รายละเอียดโปรแกรมฉบับปรับปรุงป ค.ศ. 2016 (ไดรบ
ั การปรับปรุงใหม เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020)
คําแนะนําสําหรับการจัดทําและการเสนอรายละเอียดโปรแกรม
*********************************************************************************
I.

รูปแบบของรายละเอียดโปรแกรม

II.

บทนํา/รายละเอียด (ขอยกเวน สถานที่ของคูสัญญา บริเวณที่มีการใชสัตว)

III.

ภาคผนวก

IV.

ขอมูลเพิ่มเติม

V.

ขอมูลทั่วไป

VI.

คําแนะนําสําหรับการเสนอรายละเอียดโปรแกรมใหสํานักงานอํานวยการของ AAALAC
International

บทเสริม A: การรวมพื้นที่ของสถานที่สําหรับสัตวทดลองเปนตารางฟุต/เมตร
*********************************************************************************
คําแนะนําตอไปนี้ชวยเหลือทาน ในการจัดทํารายละเอียดโปรแกรมการดูแลและการใชสัตวทดลอง ของ
สถาบันของทานเพื่อเสนอตอ AAALAC International เพื่อดําเนินการพิจารณา รายละเอียดโปรแกรมที่
สมบูรณมีสวนประกอบสามสวนคือ: บทนํา บทบรรยาย และภาคผนวก ถาหนวยบริหารงานที่รับผิดชอบ
การดูแลสัตวมีมากกวาหนึ่งแหง ตองใหรายละเอียดโปรแกรมสําหรับโปรแกรมการดูแลสัตวของหนวย
บริหารงานแตละแหง ถาเปนเชนนี้อาจทําโดยอธิบายโปรแกรมใหญที่สุดกอน แลวจึงระบุขอยกเวนซึง่
นําไปใชกบ
ั โปรแกรมอื่นๆ รายละเอียดโปรแกรมทีถ
่ ก
ู ตองเปนความจําเปน ตองมีเพือ
่ ใหสภาไดรบ
ั ขอมูล
อยางเพียงพอเพือ
่ การพิจารณาตามขอเท็จจริงทีเ่ กีย
่ วกับการรับรองมาตรฐานของหนวยงานแหงหนึง่
ผูแทนของ AAALAC International จะทบทวนรายละเอียดโปรแกรม และ ณ เวลาที่ทําการเยี่ยมสถานที่
โดยจะประเมินโปรแกรมและสถานที่วาสอดคลองกับสามมาตรฐานหลักของ AAALAC International:

ขอแนะนําการดูแลและการใชสัตวทดลอง (Guide), NRC 2011; ขอแนะนําสําหรับการดูแลและการใช
สัตวเกษตรในการวิจัยและการสอน (Ag Guide), FASS 2010; และอนุสญ
ั ญาแหงยุโรปวาดวยการ
คุมครองสัตวมีกระดูกสันหลังที่ใชสําหรับการทดลองและเพื่อวัตถุประสงคทางวิทยาศาสตรอื่นๆ,

ของ

สภาแหงยุโรป (ETS 123) ในบทนําควรอธิบายวาสถาบันนําสามมาตรฐานหลักนั้นไปใชอยางไร และ
แจกแจงกฎระเบียบของทองถิ่น และ/หรือกฎหมายแหงชาติ

ขอสังเกต:
a. เคาโครงของรายละเอียดโปรแกรมนั้นทําตามพื้นฐานเคาโครงของ Guide ดังนั้น ถาทานสงสัย
เกี่ยวกับปญหาใด ทานควรอางถึง Guide เพื่อความชัดเจน
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b. มีหลายครั้งที่สถาบันตางๆ

ไดรับคํารองจากสาธารณะ

เพื่อขอรายละเอียดโปรแกรมของ

AAALAC ตามกฎหมายขอมูลเสรีของสหรัฐฯ (FOIA) หรือคํารองขอขอมูลสาธารณะ สถาบัน
ควรติดตอที่ปรึกษาทางกฎหมายของสถาบันของทาน
เพื่อขอคําแนะนําเพราะวาการเขาถึง
ขอมูลสาธารณะของรัฐ และของแตละประเทศมีความแตกตางกัน ถาสถาบันของทานพบวาสวน
ตางๆ ของขอมูลที่ AAALAC รองขอมานั้นเปนลักษณะขอมูลที่มีความออนไหวอยางเจาะจง หรือ
เปนความลับ (เชน แปลนของอาคาร รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ขอมูลทรัพยสิน
ทางปญญาของการวิจัย ชื่อของบุคลากร เบอรหอง การระบุชื่อผูคา) สถาบันสามารถละเวนไมใส
ขอมูลเชนนี้ในรายละเอียดโปรแกรม
และแสดงใหคณะผูเยี่ยมพื้นที่ดวยวิธีอื่นในภายหลัง
ตัวอยางเชน อาจใชรหัสแทนชื่ออาคาร เชน อาคาร A, B และ C หรือ 1, 2, และ 3, ฯลฯ ที่อยู
และหองทําหัตถการ หรือหองปฏิบัติการ ก็อาจทําไดเหมือนกัน เชน หอง a, b, c, หรือ i, ii, iii อาจ
ใชตําแหนงหนาที่เทานั้นแทนชื่อของบุคลากรหลักทั้งหลายของสถาบัน

ซึง่ สถานะของเขาไม

เปนที่ทราบโดยสาธารณะ ดังเชน ผูจัดการสถานที่ของตึก A หัวหนางานดูแลสัตวของตึก B
กรรมการผูไมเกี่ยวของกับสถาบัน

และกรรมการดานวิทยาศาสตร

กรุณาติดตอสํานักงาน

AAALAC เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติมในกรณีตางๆ เหลานี้
c. ตลอดเนื้อหา จะใชคํา “IACUC/OB” เพื่อระบุถึงคณะกรรมการการดูแลและการใชสัตวของ
สถาบัน (IACUC) หรือคณะผูกํากับดูแลที่เทียบเทากันของหนวยงาน (OB) และควรพิจารณา
เชนเดียวกันกับหนวยงานสวัสดิภาพสัตว คณะกรรมการการดูแลสัตว (ACC) คณะกรรมการ
จริยธรรม (EC) หรือกลุมการกํากับดูแลที่มีอยูในทองถิ่น
_____________________________________________________________________
I.

รูปแบบของรายละเอียดโปรแกรม
A. เพื่อจัดทํารายละเอียดโปรแกรมใหสมบูรณ:
1.

ดาวนโหลดและเก็บรายละเอียดโปรแกรมไวในเครือ
่ งคอมพิวเตอรของทาน (บันทึก
ไฟลเปน .doc ดวยโปรแกรม Word 97-2003 หรือ Microsoft word document)

2. การกรอกรายละเอียดโปรแกรมใหสมบูรณ ทําโดยวางตัวเคอรเซอรลงในกรอบกลอง

ลายประที่กําหนดไว สําหรับการตอบคําถามแตละขอของทาน การทําเชนนี้จะชวยผู
ทบทวนเอกสารเพื่อการพิจารณาคําตอบแตละขอไดงาย ทานอาจพิมพขอมูลลงใน

ที่วางเหลานี้โดยตรง หรือ copy และ paste* เนื้อหาที่มาจากเอกสารอีกฉบับหนึ่ง
(เชน รายละเอียดโปรแกรมฉบับเกา)

กรุณา งดการดัดแปลง รายละเอียดโปรแกรมดวยการลบคําถามทีไ่ มเกีย
่ วของ
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*กรุณาสังเกตวาถาคุณ “cut & paste” จากเอกสารอีกฉบับที่แตกตางกันซึ่งอาจมีการ
บังคับรูปแบบอยูกอน อาจรบกวนขอมูลทีก
่ ําลังแปะลงในกรอบ (ตัวอยางเชน ถาทาน
กําลังคัดลอกจากรายละเอียดโปรแกรมฉบับกอนหนา กรอบกลองทึบจะถูกแปะดวย) เพื่อ
แกไขปญหานี้ กรุณาทําตามขั้นตอนตอไปนี้
ถามีการใชโปรแกรม Office 2007 หรือ Word เวอรชั่นใหมกวา:

a.

“copy” เนื้อหาตามตองการ และแนใจวาทานไมไดรวมชองวางกอนหรือ
หลังเนื้อหาที่เลือกไว

b.

แทรกเคอรเซอรลงในกลองในที่คุณตองการ “paste” เนื้อหา (ใหทําตาม

คําแนะนําสําหรับ PC และ MAC ขางลางตอไปนี้)
ถาใช PC:
i.

ใชการคลิกดานขวาของเมาสในกลองที่คุณตองการใสขอมูล

ii.

เลือกไอคอนที่สามจากรายการที่ปรากฎตามหลัง

“paste”

โดยเลือก

ไอคอนนี้ “Keep Text Only”

เลือกไอคอนนี ้

ถาใช MAC:
i.

ไปที่แถบ “Edit” เลือก “Paste Special”
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ii.

เลือก “Paste” “Unformatted Text” แลวเลือก “OK” ในเมนูที่แสดง

3. เมื่อกรอกเนื้อหาทั้งหมดเสร็จสมบูรณแลว การทําตารางสารบัญใหทันสมัย ทําไดโดย

การวางเคอรเซอรในกรอบเนื้อหาของตารางสารบัญ (อยูเหนือ Section 1) ไอคอน
“Update Table…” จะแสดงขึ้นมาบนเนื้อหา ใหคลิกที่ไอคอนนี้ เลือก“Update page
numbers only” แลวคลิกเลือก “OK”
วางเคอร์เซอร์ทน
ี่ ี่

คลิกทีน
่ ี่
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เลือก “Update

page number only”
แล ้วคลิก OK

ถากําลังใชโปรแกรม Word เวอรชั่นเกา ใหไปที่หัวเอกสารแถบ “REFERENCES”
คลิกเลือกแถบนี้

คลิกเลือกทีน
่ ี่ แล ้ว
ทําตามภาพทีส
่ อง
ก่อนหน ้านี้

4.

ควรบันทึกขอมูลขณะกําลังกรอกรายละเอียดเสมอ

เมื่อทําเสร็จใหสงไปที่

สํานักงานอํานวยการของ AAALAC International
B. สําหรับหัวขอใหญและหัวขอยอยแตละขอ ควรตอบอยางกระชับ แตยังมีรายละเอียดใหอยาง
เพียงพอ เพื่อผูทบทวนของ AAALAC International สามารถเขาใจและประเมินโปรแกรม
ควรตอบแตละคําถามของรายละเอียดโปรแกรมอยางครบถวน กําหนดใหตองตอบทั้งหมด
ทุกประเด็น
ถามีประเด็นที่ไมเกี่ยวของกรุณาระบุดวย
กรุณางดดัดแปลงรายละเอียด
โปรแกรมดวยการลบคําถามทีไ
่ มเกีย
่ วของเกีย
่ วของทิง้
ในกรณีเหลานั้น
รายละเอียด
โปรแกรมจะถูกสงกลับคืน เพื่อใหทานปรับปรุงใหสมบูรณ ซึ่งอาจเปนผลใหมีการลาชาของ
การประเมิน ณ พื้นที่
C. ไมยอมรับใหใช ภาคผนวกและเอกสารอางอิงถึง เนื้อหาสวนอื่นๆ เพื่อทดแทนการเขียน
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เนื้อหารายละเอียดโปรแกรมอยางถูกตองครบถวน
การอธิบายรายละเอียดทั้งหมดอยาง
กระชับและถูกตองมีผลโดยตรงตอความสมบูรณของขอมูล ไมควรอางถึงภาคผนวกแทนการ
อธิบายสรุปในรายละเอียดโปรแกรมโดยตรง ตัวอยางเชน ไมควรใชการอางถึงสําเนาของ
วิธีดําเนินการมาตรฐาน (SOP) หรือนโยบายของ IACUC/OB ในภาคผนวกเพื่อเปนการ
แทนการเขียนอธิบายเนื้อหาเรื่องกรงสัตว
และโปรแกรมการสุขาภิบาลหองสัตว
หรือ
มาตรการของสถาบันสําหรับการเลี้ยงสัตวใหอยูเปนสังคม
โปรดสังเกตุวามีรายละเอียด
โปรแกรมหลายสวน ทีค
่ ุณสามารถใหขอมูลเนื้อหาเปนตาราง หรือภาคผนวกเพิ่มเติมได
ตามใจชอบ
_________________________________________________________________________________
II.

บทนํา/รายละเอียด (ขอยกเวน สถานทีข
่ องคูส
 ญ
ั ญา บริเวณทีม
่ ก
ี ารใชสต
ั ว)
A.

โปรดสังเกตวา จะตองอธิบายใหรายละเอียด ถามีขอ
 ยกเวนจาก Guide และ/หรือ บรรทัด
ฐาน หรือขอบังคับที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันที่ IACUC/OB ไดอนุมัติ โดย
กลาวถึงขอยกเวนที่ครอบคลุมทั้งสถาบันในรายละเอียดโปรแกรมแตละตอน (เชน การ
สุขาภิบาล ความหนาแนนของการใหที่อยูแกสัตว) นอกจากนี้ควร:
1.

ใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด จึงจําเปนตองมี ขอยกเวนจาก Guide และ/หรือกฎ
ขอบังคับที่เกีย
่ วของ โดยครอบคลุมทั้งสถาบัน

2.

ใหบทสรุปพื้นฐานการที่

IACUC/OB

อนุมัติเปนขอยกเวนจาก

Guide

ที่

ครอบคลุมทั้งสถาบัน รวมทั้งเอกสารอางอิง ขอมูลและการพิจารณาดานอืน
่ ๆ ที่
เกี่ยวของ โปรดสังเกตวาไมจาํ เปนตองเขียนรายละเอียด
ลงในรายละเอียด
โปรแกรม อยางไรก็ดค
ี ณะผูเยี่ยมพื้นที่อาจปรารถนาที่จะเห็นเอกสารหลักฐาน ณ
เวลาที่ทําการเยี่ยมพื้นที่
3.

สรุปรายละเอียดวิธีดําเนินการของ IACUC/OB ที่กาํ ลังปฏิบัติ เพื่อการตรวจสอบ
ติดตามการยกเวนทั้งหมด ที่ครอบคลุมทั้งสถาบัน ซึง่ ไดอนุมัติแลว

B.

สถานทีข
่ องคูส
 ญ
ั ญา ตามกฎของการรับรองมาตรฐาน ถาการดูแลสัตวที่มีสถาบันที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานจาก AAALAC International เปนเจาของสัตว หรือสถาบันที่กําลัง
เสนอขอการรับรองเปนคูส
 ัญญา ดังนี้ AAALAC International จะพิจารณาโปรแกรม
และสถานที่ สําหรับการดูแลสัตวตามสัญญานั้น วาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการดูแล
และการใชสัตวของสถาบันดวย ตัวอยางอาจไดแก หองปฏิบัติการวิจัย การใหบริการ
แพรขยายพันธุ สถานที่การวินิจฉัย/การฉายภาพรังสี สถานที่กักกันสัตวตามสัญญา ฯลฯ
ถาสถานที่ของคูส
 ัญญาไมไดรับการรับรองมาตรฐานแยกตางหาก โปรแกรมและสถานที่
การดูแลสัตวของคูสัญญาซึ่งเกี่ยวของกับสัตว ซึ่งมีสถาบันเปนเจาของสัตว กําลังเสนอ
ขอการรับรองมาตรฐานสากล จึงตองรวมอยูใ
 นรายละเอียดโปรแกรม และระบุวา เปนการ
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ใหบริการสถานทีข
่ องคูส
 ญ
ั ญา สวนประกอบทั้งหมดของโปรแกรมการดูแลและใชสัตวที่
อยูภายในสถานที่ของคูสญ
ั ญา
(การอบรมบุคลากร
การทบทวนโปรโตคอลของ
IACUC/OB โปรแกรมและสถานที่อํานวยความสะดวกตางๆ โปรแกรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การดูแลโดยสัตวแพทย ฯลฯ) ซึ่งมีโอกาสสงผลกระทบตอสัตวที่จะไดรับ
การประเมินเหลานั้น จึงถือเปนสวนหนึ่งของการเยี่ยมพื้นที่ของสถาบัน เพื่อพิจารณาการ
สอดคลองกับมาตรฐานของ AAALAC International สถาบันจะตองจัดเตรียมการเยี่ยม
สถานที่ของคูสัญญา และการทบทวนสวนประกอบที่เกี่ยวของของโปรแกรมการดูแลและ
การใชสัตวทดลองที่มีการดูแลตามสัญญา
ตามพื้นฐานกฎการรับรองมาตรฐานของ
AAALAC International ถาตองมีการทบทวนโปรแกรมและสถานทีข
่ องคูสัญญา จะตอง
แจงสํานักงานของ AAALAC International โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพราะอาจมีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ การเพิ่มระยะเวลาการเยี่ยมพื้นที่ใหนานขึ้น ถาสถาบันของทานไมได
เปนเจาของสัตว แตเปนเจาของขอมูล (หรือทรัพยสินทางปญญา) ซึ่งเปนผลลัพธของ
การศึกษาหรือวิธีดําเนินการตางๆ ซึ่งทํากับสัตวเหลานั้น ดวยเหตุนี้ AAALAC จะไมตอง
เยี่ยมสถานที่ของคูส
 ัญญาที่ไมไดมีการรับรองมาตรฐาน
ในกรณีที่คูสัญญา ใหบริการบุคลากรสําหรับโปรแกรมการดูแลและใชสัตว ภายใน
สถานที่ของสถาบันทีไ
่ ดรบ
ั การรับรองมาตรฐานแลว จะมีการประเมินโปรแกรมอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย และโปรแกรมการฝกอบรมพนักงานเหลานั้น เพื่อพิจารณาความ
สอดคลองกับมาตรฐานของ AAALAC International
ถาสถานที่ของคูสัญญา มีโปรแกรมโดยสมบูรณ ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน AAALAC
International ก็ไมตองใหรายละเอียดโปรแกรมและสถานที่ของคูสัญญา
ยกเวนไมตองมีการเยี่ยมสถานที่ของคูสัญญาที่เกี่ยวของกับสถาบัน

และเปนการ

ซึ่งเปนไปตามการ

ตัดสินใจของ AAALAC International
C. การสอดสองดูแลสัตวไมมก
ี ระดูกสันหลัง

กรุณาอางอิงเอกสาร

AAALAC International หัวขอ “สัตวไมมีกระดูกสันหลัง”
AAALAC

คําถามทีพ
่ บบอย

ของ

และ เอกสารอางอิงหลักของ

ขอแนะนําสําหรับการดูแลและสวัสดิภาพของสัตวตระกูลปลาหมึก

ในการวิจัย

เรื่อง มติเอกฉันทที่มีพื้นฐานจากการริเริ่มโดย CephRes, FELASA และ the Boyd Group,
(โปรดสังเกตวา
AAALAC

AAALAC

International

International

มีคําเตือนเพื่อใหพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี)้

พิจารณาขอมูลเกีย
่ วกับการดูแลสัตวตระกูลปลาหมึกอยางมี

มนุษยธรรม รวมถึง การจับ การขนสง การใหที่อยู การจับบังคับ การตรวจพบโรค /การ
ปองกัน/การรักษา การศัลยกรรมรอดชีวิต การสัตวบาล และการุณยฆาตสัตวน้ําไมมีกระดูก
สันหลัง ที่มีการรับรูและมีความฉลาดมากเหลานี้ วาปฏิบัติอยางเหมาะสม ระหวางการเยี่ยม
พื้นที่ ถึงแมวา ไมมีกฎหมายหรือขอแนะนํา ณ ปจจุบัน บังคับใหมีการสอดสองดูแลสัตว
ตระกูลปลาหมึกในหลายประเทศ โดยยึดถือหลักเกณฑ 3R’s วามีการใหเหตุผลสมควรใน
การใชสัตวเหลานี้ในการวิจัย

สําหรับกิจกรรมการวิจัยตางๆ
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ที่เกี่ยวของกับสัตวตระกูล

ปลาหมึก แนะนําใหมีความรับผิดชอมตอ แหลงที่มา และการสอดสองดูแลอยางเหมาะสม
(IACUC หรือ กลุมผูสอดสองดูแลเทียบเทากัน)
______________________________________________________________
III.

ภาคผนวก
ภาคผนวกของรายละเอียดโปรแกรม

มีดังตอไปนี้

โปรดใหขอมูลตามคําขอเปนภาษาอังกฤษ

หัวขอ 1 ถึง 7 และ 11 ถึง 18 อาจใหขอมูลเปนภาษาหลักตามที่สถาบันเจาภาพใช สําหรับหัวขอ
8 ถึง 10
ในบางกรณี โปรแกรมอาจเพิ่งเริ่มจัดตั้ง และไมมีขอมูลในอดีตอยางเพียงพอ สําหรับเอกสารใน
ระยะเวลา 3 ป ตามที่รองขอใหจัดเตรียมตามรายการขางลาง ระหวางการเยี่ยมพื้นที่ ในกรณี
เหลานี้ จึงควรเตรียมเอกสารที่มีอยูทั้งหมดใหพรอมระหวางการเยี่ยมพื้นที่

1.

อภิธานศัพทของอักษรยอและคํายอจากพยัญชนะตัวแรกหลายคํา กรุณาใหตารางแสดง
อักษรยอและคํายอ ที่มีใชในรายละเอียดโปรแกรม

2.

การสรุปสถานทีเ่ ลีย
้ งสัตวและสถานทีส
่ นับสนุน สรุปสถานที่เลี้ยงสัตวแหงหนึ่ง หรือหลาย
แหงโดยสังเขป ลงในตาราง ระบุจํานวนแหงของอาณาเขตเลี้ยงสัตว (อาคาร ชั้นของ
อาคาร ฟารม สถานที่ยอยสําหรับเลี้ยงสัตวที่อยูนอกอาคารหลัก และอื่นๆ) แสดงจํานวน
ของพื้นที่ทั้งหมด

เปนตารางฟุต/เมตร

(หรือเอเคอร)

โปรแกรมการดูแลและการใชสัตวทั้งหมด

ที่จําเปนสําหรับการสนับสนุน

ที่อยูในรายละเอียดโปรแกรมนี้

(อาคาร/

บริเวณบําบัดน้ําถามีเลี้ยงสัตวน้ําหรือสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สถานที่ลางกรง ทางเดิน
สําหรับการบริการ ฯลฯ และบริเวณเสริมที่ไดรับการพิจารณาดังที่มีระบุอยูใน Guide)*
บอกรายละเอียดสําหรับสถานที่เลี้ยงสัตว
ภาคผนวก 17

ที่อยูน
 อกอาคารหลัก

ตามที่รองขอตาม

ใหกรอกสถานที่เลี้ยงสัตวนอกอาคารหลักโดยสรุป เพียงหนึ่งบรรทัด

เทานั้นลงในตารางนี้เพื่อแสดงพื้นที่ทั้งหมด
ทั้งหมดตามรายการที่แสดงในภาคผนวก

เปนตารางฟุตสําหรับพื้นที่นอกอาคารหลัก
17

ถามีมากกวาหนึ่งอาคาร/แหง

ใหระบุ

ระยะหางโดยประมาณ (หลา/ไมล หรือ เมตร/กิโลเมตร) ของแตละอาคารจากจุดอางอิง
เชน จากอาคารทีใ
่ หญที่สุด อาจแนบแผนที่ของอาณาเขต/บริเวณ (พรอมกับมาตราสวน)
เพิ่มในภาคผนวก (ภาคผนวก 2.1) เพื่อใหขอมูลเหลานี้
ใหระบุชนิดของสัตวที่อยู ในแตละอาคาร จํานวนของสัตวโดยเฉลี่ย แตละชนิดตอวัน
(จํานวนเหลานี้ไมจําเปนตองเที่ยงตรงนัก แตก็มีประโยชนสําหรับคาดคะเนขนาด และ
ความซับซอนของโปรแกรม) และผูรับผิดชอบอาณาเขต/บริเวณ ใสขอ
 มูลตามตองการ
ลงในแบบฟอรมเปลา
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*ดูภาคผนวก A พื้นที่โดยรวมของอาคารสัตว เปนตารางฟุต/เมตรเพื่อเปนการแนะนํา
สําหรับคํานวณขนาดของโปรแกรมการดูแลและการใชสัตวของทาน
3.

แผนผังของอาคาร ใหแนบแบบแปลนของอาคารศูนยเลี้ยงสัตวกลาง ที่ใชรวมกันแตละ
แหง ควรใหแบบแปลนบนกระดาษขนาด 8-1/2" x 11" หรือ A4 ควรมั่นใจวาแผนผัง
ลายเสนนั้นอานออกได ใหใสเบอรหองถามี และระบุการใชงานของแตละหอง (หองเลี้ยง
สัตว หองหัตถการ หองเก็บกรงสะอาด หองเก็บขยะอันตราย ฯลฯ) ลงในแบบแปลน
โดยตรงหรือโดยใหรหัส/ตารางคําเฉลย ถามีมากกวาหนึ่งแหง ควรมีแผนที่อาณาเขต/
บริเวณซึ่งระบุบริเวณเลี้ยงและใชสัตว ทั้งหมดทุกแหง

4.

แผนภูมข
ิ ององคกร ใหแผนภูมิขององคกร ที่ทันสมัยและมีรายละเอียดถูกตอง หนึ่งหรือ
หลายแผนภูมิ ซึ่งแสดงสายการบังคับบัญชา จากผูบริหารสูงสุดของสถาบันไปยังสัตว
 หการดูแลสัตว ถามีใหแสดงบุคลากร
แพทยผูรับผิดชอบ IACUC/OB และบุคลากรผูใ
ผูจัดการบริเวณ/สถานที่ยอย และระบุความสัมพันธของการรายงาน ระหวางสัตวแพทย
ผูรับผิดชอบกับผูมีภารกิจ ใหการดูแลทางสัตวแพทยโดยตรงอีกทานหนึ่ง (หลายทาน)

5.

การใชสต
ั ว ใหขอมูลการใชสัตวทั้งหมด ที่ไดรับการอนุมัติสําหรับใชในการวิจัย การ
สอนหรือทดสอบ ซึ่งอาจใชหรือเลี้ยงในหองปฏิบัติการ ที่อยูนอกอาคารเลี้ยงสัตว ขอมูล
ของสัตวเหลานั้น ซึ่งถูกใชในโครงการวิจัย ที่เกี่ยวของกับวิธีการศัลยกรรมรอดชีวิต
การทดสอบทางพฤติกรรม หรือการทดสอบอื่น ที่ตองมีการจับบังคับใหสัตวนงิ่ อยูกับที่
หรือการจับบังคับสัตวรูปแบบอื่น หรือการไดรับการคุกคามจากสิ่งที่มีโอกาสเปนอันตราย
เปนขอมูลที่ใหความสนใจเฉพาะ ยอมรับใหใชแบบฟอรมอื่นแทนได ตราบที่มีการให
ขอมูลครบถวนตามที่ตองการ ยังตองแสดงจํานวนสัตวที่ใชโดยเฉลี่ยของสัตวทุกชนิด
และใหแสดงการจําแนกรายละเอียด/คํานิยามของความเจ็บปวด/ทรมานที่มี ลงในตาราง
การใชสัตวอีกดวย

6.

แบบฟอรมการประเมินทางการแพทยของบุคลากร ใหแนบสําเนาแบบฟอรมเปลาหนึ่ง
แบบฟอรมหรือมากกวา ซึ่งบุคลากรที่ผานการอบรมทางการแพทยใช เพื่อทบทวนการ
ประเมินสุขภาพเฉพาะราย การประเมินความเสี่ยงเฉพาะราย การประเมินประวัติสุภาพ
แบบสอบถามสุขภาพ หรือการประเมินทางการแพทยเปนครั้งคราว ฯลฯ ถาไมใช
แบบฟอรมใดๆ ใหกรอกรายละเอียดวาทําการประเมินดังกลาวอยางไร ลงในรายละเอียด
โปรแกรม (ตอน 2.I.A.2.b.ii.1).d.)

7.

รายชือ
่ สมาชิกของ IACUC/OB ใหรายชื่อคณะกรรมการ ระบุชื่อ คุณวุฒิ บทบาทของ
สมาชิกภาพ และความเกีย
่ วของกับสถาบัน (เชน แผนก/หนวย)
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8.

รายงานการประชุมของ IACUC/OB ใหแนบรายงานการประชุม IACUC/OB สองครั้ง
หลังสุด ควรเตรียมรายงานการประชุม ภายในระยะสามปที่ผานมา ใหพรอมระหวางการ
เยี่ยมพื้นที่

9.

แบบฟอรมโปรโตคอลของ IACUC/OB ใหแนบสําเนาแบบฟอรมเปลาที่ IACUC/OB ใช
เพื่อทบทวนและอนุมัติการศึกษาตางๆ อีกทั้งแนบแบบฟอรมที่ใชสําหรับการเสนอตออายุ
โปรโตคอลประจําป (หรือเปนครั้งคราวอื่นๆ) การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงแกไข
โปรโตคอล ดังที่มีอยู

10.

รายงานการทบทวนโปรแกรมและการตรวจอาคารสัตว เปนครัง้ คราวของ IACUC/OB
ใหแนบรายงานการทบทวนโปรแกรมการดูแลและการใชสัตว และการตรวจอาคารสัตว
ของ IACUC/OB ครั้งลาสุด ควรเตรียมรายงานภายในระยะสามปที่ผานมา ใหพรอม
ระหวางการเยี่ยมพื้นที่

11.

การสรุป HVAC ใหสรุประบบการทําความรอน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
(HVAC)

ของอาคารสัตวแตละแหง

รวมทั้งอาคารยอยตางๆ

โดยระบุหองเลี้ยงสัตว

ทั้งหมด (รวมทั้งหองเลี้ยงยอยนอกอาคารหลักทั้งหมด) สถานที่ทําศัลยกรรม หอง
หัตถการ และพื้นที่สวนสนับสนุนที่ผนวกรวมอยูกับอาคารสัตว (เชน การลางกรง การเก็บ
กรงและอาหาร การผาซาก การรักษา)
12.

สรุประบบสัตวนา้ํ
ใหกลาวถึงการจัดการน้ําโดยเฉพาะสําหรับสัตวน้ําแตละชนิด และ
โปรแกรมการตรวจสอบควบคุมของอาคารสัตวน้ําแตละแหง ซึ่งรวมทั้งสถานที่ยอย หอง
สัตวน้ํา สิ่งลอมรอบตัวสัตวทั้งหมดซึ่งอยูนอกอาคารหลัก ระบุรายการขอมูลตามตองการ
ในแบบฟอรมเปลาที่มีให

13.

สิ่งลอมรอบอันดับแรกและการจัดพืน
้ ทีใ
่ หกบ
ั สัตว ใหกรอกขอมูลลงในตารางที่มีให สรุป
สิ่งลอมรอบอันดับแรกและความหนาแนนของสัตวที่ยอมรับ กลาวถึงเกณฑสมรรถภาพ
และเอกสารขอแนะนําที่ IACUC/OB ใช (เชน Guide, Ag Guide, ETS 123, และ/หรือ
มาตรฐานอื่นที่ใช) เพื่อจัดพื้นที่อยางพอเพียงใหกับสัตวทดลองทั้งหมด ทั้งสัตวทดลอง
ชนิดดั้งเดิม สัตวเกษตร สัตวน้ําและสัตวปา เมื่อทําการทบทวนการศึกษาวิจย
ั ตางๆ ทาง
ชีวการแพทย ภาคสนามและทางการเกษตร

14.

การทําความสะอาดและการฆาเชือ
้ สภาพแวดลอมจุลภาคและมหภาค
ความสะอาดและการฆาเชือ
้ สําหรับสภาพแวดลอมจุลภาคและมหภาค

อธิบายวิธีการทํา
ระบุความถี่ของ

การลาง/การสุขาภิบาล และวิธีสําหรับแตละบริเวณ และตามชนิดของอุปกรณ กรอก
ขอมูลในแบบฟอรมเปลาตามที่ระบุในรายการที่ตองการ
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15.

สถานทีแ
่ ละอุปกรณสาํ หรับการสุขาภิบาลสิง่ ตางๆ สรุปสถานที่และอุปกรณที่ใชสําหรับ
การสุขาภิบาลอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับสัตว (เครื่องลางแบบอุโมงค เครือ
่ งลางขวด
เครื่องอบฆาเชื้อดวยความรอนที่มีขนาดใหญ บริเวณสําหรับการลางดวยมือ สถานที่
สําหรับบรรจุวัสดุรองนอน ฯลฯ) สังเกตวาอาจรวมรายละเอียดบางอยางดวยกันได ถา
อุปกรณทั้งหมดใชรวมกัน (เชน เครื่องลางกรงและชั้นวางกรงทั้งหมด)

16.

สรุปการใหแสงสวาง สรุประบบการใหแสงสวางสําหรับอาคารเลีย
้ งสัตว (แหงหนึ่งหรือ
หลายอาคาร) สําหรับสัตวแตละชนิดหรือหองเลี้ยงแตละแบบ แสดงความเขมของแสง
(ชวง) รูปแบบการผลิต (เชน การทนน้ํา) ระยะเวลามีแสง (มืด:สวาง) และการควบคุม
(เชน อัตโนมัติ หรือดวยมือ เปนชวง) สําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติใหระบุกลไกการ
ทํางานขาม (รวมทั้งระบบการแจงเตือน ถามีใช)

17.

สถานทีย
่ อ
 ยนอกอาคารหลัก ใหกลาวถึงเกณฑที่ใชเพื่อกําหนด “บริเวณเลี้ยงสัตวยอย”
ในรายละเอียดโปรแกรมตอนที่ 2.IV.C. สวนภาคผนวกใหสรุปสถานที่เลีย
้ งสัตวเหลานี้
โปรดสังเกตวาตองระบุพื้นที่เปนตารางฟุตทั้งหมดของสถานที่ทั้งหมดเหลานี้ลงใน

การ

สรุปสถานที่เลี้ยงสัตวและสถานที่สนับสนุน (ภาคผนวก 2) และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับบริเวณเหลานี้ลงในการสรุประบบการทําความรอน การระบายอากาศ และการ
ปรับอากาศ (HVAC) (ภาคผนวก 11) และ สรุประบบการใหแสงสวาง (ภาคผนวก 16) อีก
ดวย
18.

การสอดสองดูแลสัตวตระกูลปลาหมึก ถามีสัตวเหลานี้ ใหสรุปการสอดสองดูแลสัตว
ตระกูลปลาหมึก ที่มีอยูในโปรแกรม โปรดสังเกตวา อาจอธิบายการดูแลและการใชสัตว
ตระกูลปลาหมึก ไวในรายละเอียดโปรแกรม หัวขอทีเ่ กี่ยวของ (เชน การใหที่อยู การสัตว
บาล การใหการดูแลโดยสัตวแพทย ศัลยกรรม และการุณยฆาต เปนตน) หรือภาคผนวก
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IV.

ขอมูลเพิม
่ เติม
ถามีควรเตรียมขอมูลตอไปนี้สําหรับระยะเวลา 3 ปที่ผานมาใหพรอม เพื่อการทบทวน ณ การ
เยี่ยมพื้นที่
1.

สําเนาของรายงานและจดหมายโตตอบ (ถามี) ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบของรัฐบาล
หรือหนวยงานควบคุมอื่น {เชน กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) หนวยงานเกษตรอาหารและสัตวศาสตร (AVA) ของประเทศสิงคโปร หนวยงานชํานาญการแหงชาติ/
ภูมิภาค สภาการดูแลสัตวแหงแคนาดา ฯลฯ} ถึงแมวากฎของการรับรองมาตรฐาน (ตอน
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ที่

2.f)

กําหนดวาสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตองรายงานโดยทันที

เมื่อมี

เหตุการณรายแรง และเหตุรุนแรงอื่น ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลและการใชสัตว หรือมี
ขอรองเรียนที่มีผลดานลบตอความเปนอยูที่ดีของสัตว ควรมีรายงานตางๆ ซึ่งไมเคย
เสนอไปยัง AAALAC ไวใหทบทวน
2.

สําเนาของรายงานประจําป หรือรายงานตามระยะเวลาอื่น ซึ่งเสนอตอหนวยงานรัฐบาล
หรือหนวยงานควบคุมอื่นๆ (เชน สํานักงานบริการสุขภาพสาธารณะ (PHS) หนังสือ
รับรองและรายงานประจําปตางๆ
ถามี

V.

รายงานประจําปที่สงใหกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ)

3.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการดูแลและใชสัตว เชน นโยบายตางๆ วิธด
ี ําเนินการ
หรือแผนงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนสภาพแวดลอมและการออกกําลังกายของสุนัข

4.

สําเนาของแผนภัยพิบัติ
ซึ่งใหเคาโครงการปฏิบัติและวิธีดําเนินการเฉพาะตางๆ
เกี่ยวกับอาคารสัตวและสวัสดิภาพของสัตวและพนักงาน

ที่

ขอมูลทัว
่ ไป
มีการกําหนดใหสมาชิกของคณะกรรมการบริหารและของสภา
กรรมการบริหารและของสภาที่ปลดเกษียณแลวแตยังมีตําแหนงเปนเกียรติ

สมาชิกของคณะ
ที่ปรึกษา/

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจสมทบ และเจาหนาที่ผูเปนตัวแทนของ AAALAC ปฏิบัติตาม “ขอตกลง
ความไววางใจ และการรักษาความลับ” และ AAALAC ปฏิบัติตามกฎหมายการพิทักษขอมูลของ
สหภาพยุโรป (GDPR) ผูเ ยี่ยมพื้นที่แตละทานยังตองแจกแจงยืนยันถอยแถลงเรื่องผลประโยชน
ทับซอน เจาหนาที่ผูเปนตัวแทนของ AAALAC ตกลงยอมรับการรักษาสาระทั้งหมดเปนเอกสิทธิ์
และพิทักษเอกสารในครอบครองของพวกเขาเหลานั้น
เหลานี้ได

VI.

สามารถขอสําเนาเปลาของขอตกลง

คําแนะนําสําหรับการเสนอรายละเอียดโปรแกรมใหสาํ นักงานบริหาร AAALAC เพือ
่ การ
พิจารณา
1.

ควรมีจดหมายนําหนาประกอบรายละเอียดโปรแกรม เพื่อกลาวถึงขอคิดเห็นเฉพาะ หรือ
การรองขอที่เกี่ยวกับการเยี่ยมพื้นที่ (เชน วันที่เฉพาะเจาะจงที่อาจไมสะดวก ขอกําหนด
ในการเขาอาคาร)
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2.

ใบรับรองที่มีลายเซ็นของผูบริหารของสถาบัน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย1 จะตองนําเสนอ
พรอมกับรายละเอียดปรแกรม

3.

กรุณาเสนอเอกสารใหพิจารณาโดยทางอิเล็กทรอนิกส

โดยทางอีเมลล

หรือการสง

เอกสารผานแหลงที่เชื่อถือได (เชน hightail, dropbox ฯลฯ) ทั้งนี้เอกสารแนบทั้งหมด
ตองไมเกินสี่ฉบับ หรือสงเอกสารที่พิมพบนกระดาษทั้งหมดครบถวนหนึ่งฉบับ
a.

ถาสงทางอิเล็กทรอนิกส กรุณาระบุหมายเลขแฟมเอกสารของทานซึ่งเปนตัวเลข
หกหลักในชื่อเรื่องของอีเมลล (ผูสมัครใหมไมตองทํา)
i.

เสนอเอกสารที่เปน Microsoft Word (.doc หรือ .docx) หรือ Portable
Document Format (.pdf) ไปยัง programdescription@aaalac.org.

ii.

b.

ภายในเอกสารหลัก
อิเล็กทรอนิกส

ไมควรมีการฝงเอกสารแนบใหเชื่อมตอกันไวทาง

ถาเสนอเอกสารฉบับพิมพบนกระดาษใหพิจารณา
ควรพิมพเอกสารบน
แผนกระดาษทั้งสองดาน เพื่อลดทั้งขนาดและคาสงทางไปรษณีย กรุณาอยาเย็บ
ลวด เขาเลม หรือใชวธ
ิ อ
ี น
ื่ ใดเพือ
่ ผนวกเอกสารเขาดวยกัน
สงไปที่:

AAALAC International
5205 Chairman’s Court, Suite 300
Frederick, MD 21703
U.S.A.
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ภาคผนวก A การรวมพืน
้ ทีข
่ องสถานทีส
่ าํ หรับสัตวเปนตารางฟุต/เมตร
พื้นทีเ่ ปนตารางฟุต/เมตรตามความเปนจริง:
หองเลี้ยงสัตว
ทางเดินภายในอาคาร
หองเก็บอาหารและสิ่งรองนอน
หองเก็บกรง
หองลางกรง
หองเก็บวัสดุและอุปกรณ
หองชุดเพื่อศัลยกรรม
หองใหการรักษาและทําหัตถการ
หองเผากําจัดซาก
หองวินิจฉัย (เชน พยาธิวิทยา เอกซเรย การผาซาก)
บริเวณเก็บขยะของเสีย
หองสุขา (ภายในอาคารเลี้ยงสัตว)
บริเวณสําหรับพนักงานพักผอน
กรงที่อยูภายนอกอาคารสําหรับสัตวพวกลิง สุนัขและนก*
หองปฏิบัติการภายในอาคารสัตวที่เกี่ยวของกับการวิจัยสัตว
สํานักงานภายในอาคารสัตวที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการดูแลและการใชสัตว
อาคารเลี้ยงสัตวที่ไดรับการควบคุมสภาพแวดลอม
พื้นทีเ่ ปนตารางฟุต/เมตรคํานวณตามปริมาณการใชงาน ทีเ่ กีย
่ วของกับอาคารสัตว
ชานชาลาสําหรับรับสงของ (คํานวณตามปริมาณการใชงานใหกับอาคารสัตว)
ลิฟท (คํานวณตามปริมาณการใชงานใหกับอาคารสัตว)
*การคํานวณตารางฟุต/เมตรเปนพิเศษ
การคํานวณพื้นที่โรงนา และเพิง (ไมไดถูกใชสําหรับการศึกษาทางชีวการแพทย) ทําโดยสอดคลองกับ
จํานวนอาคารและขนาดของโปรแกรมโดยทั่วไป ไมใชพื้นที่ใชงานตามความเปนจริง
พื้นที่เปนเอเคอรอาจไมเกียวกับการเพิ่มขนาดของโปรแกรม (คํานวณตามความยืดหยุน แตละกรณี)
ไมตอ
 งรวมพืน
้ ทีเ่ หลานี:้
หองเก็บของของภารโรง
บันได
ทุงหญาเลี้ยงสัตว
แปลงขุนสัตวใหอวน
หองปฏิบัติการของนักวิจย
ั นอกอาคารเลี้ยงสัตว
หองปฏิบัติการเสริมนอกอาคารเลี้ยงสัตว
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