คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-008

แนวทางการปฏิบัตใิ นการขนย้ายสัตว์ทดลอง
(Guidelines For The Transportation Of Laboratory Animal)
ด้านล่างนีคือแนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับการขนย้ายสัตว์ทดลองจากพืนทีศูนย์สตั ว์ทดลองไปยังพืนที
ปฏิบตั ิการอืน พึงระลึกว่าท่านไม่สามารถนําสัตว์ทดลองกลับเข้ามายังพืนทีศูนย์สตั ว์ทดลอง และท่านไม่
สามารถเลียงดูแลสัตว์ทดลองนอกพืนทีศูนย์สตั ว์ทดลองเกิน 12 ชัวโมง (ต้องปฏิบตั ิการให้เสร็ จสิ น) และการ
ขนย้ายสัตว์ทดลองดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากสัตวแพทย์ผรู้ ับผิดชอบของศูนย์สตั ว์ทดลอง
1. ขนย้ายสัตว์โดยตรงจากห้องเลียงสัตว์ไปยังพืนทีปฏิบตั ิการ
2. ลดการทําให้เกิดเสียงดังและการสันสะเทือนโดยการใช้รถเข็นทีมีลกั ษณะล้อเป็ นยางและล้ออยู่
ในสภาพสมบูรณ์
3. มีผา้ ปกคลุมรถเข็นเพือปกป้ องสัตว์และกรงสัตว์จากภายนอก ทําความสะอาดผ้าคลุมทีใช้อย่าง
สมําเสมอ
4. เส้นทางทีใช้ในการขนย้าย ควรเลือกใช้เส้นทางทีใช้ส่งของ/ตัวอย่างด้านการแพทย์ และควร
หลีกเลียงหรื อพยายามใช้พืนทีส่วนกลาง (public area) ให้นอ้ ยทีสุด
5. ส่งคืนกรง วัสดุรองนอนทีใช้แล้ว ซากสัตว์ มายังศูนย์สตั ว์ทดลองเมือจบสิ นกระบวนการ
ทดลองเพือทําความสะอาด/ทําลายอย่างเหมาะสม
6. ห้ามมิให้นาํ สัตว์ไปไว้นอกบริ เวณพืนทีศูนย์สตั ว์ทดลองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากสัตวแพทย์ผรู้ ับผิดชอบของศูนย์สตั ว์ทดลอง
7. รถเข็นและพาหนะทีใช้เคลือนย้ายสัตว์ตอ้ งได้รับการทําความสะอาดและฆ่าเชือระหว่างการใช้
งาน เพือป้ องกันการปนเปื อนซึงอาจทําให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคในห้องเลียงสัตว์ได้
8. เมือของเหลวจากร่ างกายสัตว์ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ นําลาย/นํามูก มูลสัตว์ หรื อวัสดุรองนอนที
ใช้แล้วสัมผัสกับพืนผิวด้านนอกของกรง ต้องทําความสะอาดทันทีดว้ ยแอลกอฮอล์ 70 %
9. กรณี ทีมีการเคลือนย้ายสัตว์ทีได้รับสารอันตราย (Biohazard) ต้องติดต่อคณะกรรมการ
Biosafety ของสถาบัน
10. กรณี ทีมีการเคลือนย้ายสัตว์จาํ พวกฟันแทะจํานวนมากต้องติดต่อกับสัตวแพทย์ผรู้ ับผิดชอบของ
ศูนย์สตั ว์ทดลองเพือให้การอนุมตั ิในการใช้รถยนต์เพือขนย้ายสัตว์
กรณี ทีขนย้ายกรงสัตว์ฟันแทะจํานวนไม่มาก
- ขนย้ายสัตว์ทีอยูใ่ นกรงแบบ filter-topโดยใช้รถเข็น แต่ตอ้ งมันใจว่าฝาปิ ดสนิท (อาจใช้เทปกาวเพือ
ยึดฝาไว้กบั กรง)
- หากเป็ นไปได้ควรวางกรงไว้ทีชันล่างของรถเข็น โดยปล่อยชันบนของรถไว้สาํ หรับวางผ้าคลุม
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- หลีกเลียงการวางกรงซ้อนกันหลายๆชัน เนืองจากทําให้การหมุนเวียนอากาศทีบริ เวณกรองด้านบน
น้อยลง และทําให้เสียสมดุล กรงอาจตกหล่นได้
- สําหรับกรงเดียวและขนย้ายระยะทางใกล้ๆระหว่างห้อง อนุญาตให้ใช้ผา้ ทึบแสงคลุมกรงและถือ
กรงไป
- บางครังอาจนํากรงใส่ในถุงกระดาษสีนาํ ตาลเพือป้ องกันสายตาผูค้ น การใช้ถุงกระดาษได้ผา่ นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ทดลองและสัตวแพทย์แล้ว และจะอนุญาตให้
ใช้ได้ภายใต้เงือนไขดังนี
 ใช้ถุงกระดาษได้เพียงครังเดียว เนืองจากถุงกระดาษยากต่อการทําความสะอาดและฆ่าเชือ
(สามารถนึงฆ่าเชือ (autoclave) ได้ 2-3 ครัง แต่เป็ นงานทียุง่ ยากและเสียเวลา) ดังนันควร
เปลียนถุงหลังการใช้
 ต้องมี microisolator lid
 ต้องเป็ นถุงทีสะอาด แห้ง และมีหูหิ วทีแข็งแรง
 ใช้ 1 ถุง ต่อ 1 กรง และห้ามถือเกิน 2 ถุงต่อคนต่อครัง
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