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คาแนะนาสาหรับการจัดทาและการเสนอรายละเอียดโปรแกรม
*********************************************************************************
I.

รูปแบบของรายละเอียดโปรแกรม

II.

บทนา/รายละเอียด (ข้อยกเว้น สถานที่ของคู่สัญญา บริเวณที่มีการใช้สัตว์)

III.

ภาคผนวก

IV.

ข้อมูลเพิ่มเติม

V.

ข้อมูลทั่วไป

VI.

คาแนะนาสาหรับการเสนอรายละเอียดโปรแกรมให้สานักงานอานวยการของ AAALAC
International

บทเสริม A: การรวมพื้นที่ของสถานที่สาหรับสัตว์ทดลองเป็นตารางฟุต/เมตร
*********************************************************************************
คาแนะนาต่อไปนี้ช่วยเหลือท่าน
ของสถาบันของท่านเพื่อเสนอต่อ

ในการจัดทารายละเอียดโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง
AAALAC International เพื่อดาเนินการพิจารณา

รายละเอียด

โปรแกรมที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบสามส่วนคือ: บทนา บทบรรยาย และภาคผนวก ถ้ามีหน่วยบริหารที่
รับผิดชอบการดูแลสัตว์มากกว่าหนึ่งแห่ง
ต้องให้รายละเอียดโปรแกรมสาหรับโปรแกรมการดูแลสัตว์
ของหน่วยบริหารแต่ละแห่ง ถ้าเป็นเช่นนี้อาจทาได้โดยการอธิบายโปรแกรมใหญ่ที่สุดก่อน และระบุ
ข้อยกเว้นซึ่งนาไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ จาเป็นต้องมีรายละเอียดโปรแกรมทีถ
่ ก
ู ต้องเพือ
่ ให้สภาได้รบ
ั
ข้อมูลอย่างเพียงพอเพือ
่ การพิจารณาตามข้อเท็จจริงทีเ่ กีย
่ วกับการรับรองมาตรฐานของหน่วยงานแห่ง
หนึง่ ผู้แทนของ AAALAC International จะทบทวนรายละเอียดโปรแกรม และ ณ การเยี่ยมสถานทีจ
่ ะ
ประเมินโปรแกรมและสถานที่ว่าสอดคล้องกับสามมาตรฐานหลักของ

AAALAC

International:

ข้อแนะนาการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide), NRC 2011; ข้อแนะนาสาหรับการดูแลและการใช้
สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน (Ag Guide), FASS 2010; และอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการ
คุ้มครองสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใช้สาหรับการทดลองและเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ,

สภา

แห่งยุโรป (ETS 123) ควรอธิบายในบทนาว่าสถาบันนาสามมาตรฐานหลักนั้นไปใช้อย่างไร

ข้อสังเกต:
a. เค้าโครงของรายละเอียดโปรแกรมนั้นทาตามพื้นฐานของ Guide ถ้าท่านสงสัยเกี่ยวกับปัญหา
ใด ท่านควรอ้างถึง Guide เพื่อความชัดเจน
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b. มีหลายครั้งที่สถาบันต่างๆ ได้รับคาร้องขอรายละเอียดโปรแกรมของ AAALAC จากสาธารณะ
ตามกฎหมายข้อมูลเสรี (FOIA) หรือคาร้องขอข้อมูลสาธารณะ สถาบันควรติดต่อที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของสถาบันของท่านเพื่อขอคาแนะนาเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของรัฐ และ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ถ้าสถาบันของท่านเห็นว่าส่วนต่างๆ ของข้อมูลที่ AAALAC ร้องขอ
มานั้นเป็นลักษณะข้อมูลทีม
่ ีความอ่อนไหวอย่างเจาะจง หรือเป็นความลับ (เช่น แปลนของ
อาคาร รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของการวิจัย ชื่อ
ของบุคลากร เบอร์ห้อง การระบุชื่อผู้ค้า) สามารถละเว้นไม่ใส่ข้อมูลเช่นนี้ในรายละเอียด
โปรแกรม และเสนอให้คณะผู้เยี่ยมพื้นที่ด้วยวิธีอื่นในภายหลัง ตัวอย่างเช่น อาจใช้รหัสแทนชื่อ
อาคาร เช่น อาคาร A, B และ C หรือ 1, 2, และ 3, ฯลฯ ที่อยู่และห้องทาหัตถการหรือ
ห้องปฏิบัติการก็อาจทาได้เหมือนกัน เช่น ห้อง a, b, c, หรือ i, ii, iii อาจใช้ตาแหน่งหน้าที่
เท่านั้นเป็นตัวแทนบุคลากรหลักทั้งหลายของสถาบัน

ผู้ซึ่งสถานะของเขาไม่เป็นที่ทราบโดย

สาธารณะ ดังเช่น ผู้จัดการสถานที่ของตึก A หัวหน้างานดูแลสัตว์ของตึก B กรรมการผู้ไม่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน และกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ กรุณาติดต่อสานักงาน AAALAC เพื่อขอ
คาแนะนาเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ เหล่านี้
c. ตลอดเนื้อหา จะใช้คา “IACUC/OB” เพื่อระบุถึงคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ของ
สถาบัน (IACUC) หรือคณะผู้กากับดูแลที่เทียบเท่ากันของหน่วยงาน (OB) และควรพิจารณา
เหมือนกันกับหน่วยงานสวัสดิภาพสัตว์

คณะกรรมการการดูแลสัตว์

(ACC)

คณะกรรมการ

จริยธรรม (EC) หรือกลุ่มการกากับดูแลที่มีอยู่ในท้องที่
_____________________________________________________________________
I.

รูปแบบของรายละเอียดโปรแกรม
A. เพื่อจัดทารายละเอียดโปรแกรมให้สมบูรณ์:
1.

ดาว์นโหลดและเก็บรายละเอียดโปรแกรมไว้ในเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของท่าน (บันทึก
ไฟล์เป็น .doc ด้วยโปรแกรม Word 97-2003 หรือ Microsoft word document)

2. การกรอกรายละเอียดโปรแกรมให้สมบูรณ์

ทาโดยวางตัวเคอร์เซอร์ลงในกรอบ
กล่องลายประที่กาหนดไว้สาหรับการตอบคาถามแต่ละข้อของท่าน การทาเช่นนี้จะ
ช่วยผู้ทบทวนเอกสารเพื่อการพิจารณาคาตอบแต่ละข้อได้ง่าย ท่านอาจพิมพ์ข้อมูล
ลงในที่ว่างเหล่านี้โดยตรง หรือ copy และ paste* เนื้อหาที่มาจากเอกสารอีกฉบับ
หนึ่ง (เช่น รายละเอียดโปรแกรมฉบับเก่า)

กรุณางดดัดแปลงรายละเอียดโปรแกรมด้วยการลบคาถามทีไ่ ม่เกีย
่ วข้อง
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*กรุณาสังเกตว่าถ้าคุณ “cut & paste” จากเอกสารอีกฉบับที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีการ
บังคับรูปแบบอยู่ก่อนอาจรบกวนข้อมูลทีก
่ าลังแปะลงในกล่อง (ตัวอย่างเช่น ถ้าท่าน
กาลังคัดลอกจากรายละเอียดโปรแกรมฉบับก่อนหน้า กรอบกล่องทึบจะถูกแปะด้วย) เพื่อ
แก้ไขปัญหานี้ กรุณาทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
ถ้ามีการใช้โปรแกรม Office 2007 หรือ Word เวอร์ชั่นใหม่กว่า:

a.

“copy” เนื้อหาตามต้องการ และแน่ใจว่าท่านไม่ได้รวมช่องว่างก่อนหรือ
หลังเนื้อหาที่เลือกไว้

b.

แทรกเคอร์เซอร์ลงในกล่องในที่คุณต้องการ “paste” เนื้อหา (ให้ทาตาม

คาแนะนาสาหรับ PC และ MAC ข้างล่างต่อไปนี้)
ถ้าใช้ PC:
i.

ใช้การคลิกด้านขวาของเมาส์ในกล่องที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

ii.

เลือกไอคอนที่สามจากรายการที่ปรากฎตามหลัง

“paste”

โดยเลือก

ไอคอนนี้ “Keep Text Only”

เลือกไอคอนนี้

ถ้าใช้ MAC:
i.

ไปที่แถบ “Edit” เลือก “Paste Special”
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ii.

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

3. เมื่อกรอกเนื้อหาทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การทาตารางสารบัญให้ทันสมัย

ทาได้

โดยการวางเคอร์เซอร์ในกรอบเนื้อหาของตารางสารบัญ (อยู่เหนือ Section 1)
ไอคอน “Update Table…” จะแสดงขึ้นมาบนเนื้อหา ให้คลิกทีไ
่ อคอนนี้ เลือก
“Update page numbers only” แล้วคลิกเลือก “OK”
วางเคอร์เซอร์ทน
ี่ ี่

คลิกทีน
่ ี่
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เลือก “Update
page number only”
แล ้วคลิก OK

ถ้ากาลังใช้โปรแกรม Word เวอร์ชั่นเก่า ให้ไปที่หัวเอกสารแถบ “REFERENCES”
คลิกเลือกแถบนี้

คลิกเลือกทีน
่ ี่ แล ้ว
ทาตามภาพทีส
่ อง
ก่อนหน ้านี้

4.

ควรบันทึกข้อมูลขณะกาลังกรอกรายละเอียดเสมอ

เมื่อทาเสร็จให้ส่งไปที่

สานักงานอานวยการของ AAALAC International
B. สาหรับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยแต่ละข้อ

ควรตอบอย่างกระชับแต่ยังให้รายละเอียดอย่าง

เพียงพอ เพื่อผู้ทบทวนของ AAALAC International สามารถเข้าใจและประเมินโปรแกรม
ควรตอบแต่ละคาถามของรายละเอียดโปรแกรมอย่างครบถ้วน กาหนดให้ต้องตอบทั้งหมด
ทุกประเด็น
ถ้ามีประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณาระบุด้วย
กรุณางดดัดแปลงรายละเอียด
โปรแกรมด้วยการลบคาถามทีไ
่ ม่เกีย
่ วข้องเกีย
่ วข้องทิง้
ในกรณีเหล่านั้นรายละเอียด
โปรแกรมจะถูกส่งคืนเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการล่าช้าของการประเมิน
ณ พื้นที่
C. ไม่ยอมรับให้ใช้ภาคผนวกและเอกสารอ้างอิงถึงเนือ
้ หาส่วนอื่นๆ
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เพื่อทดแทนการเขียน

เนื้อหารายละเอียดโปรแกรมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การอธิบายรายละเอียดทั้งหมดอย่าง
กระชับและถูกต้องมีผลโดยตรงต่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่ควรอ้างถึงภาคผนวกทดแทน
การอธิบายสรุปในรายละเอียดโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างเช่น ไม่ควรใช้การอ้างถึงสาเนา
ของวิธีดาเนินการมาตรฐาน (SOP) หรือนโยบายของ IACUC/OB ในภาคผนวกเพื่อเป็น
การทดแทนเนื้อหาเรื่องกรงสัตว์ และโปรแกรมการสุขาภิบาลห้องสัตว์ หรือมาตรการของ
สถาบันสาหรับการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่เป็นสังคม
โปรดสังเกตุว่ามีรายละเอียดโปรแกรมหลาย
ส่วนทีค
่ ุณสามารถให้ข้อมูลเนื้อหาเป็นตาราง หรือภาคผนวกเพิ่มเติมได้ตามใจชอบ
_________________________________________________________________________________
II.

บทนา/รายละเอียด (ข้อยกเว้น สถานทีข
่ องคูส
่ ญ
ั ญา บริเวณทีม
่ ก
ี ารใช้สต
ั ว์)
A.

โปรดสังเกตว่า จะต้องอธิบายให้รายละเอียดถ้ามีขอ
้ ยกเว้นจาก Guide และ/หรือ บรรทัด
ฐานหรือข้อบังคับที่เกีย
่ วข้องอื่น ซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันที่ IACUC/OB ได้อนุมัติ โดย
กล่าวถึงข้อยกเว้นที่ครอบคลุมทั้งสถาบันในรายละเอียดโปรแกรมแต่ละตอน (เช่น การ
สุขาภิบาล ความหนาแน่นของการให้ที่อยู่แก่สัตว์) นอกจากนี้ควร:
1.

ให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด

ข้อยกเว้นจาก

Guide

และ/หรือกฎข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมทั้งสถาบันจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น
2.

ให้บทสรุปพื้นฐานการที่ IACUC/OB อนุมัติข้อยกเว้นจาก Guide ที่ครอบคลุม
ทั้งสถาบัน รวมทั้งเอกสารอ้างอิง ข้อมูลและการพิจารณาด้านอื่นๆ ที่เกีย
่ วข้อง
โปรดสังเกตว่าไม่จาเป็นต้องให้ข้อมูลอย่างละเอียดในรายละเอียดโปรแกรม
อย่างไรก็ดีคณะผู้เยี่ยมพืน
้ ที่อาจปรารถนาที่จะเห็นหลักฐาน ณ เวลาที่ทาการ
เยี่ยมพื้นที่

3.

สรุปรายละเอียดวิธีดาเนินการของ IACUC/OB ที่กาลังปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบ
ติดตามการยกเว้นทั้งหมด ที่ครอบคลุมทั้งสถาบัน ซึง่ ได้อนุมัติแล้ว

B.

กรณีที่มีสถานที่ของคู่สัญญา ตามกฎของการรับรองมาตรฐานถ้าการดูแลสัตว์ที่มีสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AAALAC International เป็นเจ้าของสัตว์หรือสถาบัน
ที่กาลังเสนอขอการรับรองเป็นคู่สัญญา

ดังนี้

AAALAC

International

พิจารณา

โปรแกรมและสถานที่สาหรับการดูแลสัตว์ตามสัญญานั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม
การดูแลและการใช้สัตว์ของสถาบัน ตัวอย่างอาจได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย การ
ให้บริการแพร่ขยายพันธุ์ สถานที่การวินิจฉัย/การฉายภาพรังสี สถานที่กักกันสัตว์ตาม
สัญญา ฯลฯ
ถ้าสถานที่ของคู่สัญญาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแยกต่างหาก โปรแกรมและสถานที่
การดูแลสัตว์ของคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับสัตว์ซึ่งมีสถาบันที่กาลังเสนอขอการรับรอง
มาตรฐานสากลเป็นเจ้าของสัตว์ จึงต้องรวมอยูใ
่ นรายละเอียดโปรแกรม และระบุวา่ เป็น
6

การให้บริการของคูส
่ ญ
ั ญา ส่วนประกอบทั้งหมดของโปรแกรมการดูแลและใช้สัตว์ที่อยู่
ภายในสถานที่ของคู่สัญญา
(การอบรมบุคลากร
การทบทวนโปรโตคอลของ
IACUC/OB โปรแกรมและสถานที่อานวยความสะดวกต่างๆ โปรแกรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย การดูแลโดยสัตวแพทย์ ฯลฯ) ซึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบต่อสัตว์ที่จะได้รับ
การประเมินเหล่านั้นโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเยี่ยมพื้นที่ของสถาบัน เพื่อพิจารณา
การสอดคล้องกับมาตรฐานของ AAALAC International สถาบันจะต้องจัดเตรียมการ
เยี่ยมสถานที่ของคู่สัญญา
และการทบทวนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของโปรแกรมการ
ดูแลและการใช้สัตว์ทดลองที่มีการดูแลตามสัญญา ตามพื้นฐานกฎการรับรองมาตรฐาน
ของ AAALAC International ถ้าต้องมีการทบทวนโปรแกรมและสถานที่ของคู่สัญญา
จะต้องแจ้งสานักงานของ AAALAC International โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะ
อาจมีการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาการเยี่ยมพื้นที่นานขึ้น
ถ้าสถาบันของท่านไม่ได้
เป็นเจ้าของสัตว์ แต่เป็นเจ้าของข้อมูล (หรือทรัพย์สินทางปัญญา) ซึ่งเป็นผลของ
การศึกษาหรือวิธีดาเนินการต่างๆ ซึ่งทากับสัตว์เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ AAALAC จะไม่ต้อง
เยี่ยมสถานทีข
่ องคู่สัญญาที่ไม่ได้การรับรองมาตรฐาน
ในกรณีที่คู่สัญญาให้บริการบุคลากรสาหรับโปรแกรมการดูแลและใช้สัตว์ภายใน
สถานที่ของสถาบันทีไ
่ ด้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน จะมีการประเมินโปรแกรมอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานเหล่านั้น เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ AAALAC International
ถ้าสถานที่ของคู่สัญญามีโปรแกรมทีไ
่ ด้รับการรับรองมาตรฐานสมบูรณ์โดย
International ก็ไม่ต้องให้รายละเอียดโปรแกรมและสถานที่ของคู่สัญญา
ยกเว้นไม่ต้องมีการเยี่ยมสถานที่ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

AAALAC
และเป็นการ

ตามการตัดสินใจ

ของ AAALAC International
______________________________________________________________
III.

ภาคผนวก
ภาคผนวกของรายละเอียดโปรแกรมมีดังต่อไปนี้

โปรดให้ขอ
้ มูลเป็นภาษาอังกฤษตามคาขอ

หัวข้อ 1 ถึง 6 และ 10 ถึง 13 สาหรับหัวข้อ 7 ถึง 9 อาจให้ข้อมูลเป็นภาษาหลักที่สถาบัน
เจ้าภาพใช้
ในบางกรณี โปรแกรมอาจเพิ่งเริ่มจัดตั้งและไม่มีข้อมูลในอดีตอย่างเพียงพอสาหรับเอกสารใน
ระยะเวลา 3 ปี ตามที่ร้องขอให้จัดเตรียมตามรายการข้างล่างระหว่างการเยีย
่ มพื้นที่ ในกรณี
เหล่านี้ จึงควรเตรียมเอกสารที่มีอยู่ทั้งหมดให้พร้อมระหว่างการเยี่ยมพื้นที่
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1.

อภิธานศัพท์ของอักษรย่อและคาย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคา กรุณาให้ตารางแสดง
อักษรย่อและคาย่อที่มใ
ี ช้ในรายละเอียดโปรแกรม

2.

การสรุปสถานทีเ่ ลีย
้ งสัตว์และสถานทีส
่ นับสนุน สรุปสถานที่เลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งหรือหลาย
แห่งโดยสังเขปลงในตาราง ระบุจานวนแห่งของอาณาบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ (อาคาร ชั้น
ของอาคาร ฟาร์ม สถานทีย
่ ่อยสาหรับเลี้ยงสัตว์ที่อยู่นอกอาคารหลัก และอื่นๆ) แสดง
จานวนของพื้นที่ทั้งหมดเป็นตารางฟุต/เมตร (หรือเอเคอร์) ที่จาเป็นสาหรับการสนับสนุน
โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ทั้งหมดที่อยู่ในรายละเอียดโปรแกรมนี้

(อาคาร/

บริเวณบาบัดน้าถ้าเลี้ยงสัตว์น้าหรือสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก

ทางเดิน

สถานที่ล้างกรง

สาหรับการบริการ ฯลฯ และบริเวณเสริมที่ได้รับการพิจารณาดังที่มีระบุอยู่ใน Guide)*
บอกรายละเอียดสาหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่อยู่นอกอาคารหลักตามที่ร้องขอตาม
ภาคผนวก 17

สาหรับให้กรอกสถานที่เลี้ยงสัตว์นอกอาคารหลักสรุปเพียงหนึ่งบรรทัด

เท่านั้นลงในตารางนี้เพื่อแสดงพื้นที่ทั้งหมดเป็นตารางฟุตสาหรับพื้นที่นอกอาคารหลัก
ทั้งหมดตามรายการที่แสดงในภาคผนวก

17

ถ้ามีมากกว่าหนึ่งอาคาร/แห่ง

ให้ระบุ

ระยะห่างโดยประมาณ (หลา/ไมล์ หรือ เมตร/กิโลเมตร) ของแต่ละอาคารจากจุดอ้างอิง
เช่น จากอาคารที่ใหญ่ทส
ี่ ุด อาจแนบแผนที่ของอาณาเขต/บริเวณ (พร้อมกับมาตรา
ส่วน) เพิ่มในภาคผนวก (ภาคผนวก 2.1) เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้
ให้ระบุชนิดของสัตว์ที่อยู่ในแต่ละอาคาร
จานวนของสัตว์โดยเฉลี่ยแต่ละชนิดต่อวัน
(จานวนเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องเที่ยงตรงนัก แต่ก็มีประโยชน์สาหรับคาดคะเนขนาด และ
ความซับซ้อนของโปรแกรม) และผู้รับผิดชอบอาณาเขต/บริเวณ ใส่ขอ
้ มูลตามต้องการ
ลงในแบบฟอร์มเปล่า
*ดูภาคผนวก

A

พื้นที่โดยรวมของอาคารสัตว์เป็นตารางฟุต/เมตรเพื่อเป็นการแนะนา

สาหรับคานวณขนาดของโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของท่าน
3.

แผนผังของอาคาร

ให้แนบแบบแปลนของอาคารศูนย์เลี้ยงสัตว์กลางที่ใช้ร่วมกันแต่ละ

แห่ง ควรให้แบบแปลนบนกระดาษขนาด 8-1/2" x 11" หรือ A4 ควรมั่นใจว่าแผนผัง
ลายเส้นนั้นอ่านออกได้ ให้ใส่เบอร์ห้องถ้ามี และระบุการใช้งานของแต่ละห้อง (ห้อง
เลี้ยงสัตว์ ห้องหัตถการ ห้องเก็บกรงสะอาด ห้องเก็บขยะอันตราย ฯลฯ) ลงในแบบแปลน
โดยตรงหรือโดยให้รหัส/ตารางคาเฉลย

ถ้ามีมากกว่าหนึ่งแห่งควรมีแผนที่อาณาเขต/

บริเวณซึ่งระบุบริเวณเลี้ยงและใช้สัตว์ทั้งหมดทุกแห่ง
4.

แผนภูมข
ิ ององค์กร
ให้แผนภูมิขององค์กรที่ทันสมัยและมีรายละเอียดถูกต้องหนึ่งหรือ
หลายแผนภูมิ
ซึ่งแสดงสายการบังคับบัญชาจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันไปยังสัตว
แพทย์ผู้รับผิดชอบ IACUC/OB และบุคลากรผูใ
้ ห้การดูแลสัตว์ ถ้ามีให้แสดงบุคลากร
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ผู้จัดการบริเวณ/สถานที่ย่อยและระบุความสัมพันธ์ของการรายงาน

ระหว่างสัตวแพทย์

ผู้รับผิดชอบกับผู้มีภารกิจให้การดูแลทางสัตวแพทย์โดยตรงอีกท่านหนึ่ง (หลายท่าน)
5.

การใช้สต
ั ว์ ให้ขอ
้ มูลการใช้สัตว์ทั้งหมดทีไ
่ ด้รับการอนุมัติสาหรับใช้ในการวิจัย การ
สอนหรือทดสอบ ซึ่งอาจใช้หรือเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อยู่นอกอาคารเลี้ยงสัตว์ ข้อมูล
ของสัตว์เหล่านั้นซึ่งถูกใช้ในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการศัลยกรรมรอดชีวิต การ
ทดสอบทางพฤติกรรม หรือการทดสอบอื่นที่ต้องมีการจับบังคับให้สัตว์นั่งอยู่กับที่ หรือ
การจับบังคับสัตว์รูปแบบอืน
่ หรือการได้รับการคุกคามจากสิ่งที่มีโอกาสเป็นอันตรายเป็น
ข้อมูลที่ให้ความสนใจเฉพาะ ยอมรับให้ใช้แบบฟอร์มอื่นแทนได้ตราบที่มีการให้ข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ต้องการ ยังต้องแสดงจานวนสัตว์ที่ใช้โดยเฉลี่ยของสัตว์ทุกชนิด และให้
แสดงการจาแนกรายละเอียด/คานิยามของความเจ็บปวด/ทรมานที่มีลงในตารางการใช้
สัตว์อีกด้วย

6.

แบบฟอร์มการประเมินทางการแพทย์ของบุคลากร ให้แนบสาเนาแบบฟอร์มเปล่าหนึ่ง
แบบฟอร์มหรือมากกว่า ซึ่งบุคลากรที่ผ่านการอบรมทางการแพทย์ใช้ เพื่อทบทวนการ
ประเมินสุขภาพเฉพาะราย การประเมินความเสี่ยงเฉพาะราย การประเมินประวัติสุภาพ
แบบสอบถามสุขภาพ หรือการประเมินทางการแพทย์เป็นครั้งคราว ฯลฯ ถ้าไม่ใช้
แบบฟอร์มใดๆ ให้กรอกรายละเอียดว่าทาการประเมินดังกล่าวอย่างไรลงในรายละเอียด
โปรแกรม (ตอน 2.I.A.2.b>ii.1).d.)

7.

รายชือ
่ สมาชิกของ IACUC/OB ให้รายชื่อคณะกรรมการ ระบุชื่อ คุณวุฒิ บทบาทของ
สมาชิกภาพ และความเกีย
่ วข้องกับสถาบัน (เช่น แผนก/หน่วย)

8.

รายงานการประชุมของ IACUC/OB ให้แนบรายงานการประชุม IACUC/OB สองครั้ง
หลังสุด ควรเตรียมรายงานการประชุมภายในระยะสามปีที่ผ่านมาให้พร้อมระหว่างการ
เยี่ยมพื้นที่

9.

แบบฟอร์มโปรโตคอลของ IACUC/OB ให้แนบสาเนาแบบฟอร์มเปล่าที่ IACUC/OB ใช้
เพื่อทบทวนและอนุมัติการศึกษาต่างๆ อีกทั้งแนบแบบฟอร์มที่ใช้สาหรับการเสนอต่ออายุ
โปรโตคอลประจาปี (หรือเป็นครั้งคราวอื่นๆ) การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
โปรโตคอล ดังที่มีอยู่

10.

รายงานเป็นครัง้ คราวของ IACUC/OB ให้แนบรายงานการทบทวนโปรแกรมการดูแล
และการใช้สัตว์และการตรวจอาคารสัตว์ของ IACUC/OB ครั้งล่าสุด ควรเตรียมรายงาน
ภายในระยะสามปีที่ผ่านมาให้พร้อมระหว่างการเยี่ยมพื้นที่

11.

การสรุป HVAC ให้สรุประบบการทาความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ
(HVAC)

ของอาคารสัตว์แต่ละแห่ง
9

รวมทั้งอาคารย่อยต่างๆ

โดยระบุห้องเลี้ยงสัตว์

ทั้งหมด (รวมทั้งห้องเลี้ยงย่อยนอกอาคารหลักทั้งหมด) สถานที่ทาศัลยกรรม ห้อง
หัตถการ และพื้นที่ส่วนสนับสนุนที่ผนวกรวมอยู่กับอาคารสัตว์ (เช่น การล้างกรง การ
เก็บกรงและอาหาร การผ่าซาก การรักษา)
12.

สรุประบบสัตว์นา้
ให้กล่าวถึงการจัดการน้าโดยเฉพาะสาหรับสัตว์น้าแต่ละชนิด และ
โปรแกรมการตรวจสอบควบคุมของอาคารสัตว์น้าแต่ละแห่ง ซึ่งรวมทั้งสถานที่ย่อย ห้อง
สัตว์น้า สิ่งล้อมรอบตัวสัตว์ทั้งหมดซึ่งอยู่นอกอาคารหลัก ระบุรายการข้อมูลตามต้องการ
ในแบบฟอร์มเปล่าที่มีให้

13.

สิ่งล้อมรอบอันดับแรกและการจัดพืน
้ ทีใ
่ ห้กบ
ั สัตว์ ให้กรอกข้อมูลลงในตารางที่มีให้ สรุป
สิ่งล้อมรอบอันดับแรกและความหนาแน่นของสัตว์ที่ยอมรับ กล่าวถึงเกณฑ์สมรรถภาพ
และเอกสารข้อแนะนาที่ IACUC/OB ใช้ (เช่น Guide, Ag Guide, ETS 123, และ/หรือ
มาตรฐานอื่นที่ใช้) เพื่อจัดพื้นที่อย่างพอเพียงให้กับสัตว์ทดลองทั้งหมด ทั้งสัตว์ทดลอง
ชนิดดั้งเดิม สัตว์เกษตร สัตว์น้าและสัตว์ป่าเมื่อทาการทบทวนการศึกษาวิจย
ั ต่างๆ ทาง
ชีวการแพทย์ ภาคสนามและทางการเกษตร

14.

การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ
้ สภาพแวดล้อมจุลภาคและมหภาค
ความสะอาดและการฆ่าเชือ
้ สาหรับสภาพแวดล้อมจุลภาคและมหภาค

อธิบายวิธีการทา
ระบุความถี่ของ

การล้าง/การสุขาภิบาล และวิธีสาหรับแต่ละบริเวณ และตามชนิดของอุปกรณ์ กรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มเปล่าตามที่ระบุในรายการที่ต้องการ
15.

สถานทีแ
่ ละอุปกรณ์สาหรับการสุขาภิบาลสิง่ ต่างๆ สรุปสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับ
การสุขาภิบาลอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ (เครื่องล้างแบบอุโมงค์ เครือ
่ งล้างขวด
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มีขนาดใหญ่ บริเวณสาหรับการล้างด้วยมือ สถานที่
สาหรับบรรจุวัสดุรองนอน ฯลฯ) สังเกตว่าอาจรวมรายละเอียดบางอย่างด้วยกันได้ ถ้า
อุปกรณ์ทั้งหมดใช้ร่วมกัน (เช่น เครื่องล้างกรงและชั้นวางกรงทั้งหมด)

16.

สรุปการให้แสงสว่าง สรุประบบการให้แสงสว่างสาหรับอาคารเลีย
้ งสัตว์ (แห่งหนึ่งหรือ
หลายอาคาร) สาหรับสัตว์แต่ละชนิดหรือห้องเลี้ยงแต่ละแบบ แสดงความเข้มของแสง
(ช่วง) รูปแบบการผลิต (เช่น การทนน้า) ระยะเวลามีแสง (มืด:สว่าง) และการควบคุม
(เช่น อัตโนมัติ หรือด้วยมือ เป็นช่วง) สาหรับระบบควบคุมอัตโนมัติให้ระบุกลไกการ
ทางานข้าม (รวมทั้งระบบการแจ้งเตือน ถ้ามีใช้)

17.

สถานทีย
่ อ
่ ยนอกอาคารหลัก ให้กล่าวถึงเกณฑ์ที่ใช้เพื่อกาหนด “บริเวณเลี้ยงสัตว์ย่อย”
ในรายละเอียดโปรแกรมตอนที่ 2.IV.C. ส่วนภาคผนวกให้สรุปสถานที่เลีย
้ งสัตว์เหล่านี้
โปรดสังเกตว่าต้องระบุพื้นที่เป็นตารางฟุตทั้งหมดของสถานที่ทั้งหมดเหล่านี้ลงใน

การ

สรุปสถานที่เลี้ยงสัตว์และสถานที่สนับสนุน (ภาคผนวก 2) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริเวณเหล่านี้ลงในการสรุประบบการทาความร้อน การระบายอากาศ และการ
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ปรับอากาศ (HVAC) (ภาคผนวก 11) และ สรุประบบการให้แสงสว่าง (ภาคผนวก 16)
อีกด้วย

IV.

ข้อมูลเพิม
่ เติม
ถ้ามีควรเตรียมข้อมูลต่อไปนี้สาหรับระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาให้พร้อม เพื่อการทบทวน ณ การ
เยี่ยมพื้นที่
1.

สาเนาของรายงานและจดหมายโต้ตอบ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของรัฐบาล
หรือหน่วยงานควบคุมอื่น {เช่น กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) หน่วยงานเกษตรอาหารและสัตวศาสตร์ (AVA) ของประเทศสิงคโปร์ หน่วยงานชานาญการแห่งชาติ/
ภูมิภาค สภาการดูแลสัตว์แห่งแคนาดา ฯลฯ} ถึงแม้ว่ากฎของการรับรองมาตรฐาน (ตอน
ที่

2.f)

กาหนดว่าสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต้องรายงานโดยทันที

เมื่อมี

เหตุการณ์ร้ายแรง และเหตุรุนแรงอื่นที่เกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ หรือมี
ข้อร้องเรียนที่มีผลด้านลบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ควรมีรายงานต่างๆ ซึ่งไม่เคย
เสนอไปยัง AAALAC ไว้ให้ทบทวน
2.

สาเนาของรายงานประจาปี หรือรายงานตามระยะเวลาอื่น ซึ่งเสนอต่อหน่วยงานรัฐบาล
หรือหน่วยงานควบคุมอื่นๆ (เช่น สานักงานบริการสุขภาพสาธารณะ (PHS) หนังสือ
รับรองและรายงานประจาปีต่างๆ
ถ้ามี

V.

รายงานประจาปีที่ส่งให้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ)

3.

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการดูแลและใช้สัตว์ เช่น นโยบายต่างๆ วิธด
ี าเนินการ
หรือแผนงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมและการออกกาลังกายของสุนัข

4.

สาเนาของแผนภัยพิบัติ
ซึง่ ให้เค้าโครงการปฏิบัติและวิธีดาเนินการเฉพาะต่างๆ
เกี่ยวกับอาคารสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์และพนักงาน

ที่

ข้อมูลทัว
่ ไป
มีการกาหนดให้สมาชิกของคณะกรรมการบริหารและของสภา ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ
สมทบ และเจ้าหน้าที่ผู้เป็นตัวแทนของ AAALAC ปฏิบัติตาม “ข้อตกลงการรักษาความลับ” ผู้
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เยี่ยมพื้นที่แต่ละท่านยังต้องแจกแจงยืนยันถ้อยแถลงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่ผู้เป็น
ตัวแทนของ AAALAC ตกลงยอมรับการรักษาสาระทั้งหมดเป็นเอกสิทธิ์ และพิทักษ์เอกสารใน
ครอบครองของพวกเขาเหล่านั้น สามารถขอสาเนาเปล่าของข้อตกลงเหล่านี้ได้

VI.

คาแนะนาสาหรับการเสนอรายละเอียดโปรแกรมให้สานักงานบริหาร AAALAC เพือ
่ การ
พิจารณา
1.

ควรมีจดหมายนาหน้าประกอบรายละเอียดโปรแกรม เพื่อกล่าวถึงข้อคิดเห็นเฉพาะ หรือ
การร้องขอที่เกี่ยวกับการเยี่ยมพื้นที่ (เช่น วันที่เฉพาะเจาะจงที่อาจไม่สะดวก ข้อกาหนด
ในการเข้าอาคาร)

2.

กรุณาเสนอเอกสารให้พิจารณาโดยทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยทางอีเมลล์

หรือการส่ง

เอกสารผ่านแหล่งที่เชื่อถือได้ (เช่น hightail, dropbox ฯลฯ) ทั้งนี้เอกสารแนบทั้งหมด
ต้องไม่เกินสี่ฉบับ หรือส่งเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษทั้งหมดครบถ้วนหนึ่งฉบับ
a.

ถ้าส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาระบุหมายเลขแฟ้มเอกสารของท่านซึ่งเป็นตัวเลข
หกหลักในชื่อเรื่องของอีเมลล์ (ผู้สมัครใหม่ไม่ต้องทา)
i.

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

ii.

b.

ภายในเอกสารหลัก
อิเล็กทรอนิกส์

ไม่ควรมีการฝังเอกสารแนบให้เชื่อมต่อกันไว้ทาง

ถ้าเสนอเอกสารฉบับพิมพ์บนกระดาษให้พิจารณา
ควรพิมพ์เอกสารบน
แผ่นกระดาษทั้งสองด้าน เพื่อลดทั้งขนาดและค่าส่งทางไปรษณีย์ กรุณาอย่าเย็บ
ลวด เข้าเล่ม หรือใช้วธ
ิ อ
ี น
ื่ ใดเพือ
่ ผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน
ส่งไปที่:

AAALAC International
5205 Chairman’s Court, Suite 300
Frederick, MD 21703
U.S.A.
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ภาคผนวก A การรวมพืน
้ ทีข
่ องสถานที่สาหรับสัตว์เป็นตารางฟุต/เมตร

พื้นทีข
่ องสถานทีเ่ ลีย
้ งสัตว์เป็นตารางฟุต/เมตรทีต
่ อ
้ งแจ้ง:
ห้องเลี้ยงสัตว์
กรงที่อยู่ภายนอกอาคารสาหรับสัตว์พวกลิง สุนัขและนก*
อาคารสาหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม
พื้นทีข
่ องสถานทีส
่ นับสนุนเป็นตารางฟุต/เมตรทีต
่ อ
้ งแจ้ง:
ทางเดินภายในอาคาร
ห้องเก็บอาหารและสิ่งรองนอน
ห้องเก็บกรง
ห้องล้างกรง
ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์
ห้องชุดเพื่อศัลยกรรม
ห้องให้การรักษาและทาหัตถการ
ห้องเผากาจัดซาก (คานวณตามปริมาณการใช้งานให้กับอาคารสัตว์)
ห้องวินิจฉัย (เช่น พยาธิวิทยา เอกซ์เรย์ การผ่าซาก)
บริเวณเก็บขยะของเสีย
ห้องสุขา (ภายในอาคารเลี้ยงสัตว์)
บริเวณสาหรับพนักงานพักผ่อน
ห้องปฏิบัติการภายในอาคารสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสัตว์
สานักงานภายในอาคารสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์
ชานชาลาสาหรับรับส่งของ (คานวณตามปริมาณการใช้งานให้กับอาคารสัตว์)
ลิฟท์ (คานวณตามปริมาณการใช้งานให้กับอาคารสัตว์)
*การคานวณตารางฟุต/เมตรเป็นพิเศษ
การคานวณพื้นที่โรงนา เพิง และทุ่งหญ้าเป็นเอเคอร์ (หนึ่งเอเคอร์เท่ากับ 4,047 ตารางเมตร) ทาโดย
สอดคล้องกับจานวนอาคารและขนาดของโปรแกรม

ถ้าท่านมีคาถามใดๆ

ในเรื่องการคานวณพืน
้ ที่

เหล่านี้กรุณาติดต่อสานักงานที่โทร +1 301 696 9626 หรือ accredit@aaalac.org
ไม่ตอ
้ งรวมพืน
้ ทีเ่ หล่านี:้
ห้องเก็บของของภารโรง
บันได
ห้องปฏิบัติการของนักวิจย
ั นอกอาคารเลี้ยงสัตว์
ห้องปฏิบัติการเสริมนอกอาคารเลี้ยงสัตว์
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