเลือกใชช้นิด สายพนัธ์ุ คุณภาพทางพนัธุกรรม และคุณภาพทาง
สุขภาพใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  

   

3.3  หลกัการพิจารณาก าหนดจ านวนสตัวท่ี์เหมาะสม        
3.4  ความพร้อมดา้นสถานท่ีและการจดัการเล้ียงสตัวเ์ป็นระบบ ท่ีสอดคลอ้งกบั 
วตัถุประสงคข์องโครงการ และเป็นการจดัการเพื่อใหส้ตัวไ์ดอ้ยูดี่กินดี มีสุขภาพดี 
ไม่เครียด  

   

3.5  เทคนิคการปฏิบติัต่อสตัวถู์กตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล       
3.6  ความสอดคลอ้งต่อกฎหมาย ขอ้ก าหนด ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ของ ประเทศไทยและสากล  

   

3.7  ระบุเอกสารอา้งอิง และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการพิจารณา     



4. ระเบียบวธีิวจิยั  
 4.1 ข้อมูลเกีย่วกบัสัตว์ 

ความเหมาะสมของสัตว์ทีน่ ามาใช้ในโครงการ  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

4.1.1  ชนิด สายพนัธ์ุ เพศ อาย ุน ้าหนกั สุขภาพ ความปลอดเช้ือ จ านวน 
แหล่งท่ีมาของสตัวท์ดลอง และการขนส่งสตัว ์ 

    

4.1.2  เหตุผลท่ีเลือกใชส้ตัวต์ามคุณสมบติัท่ีเลือก      

4.1.3  จ านวนสตัวท่ี์ใชมี้ความสอดคลอ้งตามหลกัสถิติ หรืออา้งอิงจาก
งานวจิยัท่ีใกลเ้คียง  

    

4.1.4  กรณีท่ีใชส้ตัวเ์ปล่ียนแปลงพนัธุกรรม มีขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ 
พนัธุกรรมท่ีเปล่ียนแปลง และลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ และวธีิการเล้ียงดู  

    

4.1.5  กรณีท่ีใชส้ตัวท่ี์อยูใ่นสภาวะพิเศษ เช่น ตั้งทอ้ง ใหน้ม ฯลฯ มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัสตัว ์และวธีิการเล้ียงดู  

    

 การใช้สัตว์ป่า/สัตว์ธรรมชาต/ิสัตว์เลีย้ง 

4.1.6  ชนิด สายพนัธ์ุ แหล่งท่ีมาของสตัว ์การดกั/จบัสตัว ์การขนส่ง 
สตัว ์และการดูแลสตัว ์ 

    

4.1.7  ประเภทของสตัวป่์าคุม้ครอง      

4.1.8  การปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น มีใบอนุญาตใชส้ตัวป่์าคุม้ครอง สตัวป่์าสงวน ฯลฯ  

    

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



4.2 การออกแบบการวจิยั (Experimental Design)   

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
    4.3 ส่ิงทีน่ ามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคม,ี สารก่อมะเร็ง, ยา, สมุนไพร, สารพษิ, adjuvant, อาหาร, น า้, สารชีวภัย, 
เช้ือรา, ไวรัส, แบคทเีรีย, ปรสิต, วคัซีน, สารกมัมนัตรังสี เป็นต้น  

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมของการออกแบบการวจิยั เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่
เกีย่วข้อง 

4.2.1  การใชส้ถิติในการออกแบบวางแผนการวิจยั การค านวณขนาด 
ตวัอยา่ง การแบ่งกลุ่มศึกษา และการวเิคราะห์ผล  

    

4.2.2  ขั้นตอนการทดลองกบัสตัว ์ตั้งแตเ่ร่ิมจนถึงส้ินสุดการทดลอง      

4.2.3 แผนการวจิยั แผนการใชส้ตัวต์ั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดโครงการ      

ความเหมาะสมของส่ิงทีน่ ามาศึกษาในสัตว์  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

4.3.1  ขอ้มูลของส่ิงท่ีน ามาศึกษา ชนิด แหล่งท่ีมา คุณสมบติั ปริมาณ      

4.3.2  ขอ้มูลแสดงอนัตราย วธีิการป้องกนัอนัตราย และการก าจดั 
ท าลายหลงัการใชส้ารอนัตราย ของส่ิงท่ีน ามาศึกษา  

    



4.4 วธีิการปฏิบตัต่ิอสัตว์ (Animal Procedure) ควรเป็นวธีิการทีไ่ม่ท าให้สัตว์เครียดหรือเจบ็ปวด 
 

ความเหมาะสมของวธีิการปฏิบตัต่ิอสัตว์  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

4.4.1  วธีิการและอุปกรณ์ส าหรับการจบับงัคบัสตัว ์การจ าแนกเพศ การ
ท าเคร่ืองหมายบนตวัสตัว ์การปฏิบติัต่อสตัว ์การเคล่ือนยา้ยสตัว ์กา
รอดน ้ า อดอาหาร  

    

4.4.2  ความตอ้งการพิเศษในการเล้ียงสตัว ์เช่น อดน ้ า อดอาหาร ฯลฯ      

4.4.3 วธีิการและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการใหส้ารฯ      

4.4.4 วธีิการและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่ง      

4.4.5 การตรวจติดตามอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทดลอง      

4.4.6 การใชอุ้ปกรณ์พิเศษปฏิบติัการกบัสตัว ์     

4.4.7 บุคลากรท่ีใชอุ้ปกรณ์พิเศษ      

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 5. การผ่าตดั การปฏิบตัก่ิอน – หลงัการผ่าตดั โดยเทคนิคปลอดเช้ือ   
 

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ความเหมาะสมของการผ่าตดั เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เกีย่วข้อง 

5.1 ลกัษณะของการผา่ตดั      
5.2  รายละเอียดเก่ียวกบัการผา่ตดั (ขั้นตอน วธีิการ อุปกรณ์ และยา/ 
สารเคมี เพ่ือเตรียมการก่อนการผา่ตดั ระหวา่งการผา่ตดัและ หลงัการ
ผา่ตดั และวธีิการดูแลสตัวก่์อน ระหวา่ง และหลงัผา่ตดั)  

    

5.3 คุณสมบติัของผูรั้บผดิชอบการผา่ตดั      



6. การบรรเทาความเครียดและความเจบ็ปวดของสัตว์ (Pain & Distress Alleviation) 

 
ความเหน็ของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 7. ยาสลบและยาระงบัความเจบ็ปวด (Anesthetic, Analgesic)     

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมของการบรรเทาความเครียดและความเจบ็ปวด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เกีย่วข้อง 

6.1  ระดบัความเครียดและความเจ็บปวดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสตัว ์อา้งอิง 
ตามหลกัสากล  

    

6.2  วธีิการท่ีจะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด      

6.3  เหตผุลในการท าใหส้ตัวเ์จ็บปวดโดยไม่มีการบรรเทาความ 
เจ็บปวดใหแ้ก่สตัว ์ 

    

ความเหมาะสมของยาสลบและยาระงบัความเจบ็ปวด  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

ยาสลบ      

7.1  ชนิด ช่ือทางการคา้ คุณสมบติั ขนาดท่ีใช ้วถีิการใหย้า ระยะเวลา
คง ฤทธ์ิ อุปกรณ์ท่ีใชว้างยาสลบรวมถึงยาท่ีใหร่้วมกบัยาสลบ  

    

7.2  วธีิการตรวจสอบวา่สตัวอ์ยูใ่นระดบัการสลบท่ีเหมาะสม      

ยาระงบัความเจบ็ปวด     

7.3  ชนิด ช่ือทางการคา้ คุณสมบติั ขนาดท่ีใช ้วถีิการใหย้า ระยะเวลา
คง ฤทธ์ิ อุปกรณ์ท่ีใช ้ 

    

7.4  การอา้งอิงตามมาตรฐานสากลหรือตามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

    



 8. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่   

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
9. จุดยุตกิารทดลอง (Experimental Endpoint) 

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
    
 
 
 
 
 
 
 

ความเหมาะสมของการน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่ เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

8.1 เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งน าไปใชน้อกสถานท่ี      

8.2 สถานท่ีท่ีจะน าสตัวไ์ปใช ้     

8.3 ระยะเวลาท่ีจะน าสตัวไ์ปใชน้อกสถานท่ี      

8.4 วธีิการเคล่ือนยา้ยสตัวอ์อกจากสถานท่ีเล้ียง      

8.5 วธีิการจดัการกบัสตัวห์ลงัส้ินสุดการใช ้     

ความเหมาะสมของจุดยุตกิารทดลอง เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เกีย่วข้อง 

9.1 ส้ินสุดการทดลองตามแผนการศึกษา      

9.2 เกณฑก์ารพิจารณาจุดยติุก่อนส้ินสุดการทดลอง (Early Endpoint)      
9.3 เกณฑพิ์จารณาจุดส้ินสุดการทดลองเพ่ือท าใหส้ตัวต์ายอยา่งสงบ 
(Humane Endpoint)  

    

9.4 เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะใชก้ารตายเป็นจุดส้ินสุดการทดลอง 
(Death as an Endpoint)  

    



 10. การด าเนินการกบัสัตว์ทีย่งัมชีีวติหลงัการส้ินสุดโครงการ    

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
    
11.การผ่าซากสัตว์ (Necropsy)   

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 12. การก าจดัซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)        

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ความเหมาะสมของการด าเนินการกบัสัตว์หลงัส้ินสุดโครงการ  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ      

10.1 วธีิการ อุปกรณ์ สถานท่ี และเหตผุล ท่ีท าใหส้ตัวต์ายอยา่งสงบ 
ตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ  

    

10.2 วธีิการตรวจสอบการตายของสตัว ์     

10.3 การน าสัตว์ไปใช้ในโครงการอ่ืน      

10.4 อ่ืนๆ (วธีิการและเหตุผล)      

ความเหมาะสมของการผ่าซากสัตว์  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

11.1 วธีิการ อุปกรณ์ สถานท่ี และการป้องกนัการแพร่กระจายของ 
เช้ือโรค ในการผา่ซากสตัว ์ 

    

ความเหมาะสมของการก าจดัซาก  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

12.1 วธีิการเก็บ ก าจดั และท าลายซากสตัว ์ช้ินเน้ือและวสัดุท่ีใชแ้ลว้ 
เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค สารพิษ มลพิษ สู่ส่ิงแวดลอ้ม  

    



13. อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายกบัผู้ปฏบิัตงิาน การป้องกนัการแพร่กระจายของสารพษิ/เช้ือโรค 
 

ความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกนั  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  ไม่มีข้อมูล  ไม่เกีย่วข้อง  

13.1 อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน      

13.2 อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษ/เช้ือโรค      

13.3 อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการปฏิบติังานกบัสตัว ์     

 
ความเห็นของผู้พจิารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 
ส่วนที ่3 ให้ข้อมูลโดยผู้พจิารณา  
 
ความเห็นของผู้พจิารณา  

   เห็นชอบใหด้ าเนินการ  
   ใหแ้กไ้ขเลก็นอ้ยตามขอ้เสนอแนะ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
   ใหแ้กไ้ขและน ามาพิจารณาใหม่  
   ขอขอ้มูลเพ่ิมเติม  
   ไม่เห็นชอบ  

 

** ขา้พเจา้ผูพ้ิจารณาโครงการ ตกลงจะปฏิบติัตาม ขอ้ตกลงการรักษาความลบัของ
โครงการและเอกสารราชการ ส าหรับคณะกรรมการก ากบัดูแลการเล้ียงและใชส้ตัวเ์พ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Confidentiality agreement) **  
 

                                           
            ลงช่ือ.........................................................ผูพ้ิจารณา 

                                                                                                             (                                                     ) 
                                                                                                               วนัท่ี........./........../……… 

 
หมายเหต ุ: แบบการพิจารณาขอ้เสนอโครงการขอใชส้ตัวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 (11 ก.ค.60) 
 


