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การประเมินสถานะโปรแกรม
การประเมินสถานะโปรแกรม (PSE) เป็นการทบทวนฉันกัลยาณมิตรอย่างเป็นความลับทั้งหมด ซึ่ง
ช่วยประเมินคุณภาพโปรแกรมการวิจัย การสอน และการทดสอบของท่าน หน่วยงานหลายแห่ง
ใช้บริการนี้เป็น “การเตรียมการรับรองมาตรฐาน” (pre-accreditation) เพื่อให้หน่วยงานนั้นทราบ
ว่าโปรแกรมของตนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของเอแลคฯ ก่อนการสมัครขอรับ
รองมาตรฐาน หน่วยงานเกือบทุกแห่งที่ร่วมทำ�พีเอสอีจะได้รับมอบการรับรองมาตรฐานเต็ม
(Full Accreditation)ในเวลาต่อมา
สำ�นักงานใหญ่
5283 Corporate Drive,
Suite 203 Frederick, MD
21703-2879, USA
โทรศัพท์: +301.696.9626
โทรสาร: +301.696.9627
อีเมล: accredit@aaalac.org
สำ�นักงานยุโรป
Apartado de Correos 266,
31080 Pamplona, Spain
โทรศัพท์: +34 948 100026
โทรสาร: +34 948 100034
อีเมล: europe@aaalac.org
สํานักง�นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
250/830 หมู 3
ต.บางปลา อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
ประเทศไทย 10540
โทรศัพท์ : +662 175 5918
โทรสาร: +662 175 5917
อีเมล: seasia@aaalac.org

การประเมินสถานะโปรแกรมคืออะไร
การประเมินสถานะโปรแกรม (พีเอสอี) คือการ
ทบทวนฉันกัลยาณมิตรอย่างเป็นความลับทั้งหมด
ซึ่งประเมินคุณภาพโปรแกรมการดูแลและการใช้
สัตว์ของท่าน รวมถึง การสัตวบาล การดูแลทาง
สัตวแพทย์ นโยบายของสถาบัน และสถานที่ที่ใช้เลี้ยง
และใช้สัตว์ โดยเกณฑ์มาตรฐานของเอแลคฯ
เนื่องจากการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องมีการดูแล
สัตว์อย่างมีคุณภาพ การประเมินจะไม่ได้ท�ำ เพื่อการ
ส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองโดยเฉพาะเท่านั้น
แต่การประเมินจะช่วยยืนยันผลงานวิจัยในสัตว์ทดลอง
ให้มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย การทำ�พีเอสอียังถือเป็น
บันไดขั้นแรกของการบรรลุไปสู่การรับรองมาตรฐาน
จากเอแลคฯ เห็นได้ชัดจากการที่หน่วยงานหลาย
ร้อยแห่งได้ประสบผลสำ�เร็จ มีการดูแลและการใช้สัตว์
เป็นเลิศ
ทำไมเอแลค อินเตอรเนชั่นแนล
จึงเสนอใหมีก�รประเมินสถ�นะโปรแกรม
ใน ปี ค.ศ.1965 สมาคมเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การดูแลสัตวทดลองแหงสหรัฐอเมริกา (AAALAC)
ไดจัดตั้งโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน ดวยความ
สมัครใจ ทบทวนฉันกัลยาณมิตร อยางเปนความลับ
เพื่อใหการดูแลสัตวทดลองในงานวิทยาศาสตรเปนไป
อยางเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย บริษัท
โรงพยาบาล และสถาบันวิจัยตาง ๆ มากกวา 900
แหงทั่วโลก ไดรับการรับรองมาตรฐานจากเอแลตฯ
ใน ปี ค.ศ.1996 เอแลคฯ ได้รับมอบแผนและทิศทาง
ยุทธศาสตร์ใหม่ การเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นสมาคมเพื่อ
การประเมินและรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลอง
สากล การเปลี่ยนชื่อแสดงถึงการเจริญเติบโตของ
เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล และปณิธานขององค์กร
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ที่จะให้การบริการการประเมินคุณภาพ และการ
ขยายการดำ�เนินงานโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายเข้าสู่ระดับสากล
การตัดสินใจเสนอการบริการประเมินคุณภาพมาจาก
การร้องขออย่างมากมายจากหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ให้ท�ำ การเยี่ยมพื้นที่ “ก่อน
เอแลค” (pre-AAALAC) สถาบันเหล่านี้ โดยเฉพาะ
สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา มักไม่คุ้นเคย
กับกระบวนการรับรองมาตรฐาน และต้องการทราบ
ว่าโปรแกรมของตนเองเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานของเอแลคฯ ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
การรับรองมาตรฐานกับเอแลคฯ อย่างเป็นทางการ
เอแลคฯ มีความยินดีที่สามารถทำ�ตามคำ�ร้อง
ขอเหล่านี้โดยการให้บริการ “การประเมินสถานะ
โปรแกรม” (พีเอสอี)
วัตถุประสงค์ของการให้บริการพีเอสอี มีสองประการ
ประการแรก ตั้งใจช่วยให้สถาบันต่าง ๆ ทราบว่า
โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ของตน เข้าเกณฑ์
มาตรฐานของเอแลคฯ หรือไม่ โดยการระบุจุดด้อย
ต่าง ๆ ของโปรแกรม และแนะนำ�วิธีปรับปรุง หรือ
แก้ไขสิ่งเหล่านั้น ประการที่สอง ช่วยให้สถาบันมี
ความคุ้นเคยกับกระบวนการรับรองมาตรฐานของ
เอแลคฯ และสนับสนุนให้หน่วยงานเหล่านั้นเข้าร่วม
การรับรองมาตรฐาน
ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง
การให้บริการพีเอสอีใช้ได้กับบริษัท มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาล ต่าง ๆ และสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก
ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน
กับเอแลคฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำ นักงานเอแลค
อินเตอร์เนชั่นแนล หรือดูที่ www.aaalac.org/
programstatus/index.cfm
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การประเมิเกีน่ย
สถานะโปรแกรม
วกับ
ขั้นตอนเป็นอย่างไร
หลังจากที่มีการส่งใบสมัครและรายละเอียด
โปรแกรมมาที่ส�ำ นักงานของเอแลคฯ และ
ผ่านการอ่านทบทวนแล้ว จะมีการกำ�หนด
วันประเมิน ณ พื้นที่ ทีมประเมินจะนำ�โดย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารของเอแลคฯ ท่าน
ใดท่านหนึ่ง และมีอดีตสมาชิกสภารับรอง
มาตรฐานของเอแลคฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาสัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
หรือการวิจัยในสัตว์ ผู้มีความมุ่งมั่นให้การดูแล
และการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์อย่าง
มีเมตตาธรรม ความเชี่ยวชาญของทีมประเมิน
จะตรงกับโปรแกรม และผู้ประเมินจะไม่มีผล
ประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานที่ไปประเมิน
ผลของพีเอสอีจะไม่ถูกเปิดเผยให้สภาการ
รับรองมาตรฐานทราบ
ทีมประเมินพื้นที่จะทำ�การทบทวนอย่าง
ละเอียดฉันกัลยาณมิตร และให้คำ�แนะนำ�
อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อปรับปรุงขอบเขตของ
โปรแกรมที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งรวมทั้งการเดิน
ชมสถานที่ และการพบปะกับเจ้าหน้าที่วิจัย
และดูแลสัตว์ ตัวแทนจากคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแล และผู้บริหารของสถาบัน มีการ
ให้ค�ำ แนะนำ�ในรายละเอียดรายงานอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรหลังการเยี่ยม

เปนก�รเตรียมตัว
เพื่อก�รรับรองม�ตรฐ�นหรือไม่
พีเอสอีจะกําหนดวาโปรแกรมของทานยืนอยู
ตรงไหนตามเกณฑ มาตรฐานเอแลคฯ
สามมาตรฐานหลักทียสภาฯใชในการประเมิน
ไดแก ขอแนะนําการดูแลและการใชสัตว
ทดลอง ของสภาวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา
ปี ค.ศ. 2011 (the Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals, Guide, NRC
2011) ขอแนะนําการดูแลและการใชสัตวเกษตร
ในการวิจัยและการสอน (the Guide for the
Care and Use of Agricultural Animals
in Research and Teaching, Ag Guide,
FASS 2010) และอนุสัญญายุโรป
ว่าดวยการคุมครองสัตว์ มีกระดูกสันหลังที่ใช
ในการทดลองและเพื่อวัตถุประสงค อื่น ๆ
ทางวิทยาศาสตร (the European Convention
for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Other
Scientific Purposes, ETS 123) เมื่อเหมาะ
สมสภายังใชแหล่งเอกสารอางอิงอื่น ๆ ซึ่งเปน
ที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง (ดูแหลงเอกสาร
อางอิงแบบสมบูรณ ไดที่ www.aaalac.org/
accreditation/resources.cfm) การประเมินนี้
จะชวยใหหนวยงานของทานมีความเขาใจ
กระบวนการรับรองมาตรฐานอยางดียิ่งขึ้น
กอนขอสมัครอยางเปนทางการ

การสมัครทำ�ได้อย่างไร
ถึงแม้ว่าพีเอสอีจะแยกจากโปรแกรมการ
รับรองมาตรฐานแบบดั้งเดิมของเอแลคฯ โดย
สิ้นเชิง แต่จะมีขั้นตอนการประเมินคล้ายกัน
การเข้าทำ�พีเอสอีท�ำ ได้โดยขอชุดใบสมัครที่
สำ�นักงานเอแลคฯ หรือดูที่ www.aaalac.
org/programstatus/pseap.cfm ขั้นตอนการ
สมัครจะรวมถึงการจัดเตรียม “รายละเอียด
โปรแกรม” ของการปฏิบัติงาน การดูแลและ
การใช้สัตว์ทั้งหมดในหน่วยงาน ขั้นตอนนี้
เป็นการประเมินด้วยตนเองอย่างละเอียด ซึ่ง
เป็นการระบุ จุดแข็ง และจุดอ่อน และทำ�ให้
เพิ่มการตระหนักภายในหน่วยงาน ถึงประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์

เป็นเรื่องสำ�คัญที่ควรทำ�คว�มเข้�ใจว่� ก�รทำ�
พีเอสอีไม่ได้ประกันว่� ก�รรับรองม�ตรฐ�น
จะเกิดขึ้นต�มม�หลังก�รเยี่ยมพื้นที่เพื่อก�ร
รับรองม�ตรฐ�นในอน�คต แต่จะช่วยให้ท่าน
เขาใจกระบวนการตรวจสอบฉันกัลยาณมิตร
ของเอแลคฯ ได้ชัดเจนขึ้น และทราบว่าทีม
เยี่ยมพื้นที่คาดหวังอะไร นอกจากนี้ พีเอสอีจะ
ระบุขอบเขตที่ทีมเยี่ยมพื้นที่ในอนาคตและสภา
การรับรองมาตรฐาน มีแนวโน้มที่จะบันทึกว่า
จำาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงก่อนการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน บันทึกของเอแลคฯ แสดง
ให้เห็นว่าหน่วยงานร้อยละ 99 ที่ได้เข้าร่วมทำา
พีเอสอีจะได้รับมอบการรับรองมาตรฐานเต็ม
ในเวลาต่อมา
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เราจะได้รับข้อมูลประเภทไหน
หลังจากมีการทบทวน ณ สถานที่ ท่านจะ
ได้รับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีม
ประเมิน รายงานจะระบุขอบเขตที่จำ�เป็นต้อง
ปรับปรุง เพื่อให้ตรงเกณฑ์มาตรฐานของ
เอแลคฯ และการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ควร
พิจารณา เพื่อพัฒนาโปรแกรมการดูแลและ
การใช้สัตว์ต่อไป รายงานยังช่วยแนะนำ�แผน
งานที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ อีกด้วย รายงานจะถูกตรวจทานโดย
อดีตสมาชิกสภาการรับรองมาตรฐานอีก 4
ท่าน ซึ่งเป็นการรับรองว่าท่านได้รับข้อมูลและ
คำ�แนะนำ�ที่มีประโยชน์และตรงประเด็นจากผู้
เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้าน เนื้อหาในรายงานการ
ประเมินจะเป็นความลับทั้งหมดและจะไม่ถูกส่ง
ให้สภาการรับรองมาตรฐาน
มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ค่าธรรมเนียมในบริการพีเอสอีสามารถต่อรอง
ได้ล่วงหน้าเป็นรายบุคคล โดยจะยึดหลักตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเยี่ยมพื้นที่ และ
ค่าใช้จ่ายด้านธุรการ
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