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1. หลักการเบ้ืองตน  
 การนําสัตวน้ํามาใชเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระดับนานาชาติท้ังเพ่ือการ
วิจัยและการพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา พฤติกรรมสัตวน้ํา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การทดสอบและผลิตชีววัตถุ เปนตน ดังนั้น
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาวิชาการทางดานการประมง คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตรฉบับนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการกรณีท่ีนําสัตวน้ําตาง  ๆมาใชในงานทางวิทยาศาสตรและ
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 สงผลใหมีการจัดการสัตวน้ําเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตรไดอยางมีสวัสดิภาพท่ีดี ไมเครียด ไมเจ็บปวดทรมาน และไมติดเชื้อ โดยในการเลี้ยงและใชสัตวน้ําดังกลาว
ตองมีการจัดการท่ีเหมาะสมท้ังดานอาคารสถานท่ีมีระบบการเลี้ยง การปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค สารพิษ และน้ําท้ิง
สูสิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีการวางแผนการใชสัตวน้ําท่ีถูกตองและสอดคลองกับจรรยาบรรณของการใชสัตวเพ่ืองานทาง
วทิยาศาสตรของสภาวิจัยแหงชาติ 

คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรฉบับนี้ มีเปาหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานใน
กรมประมงท่ีทําการศึกษา คนควา สํารวจ วิจัย วิเคราะห ทดลอง ดานวิชาการประมง ท่ีมีการเลี้ยงและใชสัตวน้ําเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตรไดมีการจัดการท่ีมีคุณภาพเพ่ือควบคุมตัวแปรตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเลี้ยงและใชสัตวน้ําระหวางการ
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรใหไดมากท่ีสุดเพ่ือผลของงานท่ีถูกตองแมนยําสูงสุดโดยใชสัตวน้ําจํานวนนอยท่ีสุด เพ่ือให
สัตวน้ําไดมีสวัสดิภาพท่ีดีและนําไปสูการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวทิยาศาสตรตอไป 

คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรกําหนดข้ึนเพ่ือเปนหลักเกณฑในการ
ดําเนินการตอสัตวน้ําในงานทางวิทยาศาสตรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหบรรลุเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสัตวเพ่ือ
งานทางวทิยาศาสตร และดําเนินการโดยสอดคลองกับหลักวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและจรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 
 
2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูใชสัตวน้ําหรือหนวยงานท่ีใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ในการ

ดําเนินงานวิจัย ท้ังงานทดลองและงานสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
3. นิยาม 
 3.1 งานทางวิทยาศาสตร หมายความวา งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม 
การโคลนนิ่งและการทําเซลลตนกําเนิดท่ีมีการดําเนินการตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร แตไมหมายความรวมถึง
งานท่ีมีการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 3.2 การดําเนินการตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หมายความวา การนําสัตวน้ํามาเลี้ยง ใช ผลิต 
หรือกระทําการใดๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 3.3 ผลิตสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หมายความวา การกระทําเพ่ือเพ่ิมจํานวนสัตวน้ําดวยวิธีผสมพันธุ 
สืบสายพันธุสัตวน้ํา หรือเพาะขยายพันธุสัตวน้ําเพ่ือใชในงานทางวิทยาศาสตร 
 3.4 ใบอนุญาต หมายความวา ใบอนญุาตใชหรือผลิตสตัวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแลวแตกรณี 
 3.5 จรรยาบรรณ หมายความวา จรรยาบรรณการดําเนินการตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 



 

 

 

 

 

 (ราง)คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 

 

กลุมทรัพยากรประมง 
หนา 3 จาก 61 

 

 3.6 สถานท่ีดําเนินการ หมายความวา อาคารสิ่งปลูกสรางหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีมีการดําเนินการตอสัตวน้ํา
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีโดยรอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีมีการดําเนินการตอ
สัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดวย 

3.7 สัตวน้ํา หมายความวา  
   (1) สัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง ในกลุมสัตวท่ีอาศัยอยูในน้ําเปนปกติ สัตวจําพวกสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวท่ีอาศัย
อยูในบริเวณน้ําทวมถึง สัตวท่ีมีการดํารงชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา สัตวท่ีมีวงจรชีวิตชวงหนึ่งท่ีอาศัยอยูในน้ําเฉพาะชวงชีวิตท่ี
อาศัยอยูในน้ํา 

 (2) สัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลังและมีขอมูลทางวิทยาศาสตรวามีประสาทรับรูถึงความเจ็บปวดตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ไดแก กุง หอย ปู และหมึก 
 (3) ตัวออนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) และ (2) ท่ีเกิดข้ึนหลังจากไขไดรับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผานระยะเวลาท่ีมี
การเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งทองหรือการฟกตัวของไข แลวแตชนิดของสัตวน้ํา 

 (4) เซลลของสิ่งมีชีวิตตาม (1) และ (2) ซ่ึงไมใชเซลลสืบพันธุ ท่ีสามารถพัฒนาเพ่ิมจํานวนข้ึนเปนตัวออนหรือ
เปนสวนหนึ่งสวนใดของอวัยวะตอไปได โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 
 

4. การใชและปฏิบัติตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
ผูดําเนินการนอกจากจะตองมีใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแลว ยังคงตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีเรียกวา The 3Rs (Russell & Burch, 1959) 
ดวย 

4.1 จรรยาบรรณการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 (1) ผูใชสัตวน้ําตองตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตว ผูใชสัตวน้ําตองใชสัตวน้ําเฉพาะกรณีท่ีไดพิจารณาอยาง
ถ่ีถวนแลววาเปนประโยชนและจําเปนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตวและ/หรือความกาวหนาทาง
วิชาการ โดยไดพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาไมมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเทาหรือเหมาะสมกวา 
 (2) ผูใชสัตวน้ําตองตระหนักถึงความแมนยําของผลงานโดยใชสัตวน้ําจํานวนนอยท่ีสุด ผูใชสัตวน้ํา
จะตองคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมของสัตวท่ีจะนํามาใชใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการใช
สัตวน้ําเพ่ือใหมีการใชสัตวน้ําจํานวนท่ีนอยท่ีสุดและไดรับผลงานท่ีถูกตองแมนยํามากท่ีสุด 
 (3) การใชสัตวน้ําตองไมขัดตออนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ี
ใกลสูญพันธุ การนําสัตวน้ํามาใชควรกระทําเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตอการศึกษาวิจัยโดย ไมสามารถใชสัตว
ประเภทอ่ืนทดแทนได และการใชสัตวปานั้นจะตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตวปา 
 (4) ผูใชสัตวตองตระหนักวาสัตวเปนสิ่งมีชีวิตเชนเดียวกับมนุษย ผูใชสัตวตองตระหนักวาสัตวมี
ความรูสึกเจ็บปวดและมีความรูสึกตอบสนองตอสภาพแวดลอมเชนเดียวกับมนุษย จึงตองปฏิบัติตอสัตวดวยความ
ระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแตการขนสง การใชวัสดุอุปกรณในการเลี้ยงสัตว การจัดการสภาพแวดลอมของสถานท่ีเลี้ยง
เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติตอสัตวโดยไมใหสัตวไดรับความเจ็บปวดความเครียดหรือความทุกขทรมาน 
 (5) ผูใชสัตวตองบันทึกขอมูลการปฏิบัติตอสัตวไวเปนหลักฐานอยางครบถวน ผูใชสัตวตองปฏิบัติตอ
สัตวตรงตามวิธีการท่ีเสนอไวในโครงการและตองจดบันทึกไวเปนหลักฐานอยางละเอียดครบถวน พรอมท่ีจะ
เปดเผยหรือชี้แจงไดทุกโอกาส 
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 4.2 หลัก 3 R 
 การใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจะตองปฏิบัติใหอยูบนพ้ืนฐานของหลักการทางวิทยาศาสตรของ The 
Principles of Humane Experimental Technique (Russell & Burch, 1959) หรือท่ีเรียกวาหลัก 3 R ดังนี้ 
 (1) Replacement หมายถึง หลักการทางเลือกทดแทนสัตวในงานทางวิทยาศาสตรหรือการนํา
สัตวท่ีมีวิวัฒนาการต่ํากวาสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังมาใช 
 (2) Reduction หมายถึง การใชสัตวจํานวนนอยท่ีสุดโดยใชวิธีการทางสถิติการเลือกใชชนิดและ
สายพันธุของสัตวท่ีเหมาะสมท้ังในการวางแผนการวิเคราะหผลเพ่ือใหไดผลงานท่ีเชื่อถือได ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร 
 (3) Refinement หมายถึง การจัดการหรือการปฏิบัติการกับสัตวเพ่ือใหสัตวอยูดีกินดีมีสุขภาพดี
ไมเครียดไมติดเชื้อไมเจ็บปวดหรือถูกทรมาน 

 
5. บุคลากรทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการเล้ียงและการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 5.1 นักวิจัยหรือผูใชสัตวน้ํา ตองมีใบอนุญาตใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตามพระราชบัญญัติสัตว 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 รวมท้ังในการขออนุญาตหรือมีใบอนุญาตครอบครองหรือนําเขาสัตวน้ํา 
ธรรมชาติบางชนิดท่ีมีรายละเอียดขอจํากัดในการครอบครองและการนําเขา 
 5.2 ผูผลิตสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตองมีใบอนุญาตผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตาม
พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 ไมวาจะเปนสัตวน้ําท่ีทําการเพาะเลี้ยงหรือผลิตข้ึนเพ่ือใชใน
หองปฏิบัติการ งานวิจัยหรือในสถานท่ีใดๆ ท่ีมีการเพาะเลี้ยง เพ่ือใชในงานทางวิทยาศาสตร สําหรับสัตวน้ําบางชนิด  
ตองมีใบอนุญาตใหสามารถเก็บรักษาหรือเลี้ยงดู รวมท้ังการขออนุญาตหรือมีใบอนุญาตครอบครองหรือนําเขา
สัตวน้ําบางชนิดท่ีมีรายละเอียดขอจํากัดในการครอบครองและการนําเขา 

5.3 ผูกํากับสถานท่ีดําเนินการตอสัตวน้ํา ตองมีใบอนุญาตใชสัตว/ผลิตสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร
ตามพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 รวมท้ังมีความรูในการใชยาและสารเคมีท่ีเหมาะสม 
ในกรณีจําเปนหรือไดรับการปรึกษาจากสัตวแพทยประจําหนวยการเลี้ยง นักเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และผูเชี่ยวชาญ
ท่ีทํางานในดานนั้นๆ  

 
6. สถานท่ีดําเนินการตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

สถานท่ีดําเนินการตอสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวกับงานวิจัยดานทรัพยากรประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําคือหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงตองออกแบบใหเอ้ือตอการปองกันการติดเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดลอม การปองกันการแพรกระจายของสารพิษและมลพิษจากการใชสัตวน้ํา และการจัดการ 
ดานสุขอนามัยของบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร คือ สถานท่ีซ่ึงอยูในสภาวะท่ีถูกควบคุมสําหรับการวิจัย การ
ทดลอง และการวัด ทางวิทยาศาสตรหรือทางเทคนิค โดยหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการใชสัตวน้ํา เชน 
หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ําและสัตวน้ํา หองปฏิบัติการการจําแนกตัวอยางดวยกลองจุลทรรศน และ
หองผาซาก เปนตน 

6.1 การออกแบบและการแบงเขตพ้ืนท่ีหองปฏิบัติการ 
 การออกแบบและจัดผังหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการโดยท่ัวไปแบงพ้ืนท่ีการใชงานเปน 3 สวน คือ  
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- พ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน พ้ืนท่ีทําการทดลอง จําแนกตัวอยาง ผาซาก เปนตน 
- พ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติงานดานเอกสารและบริหาร เชน บริเวณโตะคอมพิวเตอรบันทึกขอมูล บริเวณ

จัดเก็บเอกสาร เปนตน 
- พ้ืนท่ีสนับสนุนหองปฏิบัติการ เชน หองเก็บวัสดุอุปกรณ หองเย็น หองน้ํา หองลาง เปนตน 
การจัดพ้ืนท่ีใชสอยภายในหองปฏิบัติการ ควรบริหารพ้ืนท่ีท่ีมีอยูใหเกิดความปลอดภัยโดยมีพ้ืนท่ี

พอเพียงสําหรับปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน ลักษณะ และขอบขายงาน อุปกรณและเครื่องมือ และเหมาะสมกับ
จํานวนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยหองปฏิบัติการ ควรแบงเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) เขตปลอดภัย (safety zone) เปนพ้ืนท่ีท่ีสะอาดปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงาน ไดแก ประตู
ทางเขา-ออก หองพักเจาหนาท่ี หองสํานักงาน หองเก็บอุปกรณ เปนตน เขตนี้ตองมีการเขา-ออกท่ีสะดวกไมมี
สิ่งกีดขวาง ไมวางเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีเปนอันตราย 
 2) เขตอันตรายนอย (low-hazard zone) เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงจากอันตรายในระดับ
ท่ีไมมากนัก โดยเขตนี้ควรอยูระหวางเขตปลอดภัยกับเขตอันตรายมาก ลักษณะงานในเขตนี้ ไดแก การทดลองท่ีมี
อันตรายนอย การเตรียมตัวอยาง การทํางานกับสารเคมีท่ีไมระเหยงาย เปนพ้ืนท่ีในการจัดวางสารเคมีท่ีอันตราย
นอยหรือปานกลาง และเปนพ้ืนท่ีสําหรับการชําระลางเครื่องแกวและอุปกรณการทดลอง 
 3) เขตอันตรายมาก (high-hazard zone) ควรเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูดานในสุดของหองปฏิบัติการ 
หางจากบริเวณประตูเขา-ออก เปนเขตท่ีปองกันการผานเขาออกของผูท่ีไมเก่ียวของ ลักษณะงานในเขตนี้ไดแก 
การทดลองท่ีมีอันตรายมาก การทํางานกับสารเคมีท่ีไวไฟและระเหยงาย การทํางานกับจุลชีพท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ เพราะฉะนั้นในเขตนี้ตองมีการทําสัญลักษณเพ่ือใหบุคคลภายนอกไดรูวาเปนเขตจํากัด ควรมีอุปกรณท่ี
ไวใชปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน เชน ตูชีวนิรภัย ตูดูดควัน ตูเก็บสารเคมีไวไฟ เปนตน 

6.2 โครงสรางหลักของหองปฏิบัติการ 
  1) ระบบน้ําและระบบระบายน้ํา ตองออกแบบและติดตั้งใหงายและสะดวกตอการทําความสะอาด 
และบํารุงรักษา อีกท้ังตองแยกทางน้ําเขาและออกใหหางจากกัน โดยมีปายหรือสัญลักษณแสดง ประเภทของทอน้ํา
ใหชัดเจน กอนปลอยน้ําท้ิงจากหองปฏิบัติการสูแหลงน้ําสาธารณะตองมีวิธีการจัดการน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 ไดกําหนดอาคารท่ีทําการของทางราชการอยู ในกลุมอาคารประเภท ค. ซ่ึง
หมายความถึง อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรระหวางประเทศ หรือของเอกชน ท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุมของอาคาร ตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 10,000 ตารางเมตร โดยกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากอาคาร ประเภท ค. (ภาคผนวก ก) ตองมีคาดังตอไปนี้ 

(1) ความเปนกรดและดาง (pH) ตองมีคาระหวาง 5-9 
(2) บีโอดี (BOD) ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร 
(3) สารแขวนลอย (suspended Solids) ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร  
(4) ซัลไฟด (sulfide) ตองมีคาไมเกิน 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร  
(5) สารท่ีละลายไดท้ังหมด (total Dissolved Solids) ตองมีคาเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลาย 

ในน้ําใชตามปกติไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร  
(6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ตองมีคาไมเกิน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร  
(7) น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ตองมีคาไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอลิตร  
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(8) คาทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ตองมีคาไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร  
 นอกจากนี้รายงานการจัดการกับของเสียในหองปฏิบัติการในคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
(manual of laboratory safety) ตาม วงศวรุตม และจุฬาลักษณ (2557) กลาววากระบวนการทดสอบตางๆ 
ในหองปฏิบัติการ ทําใหมีของเสียและขยะเกิดข้ึนมากมาย ของเสียและขยะจากการปฏิบัติการเปนปจจัยเสี่ยง
อีกอยางหนึ่งท่ีตองมีการจัดการอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันมิใหสารเคมีรั่วไหลและแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม
ภายนอกหองปฏิบัติการ โดยการดําเนินงานเก่ียวกับของเสียและขยะ ประกอบดวย 
 - การคัดแยกประเภทของของเสีย ทําใหสามารถเลือกใชวิธีท่ีเหมาะสม ตามประเภทของของเสีย 
ควรแยกของเสียท่ัวไป ของเสียท่ีเปนอันตรายและไมเปนอันตรายออกจากกัน 
 - การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยควรแยกเก็บของเสียสารเคมีไวในหอง
เก็บของเสียหรือตูควันโดยเฉพาะ เพราะหากภาชนะบรรจุมีการรั่วไหลหรือหกหลน อาจทําใหเกิดปฏิกิริยา
รุนแรง เกิดเปนกาซพิษปริมาณมากจนกอใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิดข้ึนได ของเสียสารเคมีบางชนิดแมวาจะ
แยกเก็บตางภาชนะแลวก็ตาม แตไมควรวางไวใกลกัน เชน ไมควรเก็บกรดและดาง หรือกรดและของเสีย
อินทรียไวในหองเก็บเดียวกัน นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงสมบัติการเขากันไดของสารเคมีดวย 

- การบําบัดและกําจัดของเสีย หองปฏิบัติการควรมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอนท้ิงหรือสงกําจัด ไดแก 
1. การบําบัดของเสียกอนท้ิง หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีการบําบัดของเสียท่ีมีความเปนอันตราย

นอยท่ีสามารถกําจัดไดเองกอนท้ิงลงสูระบบสุขาภิบาลสาธารณะ เชน การสะเทินของเสียกรดและดางใหเปน
กลางกอนท้ิงลงทอน้ําสุขาภิบาล สวนของเสียท่ีมีเชื้อจุลินทรียใหกาจัดโดยการอบฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 30-70 นาที เปนตน 

2. การบําบัดของเสียกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรบําบัดของเสียอันตรายท่ีไมสามารถ
กําจัดไดเองเบื้องตนกอนสงบริษัทหรือหนวยงานท่ีรับกําจัด เพ่ือลดความเปนอันตรายระหวางการเก็บรักษา
และการขนสง 

3. การลดปริมาณกอนท้ิง (waste minimization) หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางจัดการท่ี
ตนทางกอนเกิดของเสีย เพ่ือลดปริมาณของเสียปลายทาง หรือทําใหเกิดของเสียอันตรายปลายทางนอยท่ีสุด 
เชน การใชสารเคมีตั้งตนท่ีไมเปนอันตรายทดแทนสารเคมีอันตราย และ/หรือการลดปริมาณสารเคมีท่ีทํา
ปฏิกิริยา เปนตน  

4. การลดปริมาณกอนสงกําจัด หมายถึง หองปฏิบัติการควรมีแนวทางในการลดปริมาณของเสีย
อันตรายท่ีไมสามารถกําจัดไดเอง กอนสงบริษัทรับกําจัด เพ่ือประหยัดคาใชจายในการกําจัด เชน การทําใหของ
เสียท่ีมีโลหะหนักในปริมาณนอยๆ เขมขนข้ึน เชน การทําใหตัวทําละลายระเหย หรือตกตะกอนเพ่ือแยกสวนท่ี 
เปนโลหะหนักออกมาจากสารละลายกอนสงกําจัดในสภาพสารละลายเขมขน หรือตะกอนของโลหะหนัก เปนตน 

5. ขยะประเภทดางแก (KOH, NaOH, NH4OH) ทําการเจือจางดางใหมีความเขมขนประมาณ 5% w/v 
หรือนอยกวานี้ และปรับสภาพดวยการเติม 6N HCl ลงอยางชาๆ และคนเบาๆใหผสมกัน วัดระดับ pH โดยให
ระดับ pH อยูในชวงประมาณ 6-8 

6. ขยะประเภทกรดแก ทําการเจือจางกรดใหเหลือประมาณ 5% w/v หรือนอยกวา ขณะทําการ
เจือจางอาจเกิดความรอนได จึงควรทําในอางน้ําแข็ง ทําการเจือจางกรดดวยสารละลาย 6N NaOH จากนั้นทํา
การวัด pH ใหอยูในชวงระหวาง 6-8 

7. การ Reuse, Recovery, Recycle ของเสียท่ีเกิดข้ึน 
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- Reuse คือ การนําวัสดุท่ีเปนของเสียกลับมาใชใหม โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือกระทําการ
ใดๆ ยกเวนการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาตามวัตถุประสงคเดิม 

- Recovery คือ การแยกและการรวบรวมวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชไดจากวัสดุของเสีย แรธาตุ 
พลังงาน หรือน้ํา โดยผานกระบวนการและ/หรือการสกัด ซ่ึงสิ่งท่ีไดมาไมจําเปนตองใชตามวัตถุประสงคเดิม 

- Recycle คือ การนําวัสดุกลับมาใชใหม โดยท่ีมีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนไป แตมีองคประกอบทางเคมี
เหมือนเดมิ โดยการผานกระบวนการตาง  ๆเชน การกลั่นตัว ทําละลายแกว/โลหะมาหลอมใหม เปนตน 

คูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (laboratory safety manual) ของกรมประมง (2560) 

ตาม ภาคผนวก ข ไดรายงานของเสียไมอันตราย (non-hazardous waste) เปนของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีท่ี

ไมกอใหเกิดใหเกิดมะเร็ง และเปนสารเคมีท่ีมีคา LD50 สูงกวา 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

สารเหลานี้ หากมีปริมาณไมมากนัก สามารถท้ิงไดโดยไมตองผานการบําบัดแตอยางใด สวนของเสียอันตราย 

(hazardous waste) เปนของเสียจากหองปฏิบัติการท่ีมักมีลักษณะเปนของเสียท่ีติดไฟงาย (Ignitable waste) 

หรือมีฤทธิ์กัดกรอน (corrosive waste) หรือของเสียท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (reactive waste) เชน กอใหเกิด

การระเบิด เปนตน หรือของเสียจากสารเคมีที่เปนพิษ (toxic waste) ตองมีการจัดเก็บและกําจัด โดยเสนอ

ผังการกําจัดของเสียอันตรายไวดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 ผังการกําจัดของเสียอันตราย 
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 2) ระบบถายเทอากาศ ระบบการถายเทอากาศท่ีดีจะชวยลดระดับของไอหรือควันจากสารเคมี
รวมท้ังลดระดับการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในอากาศ หองปฏิบัติการ ควรติดตั้งระบบ Local Exhaust 
Ventilation (LEV) เพ่ือลดอันตรายจากสารเคมีและเชื้อจุลชีพตางๆ เชน พัดลมดูดอากาศ ตูดูดควัน ตูชีวนิรภัยท่ีมี
แผนกรอง HEPA ในการดักจุลชีพ ตลอดจนติดตั้งระบบดูดอากาศเสียจากภายในออกสูภายนอกเพ่ือปองกันการ
หมุนเวียนอากาศเสียภายในหองปฏิบัติการอยางเหมาะสม 

3) อุณหภูมิและความช้ืน หองปฏิบัติการ ควรมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ในประเทศไทยซ่ึงเปนเมืองรอน
จึงควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือเปนการรักษาเครื่องมือและสารเคมี สําหรับหองผาซากควรเปนสถานท่ีเปดโลง
เพ่ือระบายกลิ่นคาวจากสัตวน้ํา 

4) ระบบไฟฟาสํารอง ตองมีระบบไฟฟาสํารองหรือระบบไฟฟาฉุกเฉินในหองปฏิบัติการเพ่ือให
เครื่องมือวิเคราะหตางๆ ท่ีสามารถทํางานไดตลอดการวิเคราะหตัวอยาง และตองมีแผนการดําเนินงานทดสอบ
ระบบไฟฟาสํารองและการซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอ 

5) เครื่องมือในหองปฏิบัติการและอุปกรณไฟฟา การติดตั้งระบบไฟฟาทุกชนิดตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปยกชื้น ตองติดตั้งสายดินและเครื่องตัดไฟฟา
ลัดวงจร การติดตั้งสายไฟฟา อุปกรณไฟฟา และเครื่องมือตางๆ ตองติดตั้งใหเรียบรอยปลอดภัยและหางไกล
จากบริเวณท่ีมีน้ํากระเด็นถึงปลั๊กไฟ ควรมีฝาครอบปองกันความชื้น และควรติดต้ังใหสูงกวาทอน้ํา ควรติดตั้ง
ไฟฟาใหแสงสวางท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันความผิดพลาดและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
 
7. การใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

7.1 การจัดการกอนและระหวางการใชสัตวน้ํา 
 การรวบรวมสัตวน้ํา การใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรสามารถจับสัตวน้ําจากธรรมชาติ
ดวยเครื่องมือและอุปกรณ ดังนี้  
 - เครื่องมือประมงประเภทตางๆ เชน แห อวน ลอบ คราด และเบ็ด เปนตน  

 - อุปกรณท่ีออกแบบเฉพาะในการเก็บตัวอยางสัตวน้ํา เชน ถุงลากแพลงกตอน กระบอกเก็บน้ํา 
อุปกรณเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน เปนตน 
 - กรณีท่ีใชสัตวน้ําท่ีมีรายชื่ออยูภายใตกฎหมายและอนุสัญญาตางๆ เชน พระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ 
(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species) สัตวเหลานี้มีการควบคุมท่ีเขมงวด 
ตองไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย จึงสามารถครอบครองได  
 การใชยาหรือสารเคมี ในการเก็บรักษาตัวอยางสัตวน้ําท่ีตองใชยาหรือสารเคมีตองซ้ือจากรานท่ีขอข้ึน
ทะเบียนกับกรมประมงและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18 (2) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
ไดแก วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง ตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ
กอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดดวย และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชี 2 ท่ีกรมประมงรับผิดชอบ (ภาคผนวก ค) 
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การลําเลียงตัวอยางสัตวน้ําแบบมีชีวิต 
 วิธีการลําเลียงสัตวน้ําจากธรรมชาติมายังหองปฏิบัติการ โดยท่ัวไปนั้นตองลดอุณหภูมิรางกายของ
สัตวน้ําใหต่ําลง เพ่ือชวยลดอัตราการใชพลังงาน (เมตาบอลิซึม) ของสัตวน้ํา อุณหภูมิท่ีใชสําหรับการลําเลียง
สัตวน้ําอยูในชวงตั้งแต 18-28 องศาเซลเซียส แตชวงท่ีเหมาะสมคือ 21-25 องศาเซลเซียส และงดใหอาหาร
เพ่ือชวยลดจํานวนของเสียท่ีขับถายออกมา ใหอากาศในน้ําขณะลําเลียงไปหองปฏิบัติการหรือศึกษาวิจัยตอไป 
ลักษณะการลําเลียงสัตวน้ําบางชนิดมีการปฏบิัติ ดังนี้ 

- กลุมหอย วิธีการเคลื่อนยายหอยเขาไปยังหองปฏิบัติการ จําแนกออกเปน 2 แบบดังนี้ 
 การเคล่ือนยายแบบเปยก การเก็บรักษาหอยในถุงพลาสติกพรอมท้ังใสน้ําท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในถุง 

การเคล่ือนยายแบบแหง  เชน หอยนางรม การใชความเย็นท้ังในรูปแบบของน้ําแข็งแหงรวมกับ
แกลบหรือข้ีเลื่อยหรือการใชน้ําแข็งวางสลับกับหอยนางรมภายในกลองโฟมเก็บรักษาอุณหภูมิใหตํ่ากวา
ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส  หอยหลอด เก็บรักษาในกลองโฟมท่ีมีถุงน้ําแข็ง กรณีการลําเลียงลูกหอยลาย 
ใชผาชุบน้ําทะเล บิดพอหมาด วางใสลงในกลองโฟม แลวนําลูกหอยวางกระจายใหท่ัวลงบนผา เพ่ือลดการ
ซอนทับและการกระแทกกันเองของลูกหอย จากนั้น นําผาอีกผืนชุบน้ําทะเล แลววางทับบนตัวลูกหอยอีก
ชั้นหนึ่ง เพ่ือรักษาความชื้นปองกันไมใหลูกหอยแหง และปองกันการกระแทก จากนั้นนํากลองโฟม ไปใสไวใน
ยานพาหนะท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิเพ่ือการลําเลียง โดยวิธีนี้ลูกหอยสามารถอยูไดนาน 24 ชั่วโมง  

- กลุมหมึก  
วิธีการเคลื่อนยายปลาหมึกเขาไปยังหองปฏิบัติการ  
การบรรจุและลําเลียงปลาหมึก  บรรจุลูกปลาหมึก เตรียมถุงพลาสติกขนาด 38x58 เซนติเมตร ท่ีมีการซอน

ถุงจํานวน 2 ใบ (ถุงชั้นนอก และถุงชั้นใน) บรรจุน้ําทะเลท่ีมีความสะอาดผานการฆาเชื้อปรสิตหรือแบคทีเรียดวย
คลอรีนความเขมขน 70% และหมดคลอรีนเรียบรอยแลว ท่ีระดับความเค็มน้ํา 28–32 สวนในพัน ปริมาตรประมาณ 
2–3 ลิตรตอถุง หรือตามความเหมาะสมของขนาดถุง 1/3 เทาของถุง  

(1) รวบรวมปลาหมึกท่ีตองการปลอยดวยสวิงตาละเอียดแบบนิ่ม หรือสวิงชอนกุงพีอยางเบามือ 
 (2) ชอนปลาหมึกภายในสวิงท่ีรวบรวมดวยถวยพลาสติกขนาดเล็กพรอมท้ังน้ํา ใสในถุงความหนาแนน 
10 ตัวตอลิตร (อายุ 1–2 วัน) และความหนาแนนลดลงเม่ือขนาดของปลาหมึกท่ีลําเลียงมีขนาดใหญข้ึน 
 (3) บรรจุกาซออกซิเจนในอัตราสวนระหวางน้ําทะเล: กาซออกซิเจน คือ 1:3 สวนของปริมาตรถุง 
แลวรวบปากถุงมวนปากถุงเปนกนหอย และมัดปากถุงดวยยางวงใหแนนนํา ลําเลียงดวยรถยนต โดยควบคุม
อุณหภูมิไมใหรอนจัดและถูกแสงแดด 
 (4) หากเดินทางไกลสามารถใชกระดาษหนังสือพิมพระหวางถุงชั้นท่ี 1 และ 2 เพ่ือลดปริมาณแสงและ
ลดความเครียดของปลาหมึกระหวางการลําเลียงและประกอบกิจกรรมปลอยพันธุปลาหมึกไดตามปกติ
ขอจํากัดท่ีตองพึงระวังคือหามทําใหปลาหมึกมีอาการตกใจ หรือมีความเครียด เพราะสงผลใหลูกปลาหมึกพน
น้ําหมึกท่ีมีอยูภายในตัวออกมาจนหมดสงผลทําใหตายในท่ีสุด 

- กลุมปู 
 กรณีการลําเลียงลูกปูมา เตรียมถุงพลาสติกขนาด 14x24 นิ้วซอน 2 ชั้น โดยระหวางชั้นถุงใส
หนังสือพิมพ แลวบรรจุน้ําประมาณ 2 ลิตร พรอมใสวัสดุหลบซอน (เชน ก่ิงสน พูเชือกฟางฉีกฝอย) บรรจุลูกปูมา  
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ขนาด 0.5 เซนติเมตร ประมาณ 300 ตัว วิธีการนี้สามารถลําเลียงไดนาน 6 ชั่วโมง เม่ือลดอุณหภูมิใหเหลือ
ประมาณ 21-25 องศาเซลเซียส 

- กลุมกุง  
กรณีการลําเลยีงลูกกุง เตรียมถุงพลาสติกขนาด 14x24 นิ้ว ซอน 2 ชั้น แลวบรรจุน้ําประมาณ 2  ลิตร พรอม

บรรจุลูกกุง  ขนาด 1.5 เซนติเมตร ประมาณ 1,200 ตัว วิธีการนี้สามารถลําเลียงไดนาน 6 ชั่วโมง เม่ือลดอุณหภูมิให
เหลือประมาณ 21- 25 องศาเซลเซียส  

- กลุมปลา 
 กรณีการลําเลียงลูกปลากะพง เตรียมถุงพลาสติกขนาด 20x30 นิ้ว แลวบรรจุน้ําประมาณ 6 ลิตร พรอมบรรจุ
ลูกปลาขนาด 2.5 เซนติเมตร ประมาณ 500 ตัว สามารถลําเลียงไดนาน 6 ชั่วโมง ถาเดินทางนานกวา 6 ชั่วโมง ควรลด
อุณหภูมิลงใหเหลือประมาณ 21- 25 องศาเซลเซียส 
 

  
รูปท่ี 2 ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมและวิธีการลดอุณหภูมิ  

ท่ีมา: Bocek (1991) 

7.2 การลําเลียงแบบไมมีชีวิต 
 การลําเลียงตัวอยางสัตวน้ํา วิธีการลําเลียงสัตวน้ําจากธรรมชาติมายังหองปฏิบัติการ เพ่ือรักษาสภาพ
ของสัตวน้ําและลดการยอยสลายของเนื้อเยื่อ โดยวิธีการ ดังตอไปนี้ 

การบรรจุในสภาพอุณหภูมิต่ํา เชน การบรรจุในกลองโฟมใสน้ําแข็ง หรือการแชแข็ง ในรถหองเย็น  
การเก็บรักษาตัวอยางสัตวน้ําหรือชิ้นสวนของสัตวน้ํา โดยใชสารเคมี เชน ฟอรมาลีน เกลือ แอลกอฮอล เปนตน 

  
8. การทําใหสัตวน้ําไรความรูสึก และตายอยางสงบ 
 การทําใหสัตวตายอยางสงบ ในกรณีท่ีตองการวิจัยโดยใชสัตวน้ําท่ีไมมีชีวิตสามารถทําไดโดยใชการลด
อุณหภูมิ และวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือลดกิจกรรมและการเผาผลาญพลังงานของสัตวน้ํากอนนําไปทําการศึกษาวิจัย 
ซ่ึงจะตองเปนวิธีท่ีกอใหเกิดความเครียดตอตัวสัตวน้ํานอยท่ีสุด ไมสงผลกระทบตองานวิจัย รวมถึงมีความ
ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน  
การทําใหสัตวน้ําไรความรูสึกดวยความเย็น 
 สัตวน้ําในกลุมครัสเตเชียนเปนสัตวเลือดเย็นพบวาในอุณหภูมิอากาศท่ี 4 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา 
จะทําใหสัตวในกลุมนี้เขาสูสภาวะเซ่ืองซึม ไมเคลื่อนไหว และไมตอบสนอง เม่ืออุณหภูมิรางกายของสัตวลดลง
ขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความเย็นและการไรความรูสึก ปราศจากความเครียด
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หรือความเจ็บปวด ตามกระบวนการนี้มักไดรับการพิจารณาวามีประสิทธิภาพเนื่องจากกุงไมแสดงอาการ
พฤติกรรมของความเครียดท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการใชวิธีการฆาอ่ืน ๆ (เชนการตม) ขอดีอยางหนึ่งของ
การทําใหมีอุณหภูมิท่ีเย็นจัดคือสามารถลดการเคลื่อนไหวของสัตว ทําใหชวยในการจัดการในการทําใหตาย
ดวยมนุษยไดงายข้ึนดวยเชนกัน 

 ข้ันตอนการทําใหสัตวน้ํากลุมครัสเตเชียนไรความรูสึกดวยความเย็นโดยใชน้ําแข็ง 
 (1) เติมน้ําแข็งบดละเอียดลงในภาชนะพรอมเติมน้ําลงไปโดยในสัตวท่ีเปนกลุมน้ําเค็มสามารถท่ีจะนําน้ํา
ทะเลเติมไดเลยซ่ึงจะทําใหมีความเย็นมากข้ึนดวยโดยมีอัตราสวนของน้ําแข็งกับน้ําเปน 3 : 1 
 (2) ตรวจสอบใหแนใจวาอัตราสวนของน้ําแข็งกับน้ําถูกตองปริมาณน้ําแข็งท่ีเพียงพอจะทําใหได
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  
 (3) เม่ือไดสารละลายท่ีเย็นจัดประมาณ -1 องศาเซลเซียส ใหนําสัตวน้ํากลุมครัสเตเชียนใสลงไป 
สังเกตอาการ และรอจนสัตวน้ําไมเคลื่อนไหว ซ่ึงในสัตวน้ํากลุมครัสเตเชียน บางชนิดอาจใชเวลาถึง 20 นาที  
เม่ือแนใจวาสัตวน้ําหยุดการเคลื่อนไหวใหรีบทําใหตายโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหม่ันใจวาจะไมฟนข้ึนมาขณะทําการ
ทดลองได ในกรณีของปูและกุงเปลือกแข็งใหใชวัตถุปลายแหลมเจาะปมประสาท (Ganglia) กอนนําไปทําวิจัย
ตอไป (RSPCA, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี3 การทําใหสัตวตายอยางสงบดวยวัสดุปลายแหลม 

ท่ีมา: RSPCA (2017) 
   
 ปู โดยการเตรียมน้ําท่ีมีอุณหภูมิท่ี 17-18 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นนําปูไปใสในน้ําท่ีเตรียมไว จนตัวอยาง
ไมเคลื่อนไหว 

ปูมา โดยการเตรียมน้ําจืด หลังจากนั้นนําปูไปแชในน้ําท่ีเตรียมไว จนตัวอยางไมเคลื่อนไหว กอนนําไปทําวิจัยตอไป 
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 9. การจัดการหลังการใชสัตวน้ํา 
 9.1 การจัดการซากสัตวน้ํา 

ตัวอยางซากสัตวน้ําจากหองปฏิบัติการหรืองานวิจัยใหใชวิธีเผาทําลาย ตมใหสุก หรือการฝงกลบ
โดยใสสารฆาเชื้อหรือปูนขาวในหลุมเพ่ือจัดการทําลายเชื้อโรคและปองกันการแพรกระจายของเชื้อ โดยมีความลึก
ใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร หากสัตวน้ํามีขนาดใหญใหพูนดินกลบเหนือระดับผิวดิน 50 เซนติเมตร 
ควรหางไกลจากแหลงน้ําไมนอยกวา 20 เมตร 

9.2 การจัดการสัตวน้ําท่ียังมีชีวิต 
กรณีสัตวน้ําท่ีรวบรวมจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ียังมีชีวิตและมีสภาพแข็งแรง เม่ือดําเนินการศึกษาวิจัย

จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยแลว ควรปลอยคืนกลับสูธรรมชาติดังเดิม 
 
10. ขอควรระวังในการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

 ผูวิจัยอาจไดรับอันตรายจากสัตวน้ําท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ เชน การกัด การท่ิมแทง การช็อตดวยไฟฟา 

และจากสัตวน้ําท่ีมีพิษ เชน ปลากะรังหิน ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาคางคก งูทะเล หมึกสายวงน้ําเงิน หรือ

หมึกสายบลูริง และหอยเตาปูน เปนตน อีกท้ังสัตวน้ําบางชนิดท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีเชื้อโรคอาจนําโรคติดตอมา

สูคน (ภาคผนวก ง) 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
องคประกอบของคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

องคประกอบของคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดทําคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการไดแก การจัดทําแผน
สุขอนามัยสารเคมี (Chemical hygiene plan) ซ่ึงมีองคประกอบ ท่ีสําคัญคือ 
 (1) มีการกําหนดตัวบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ในเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรใน 
    หองปฏิบัติการไวอยางชัดเจน 
 (2) มีการกําหนดแนวทางดําเนินงานในหองปฏิบัติการ  ท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิต 
    และสุขภาพของผูปฏิบัติงาน 
 (3) มีการระบุสารเคมีอันตรายทุกตัวท่ีมีใชในหองปฏิบัติการอยางชัดเจน 
 (4) มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับควบคุมการใชสารเคมีอันตรายในหองปฏิบัติการ 
 (5) มีการตรวจสอบใหมีการใชเครื่องมือปองกันตนเองท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 (6) จัดใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอมูลขาวสาร และไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอและพอเพียง 
 (7) การปฏิบัติงานใด ใๆนหองปฏิบัติการตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมหองปฏิบัติการกอนดําเนินการ 
 (8) จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกผูปฏิบัติงาน  
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 วัตถุประสงคของการจัดใหมีคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (Laboratory safety manual) 
และแผนสุขอนามัยเคมี (Chemical hygiene plan) 
 (1) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รวมท้ังผูเยี่ยมชม 
 (2) เพ่ือเตรียมอุปกรณดานความปลอดภัยใหพอเพียงตอผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 
 (3) เพ่ือลดโอกาสในการสัมผัสตอสารเคมีใหอยูในระดับต่ําท่ีสุด 
 (4) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยสารเคมีข้ึนในหองปฏิบัติการ 
 (5) เพ่ือปองกันสิ่งแวดลอมจากมลพิษสารเคมี และของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีอันตราย 

(6) เพ่ือใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอ 

การกําหนดตัวบุคคลผูรับผิดชอบความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ                                      
 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการจะเกิดข้ึนได ข้ึนอยูกับผูเก่ียวของทุกฝาย เริ่มแตผูบริหารตองให
ความสําคัญ รวมท้ังใหการสนับสนุนท้ังเชิงนโยบาย และงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ควรไดมีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
(Auditor) ในหองปฏิบัติการตางๆของสํานักฯใหเปนไปตามนโยบาย รวมท้ังในหองปฏิบัติการแตละแหงตอง
กําหนดผูมีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติการ (Laboratory supervisor) ใหเปนไปตามคูมือ
ความปลอดภัย  
แผนสุขอนามัยเคมี (Chemical hygiene plan) 
1.การจัดหาสารเคมี (Chemical procurement) 
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 1.1 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการรับสารเคมีเขาหองปฏิบัติการ จําเปนตองรูขอมูล
เก่ียวกับสารเคมี รวมถึงวิธีการจัดเก็บ และการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึน   

1.2 จัดใหมีการบันทึกวันท่ี ท่ีไดรับสารเคมีเขามาในหองปฏิบัติการ 
 1.3 สารเคมี ท่ียอมรับเพ่ือใชในหองปฏิบัติการ ควรไดรับในบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม มีฉลากระบุ
รายละเอียดท่ีชัดเจน, เอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material safety data sheets) หรือ MSDS 
ไมควรรับสารเคมี กรณีท่ีบรรจุภัณฑมีการชํารุด เสียหาย ระหวางการขนสง 
 1.4 ควรแจงใหเจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการไดทราบกรณีเปนสารเคมีอันตราย หรือ สารกอมะเร็ง ซ่ึง
จําเปนตองมีวิธีการจัดเก็บเปนพิเศษ และมีการใชสารเคมีอยางถูกตอง 
2.การดําเนินการท่ัวไป 

 2.1 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการทุกคน ตองรับทราบนโยบายดานความปลอดภัย รวมท้ังตอง 
อานคูมือความปลอดภัยของหองปฏิบัติการกอนเริ่มปฏิบัติงาน  
 2.2 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองทราบอันตรายตางๆท่ีอาจเกิดข้ึน และแนวทางปองกัน กอน
เริ่มลงมือทํางาน โดยเฉพาะเม่ือตองเริ่มงานใหม 
 2.3 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองทราบตําแหนงของอุปกรณชวยเหลือ และวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเม่ือ
ไดรับสารเคมี 
 2.4 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองทราบวิธีการกําจัดของเสียท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอม 
 2.5 เจาหนาท่ีในหองปฏิบัติการจะตองตรวจสอบวาภาชนะบรรจุสารเคมีแตละตัว มีปายและฉลากท่ีถูกตอง 
และชัดเจน 
 2.6 การใชเครื่องมือ ตองเปนไปตามลักษณะการใชงานท่ีแทจริงของเครื่องมือนั้นๆ 

2.7 ไมควรปฏิบัติงานโดยลําพัง กรณีท่ีตองปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารอันตราย 
2.8 หามมิใหนําเขามา  เก็บ หรือ รับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ 
2.9 หามมิใหนําเครื่องแกว หรือภาชนะท่ีใชในหองปฏิบัติการ ไปใชเพ่ือการปรุงอาหาร 

 2.10  กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในหองปฏิบัติการควรแจงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
 2.11 ไมควรใชภาชนะแกวท่ีมีรอยแตกราว 

 2.12 ควรสวมใสแวนตา (Safety glasses) ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ยกเวนในการเท
สารละลายสารเคมี ควรเปลี่ยนมาใช goggles แทน 
 2.13 ไมควรใชมือในการเก็บ ภาชนะแกวท่ีหลนแตก ใหใชไมกวาดพ้ืน และอุปกรณทําความสะอาดท่ีเหมาะสม 
 2.14 ใหรายงานการเกิดอุบัติเหตุใดๆท่ีเกิดข้ึนภายในหองปฏิบัติการแกผูบังคับบัญชาโดยทันที 
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3.การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี (Chemical handling) 
 3.1  ขอพึงปฏิบัติท่ัวไป ในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ  
 3.1.1 หามใชเปลวไฟในการใหความรอนแกของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น (Distillation) 
       3.1.2 ใหความระมัดระวังในการจุดไฟในหองปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเม่ือเลิกใชงาน ไมควรปลอย
ใหไฟติดท้ิงไวโดยไมมีคนดู  
       3.1.3 กอนท่ีจะทําการจุดไฟ ควรยายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกลาว นอกจากนี้ควรแนใจวา
ไดปดภาชนะท่ีบรรจุของเหลวไวไฟอยางดีแลว 
       3.1.4 ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตูสําหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ 
       3.1.5 ใชอุปกรณไฟฟาท่ีไมกอใหเกิดประกายไฟ  ในกรณีท่ีมีสารระเหยไวไฟ (Volatile flammable material) 
      3.1.6 ควรใชตูดูดควันในการถายเท  ผสม หรือ ใหความรอนสารเคมี 
      3.1.7  กรณีสามารถเลือกใชสารเคมีได  ควรเลือกใชสารเคมี ท่ีมีความเปนพิษนอยท่ีสุด ในปริมาณนอยท่ีสุด
เทาท่ีพึงกระทําได 
      3.1.8 อานคูมือ และเพ่ิมความระมัดระวังเปนพิเศษ เม่ือตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับสารกอมะเร็ง 
 3.2 ขอพึงปฏิบัติเม่ือตองปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี 
 3.2.1 ทราบอันตรายของสารเคมีท่ีตนตองใชในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสามารถทราบไดจากเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material safety data sheets) หรือ MSDS    
 3.2.2 ทราบสถานท่ีและวิธีการเก็บรักษาสารเคมีท่ีเหมาะสม 
 3.2.3 ทราบวิธีการเคลื่อนยายสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ 
 3.2.4 ทราบวิธีการใชเครื่องปองกันตนเองท่ีเหมาะสมตอสารเคมี 
 3.2.5 ทราบจุดเก็บ และวิธีใชอุปกรณตางๆในกรณีสัมผัสสารเคมี 
 3.2.6 ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เชน เสนทางออกจากหองปฏิบัติการวิธี
ปฏิบตัิตนเม่ือสัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสีย 
 4. สุขอนามัยบุคคล (Personal hygiene) 
 4.1 หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ตองลางออกโดยทันทีดวยน้ําประปา หรือน้ําสะอาดอยางนอย 15 นาที 
 4.2 หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี หามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่นโดยตรง
อยางเด็ดขาด 
 4.3 หามใชปากดูดไปเปตต  ใหใชอุปกรณประกอบ เชน ลูกยาง 
 4.4 เม่ือเลิกปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ควรลางมือดวยสบู และน้ําสะอาด 
 4.5 หามดื่ม  กิน  เค้ียวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แมแตทาเครื่องสําอางในหองปฏิบัติการ 
 4.6 หามนําเครื่องดื่ม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสําอางเขามาเก็บในบริเวณหองปฏิบัติการ 
 4.7 หามใชเครื่องไมโครเวฟในหองปฏิบัติการเพ่ือเตรียมกาแฟ  อาหาร รวมท้ังหามใชตูเย็นในหองปฏิบัติการ 
เพ่ือเก็บอาหาร เชนกัน 
 5. การแตงกายของเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
 ควรใสเครื่องแตงกายใหรัดกุม และเหมาะสม  ไมควรใสเสื้อผาหลวม ผาคลุมผม  ควรใสเสื้อกาว แขนยาวตลอดเวลา
ท่ีปฏิบัติงาน  เพ่ือปองกันการกระเซ็นและปนเปอนของสารเคมี ไมควรใสกางเกงขาสั้น  หรือ กระโปรงสั้น รวมท้ังไมควรใส
รองเทาแตะในการปฏิบัติงาน ไมควรสวมเครื่องประดับในระหวางปฏิบัติงานเพราะอาจไดรับการปนเปอนของสารเคมี 
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 เม่ือตองปฏิบัติ งานกับสารเคมีอันตรายควรสวมใส อุปกรณ ป องกันท่ี เหมาะสม  (Personal protective 
equipment) เชน เม่ือตองปฏิบัติงานกับสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน   ควรใสถุงมือท่ีเหมาะสม และสามารถปองกันการซึม
ผานของสารเคมีนั้นได ใสแวนตาเพ่ือปองกันการกระเซ็นของสารเคมีเขาตา 
 อยางไรก็ตามควรถอดถุงมือท่ีใสระหวางปฏิบัติงาน เม่ือตองรับโทรศัพทเพ่ือปองกันการปนเปอนของสารเคมี ไป
ยังอุปกรณตางๆ รวมท้ังควรถอดเสื้อกาวน เม่ือออกจากหองปฏิบัติการเพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารเคมีจาก
หองปฏิบัติการ 
6. การจัดการภายในอาคารปฏิบัติการ (House keeping) 
 6.1 ควรชวยกันรักษาความสะอาดของพ้ืนท่ีทํางาน  ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งเม่ือเสร็จ
ภารกิจในแตละวันควรท้ิงขยะ และของเสียในภาชนะท่ีจัดเตรียมไว 
 6.2 ควรแยกเครื่องแกวแตก ในภาชนะรองรับท่ีแยกตางหากจากของเสียอ่ืนๆ 
 6.3 ไมควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได  หรือวางบนพ้ืน ควรเก็บในพ้ืนท่ีท่ีจัดไวโดยเฉพาะ 
 6.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีปายฉลากท่ีชัดเจน 
 6.5 เม่ือสิ้นสุดภารกิจในแตละวันควรเก็บขวดสารเคมี กลับเขาท่ี  
 6.6 ของเสียท่ีเปนสารเคมีควรแยกเก็บ พรอมติดปายฉลากระบุชนิดของสารเคมีใหชัดเจน 
 6.7 จัดใหมีการทําความสะอาดหองปฏิบัติการเปนประจํา  กรณีท่ีมีการหกของสารเคมีตองทําความ
สะอาดโดยทันที 
 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสารเคมี (General information about chemicals) 
 1.เกรดของสารเคมี (Chemical grade) เกรดของสารเคมีสามารถแบงไดหลายระดับ เชน 
-  ACS certified  grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society ใชในหองปฏิบัติการโดยท่ัวไป 
- Reagent grade  มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบเทา ACS certified  grade 
- Technical  grade นิยมใชในงานทางอุตสาหกรรม 
- Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบาง มักใชเฉพาะงานทาง การศึกษาและงานทางอนนิทรียเคมี (Inorganic chemical) 
 - Primary standard grade มีคุณภาพสูงใชในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
 2. ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (Material safety data sheet) หรือ MSDS  
 ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ เปนเอกสารท่ีบริษัทผูผลิตสารเคมี ใหมาพรอมกับสารเคมี เพ่ือท่ีผูซ้ือสามารถศึกษา
รายละเอียดของสารเคมีท่ีใชปฏิบัติงาน สามารถขอไดจากบริษัทผูขายเคมีภัณฑ หรือจากบริษัทผูผลิตโดยตรง รวมท้ังสามารถ
สืบคนไดจากฐานขอมูลตางๆ เชน  ฐานขอมูลของศูนยขอมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ  กรมควบคุมมลพิษ  ท่ี 
http://msds.pcd.go.th ฐานขอมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเก่ียวกับการใชสารเคมีของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ไดท่ี  www.anamai.moph.go.th ฐานขอมูลการจัดการความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดท่ี http://www.chemtrack.org  หรือ สืบคนจาก website ตางประเทศท่ีใหบริการขอมูล MSDS เชน ท่ี   
http://www.SIRI.org  เปนตน โดยท่ัวไปขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ จะประกอบไปดวย 
 (1) ขอมูลของบริษัทผูผลิตสารเคมี 
 (2) หมายเลขสารเคมี CAS registry number (Chemical Abstract Services) 
 (3) ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของสารเคมี 
 (4) อันตรายท่ีอาจเกิดจากการไดรับสารเคมี รวมท้ังโอกาสและชองทางท่ีอาจจะไดรับ 
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 (5) วิธีท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษา 
 (6) แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 (7) การจัดการของเสีย 
 (8) การเคลื่อนยายและขนสง 
 เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทุกคน ควรท่ีจะศึกษาขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ ของ
สารเคมีทุกตัวท่ีตองใชในหองปฏิบัติการ การเก็บขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ ควรเก็บเขาแฟมเอกสาร เรียง
ตามตัวอักษร เพ่ือความสะดวกในการคนหาภายหลัง 
การแยกประเภทสารเคมี (Classification of chemicals) 
 สารเคมีสามารถแบงไดเปนหลายประเภท แตเม่ือพิจารณาถึงอันตรายตอสุขภาพ  สามารถแบง
ประเภทของสารเคมี ไดเปน 
 1.สารเคมีท่ีไวไฟ (Flammable and combustible) 
 วัตถุไวไฟ (Flammable substances) หมายถึงวัตถุท่ีงายตอการติดไฟ และเผาไหมในท่ี ท่ีมีอากาศ 
ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) หมายถึง ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟ ท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 37.8 oC. สวนของเหลวติด
ไฟได (Combustible liquid) หมายถึงของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟสูงกวา หรือเทากับ 37.8 oC. บางกรณีมีการแยก
ประเภทสารไวไฟ ออกเปนของแข็ง และ กาซ  ตัวอยางของกาซไวไฟ เชน Acetylene, Ethylene oxide และ 
Hydrogen เปนตน 
กลุมของสารเคมีท่ีไวไฟ ยังสามารถแบงเปนกลุมยอย ไดแก 
 1.1 สารเคมีท่ีระเบิดได (Explosive) 
 สารเคมีท่ีกอใหเกิดการระเบิดเม่ือไดรับความรอน  แสง หรือตัวเรง (catalyst)  ไดท่ีพบในหองปฏิบัติการ 
ไดแก สารประกอบในกลุม nitrate, chlorate, perchlorates, picrate นอกจากนั้นสารประกอบของโลหะเชน ผง
แมกนีเซียม หรือผงสังกะสี  เม่ือผสมกับอากาศ ก็สามารถระเบิดไดเชนกัน 
 1.2 สารเคมีท่ีติดไฟเองได (Pyrophorics) 
 สารเคมีกลุม Pyrophorics  ตามมาตรฐานของ US OSHA (United States Office of Occupation Safety and 
Administation) ไดแกสารเคมีท่ีสามารถติดไฟ (ignition) ไดเองท่ีอุณหภูมิเทากับหรือต่ํากวา 54.4 oC. สารในกลุมนี้มัก
ทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา (Water reative)  และติดไฟเม่ือสัมผัสกับน้ํา หรืออากาศชื้น ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะเร็วหรือชา
ข้ึนกับชนิดของสารเคมี ตัวอยางสารเคมีประเภทนี้ไดแก calcium, magnesium สารเคมีบางตัวสามารถติดไฟข้ึนเองได 
เม่ืออุณหภูมิภายนอกถึงจุดสันดาปของสารเคมีนั้น โดยไมตองอาศัยอุปกรณอ่ืนชวย สารเคมีเหลานี้ไดแก sodium, 
potassium, phosphorus  เปนตน 
 1.3 สารท่ีไวตอการทําปฏิกิริยากับน้ํา (Water reactive substances 
 สารเคมีท่ีไวตอปฏิกิริยากับน้ํา เกิดปฏิกิริยารุนแรง โดยเฉพาะเม่ือมีน้ําอยูจํากัด สารเคมีในกลุมนี้ เชน  
สาร Alkali และ สาร Alkali earth เชน potassium, calcium  สารในกลุม Anhydrous metal) halides 
เชน Aluminum bromide, Germanium chloride เปนตน 
 1.4 สารเคมีท่ีเกิดเปอรออกไซด (Peroxidizable substances) 
 สารเคมีในกลุมนี้ ทําปฏิกิริยาอยางชาๆกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีแสง และความรอนเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา  เกิดเปนสารเปอรออกไซด ซ่ึงสามารถกอใหเกิดการระเบิดรุนแรงได การนําสารเคมีในกลุมนี้มาใช
ตองแนใจวาปราศจากสารเปอรออกไซด บางหองปฏิบัติการกําหนดระยะเวลาจัดเก็บสารเคมีในกลุมนี้เปนราย
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สารเคมี รายละเอียดสารเคมีในกลุมท่ีเกิดเปอรออกไซดและระยะเวลาจัดเก็บในหองปฏิบัติการ  สามารถดู
รายละเอียด จากตารางผนวกท่ี 2 และ 3 
 2. สารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน  (Corrosives) 
 สารในกลุมนี้ กอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ทําลายเยื่อบุผิวหนัง และเยื่อบุตา 
สารในกลุมนี้ท่ีสําคัญ ไดแก กรดแก, ดางแก, Dehydrating agent, และ  Oxidizing agent 
 2.1 กรดแก 
 กรดแก หรือ กรดเขมขนทุกชนิด สามารถกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง และ เยื่อบุตา  
กับเฉพาะอยางยิ่งกรดไนตริค  กรดโครมิค และ กรดไฮโดรฟลูออริค ท้ังนี้การเคลื่อนยายกรดเหลานี้ควรใสถุง
มือยาง ผายางกันเปอน รวมท้ังควรใสหนากากปองกันไอระเหย 
 2.2 ดางแก 
 ดางแก เชน sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia  สารเหลานี้ มีฤทธิ์ระคาย
เคืองตาสูง ดังนั้นการเคลื่อนยายสารเคมีในกลุมนี้ตองใสอุปกรณปองกันเชนเดียวกันกับการเคลื่อนยายกรดแก   
 2.3 สารเคมีท่ีดูดน้ํา (Dehydrating agent) 
 สารเคมีในกลุมนี้ท่ีสําคัญ ไดแก กรดกํามะถัน (sulfuric acid),  sodium hydroxide,  Phosphorus 
pentoxide และ calcium oxide สารเหลานี้หากสัมผัสผิวหนังกอใหเกิดอาการไหมของผิวหนังได 
 2.4 สารออกซิไดซ (Oxidizing agent) 
 สารออกซิไดซ   (Oxidizing agent) ไดแก  สารท่ี เปนตัวรับ อิเล็กตรอน (Electron acceptor) 
ในปฏิกิริยา หรืออีกความหมายหนึ่งเปนตัวใหออกซิเจน สารเคมีในกลุมนี้ เชน สารประกอบHypochlorite, 
permanganate และ เปอรออกไซด เปนตน เนื่องจากสารเคมีในกลุมนี้เปนตัวใหออกซิเจน จึงสามารถเปน
ตัวเรงใหเกิดการสันดาป หรือเผาไหมได  
การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control) 
 การจัดทําบัญชีสารเคมี (Inventory control) อยางเหมาะสม นับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
หองปฏิบัติการทุกแหง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การจัดซ้ือสารเคมีควรจัดซ้ือเทาท่ีจําเปน การจัดซ้ืออาจกระทําเปนงวด เชน งวดละ 6 เดือน เปนตน  
(2) ควรตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีแตละตัว 

 (3) ควรมีการบันทึกการซ้ือสารเคมีแตละตัว เชน วันท่ีไดรับ  ชื่อบริษัทท่ีผลิต  ปริมาณบรรจุ เปนตน 
 (4) การใชสารเคมีควรเปนลักษณะ First-in, First-out ซ่ึงเปนวิธีการท่ีดีเพ่ือปองกันการหมดอายุของสารเคมี  
 (5) ควรมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีชัดเจน เพ่ือเปนผูรับผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บสารเคมี 
 (6) ควรมีการตรวจสอบสารเคมีทุกๆครึ่งป ควรกําจัดสารเคมีท่ีเสื่อมสภาพ เชน สีเปลี่ยน เปนตะกอน 
หรือ สีขุน รวมท้ังสารเคมีท่ีฉลากลบเลือน หรือ ภาชนะบรรจุเสียหาย 
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 การจัดเก็บสารเคมี  
  การจัดเก็บสารเคมีอยางถูกวิธี ชวยใหงายในการทํางาน และเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการ การเก็บสารเคมี มีขอพึงปฏิบัติท่ัวไป ดังนี้ 
 (1) แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงคอยวางเรียงตามลําดับตัวอักษร 
 (2) ไมควรใชตูดูดควัน เปนท่ีเก็บสารเคมี 
 (3) เก็บสารเคมีเขาท่ี ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 (4) สารเคมีไวไฟ ควรเก็บตูควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือปองกันการติดไฟ 
 (5) ไมควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับท่ีเหนือระดับสายตาข้ึนไป 
 (6) ไมควรวางขวดสารเคมีซอนกันในแนวตั้ง 
 (7) ไมควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได หรือวางบนพ้ืน ควรเก็บในพ้ืนท่ีท่ีจัดไวโดยเฉพาะ 
 (8) สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึก วันท่ีไดรับเขามาในหองปฏิบัติการ และวันท่ีเปดใช 
การแยกเก็บสารเคมี (Segregation) 
 การเก็บสารเคมี ควรมีการจัดแยกเก็บตามชนิด หรือ ประเภทของสารเคมี  รวมท้ังประเภทของ
อันตราย  อันตรายของสารเคมีแตละชนิดอาจดูไดจากเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ Material 
Safety Data Sheets (MSDS) อยางไรก็ตามสารเคมีชนิดหนึ่งอาจถูกจัดเรื่องของความอันตรายอยูในหลาย
หมวดหมูได ซ่ึงในกรณีนี้ควรจัดใหสารเคมีนั้นอยูในกลุมท่ีเปนอันตรายสูงสุด  
ขอพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี 
 1. ควรมีการกําหนดปริมาณสูงสุดท่ีจะเก็บสารเคมีประเภทของเหลวท่ีไวไฟหรือ ติดไฟ (Flammable 
and combustible liquid ) ในหองปฏิบัติการ ไมควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะท่ีทําดวยแกว เนื่องจากมี
โอกาสท่ีเกิดการตกแตก และเกิดอุบัติเหตุไดงาย รวมท้ังควรแยกการเก็บสารเคมีประเภทนี้ออกจากสารเคมีท่ี
เปน Oxidizer  เชน ไมควรเก็บกรดอินทรีย (Organic acids) ท่ีมักมีคุณสมบัติติดไฟได (combustible) ไว
รวมกับกรดอนินทรีย (Inorganic acids)  ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน Oxidizer กรณีของเหลวท่ีมีความไวไฟสูงอาจ
ตองเก็บในตูเย็น ท้ังนี้กอนนําเขาเก็บ ควรปดฝาภาชนะใหแนน เพ่ือปองกันไอระเหยของสารเคมีเหลานี้ 
 2.การจัดเก็บสารเคมีประเภท Oxidizer ไมควรเก็บสาร Oxidizer รวมกับสารเคมีประเภทของเหลว
ไวไฟโดยท่ัวไปสาร Oxidizer ท่ีเปนกาซ จะมีความไวตอปฏิกิริยาเคมี รวมท้ังสามารถทําปฏิกิริยากับโลหะ
ตางๆ การทําความสะอาดสารเคมีประเภทนี้ ไมควรท้ิงลงในถังขยะเนื่องจากอาจเกิดการลุกไหมได 
 3.สารเคมี ท่ี เปนอันตรายตอสุขภาพ (Health hazard) ไดแกสารพิษตางๆ รวมถึงสารกอมะเร็ง 
(Carcinogen) และสารท่ีกอใหเกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen)  ควรมีการแยกเก็บสารเคมีประเภทนี้ไว
เฉพาะสวน รวมท้ังควรมีการกําหนดบุคคลท่ีสามารถใชงานสารประเภทนี้เฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 
 4. สารเคมีท่ีไมควรจัดเก็บรวมกัน (Incompatible chemicals) สารเคมีหลายตัวเม่ือทําปฏิกิริยากัน 
จะเกิดผลลัพธท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ และทรัพยสิน ดังนั้นควรระมัดระวัง ในการจัดเก็บสารเคมีเหลานี้ให
แยกจากกัน เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีจะทําใหสารเคมีเหลานี้ทําปฏิกิริยากัน รวมท้ังระมัดระวังในการนํา
ขวดบรรจุสารเคมีเกามาใชบรรจุสารเคมีตัวอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางสารเคมีท่ีไมควรจัดเก็บรวมกัน 
สารเคมี ไมควรจัดเก็บรวมกับ สาเหตุ 

กรด Cyanide salts,  
Cyanide solution 

Highly toxic cyanide gas 

กรด Sulfide salts, 
Sulfide solution 

Highly toxic hydrogen sulfide gas 

กรด ผงฟอกสี (Bleach) Highly toxic chlorine gas 

Oxidizing acid (e.g.,nitric acid)  Alcolhol, solvent อาจเกิดไฟไหม 
Alkali 
metals(e.g.,sodium,potassium) 

น้ํา เกิดกาซไฮโดรเจนท่ีติดไฟได 

Oxidizing agents (e.g.,nitric 
acid) 

Reducing agents อาจเกิดไฟไหม หรือระเบิด 

Hydrogen peroxide Acetone หากมีกรดและไดรับความรอน อาจ
เกิดการระเบิด  

Hydrogen peroxide Acetic acid หากได รับความรอน อาจเกิดการ
ระเบิด 

Hydrogen peroxide Sulfuric acid อาจเกิดการระเบิด 
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาการแยกเก็บสารเคมี ตามประเภทของสารเคมีอันตราย (ตารางท่ี 4)  
สามารถแยกเก็บสารเคมีได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 การแยกเก็บสารเคมีตามประเภทของสารเคมีอันตราย (ตารางท่ี 4) 
Class 2.1 2.2 3.1 3.2 

3.3 
3.4 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 

2.1 NA NA FS FS FS PR FS PR PR FS FS SG 

2.2 NA NA SG SG SG FS SG SG FS SG SG SG 

3.1 FS SG NA NA FS FS FS PR PR FS SG SG 

3.2 
3.3 
3.4 

 

FS 

 

SG 

 

NA 

 

NA 

 

SG 

 

FS 

 

FS 

 

PR 

 

PR 

 

FS 

 

SG 

 

SG 

4.1 FS SG FS SG NA FS FS PR PR FS SG SG 

4.2 PR FS FS FS FS NA FS PR PR FS SG SG 

4.3 FS SG FS FS FS FS NA PR PR FS FS SG 

5.1 PR SG PR PR PR PR PR NA FS FS FS FS 

5.2 PR FS PR PR PR PR PR FS NA PR FS FS 

6.1 FS SG FS FS FS FS FS FS PR NA SG SG 

8 FS SG SG SG SG SG FS FS FS SG NA SG 

9 SG SG SG SG SG SG SG FS FS SG SG NA 

หมายเหต ุNA หมายถึง สามารถจัดเก็บบริเวณเดียวกันได; SG หมายถึง ตองแยกจากกันอยางนอย 3 เมตร; FS หมายถึง ตองจัดเก็บให
หางจากเปลวไฟ; PR หมายถึง หามอยูใกลเคียงกัน ตองแยกจากกันอยางนอย 10 เมตร 

สารเคมีอันตราย (Chemical harzard) 
 สารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีท่ีมีหลักฐานท่ีเชื่อถือไดวากอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ท้ัง
ผลกระทบอยางฉับพลัน หรือ เรื้อรัง มักรวมถึงสารท่ีกอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) สารพิษ สารพิษท่ี
กอใหเกิดผลตอระบบสืบพันธุ (Reproductive toxins) สารท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง (Irritants)  สารท่ี
สงผลตอระบบเลือด ระบบประสาท เปนตน  (Sharp, 2002)  
 ท้ังนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมี
อันตราย ได ใหความหมายของ  สารเคมีอันตราย วาหมายถึง  สาร สารประกอบ สารผสม ซ่ึงอยูในรูปของ 
ของแข็ง ของเหลว และ กาซ ท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
 (1) มีพิษ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง หรือ ทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

(2) ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทําปฏิกิริยาท่ีรุนแรง เปนตัวเพ่ิมออกซิเจน หรือ ไวไฟ  
(3) มีกัมมันตภาพรังสี 
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 ในประกาศดังกลาวไดกําหนดรายชื่อสารเคมีมากกวา 1,500 ชนิด เปนสารเคมีอันตราย รายละเอียด
สามารถดูไดจากhttp://www.ohseinstitute.org/ohs/thailand/pdf/2_7.pdf 
 
ตารางท่ี 3 ตัวอยางสารเคมีในหนวยงานของสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงท่ีจัดเปนสารเคมีอันตรายตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  

Acetic acid Potassium hydroxide 
Acetone Potassium nitrate 
Acetonitrile Potassium hydroxide 
Ammonia Potassium permanganate 
Ammonium nitrate Pyridine 
Ammonium fluoride Rotenone 
Ethyl acetate Sodium azide 
Ethyl alcolhol Sodium carbanate 
Calcium chloride Sodium dichromate 
Calcium hydroxide Sodium fluoride 
Calcium hypochlorite Sodium hydroxide 
Calcium oxide Sodium hypochlorite 
Cadmium dust Sodium nitrate 
Chloroform Sodium sulphide 
Hexane Sulfuric acid  
Iodine Xylene 
Hydrochloric acid   
Methanol  
Nitric acid  
Oxalic acid  
Phenol  
Phosphoric acid   
Potassium chromate  
Potassium dichromate  
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ประเภทของสารเคมีอันตราย 
 ในประเทศไทยการแบงประเภทของสารเคมีอันตราย ไดยึดระบบสหประชาชาติ ท่ีใชอยูแลวกับประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก (International Classification System) ซ่ึงแบงสารเคมีอันตรายออกเปน 9 ประเภท  
 
ตารางท่ี 4  การจัดหมวดหมูของสารเคมีอันตราย 
ประเภท คําจํากัดความ ตัวอยาง 
1. สารท่ีกอใหเกิดการระเบิดได (Explosives) 
1.1 สาร หรือสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตราย จากการระเบิดอยางรุนแรง วัตถุระเบิด, ยุทธภัณฑ 
1.2 สาร หรือสิ่งท่ีกอใหเกิดอันตราย โดยการกระจายของสะเก็ด เมื่อเกิดการ

ระเบิด แตไมกอใหเกิดอันตราย จากการระเบิดอยางรุนแรง 
พลุ, ดอกไมไฟบางชนิด 

1.3 สาร หรือสิ่งซึ่งกอใหเกิดอันตราย จากเพลิงไหม ตามดวยการระเบิด หรือ
อันตราย จากการกระจายของสะเก็ดบาง หรือเกิดอันตรายท้ังสองอยาง 
แตไมกอใหเกิดอันตราย จากการระเบิดอยางรุนแรง 

พลุ, ดอกไมไฟบางชนิด 

1.4 สาร หรือสิ่งซึ่งไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก ผลของการระเบิดจํากัดอยูใน
เฉพาะหีบหอ ไมมีการกระจายของสะเก็ด 

ประทัด, ยุทธภัณฑท่ีใชในการ
ฝกซอม 

1.5 สารท่ีไมไวตอการระเบิด แตถาเกิดการระเบิด จะกอใหเกิดอันตรายอยาง
รุนแรง เชนเดียวกับสารในขอ 1.1 

Explosive slurries, 
emulsion, water gel (type 
E explosives) 

1.6 สารท่ีไมวองไว หรือเฉ่ือยชามาก ตอการระเบิด ซึ่งไมกอใหเกิดอันตราย
รุนแรง จากการระเบิด 

 

2. กาซ : ในรูปของเหลว อัดความดัน หรืออยูในรูปของสารละลาย ภายใตความดัน 
2.1 กาซไวไฟ กาซหุงตม 
2.2 กาซไมไวไฟ ไมเปนพิษ และไมกัดกรอน กาซไนโตรเจน 
2.3 กาซพิษ (Poisonous gas) คลอไรด, ไซยาไนด 
2.4 กาซกัดกรอน ซัลเฟอรไดออกไซด 
3. ของเหลวไวไฟ 
3.1 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟนอยกวา - 18 องศาเซลเซียส Gasoline 
3.2 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟนอยกวา - 18 ถึง 23 องศาเซลเซียส อะซีโตน 
3.3 ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟนอยกวา 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส เมธานอล 
ประเภท คําจํากัดความ ตัวอยาง 
4. ของแข็งไวไฟ ซึ่งสามารถลุกไหมไดเอง และสารท่ีเมื่อสัมผัสกับนํ้าแลว จะปลอยกาซไวไฟออกมา 
4.1 ของแข็งซึ่งขนสงในสภาวะปกติ เกิดติดไฟ และลุกไหมอยางรุนแรง ซึ่งมี

สาเหตุจากการเสียดสี  หรือจากความรอน ท่ียั งหลงเหลืออยู  จาก

กระบวนการผลิต หรือปฏิกิริยาของสารเอง 

ฟอสฟอรัส หรือไมขีดไฟ 

4.2 สารท่ีลุกติดไฟไดเอง ภายใตการขนสงในสภาวะปกติ หรือเมื่อสัมผัสกับ
อากาศแลว เกิดความรอน จนถึงลุกติดไฟ 

ฟอสฟอรัสขาว 

4.3 สารท่ีเมื่อสัมผัสกับนํ้าแลว จะปลอยกาซไวไฟออกมา หรือเกิดการลุกไหม
ไดเอง เมื่อสัมผัสกับนํ้า หรือไอนํ้า 

แคลเซียมคารไบด 
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ตารางท่ี 4  การจัดหมวดหมูของสารเคมีอันตราย (ตอ) 
ประเภท คําจํากัดความ ตัวอยาง 
5. สารออกซิไดซ และสารเปอรออกไซดอินทรีย 
5.1 สารซึ่งทําให หรือชวยใหสารอ่ืนติดไฟได โดยการใหออกซิเจน หรือสาร ไน เต รท , ไฮ โด ร เจน เป อร

ออกไซด 
 ออกซิไดซอ่ืน ซึ่งตัวมันจะติดไฟหรือไมก็ตาม  
5.2 สารประกอบอินทรียท่ีมีโครงสราง "-O-O-" ซึ่งเปนสารออกซิไดซท่ีรุนแรง 

และสามารถระเบิดสลายตัว หรือไวตอความรอน การกระทบกระเทือน 
หรือการเสียดสี 

เมทธิล เอทธิล คี โตนเปอร
ออกไซด 

6. สารพิษ และสารท่ีกอใหเกิดการติดเช้ือ 
6.1 (a) สารพิษ ไซยาไนด อาเซนิค 
6.1 (b) สารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สารประกอบของแคดเมี่ยม 
6.2 สารท่ีกอใหเกิดการติดเช้ือ วัคซีน, จุลินทรีย 
7. สารกัมมันตรังสี ยูเรเน่ียม, ไอโซโทปของรังสี

ตางๆ 
8. สารท่ีทําใหเกิดการกัดกรอน กรดซัลฟูริค กรดเกลือ 
9. สาร หรือวัตถุอ่ืน ท่ีอาจเปนอันตรายได  
9.1 สารท่ีเปนอันตราย ซึ่งยังไมจํากัดอยูในประเภทใด ใน 8 ประเภทขางตน 

แตสามารถกอใหเกิดอันตรายได 
นํ้าแข็งแหง (Dry ice) 

9.2 สารท่ีกอใหเกิดอันตราย ตอสภาวะแวดลอม   
9.3 ของเสียอันตราย   

ท่ีมา: วราภรณ (2545) 
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เครือ่งหมายเตือนสารเคมีอันตราย 
 เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย ปกติเปนเครื่องหมายสากล ท่ีเขาใจงาย อาจใชสีพ้ืน หรือขอความท่ีแตกตาง
กันไดบาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงอันตรายของสารเคมี หรือ แจงใหทราบวาเปนพ้ืนท่ีอันตราย  
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 

 

วัตถุระเบิด: ระเบิดไดเม่ือถูกกระแทกเสียดสี หรือความรอน เชน ทีเอ็นที  
ดินปน พลุไฟ ดอกไมไฟ 

 

กาซไวไฟ: ติดไฟงายเม่ือถูกประกายไฟ เชน กาซหุงตม กาซไฮโดรเจน  
กาซมีเทน กาซอะเซทีลีน 

 

กาซไมไวไฟ,ไมเปนพิษ : อาจเกิดระเบิดได เม่ือถูกกระแทกอยางแรก หรือ
ไดรับความรอนสูงจากภายนอก เชน กาซออกซิเจน กาซไนโตรเจนเหลว  
กาซคารบอนไดออกไซด 

 

ก าซพิษ  : อาจตายไป เม่ือสูดดม เชน  ก าซคลอรีน  ก าซแอมโมเนี ย  
กาซไฮโดรเจนคลอไรด 
 

 

ของเหลวไวไฟ : ติดไฟงายเม่ือถูกประกายไฟ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง ทินเนอร 
อะซิโตน ไซลิน 
 

 

ของแข็งไวไฟ : ลุกติดไฟงาย เม่ือถูกเสียดสี หรือความรอนสูงภายใน 45 นาที 
เชน ผงกํามะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไมขีดไฟ 

 

วัตถุท่ีถูกน้ําแลวใหกาซไวไฟ : เชน แคลเซียมคารไบด โซเดียม 
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วัตถุท่ีเกิดการลุกไหมไดเอง : ลุกติดไฟไดเม่ือสัมผัสกับอากาศภายใน 5 นาที 
เชน ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟต 

 
 

วัตถุออกซิไดซ : ไมติดไฟแตชวยใหสารอ่ืนเกิดการลุกไหมไดดี ข้ึน เชน 
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด โปแตสเซียมคลอเรต แอมโมเนียมไนเตรท 

 

ออรแกนิคเปอรออกไซด : อาจเกิดระเบิดไดเม่ือถูกความรอนไวตอการกระทบ
และเสียดสีทําปฏิกริยารุนแรงกับสารอ่ืน ๆ เชน อะซิโตนเปอรออกไซด 

 

วัตถุติดเชื้อ : ;วัตถุท่ีมีเชื้อโรคปนเปอนและทําใหเกิดโรคได เชน ของเสีย
อันตรายจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาท่ีใชแลว เชื้อโรคตาง ๆ 

 

วัตถุมีพิษ: อาจทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอยางรุนแรงจากการกิน การสูดดม 
หรือจาการสัมผัสทางผิวหนัง เชน อารซีนิค ไซยาไนด ปรอท สารฆาแมลง 
สารปราบศัตรูพืช โลหะหนักเปนพิษ 

 

วัตถุกอใหเกิดการระคายเคือง: อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบ
ทางเดินหายใจ ทําลายเยื่อบุผิวหนัง และเยื่อบุตา เชน กรดแก, ดางแก 

รูปท่ี 1 เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย 
ปายกํากับสารเคมี 
 บริษัทผูผลิตสารเคมีมักติดปายกํากับสารเคมี  เพ่ือแสดงถึงลักษณะของอันตรายไวท่ีฉลากของภาชนะ
บรรจุสารเคมี ซ่ึงมักประกอบไปดวยสัญลักษณตางๆกันออกไป ระบบของปายกํากับสารเคมีท่ีควรรูจักมี
ดังตอไปนี้ 
 NFPA (National Fire Protection Agency) ไดกําหนดปายกํากับสารเคมีเปน รูปเพชร ภายใน
แบงเปน 4 สี ไดแก สีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง และ สีขาว (Special hazard) โดยมี รายละเอียด คือ W 
หมายถึง สารเคมีท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา (Water reactive);   Ox หมายถึง Oxidizer; Cor หมายถึง สารเคมีท่ีมี
ฤทธิ์ Corrosive นอกจากนี้ ระบบ NFPA ยังแสดงตัวเลข 0-4 เพ่ือแสดง ระดับความรุนแรงอีกดวย  
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รูปท่ี 2 ปายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน NAPA 

 
ตารางท่ี 5  รายละเอียดความรุนแรงของสารเคมีโดยแบงตามสี และระดับตัวเลข ตามมาตรฐาน  NFPA 
(National Fire Protection Agency) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ส ี ประเภทอันตราย 0=นอยมาก 1=นอย 2=ปานกลาง 3=มาก 4=รายแรง 
แดง ติดไฟ (Flammability) ไมตดิไฟท่ี

อุณหภูมหิอง 
ติดไฟท่ี 

Fp>93 0C 
ติดไฟท่ี 

Fp>38 0C.  
แต <93 0C. 

ติดไฟท่ี 
Fp<23 0C.  
Bp>=38 0C   

หรือ 
Fp>23  0C  
แต <38 0C 

ติดไฟท่ี 
Fp<22 0C  
Bp<38 0C 

นํ้าเงิน อันตรายตอสุขภาพ 
(Health hazard) 

ไมอันตราย(Oral 
LD50 

>2000 มก./กก.) 

อันตราย
นอย(Oral 

LD50 
>500-2000 
มก./กก.) 

อันตรายปาน
กลาง(Oral 

LD50 
>50-500 
มก./กก.) 

อันตรายมาก
(Oral LD50 
>5-50 มก./

กก.) 

อันตรายถึง
ชีวิต(Oral 

LD50 
<=5 

มก./กก.) 
เหลือง ไวตอปฏิกิริยาเคมี 

(Reactivity hazard) 
ไมเกิดปฏิกิรยิาท่ี

อุณหภูมหิอง 
เกิดปฏิกิริยา 
หากมีการ

เพ่ิมอุณหภูม ิ

เกิดปฏิกิริยา
รุนแรง หากมี

การเพ่ิม
อุณหภูมิ หรือ

ความดัน 

สามารถเกิด
การระเบิดได
หากมีการเพ่ิม
อุณหภูมิ หรือ

ความดัน 

สามารถเกิด
การระเบิดได
ท่ีอุณหภูมิหอง 

ขาว ลักษณะพิเศษ (Special 
hazard) 

- - - - - 

หมายเหตุ Fp = จุดวาบไฟ (Flash point) ; Bp= จุดเดือด (Boiling point) 
ท่ีมา: Sharp (2002) 

นอกจากระบบ NFPA ปายสัญลักษณแบงประเภทสารอันตรายยังมีระบบอ่ืนๆท่ีเปนท่ีนิยมใช เชน 
HMIG (Hazardous material identification guide) เปนปายแสดงอันตรายของสารเคมีซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดย
บริษัทเอกชน Lab safety Supply, Inc. และระบบ HMIS (Hazardous material information system) 
ซ่ึงพัฒนาโดย NPCA( National Paint and Coating Association) ท้ังระบบ HMIG และ HMIS มีการใชสี 4 
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สี  โดยท่ีสามสีแรก ไดแก น้ําเงิน แดง และเหลือง เปนการระบุถึงอันตรายของสารเคมี ท่ีเกิดตอสุขภาพ การ
ติดไฟ และ ปฏิกิริยาของสารเคมี โดยมีระดับคะแนนตั้งแต 0-4 (คะแนน 0 หมายถึง สารเคมีนั้นไมกอใหเกิด
อันตราย ขณะท่ีหมายเลข 4 แสดงความอันตรายสูงสุด) ขณะท่ีสีสุดทายไดแก สีขาว จะแสดงถึง เครื่องปองกัน
สวนบุคคล  ขอแตกตางของ HMIG และ HMIS ท่ีสําคัญไดแก ในระบบ  ในชองสีน้ําเงิน ไดมีการเพ่ิมชองข้ึน 
หากในชองท่ีเพ่ิมข้ึนนี้มีเครื่องหมายดอกจัน แสดงวาสารเคมีนั้นสงมีผลในระยะยาว (Chronic or long term 
effect) 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ปายกํากับของสารเคมีตามมาตรฐาน HMIG 

ปายกํากับสารเคมีตามระบบ HAZCHEM  
 แผนปายท่ีมีสัญลักษณของรหัสสารเคมีแฮสเคม เปนท่ีนิยมใชในประเทศอังกฤษ เพ่ือใชในการขนสง
สารเคมีอันตราย  ปายดังกลาวเปนขอเสนอแนะในกรณีฉุกเฉิน เตือนใหทราบ ถึงขนาดความรุนแรง ของ
สารเคมีอันตรายนั้นๆ สําหรับเหตุการณท่ีไมคาดคิด เชน การหก รั่วไหลของสารเคมี หรือกรณีการเกิดไฟไหม 
ณ บริเวณท่ีทําการเก็บสารเคมี จําเปนตองจัดเตรียมถังดับเพลิง และอุปกรณ สําหรับดูดซับสารเคมี และสารท่ี
ใชเพ่ือทําลายฤทธิ์ หรือปรับสภาพของสารเคมี ท่ีเก็บหก หรือรั่วไหลไวใหพรอม และถูกประเภท รวมถึงชุด
ปองกัน และอุปกรณชวยเหลือตางๆ ในบริเวณท่ีจัดเก็บสารเคมีตางๆ เหลานั้น 
 ในรหัส HAZCHEM ตัวเลข 1-4 บอกใหทราบถึงวิธีการดับไฟ ท่ีเหมาะกับสารเคมีนั้นๆ ขณะท่ีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ แสดงถึงระดับความรุนแรง เครือ่งปองกัน และวิธกีารทําความสะอาด กรณีเกิดหกรั่วไหล 
 

 
 
 

       
รูปท่ี 4 ตัวอยางปายกํากับสารเคมีตามมาตรฐาน HAZCHEM 

 
ตารางท่ี 6 แสดงความหมายของตัวเลขท่ีใชในระบบ HAZCHEM 
หมายเลข ความหมาย 
1 ใหฉีดน้ําเปนลําตรง (Water jet) 
2 ใหฉีดน้ําเปนละอองคลุม (Fog) 
3 ใหใชโฟม สําหรับดบัเพลิงฉีด (Foam) 
4 ใหใชสารเคมี สําหรับดับไฟฉีด หามใชน้ํา หรือสารท่ีมีความชื้น (Dry Agent) 
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ตารางท่ี 7 แสดงความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท่ีแสดงอยูในระบบ HAZCHEM 
ตัวอักษร   ความหมาย 

อันตราย เครื่องปองกัน การทําความสะอาด 

P อาจเกิดอันตรายรายแรง หรืออาจ
เกิดระเบิดได 

สวมเครื่องชวยหายใจ และถุงมือ 
กันสารเคมี เม่ือเกิดไฟไหม 
 

ละลาย หรือชะลางดวยน้ํา 

ในปริมาณมาก  ๆใหเจือจาง 

กอนปลอยท้ิงลงทอระบาย

น้ําสาธารณะ 

 

R - 

S อาจเกิดอันตรายรายแรง หรืออาจ
เกิดระเบิดได 

สวมเครื่องชวยหายใจ เม่ือเกิด
ไฟไหม 

T - สวมเครื่องชวยหายใจ เม่ือเกิด
ไฟไหม 

W อาจเกิดอันตรายรายแรง หรืออาจ
เกิดระเบิดได 

สวมชุดปองกัน ท้ังรางกาย และ
สวมเครื่องชวยหายใจ 

X - สวมชุดปองกัน ท้ังรางกาย เก็บกัก หรือดูดซับดวย
ตั วดู ด ซับ  เพ่ื อ เก็บ ไป
ทําลาย หามปลอยท้ิง 

Y อาจเกิดอันตรายรายแรง หรืออาจ
เกิดระเบิดได 

สวมเครื่องชวยหายใจ เม่ือเกิด
ไฟไหม 

Z - สวมเครื่องชวยหายใจ และถุงมือ 
กันสารเคมี เม่ือเกิดไฟไหม 

E พิจารณาอพยพ ใหหางจากจุดเกิดเหต ุ

การจัดการสารเคมีเฉพาะเรื่อง   
 1) การจัดการสารเคมีท่ีเปนสารพิษ (Toxic chemicals) 
 การพิจารณาระดับความเปนพิษของสารเคมีอาจพิจารณาจากคา TLV (Threshold limit values) 
หรือ PEL(Permissible exposure limits) ซ่ึงกําหนดระดับความเขมขนของสารเคมีสูงสุดท่ีมีไดในอากาศ 
โดยปกติสารเคมีถูกจัดเปนสารพิษ (Toxic chemicals) เม่ือมีคา TLV หรือ  PEL ต่ํากวา 50 ppm   
 นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาความเปนพิษของสารเคมีจากคา LD50 (Lethal dose) หรือ LC50 

(Lethal concentration) โดยท่ี LD50 เปนการระบุความเขมขนของสารเคมีท่ีใหสัตวทดลองตายลง 50 % 

โดยสัตวทดลองไดรับสารเคมีนั้นโดยการกิน การฉีด หรือการดูดซึม (Absorption) หรือ การหายใจ ขณะท่ี  

LC50  เปนการระบุความเขมขนของสารเคมีท่ีใหสัตวทดลองตายโดยการหายใจเทานั้น ปกติคาเหลานี้จะมีระบุ

อยูในขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS) ของสารเคมีนั้นๆ 

 

 



 

 

 

 

 

 (ราง)คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 

 

กลุมทรัพยากรประมง 
หนา 38 จาก 61 

 

ตารางท่ี 8 ระดับความเปนพิษของสารเคมีพิจารณาจากคา LD50หรือ LC50 

ระดับความเปนพิษ การกิน (มก./กก.) * ทางลมหายใจ การดูดซึม (มก./กก.)* 
รุนแรง <=1 <10 ppm <=5 
มาก 1-50 10-100 ppm 5-50 
ปานกลาง 50-500 100-1,000 ppm 50-500 
นอย 500-5,000 1,000-10,000 ppm 500-5,000 

หมายเหตุ  * หมายถึง น้ําหนักเปน มก.ของสารเคมี ตอน้ําหนัก  1 กก.ของสัตวทดลอง ท้ังนี้การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
 สารพิษ ตองทําในตูดูดควันเทานั้น รวมท้ังผูปฏิบัติงานตองใชเครื่องปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 
 2) การจัดการสารเคมีไวไฟ (Flammable chemicals) 
 สารเคมีไวไฟหมายถึงสารเคมีท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash point) ท่ีอุณหภูมิต่ํากวากวา 93.3 0ซ.   ถือเปนสารเสี่ยงตอ
การติดไฟ และอาจกอใหเกิดความเสียหายจากเพลิงไหมได การจัดเก็บสารเคมีไวไฟควรเก็บในตูเก็บสารเคมีสําหรับ
สารเคมีไวไฟเทานั้น ควรเปดตูเม่ือจําเปนเทานั้น การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีไวไฟ ตองทําในตูดูดควันเทานั้น 
หลีกเลี่ยงอุปกรณท่ีกอใหเกิดประกายไฟ 
ตารางท่ี 9 ตัวอยางจุดวาบไฟ และจุดชวาล ของสารเคมีบางชนิด 

สารเคมี จุดวาบไฟ 0C จุดชวาล  0C 
n-hexane -22.7 260 
Acetone -9.4 537 
Methanol 12.2 464 
Ethanol 12.7 422 

ท่ีมา: สุทธิเวช (2547) 
หมายเหตุ  จุดวาบไฟ (Flash point) หมายถึง อุณหภูมิต่ําสุดท่ีของเหลว หรือ ของแข็งติดไฟ โดยอาศัยประกายไฟ จุดชวาล 
  (Autoignition point) หมายถึงอุณหภูมิต่ําสุดท่ีของเหลว หรือ ของแข็งติดไฟ  โดยไมตองอาศัยประกายไฟ  
 3) การจัดการสารเคมีท่ีไวตอปฏิกิริยาเคมี (Reactive chemicals) 
 สารเคมีท่ีไวตอปฏิกิริยาเคมี ไดแก สารจําพวก Oxidizer, Organic peroxide และสารท่ีระเบิดได 
(Explosive) การเคลื่อนยายสารเหลานี้ตองทําดวยความระมัดระวัง ควรเก็บแยกจากสารประเภทอ่ืน 
นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการผสมสารเหลานี้ เขากับสารเคมีตัวอ่ืนโดยไมจําเปน การปฏิบัติงานกับสารในกลุมนี้ควร
ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 
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 4)การจัดการสารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน และอันตรายตอการสัมผัส (Corrosive chemicals and 
contact hazard chemicals) 
 สารเคมีท่ีมีฤทธิ์กัดกรอน ในท่ีนี้หมายถึงสารเคมีท่ีมีผลทําลายหรือเปลี่ยนแปลงเซลลสิ่งมีชีวิต 
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสารเคมีท่ีสามารถกัดกรอนโลหะอีกดวยการปฏิบัติงานกับสารในกลุมนี้ควรทําในตูดูด
ควัน รวมท้ังควรใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม 
 5) การจัดการสารท่ีกอมะเร็ง (Carcinogens) 
 ขอมูลเก่ียวกับสารกอมะเร็ง สามารถสืบคนไดจากหนวยงานท่ีศึกษา และทําวิจัยเก่ียวกับมะเร็ง ท่ีสําคัญ ไดแก 
IARC (The International Agency for Research on Cancer)  ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตองคกรอนามัยโลก ( World Health 
Organization)  ท้ังนี้ IARC ไดแบงสารกอมะเร็งออกเปนหลายหมวดหมู ข้ึนอยูกับความสามารถกอมะเร็งของสารนั้น  ๆรายชื่อ
สารเคมีท่ีอาจกอใหเกิดมะเร็ง ซ่ึงสามารถตรวจคนไดท่ี http://www.iarc.fr  นอกจากนี้อาจสืบคนสารกอมะเร็งไดจาก 
http://www.cdc.gov/niosh/npotocca.html ซ่ึงเปนเว็บไซดของสถาบันความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพแหงชาติ  
(National Institute for Occupational Safety and Health)  หรื อ NIOSH หน วยงานภายใต กรมสุ ขภาพและบริ การ 
(Department of Health and Human Service) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตารางท่ี 10  สารกอใหเกิดมะเร็ง (Carcinogen)  ตามมาตรฐาน NIOSH ท่ีพบในหองปฏิบัติการสังกัดสํานักวิจัยและพัฒนา ประมงชายฝง 
ชนิด วัตถุประสงคในการใช 
แคดเม่ียมผง วิเคราะหไนเตรทในน้ํา 
ใยแกว (Glass wool) * วิเคราะหไนเตรทในน้ํา 
Chloroform -ยาสลบปลา 

-สกัด DNA ในการทํา PCR 
Potassium dichromate -วิเคราะห Organic carbon ในดิน 

-วิเคราะห COD ในน้ํา 
Formaldehyde รักษาโรคพาราสิตปลา 

* จัดอยูในกลุม 2B ตามมาตรฐานของ IARC 
 การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารกอมะเร็ง ควรทําในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวใหโดยเฉพาะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาว
ตองมีขอบเขตท่ีแนชัด และมีปายประกาศท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานทําไดเฉพาะบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรม
เก่ียวกับสารกอมะเร็งเทานั้น การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารกอมะเร็ง ควรใชสารกอมะเร็งในปริมาณท่ีนอย
ท่ีสุด เทาท่ีกําหนดในคูมือปฏิบัติงานเทานั้น รวมท้ังควรทําความสะอาด พ้ืนท่ีทํางานทุกครั้งภายหลังการ
ปฏิบัติงาน 
 6) การจัดการทอบรรจุกาซ (Compressed gas cylinders) 
 หองปฏิบัติการท่ีมีการใชทอบรรจุกาซ ควรมีการระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากอันตรายซ่ึงอาจเกิดไดจาก
ตัวกาซเอง กาซบางตัวอาจติดไฟงาย บางตัวกอใหเกิดการระเบิด นอกจากนี้การบรรจุกาซไวในทอความดันสูง ก็เปน
อันตรายเนื่องจากแรงดันของกาซภายในทอ หากเกิดการเสียหายบริเวณวาลวเปดปด แรงดันกาซท่ีพุงออกมาทําให
ทอบรรจุกาซเปรียบไดกับทอจรวดทีเดียว จําเปนตองมีการปองกันการลม หรือ กระแทก โดยการผูกคลองดวยโซรัด
กับฝาผนัง การเคลื่อนยายทอบรรจุกาซ ควรปดฝาหุมวาลวกอนทุกครั้ง  ควรใชอุปกรณท่ีเหมาะสมในการเคลื่อนยาย 
เชน รถเข็น ไมควรใชมือยกบริเวณวาลวเพ่ือปองกันการเสียหายของวาลว 
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รูปท่ี 5 ทอบรรจุกาซ 

อุปกรณจําเปนเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 1) ระบบระบายอากาศ (Ventilation) 

หองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมีควรมีการระบายอากาศท่ีดี  การระบายอากาศในหองปฏิบัติการ 
โดยท่ัวไปไมควรนอยกวา 6 เทาของขนาดหอง ตอชั่วโมง  
 2) ตูดูดควัน (Fume hood) 

การปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับสารเคมีอันตราย ตองทําในตูดูดควันเทานั้น  ตูดูดควัน ตองสามารถดูดอากาศได
ไมนอยกวา 80-120 ฟุต /นาที เม่ือฝาตู (Sash) เปดท่ีระดับ 18 นิ้ว การใชตูดูดควันควรมีขอพึงปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ระหวางปฏิบัติงาน ฝาตูดูดควัน (Sash) ตองเปดไมเกิน 18 นิ้ว 
 (2) อุปกรณ สารเคมีท่ีใชปฏิบัติงานในตูดูดควัน ควรอยูหางจากขอบฝาตู เขาไปดานใน อยางนอย 6 นิ้ว 
 (3) ควรเปดพัดลมของตูดูดควันใหทํางานตลอดเวลาท่ีมีสารเคมีอยูภายในตูดูดควัน 
 (4) ไมควรใชตูดูดควันเปนท่ีเก็บสารเคมี  
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6  ตูดูดควัน 

 3) ตูเก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage) 
 สารเคมีท่ีใชเปนตัวทําละลาย เชน Acetone, ether, alcohol  รวมท้ังกรด Glacial acetic acid 
สวนใหญมักเปนสารไวไฟ ควรจัดเก็บในท่ีหางจากประกายไฟ รวมท้ังควรแยกเก็บจากสารเคมีอ่ืนๆ  โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งสารเคมีในกลุมท่ีเปน oxidizer อุปกรณท่ีใชเก็บสารเคมีในกลุมนี้ไดแก ตูเก็บสารละลายไวไฟ   ในสวน
สารเคมีท่ีงายตอการเกิดระเบิดควรเก็บในตู แตแยกใหอยูบริเวณนอกอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 ตูเก็บสารละลายไวไฟ 
  
 4) อางลางตา และท่ีลางตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower) 
 อางลางตา และท่ีลางตัวฉุกเฉินเปนอุปกรณจําเปนสําหรับทุกหองปฏิบัติการ ใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมี
อันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเขาตา ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพตอผูปฏิบัติงานได   สถานท่ี
ติดตั้ง  อางลางตา และท่ีลางตัว ควรอยูในระยะหางไมเกิน 10 วินาที จากจุดปฏิบัติงาน ไมควรวางสิ่งของกีดขวางเสนทาง 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก ควรใชระยะเวลาการลางตา หรือลางตัวไมต่ํากวา 15 นาที เพ่ือใหแนใจวา
สารเคมีไดถูกชะลางจนหมด                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 รูปท่ี 8 อางลางตา และท่ีลางตัวฉุกเฉิน 
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 5) อางลางอุปกรณ (Laboratory sink) 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ตองลางมือ  ดวยสบูและน้ําสะอาดทุกครั้งภายหลังจากการ

ถอดถุงมือ และเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน  รวมท้ังเม่ือผิวหนังสัมผัสกับสารเคมี   อางลางมือยังใชในการลาง
อุปกรณในหองปฏิบัติการท่ีแปดเปอนสารเคมีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 อางลางอุปกรณ 

อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ (Personal protective equipment) หรือ PPE 
 อุปกรณปองกันสวนบุคคลในหองปฏิบัติการ ประกอบไปดวยอุปกรณเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด
กับลูกตา (Eye protection), เครื่องปองกันหนา เสื้อ รองเทา ถุงมือ และหนากากกันสารพิษ เปนตน การใช 
อุปกรณเหลานี้ควรใชควบคูไปกับการจัดการและมาตรการดานความปลอดภัยอ่ืนๆในหองปฏิบัติการ เนื่องจาก
ไมมีอุปกรณใดท่ีสามารถปองกันอันตรายได 100 % 
อุปกรณปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับลูกตา (Eye protection) 
 อุปกรณเหลานี้ประกอบ ไปดวยแวนตาประเภทตางๆ (Glasses, goggles, shield) ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการใช
เพ่ือปองกันอันตรายในระดับท่ีแตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามควรมีการทําความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ
เหลานี้อยางสมํ่าเสมอ  
 บางหองปฏิบัติการกําหนดใหผูปฏิบัติงานตองใสแวนตาตลอดเวลา ยกเวนหากมีการเทสารเคมีตอง
เปลี่ยนมาใช Goggles  
 

 

 

 

 
รูปท่ี 10 แวนตาใชในหองปฏิบัติการ 
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 เสื้อกาวน  (Laboratory coat) ใชสวมทับชุดปกติระหวางปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันการปนเปอน จากฝุน ผง 
ตลอดจนการหก กระเซ็นของสารเคมี   เสื้อกาวนควรใชเนื้อผาท่ีเปนผาฝาย หรือทําจากใยสังเคราะหประเภท Tyvek 
หรือ Nomex ไมควรใชวัสดุประเภท Rayon หรือ Polyester เนื่องจากเปนวัสดุท่ีติดไฟงาย ซ่ึงจะกอใหเกิดอันตราย
ตอผูสวมใส ควรไดมีการทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางสมํ่าเสมอ และควรถอดเสื้อกาวนออกทุกครั้งเม่ือออกจาก
หองปฏิบัติการเพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารเคมี 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 เส้ือกาวน 

 รองเทา ควรสวมรองเทาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ รองเทาท่ี ใชสวมใสใน
หองปฏิบัติการ ควรเปนรองเทาท่ีปกปดนิ้วเทา อยางนอยดานบนของรองเทาควรทําจากหนังสัตว หรือ วัสดุ
ประเภท Polymeric เพ่ือปองกันเทากรณีเกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ท้ังนี้ไมควรใสรองเทาแตะ รองเทา
ผาหรือรองเทาสนสูง   
 ถุงมือ ถุงมือท่ีใชในหองปฏิบัติการแบงไดเปนหลายประเภท การจะเลือกใชถุงมือประเภทใด ข้ึนอยูกับ
ชนิด และประเภทของสารเคมีท่ีจะตองปฏิบัติงานดวย  หลีกเลี่ยงการใชถุงมือกันความรอนหรือความเย็นท่ีทํา
จากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเปนวัสดุท่ีอาจกอใหเกิดมะเร็ง (carcinogen) ถุงมือท่ีใชกันสารเคมี ควรทําจาก
ยางธรรมชาติ หรือ วัสดุประเภท Neoprene, Polyvinyl chloride, Nitrile Butyl  ถุงมือท่ีใชกับงานทาง
ชีววิทยามักทําจาก Vinyl หรือ Latex อยางไรก็ตามหลักในทางปฏิบัติท่ีสําคัญ กอนใชถุงมือทุกครั้งควรตรวจ
สภาพของถุงมือกอนใช  นอกจากนี้เม่ือเลิกใช กอนท่ีจะถอดถุงมือออกควรลางมือ  ถอดถุงมือทุกครั้งเม่ือออก
จากหองปฏิบัติการ และไมควรไปจับอุปกรณตางๆ เชน ลูกบิดประตู  โทรศัพท ปากกา ขณะท่ียังสวมใสถุงมือ 
ท้ังนี้เพ่ือปองกันการปนเปอนของสารเคมีไปยังอุปกรณเหลานั้น 
 อุปกรณชวยหายใจ และหนากากปองกันไอระเหย  (Respirator and face mask) อุปกรณชวยหายใจ 
และหนากากปองกันไอระเหย เปนอุปกรณใชเม่ือตองปฏิบัติงานกับสารเคมี ท่ีมีไอ เปนอันตรายตอระบบทางเดิน
หายใจ เชน สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอรมาลิน เปนตน  
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รูปท่ี 12 หนากากปองกันไอระเหย 

การจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการท่ีมีสารเคมีอันตราย ควรไดรับ
การฝกอบรมในหัวขอท่ีเก่ียวของกับอันตราย และการปองกันตนเอง เชน 
 (1) การจัดการสารเคมีในหองปฏิบัติการ 
 (2) สารกอมะเร็ง และการดําเนินงาน 
 (3) ขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ 
ผลการอบรมของผูปฏิบัติงานควรทําการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบภายหลัง 
การตรวจสุขภาพประจําป ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีอันตราย ควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 
หรือไดรับการตรวจสุขภาพจากแพทยโดยทันที เม่ือมีอาการผิดปกติ เกิดข้ึนกับรางกาย โดยเชื่อวาอาจมีสาเหตุ
เกิดจากการไดรับสารเคมี 
ขอควรปฏิบัติเม่ือเกิดการหกรั่วไหล (Spill) ของสารเคมีภายในหองปฏิบัติการ อุปกรณปองกันท่ีใชในเม่ือตอง
ทําความสะอาดสารเคมีหกรั่วไหล 
 (1) แวนตาปองกันสารเคมี (Safety glasses) 
 (2) เสื้อกาวน หรือผายางกันเปอน 
 (3) ถุงมือชนิดทนสารเคมี 
 (4) รองเทา ควรเปนรองเทาชนิดหุมสน ไมควรใสรองเทาแตะ 
 (5) อุปกรณชวยหายใจ กรณีท่ีสารเคมีท่ีหกราดกอใหเกิดกาซพิษ จําเปนตองใชอุปกรณชวยหายใจใน
การเขาไปทําความสะอาด 
 (6) อุปกรณทําความสะอาด เชน ไมถูพ้ืน ฟองน้ํา กระปองน้ํา สารเคมีท่ีนิยมใชทําความสะอาด เม่ือ
เกิดการหกรั่วไหล (Spill) ของสารเคมี 
 Calcium bentonite ใชไดกับสารเคมีสวนใหญยกเวน Hydro fluoric acid 
 Sodium bisulfate, Monosodium phosphate ใชกับสารเคมีท่ีเปนดาง 
 Sodium bicarbonate, Sodium carbonate, Calcium carbonate ใชกับสารเคมีท่ีเปนกรด 
 ถานกัมมันต (Activated carbon) สามารถใชกับสารเคมีในกลุมท่ีเปนตัวทําละลาย 
 Sodium thiosulfate ใชกับสารเคมีกลุมไซยาไนด (Cyanides) 
 ของเสียอันตราย (Hazardous waste) ของเสียจากหองปฏิบัติการท่ีถือวาเปนของเสียอันตราย
ข้ึนอยูกับชนิดของสารเคมีท่ีนํามาใช ซ่ึงโดยท่ัวไปของเสียอันตรายมักมีลักษณะเปนของเสียท่ีติดไฟงาย 
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(Ignitable waste) หรือมีฤทธิ์กัดกรอน (Corrosive waste) หรือ ของเสียท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาเคมี (Reactive 
waste) เชน กอใหเกิดการระเบิด เปนตน หรือของเสียจากสารเคมีท่ีเปนพิษ (Toxic waste)   
 ของเสียไมอันตราย (Non-hazardous waste) อยางไรก็ตามยังมีของเสียจากสารเคมีอีกหลาย
ชนิดไมถูกจัดวาเปนของเสียอันตราย (Non-hazardous waste) ซ่ึงไดแก ของเสียท่ีเกิดจากสารเคมีท่ีไม
กอใหเกิดมะเร็ง และเปนสารเคมีท่ีมีคา Oral rat LD50 toxicity สูงกวา 500 มก./กก ซ่ึงของเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
สารเหลานี้ หากมีปริมาณไมมากนัก สามารถท้ิงไดโดยไมตองผานการบําบัดแตอยางใด  รายชื่อสารเคมีท่ีไมถูก
จัดวาเปนของเสียอันตราย ดูจากตารางท่ี 11 
ตารางท่ี 11 รายชื่อของเสียไมอันตราย (Non-hazardous waste) 

Agar Dextrose 
Albumen Diethylene glycol 
Aluminum oxide Exchange resin 
Aluminum Extract, malt 
Aluminum Extract, yeast 
Amini acids  Ferric sulfate 
Ammonium phosphate Ferric nitrate 
Ammonium lactate Ferric chloride 
Ammonium sulfamate Ferrous chloride 
Ammoniumsulfate Ferrous ammonium sulfate 
Ammonium carbonate Galactose 
Ammonium chloride Glucose 
Ammonium bicarbonate Glutamic acid 
Ammonium acetate Graphite 
Ammonium molybdate Gum arabic 
Ascorbic acid Gum gualac 
Beef extract Hecadecane 
Benzoic acid Hematoxylin 
Blood agar base Hemo-de 
Boric acid Iron  oxide 
Brain heart infusion  Kaolin 
Brillant blue Kodak stop bath 
Brom phenol blue Lactic acid 
Broth nutrient Laryl sulfate 
Buffer solution Lithium sulfate 
Calcium floride Lithium chloride 
Calcium oxide Lithium carbonate 
Calcium sulfate Lithmus mild 
Calcium lactate Lyson 
Calcium chloride Magnesium chloride 
Calcium citrate Magnesium citrate 
Calcium phosphate Magnesium borate 
Calcium carbonate Magnesium carbonate 
Camphor Magnesium phosphate 
Casamino acid Magnesium lactate 
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ตารางท่ี 11 รายชื่อของเสียไมอันตราย (Non-hazardous waste) (ตอ) 

Cellulase Magnesium oxide 
Cerelose (Glucose) Magnesium sulfate 
Charcol , animal Malic acid 
Chloresterol Manganese sulfate 
Chromatographic absorbent Manganese chloride 
Citric acid Manganese dioxide 
Cobalt oxide Manganese acetate 
Copper oxide Mannose 
Crystal violet Methyl  red 
Cupric acetate Methyl salicylate 
Methylene blue Sodium tartrate 
Molybdic acid Sodium tungstate 
Nitictinic acid Sodium thiosulfate 
Oleic acid Sodium thioglycollate 
Orcinol Stearic acid 
Pepsin Strontium phosphate 
Petrolatum Strontium sulfate 
Potassium bitartrate Strontium carbonate 
Potassium bisulfate Succinic acid 
Phosphotungstic acid Sugars 
Phthalic acid  Sulfur 
Potassium bicarbonate Tartaric acid 
Potassium citrate Thymol 
Potassium bromate Tin oxide 
Potassium acetate Trypticase 
Potassium carbonate Urea 
Potassium  bromide Zinc oxide 
Potassium phosphate  
Potassium lactate  
Potassium sodium tartate  
Potassium  iodide  
Potassium sulfocyanate  
Potassium sulfite  
Potassium sulfate  
Riboflavis  
Salicylic acid  
Sodium lactate  
Sodium iodide  
Sodium dodecyl sulfate  
Sodium phosphate  
Sodium formate  

 

ตารางท่ี 11 รายชื่อของเสียไมอันตราย (Non-hazardous waste) (ตอ) 
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Sodium salicylate  
Sodium sulfate  
Sodium  succinate  
Sodium silicate  
Sodium citrate  
Sodium chloride  
Sodium benzoate  
Sodium ammonium phosphate  
Sodium acetate  
Sodium bicarbonate  
Sodium bisulfate  
Sodium  bromide  
Sodium borate  
Sodium sulfite  

ท่ี ม า : Office of safety and environmental health hazardous materials management, Auburn 
university (1997)   
 
การจัดการของเสียสารเคมีบางชนิด 
 กรด และ ดาง (Acid/Base) ของเสียท่ีเปนกรด และดางสามารถกําจัดความเปนพิษโดยทําใหเปน
กลาง (Neutralization) กอนปลอยท้ิง ขอควรระวัง การกําจัดของเสียประเภทนี้ควรทําในตูดูดควันท่ีมีกระจก
ก้ัน รวมท้ังควรสวมเครื่องปองกันท่ีเหมาะสม เชน ถุงมือ เสื้อกาวน แวนตาเพ่ือปองกันสารเคมีกระเด็นเขาตา  
 Acetonitrile เปนสารทําละลายนิยมใชในหองปฏิบัติการ HPLC เชน ในการตรวจสารปฏิชีวนะ
ตกคางในเนื้อกุง เปนตน จัดเปนสารท่ีอันตรายและติดไฟได (Flammable) Acetonitrile สามารถเปน
อันตรายตอรางกาย จากการสัมผัสทางผิวหนัง การเขาสูรางกายทางชองปาก และจากการหายใจ นอกจากนี้
รางกายยังสามารถเปลี่ยน Acetonitrile เปน Cyanide ได 
การกําจัดการปนเปอนของ Acetonitrile ควรทําในตูดูดควัน เพ่ือไลแอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา 
ข้ันตอนปฏิกิริยา 
              H2O, OH- 

CH3CN                   CH3CONH2 

                         NaOH 
CH3CONH2                             CH3COO-Na+       +      NH3 

                           HCl 
CH3COO-Na+                   CH3COOH      +      NaCl 

ข้ันตอน 
 เจือจางสารละลาย Acetonitrile  ดวยน้ําใหมีความเขมขนตํ่ากวา 10% (V/V) เติมสารละลาย  
10 M Sodium hydroxide ในสัดสวน 2.5 mol Sodium hydroxide ตอ 1 mol Acetonitrile 
คนใหเขากันปรับอุณหภูมิสารละลายใหเปน 80 oC นาน 70 นาที ท้ิงใหเย็น ปรับใหเปนกลาง pH 5-9 โดยใช
 กรดเกลือ (Hydro chloric acid ) ผลทายสุดของปฏิกิริยาไดเปนกรดน้ําสมเจือจาง และเกลือ
สามารถท้ิงไดตามปกติ 
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 Ethidium bromide (EB) เปนสารท่ีกอให เกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen) ใช ใน
หองปฏิบัติการตรวจโรคไวรัสกุงทะเล โดยวิธี PCR   โดยปกติใช EB ในการเตรียม Electrophoresis gel ซ่ึง
ในกรณีนี้ EB ท่ีใชมีปริมาณนอย และไมถือวาเปนของเสียอันตราย ยกเวนกรณีการใชในความเขมขนสูง   
โดยท่ัวไปถือหลักวาหากมีปริมาณนอยกวา  0.1% สามารถท้ิงได หากปริมาณมากกวา หรือ เทากับ 0.1 % 
ตองกําจัดโดยการเผา (Incineration)  
 การกําจัดการปนเปอนของ EB ในสารละลายเดิมนิยมใชคลอร็อก Clorox (Sodium hypochlorite, 
5%) ปจจุบันมีรายงานวาวิธีการดังกลาวไมสามารถลดพิษไดดีเทาท่ีควร จึงเปลี่ยนมาใชวิธี S&S Extractor 
และการใชสารเคมีชนิดอ่ืนทดแทน 
 การกําจัดการปนเปอนโดยใช  S&S Extractor S&S Extractor หรือ Schleicher and Schuell 
Filter Kit เปนอุปกรณการกรอง ซ่ึงมีไสกรองเปนถานกัมมันต (Activated charcoal) เพ่ือดูดซับ EB อยางไร
ก็ตามแมวาสามารถท้ิงสารละลายท่ีผานการกรองไดทันที แตการกําจัดไสกรองท่ีมีการปนเปอนของ EB 
จําเปนตองนําไปกําจัดโดยการเผา 

 
รูปท่ี 13  S&S Extractor 
 
 การกําจัดการปนเปอนโดยใชสารเคมีทําในตูดูดควัน ควรใสถุงมือยาง เสื้อ และแวนตา การเตรียมสารเคมี
Decontamination Solution เติม 20 มล. Hypophosphorus acid 50% ลงใน สารละลายท่ีมี Sodium nitrate 
4.2 กรัม ในน้ํากลั่น 300 มล.คนสารละลายใหเขากันควรเตรียมสารละลายน้ําทุกครั้งกอนใชการกําจัดการปนเปอน 
(decontamination) ของ EB ในสารละลายสําหรับสารละลาย ท่ีมีความเขมขนของ EB มากกวา 0.5 มก./มล. ให 
เจือจางลงใหมีความเขมขนต่ํากวา 0.5 มก./มล. เติมสารละลาย Decontamination Solution ลงไปจนไดความ
เขมขน 25 % ( ยกตัวอยางเติมสารละลาย Decontamination Solution 25 มล. ในสารละลาย EB  75 มล.) คน
ใหเขากัน แลวท้ิงไวนาน 20 ชั่วโมงตรวจวายังมีคงเหลือหรือไม  โดยใช Fluorescence  ถาพบวายังมีสารตกคางให
เริ่มข้ันตอนใหมหากพบวาไมมีสารตกคาง ใหทําใหเปนกลางโดยใส Sodium bicarbonate จากนั้นสามารถท้ิงของ
เสี ยนี้ ได โดยถือเป นของเสี ยไม อั นตราย (Non-hazardous aqueous waste) การกํ าจั ดการปน เป อน 
(decontamination) ของ EB ตามพ้ืนผิวภาชนะจุมกระดาษเช็ดมือลงใน สารละลาย Decontamination Solution 
แลวนําไปเช็ดบริเวณภาชนะ หรือพ้ืนผิวท่ีมีการปนเปอน  จากนั้นเช็ดออกดวยกระดาษเช็ดมือชุบน้ํา ไมต่ํากวา  
5 ครั้ง (เปลี่ยนกระดาษเช็ดมือทุกครั้ง) นํากระดาษเช็ดมือท้ังหมดไปแชในสารละลาย Decontamination 
Solution นาน 1 ชั่วโมงตรวจวายังมีคงเหลือหรือไม  โดยใช Fluorescence  ถาพบวายังมีสารตกคางใหเริ่ม
ข้ันตอนใหมหากพบวาไมมีสารตกคาง ใหทําใหเปนกลางโดยใส Sodium bicarbonate จากนั้นสามารถท้ิงของเสีย
นี้ไดโดยถือเปน ของเสียไมอันตราย (Non-hazardous aqueous waste)  
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  Potassium dichromate (K2Cr2O7) ถื อ เป น ส า ร  Oxidizing agent แ ล ะ  US EPA 
(United States Environmental protection agency) ถือเป นของเสีย ท่ี เป น โลหะหนัก   ผงฝุนของ 
Potassium dichromate ถือเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogen) ในการกําจัดใชการตกตะกอนโครเมียม ออก
จากสารละลาย อยางไรก็ตามตะกอนโครเมียมท่ีเกิดข้ึนจําเปนตองสงไปกําจัดโดยหนวยงาน หรอื บริษัทเอกชน
ท่ีรับกําจัดของเสียท่ีเปนโลหะหนักโดยเฉพาะ 

  Formaldehyde แ ล ะ  Formalin (37-40 % Formaldehyde ใ น  5 -1 2  % 
Methanol) เปนสารท่ีนิ ยมใช ในการเก็บรักษาตัวอย าง และใช ในการฆ าเชื้ อหน วยงาน EPA จัด 
Formaldehyde เปนสารพิษ เปนสารท่ีติดไฟ และมีฤทธิ์กัดกรอน (Corrosive) เปนพิษในระดับปานกลาง 
หากสูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง การกําจัดการปนเปอนของ Formaldehyde และ Formalin โดยการใช
ผลิตภัณฑชื่อ ALDEX ซ่ึงสามารถปรับสภาพ Formaldehyde และ Formalin ใหอยูในสภาพไมเปนพิษได 

ตารางผนวกท่ี 1 สารเคมีท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซด 
 

ก. สารเคมีท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซดและเกิดการระเบิดจากโดยไมคํานึงถึงระดับความเขมขน 
   (Chemicals that form explosive levels of peroxides without concentration)  

Butadine Divinylacetylene Tetrafluoroethylene Vinylidene chloride 

Choloprene  Isopropyl ether    

 
ข. สารเคมีท่ีกอใหเกิดการระเบิดจากเปอรออกไซดเม่ือถึงระดับความเขมขน (Chemicals that form 
explosive levels of peroxides on concentration. Note: may occur through evaporation) 
Acetal Diacetylene 3-Methyl-1-butanol Tetrahydrofuran 

Actealdehyde Dicyclopentadine Methylcyclopentane Tetrahydronaphthalene 

Benzyl alcohol Diethyl ether Methyl isobutyl ketone Vinyl ethers 

2-Butanol Diethylene glycol dimethyl ether (diglyme) 4-Methyl-2-pentanol Other secondary alcohols 

Cumene Dioxanes 2-pentanol  

Cyclohexanol Ethylene glycol dimethyl ether (glyme) 4-Penten-1-ol   

2-Cyclohexen-1-ol 4-Heptanol 1-Phenylethanol  

Cyclohexene 2-Hexanol 2-Phenylethanol  

Decahydronaphthalene Methylacetylene 2-Propanol  

 

ค.  สารเคมีท่ีสามารถกอใหเกิดเปอรออกไซด 
(Chemical that may autopolymerize as result of peroxide accumulation ) 

Acrylic acid Chlorotrifluoroethylene Vinyl acetate Vinyladiene chloride 

Acrylonitrile Methyl methacrylate Vinylacetylene  
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Butadiene Styrene Vinyl chloride  

Chloroprene Tetrafluoroethylene Vinylpyrdine  

ง. สารเคมีท่ีเชื่อวาสามารถกอใหเกิดเปอรออกไซด (Chemicals that may form peroxides but cannot clearly be 
placed in sections 1-3 ) 

Acrolein n-Butyl phenyl ether Di-n-propoxynethane n-Methylpenetole 

Allyl ether n-Butyl vinyl ether 1-2-Epoxy-3-isopropoxy 
propane - 

2-Methyltetrahydrofuran 

Allyl ethyl ether Chloroacetaldehyde 
diethylacetal 

  1,2-Epoxy-3-phenoxy 
propane 

3-Methoxy-1-butyl acetate 

Allyl phenyl ether 2-Chlorobutadiene  p-Ethoxyacetophenone  3-Methoxyehtyl acetate 

p-(n-Amyloxy) benzoyl 
chloride 

1-(2-Chloroethoxy)-2-
phenoxyethane 

1-(2-Ethoxyethoxy) ethyl 
acetate 

2-Methoxyethyl vinyl ether 

n-Amyl ether Chloroethylene 2-Ethoxyethyl acetate Methoxy-1,3,5,7-cycloocta 
tetraene 

Benzyl n-butyl ether Chloromethyl methyl ether (2-Ethoxyethyl)-o-benzoyl 
benzoate 

beta-Methoxyproponitrile 

Benzyl ether b-Chlorophenetole 3-Ethoxyopropionitrile m-Nitrophenetole 

Benzyl ethyl ether o-Chlorophenetole 2-Ethylacryladehyde oxime 1-Octene 

Benzyl methyl ether p-Chlorophenetole 2-Ethylbutanol Oxybis(2-ethyl acetate) 

Benzyl 1-napthyl ether Cyclooctene Ethyl beta-ethoxypropionate Oxybis(2-ethyl benzoate) 

1,2-Bis(2-chloroethoxy) 
ethane  

Cyclopropyl methyl ether 2-Ethylhexanal beta, beta-Oxydipropionitrile 

Bis(2 ethoxyethyl) ether Diallyl ether Ethyl vinyl ether 1-Pentene 

Bis(2-(methoxyethoxy) ethyl 
ether 

p-Di-n-butoxybenzene Furan Phenoxyacetyl chloride 

Bis(2-chloroethyl) ether 1,2-Dibenzyloxyethane 2,5-Hexadiyn-1-ol alpha-Phenoxypropionyl 
chloride 

Bis(2-ethoxyethyl) adipate p-Dibenzyloxybenzene 4,5-Hexadien-2-yn-1-ol Phenyl o-propyl ether 

Bis(2-ethoxyethyl) phthalate 1,2-Dichloroethyl ethyl ether n-Hexyl ether p-Phenylphenetone 

Bis(2-methoxyethyl) 
carbonate 

2,4-Dichlorophenetole p,o-Iodophenetole n-Propyl ether 

Bis(2-methoxyethyl) ether Diethoxymethane Isoamyl benzyl ether n-Propyl isopropyl ether 

Bis(2-methoxyethyl) 
phthalate 

2,2-Diethoxypropane Isoamyl ether Sodium8,11,14-eicosatetraenoate 

ง. สารเคมีท่ีเชื่อวาสามารถกอใหเกิดเปอรออกไซด (Chemicals that may form peroxides but cannot clearly be 
placed in sections 1-3) (ตอ) 

 Diethyl ethoxymethylenemalonate Isobutyl vinyl ether Sodium ethoxyacetylide 

Bis(2-methoxymethyl) 
adipate 

Diethyl fumerate  Isophorone Tetrahydropyran 



 

 

 

 

 

 (ราง)คูมือมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการใชสัตวน้ําเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร 

 

กลุมทรัพยากรประมง 
หนา 51 จาก 61 

 

Bis(2-n-butoxyethyl) 
phthalate 

Diethyl acetal beta-
isopropoxypropionitrile 

Triethylene glycol diacetate 

Bis(2-phenoxyethyl) ether Diethylketene  Isopropyl 2,4,5-trichloro-
phenoxyacetaet 

Triethylene glycol dipropionate - 

Bis(4-chlorobuyl) ether m,o,p-Diethoxybenzene  Limonene 1,3,3-Trimethoxypropene 

Bis(chloromethyl) ether 1,2-Diethoxyethane 1,5-p-Methadiene 1,1,2,3-Tetrachloro-1,3-buta diene 
- 

2-Bromomethyl ethyl ether Dimethoxymethane Methyl-p-(n-amyloxy) 
benzoate 

4-Vinyl cyclohexene 

Beta-Bromophenetole 1,1-Dimethoxyethane 4-Methyl-2-pentanone Vinylene carbonate 

o-Bromophenetole Dimethylketene n-Methylpenetole Vinylidene chloride 

p-Bromophenetole 3,3-Dimethoxypropene   

3-Bromopropyl phenyl ether 2,4-Dinitrophenetole   

1,3-Butadiyne 3,3-Dioxepane   

Buten-3-yne Di(1-propynl) ether   

Tert-Butyl ethyl ether  Di(2-propynl) ether   

Tert-Butyl methyl ether    

ตารางผนวก ท่ี 2 ระยะเวลาปลอดภัยในการเก็บสารเคมีท่ีกอใหเกิดเปอรออกไซด 

 รายละเอียด  ระยะเวลาจัดเก็บ 

ยังไมมีการเปดใช 18 เดือน 

เมื่อมีการเปดใช  

     สารเคมีในกลุม ก ตารางผนวก1 3 เดือน 

    สารเคมีในกลุม ข และ ง ตารางผนวก 1 12 เดือน 

 Source: Kelly (1996) 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
ขอควรระวังในการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
สัตวน้ําอันตราย (Dangerous Aquatic Animals)  
 สัตวน้ํามีการกลไกสําหรับการปองกันตัว มีอยูหลายชนิดบางชนิดมีผลในระดับท่ีรุนแรง บางชนิดมี
ความสามารถท่ีจะแพรพิษหรือสามารถสรางกระแสไฟฟาทําใหเกิดการชอค (electric shock) การหลีกเลี่ยง
สิ่งท่ีทําใหเกิดกับคนท่ีทํางานและตัวสัตวน้ําเองจะตองมีการจัดการและเทคนิคในการใหอาหารท่ีเหมาะสม
อุปกรณพิเศษและความเขาใจพ้ืนฐานของอุปนิสัยท่ีเปนลักษณะเฉพาะของแตละชนิดของสัตวน้ํา ท่ีอยูอาศัย
ของสัตวน้ําควรไดรับการออกแบบ เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการใชและการทําวิจัยตัวอยาง เชน
รอก และการออกแบบท่ีพิเศษของอุปกรณเพ่ือลดผลการถูกทํารายตออวัยวะท่ีมีขนาดใหญของปลาฉลาม เชน
ตับ หรือวาทําอันตรายเม่ือเกิดอาการเครียด ข้ันตอนฉุกเฉินตางๆจะตองมีการเตรียมการและมีการฝกปฏิบัติ
สมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทําใหผูเก่ียวของมีความชํานาญและสามารถรับสถานการณและจัดการกับการบาดเจ็บท่ี
สามารถเกิดข้ึนไดสุดทายอยางนอยตองมีเจาหนาท่ี 2 คน ในการทํางานกับสัตวน้ําท่ีสามารถทําใหเกิดอันตราย
หรือมีแนวโนมทําใหเกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บได 
 สัตวน้ําท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ (Traumatogenic Animals) สัตวน้ําท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บมีผล
ทําใหเกิดความเสียหาย ไมวาจะเปนการกัด การท่ิมแทงช็อตดวยกระแสไฟฟา เจาะ หรือวากลไกทางดาน
กายภาพ แมวาจะมีจํานวนท่ีไมมากของชนิดสัตวน้ําประเภทนี้ เชน ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาสาก ปลาไหล
มอเรย ปลากะรังขนาดใหญ และปลาข้ีตังเปดในน้ําเค็ม ปลาดุก ปลากด ปลาแขยง ในน้ําจืด เปนตน ในหลาย
กรณีเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเปนลําดับท่ีสองตามมา ซ่ึงมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดจากการบาดเจ็บเบื้องตน
บาดแผลควรไดรับการทําความสะอาดโดยยาฆาเชื้อ ถามีขอสงสัยเกิดข้ึนท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสี่ยง
ตอการติดเชื้อตามมา ควรท่ีจะปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 สัตวน้ําท่ีมีพิษ 
 ปลามีพิษ ในท่ีนี้หมายถึงปลากลุมท่ีปลอยพิษดวยการท่ิมแทงแลวปลอยพิษ ซ่ึงพบท้ังกลุมปลากระดูก
ออน (elasmobranchs) เชน ปลากระเบน และปลาฉลามหลังหนาม และปลากระดูกแข็ง (teleosts) เชน 
ปลากะรังหิน ปลาสิงโต ปลาคางคก เปนตน สวนใหญของสัตวมีพิษเหลานี้ใชเง่ียงในการโจมตีโดยการฉีด
สารพิษเขากับเหยื่อ หากโดนปลาท่ีมีเหล็กหรือเข็มพิษควรจะไดรับการรักษาทันทีโดยการแชแผลในน้ํารอน
นานถึง 90 นาทีซ่ึงสามารถละลายโปรตีนท่ีเปนพิษได ปลาท่ีมีพิษในทะเลท่ีมีความสามารถสงผลกระทบตอ
หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการหยุดนิ่งของการเตนของหัวใจและเสียชีวิตได ในขณะเดียวกันการติดเชื้อ
แบคทีเรียเปนสิ่งท่ีจะตามมาเม่ือไดรับความบาดเจ็บจากสัตวน้ํามีพิษ ในปจจุบันมักจะเปนปญหาท่ีรุนแรง
มากกวาสารพิษท่ีไดรับจากปลามีพิษ 
 งูทะเล (sea snake: Hydrophiinae) ท่ีพบในประเทศไทย ปจจุบันมี ๕ สกุล ๓๑ ชนิด เปนงูพิษท่ี
มีเข้ียวพิษแบบ proteroglypha ขนาดเล็ก หนาฟนบนขากรรไกรบน ชองเปดจมูกอยูดานบนของสวนและมี
ชิ้นเนื้อเล็ก ๆ คลายฟองน้ํา ซ่ึงจะชวยขวางก้ันไมใหน้ําเขาสูรูจมูกเม่ือตองการดําน้ํา มีลําตัวยาวคอนขางแบน 
มักมีหนังและเกล็ดเปนตุมสาก มีสวนนอยท่ีมีเกล็ดเรียบปกคลุมลําตัว แตมีหางลักษณะแบนขางคลายใบพาย
เพ่ือใชในการชวยวายน้ํา  เกล็ดทองของงูทะเลสวนใหญเปนเกล็ดขนาดเล็กและมีสันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การวายน้ํา ยกเวนงูสมิงทะเลท่ีมีเกล็ดทองขนาดใหญคลายงูท่ีอาศัยบนบก และสามารถเลื้อยบนบกไดดี พิษงู
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ทะเลมีผลตอระบบประสาท (Neurotoxin) และกลามเนื้อ (Myotoxin) มีผลตอการทํางานของระบบประสาท
ท่ีสงตอไปยังกลามเนื้อตางๆ ท่ัวรางกาย เม่ือถูกงูทะเลกัดผูปวยไมมีอาการเจ็บปวดบริเวณท่ีถูกกัด อาการ
เริ่มแรกท่ีพบคือ มีอาการเจ็บปวดและเครียดเกร็งของกลามเนื้อ ลิ้นเริ่มแข็งไมมีความรูสึก กลามเนื้อเริ่ม 
แข็งเกร็งไปท่ัวรางกาย เจ็บตามกลามเนื้อเม่ือมีการเคลื่อนไหว รูสึกออนเพลีย ไมมีเรี่ยวแรง จากนั้นเริ่มมี
อาการอัมพาตท่ีขาภายใน ๑-๒ ชั่วโมงหลังถูกกัดและอาการอัมพาตจะผานซานไปท่ีหลัง แขนและลุกลามมาท่ี
ตนคอ กรามจะแข็งขยับปากหรือออกเสียงพูดไดยาก มานตาขยายกวางมีเหง่ือออก มีอาการชักกระตุกเปน
พักๆ และเริ่มบอยครั้งข้ึน สุดทายจะมีอาการทางเดินหายใจอยางเห็นไดชัด หายใจไมออก หมดสติ และ
เสียชีวิตในท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการเสียชีวิตจากภาวะไตวายจาก Rhabdomyolysis ไดอีกดวย  
 หมึกสายวงน้ําเงิน หรือหมึกสายบลูริง (Blue-ringed octopus: Hapalochlaena spp.) เปนหมึกสายท่ี
มีขนาดเล็กโดยลักษณะลําตัวจะคลายถุงลมทายแหลม มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร มีลายวงแหวนชนิด
เรืองแสงสีฟาจางๆ ขนาดเล็กกระจายอยูบนลําตัวและสวนหนวด ความยาวของหนวดจะมากกวาความยาว
ลําตัว 1.5 –2.5 เทา อาศัยอยูตามพ้ืนทองทะเลท่ีเปนทราย ในระดับความลึกประมาณ 20-40 เมตร ชอบซอน
พรางตัวเพ่ือหลบเลี่ยงผูลาและซุมรอเหยื่อ เวลาเคลื่อนท่ีจะใชหนวดเดินโดยไมมีการพนน้ําเพ่ือพุงในการ
เคลื่อนท่ี พิษของหมึกวงน้ําเงินจะถูกสรางโดยแบคทีเรียกลุม Bacillus และ Pseudomonas ท่ีอาศัยอยูใน
ตอมน้ําลาย (Salivary gland) ปาก หนวด ลําไส  รวมท้ังตอมหมึก ประกอบดวยสารพิษ 2 ชนิด คือ 
Maculotoxin (มีลักษณะคลายคลึงกับ Tetrodotoxin ท่ีพบในปลาปกเปา มีพิษตอระบบประสาท) และ
Hepalotoxin เปนสารพิษชนิดรายแรงไมมียาแกพิษ ตองชวยในลักษณะเดียวกับปลาปกเปา นั่นคือชวยหายใจ
และรักษาตามอาการ หากพน 24 ชั่วโมง ไดอาการจะดีข้ึนตามลําดับ พิษของหมึกชนิดนี้ เกิดจากผลผลิตของ
แบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในตอมน้ําลายของมัน ซ่ึงสามารถสงตอผานจากแมไปยังลูกๆ ของมันไดอีกดวย พิษชนิดนี้
ออกฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของระบบประสาท เม่ือถูกปลาหมึกสายวงน้ําเงินกัด ข้ันแรก จะมีอาการคลื่นไส 
ตาพราเลือน ข้ันตอมาจะทําใหมองไมเห็นและประสาทสัมผัสก็จะไมทํางาน ไมสามารถจะพูดหรือกลืนน้ําลาย
ได และข้ันสุดทายประมาณ 10 นาทีตอมา ก็จะเปนอัมพาตและหยุดหายใจไดเนื่องจากสมองขาดออกซิเจน
หากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที ดังนั้นตองรีบนําผูปวยสงแพทยใหเร็วท่ีสุดเพ่ือใชเครื่องชวยหายใจใน
ระหวางท่ีระบบประสาทยังสามารถทํางานไดปกติ 
 หอยเตาปูน (cone snail) เปนหอยกาบเดี่ยวลักษณะเปลือกเปนรูปกรวยคลายเตาปูนกินหมาก หรือ
ถวยไอศกรีมโคน (cone) สวนใหญมีเปลือกหนา และมักมีลวดลายสีสันสวยงาม ดานหนาของลําตัวมีทอน้ํายื่น
ออกไปยาว และมีงวงยื่นอยูทางดานใตของไซฟอนดวย ตรงปลายงวงหอยเตาปูนนี้เองมีฟนแหลมคลายลูกธนู
ซ่ึงหอยใชแทงเหยื่อกอนจับกินเปนอาหาร โดยความรุนแรงของพิษจากหอยเตาปูนแตละชนิดมีระดับท่ีแตกตาง
กันตั้งแตไมเปนอันตราย จนถึงเปนอันตรายถึงชีวิต พิษของหอยเตาปูนเปนกลุม Neurotoxin ท่ีมีผลตอระบบ
ประสาท ทําใหกลามเนื้อเปนอัมพาต หายใจลมเหลว และเสียชีวิตได 
 
โรคติดตอจากสัตวน้ํามาสูคน (Zoo noses)  
 สัตวน้ําท่ีอยูในสภาพแวดลอมของเชื้อโรค การเกิดของจุลินทรียเปนอันตรายตอผูดูแลในระบบปดใน
เรื่องของความเขมขนของเชื้อจุลินทรียท่ีอาจจะขยายเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อสูมนุษยโดย
ปกติแลวเชื้อแบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตแกรมลบเชนเชื้อ Aeromonas hydrophila ในน้ําจืดและ 
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Vibrio spp. ในน้ําเค็มสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆสามารถไดมาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เม่ือติดเชื้อหรือโรคจะข้ึนอยูกับ
ความรุนแรง การบาดเจ็บและความตอบสนองของผูติดเชื้อ การปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ัวไปสามารถลดโอกาส
การติดเชื้อสําคัญท่ีสุดคือการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยท่ีเหมาะสม มือควรจะลางดวยสบูฆาเชื้อหลังจาก
จัดการสัตวหรือการทํางานในสภาพแวดลอมของการศึกษาวิจัย ประการท่ีสองถามีบาดแผลเปดควรปดแผล
เพ่ือปองกันติดเชื้อเพ่ิมเติม ประการท่ีสามควรมีการฉีดวัคซีนเฉพาะชนิดจะไดลดความเสี่ยงของติดเชื้อได
ประการท่ีสี่ผูวิจัยหรือผูปฏิบัติท่ีปวยไมควรสัมผัสกับสัตวน้ําหรือทุกอยางท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอมท่ีอยู
อาศัยของสัตวน้ํา สุดทายหากไดรับบาดเจ็บท่ีจะเกิดข้ึนขณะท่ีทําการจัดการกับสัตวน้ําหรือการทํางานใน
สภาพแวดลอมท่ีมันอยูควรมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนท่ีเหมาะสม การทํางานกับสัตวน้ําทุกชนิดจะมีโอกาสท่ี
จะเกิดระดับของอันตรายจากการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อ โอกาสท่ีไดรับบาดเจ็บหรือการติดเชื้อจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถท่ีจะไดรับเชื้อหรือทิศทางของเชื้อท่ีสัมผัสกับผูปฏิบัติ สุขอนามัยท่ีเหมาะสมสัญชาตญาณและ
ความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติเก่ียวของแตละคน ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามการเลี้ยงท่ีเหมาะสม
ในการใชอุปกรณท่ีออกแบบมาสําหรับงานท่ีเฉพาะเจาะจง การฝกอบรมบุคลากรท่ีไมมีประสบการณและการ
พัฒนาระบบฉุกเฉินใหเหมาะสมกับสัตวน้ําท่ีถูกนํามาใชใหไดมาตรฐาน 
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คํานาํ 

กรมประมงไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตวนํ้าที่ นํามาใชเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร เพ่ือใหการดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลักวิชาการที่เหมาะสม
สอดคลองกับพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 จึงจัดทําคูมือวิธีดําเนินการมาตรฐานการ
ปฏิบัติตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (Standard Operating Procedures for Aquatic Animal Research) 
เพ่ือเปนแนวทางใหนักวิจัยของกรมประมงใชปฏิบัติ 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอสัตว

นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 
2. เพ่ือใหผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเขาใจถึง

หลักการดูแล และจัดการสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
3. เพ่ือใหผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดําเนินการตอสัตว นํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร

ดําเนินการโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหเปนที่ยอมรับของสากล 

ขอบเขต 
คูมือวิธีดําเนินการมาตรฐานการปฏิบัติตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรน้ี ครอบคลุมเกณฑ 

การปฏิบัติที่ดีสําหรับสถานที่และผูที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
ต้ังแตการกําหนดชนิดพันธุ จํานวนสัตวนํ้า สถานที่เลี้ยงสัตวนํ้า การกําหนดวิธีการดําเนินการเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร และการจัดการสัตวนํ้าหลังการวิจัย ตามพระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 

วิธีดําเนินการมาตรฐานน้ีใชกับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร คือ สัตวนํ้าที่มีกระดูกสันหลัง 
ไดแก ปลา กบ เขียด เปนตน และสัตวนํ้าที่ไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก กุง หอย ปู หมึก เปนตน 

ผูรับผิดชอบ 
ผูวิจัยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหรือมีใบอนุญาตการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ซึ่งตอง

รับผิดชอบตอการใชสัตวนํ้าใหเปนไปตามคูมือวิธีดําเนินการมาตรฐานการปฏิบัติตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร
โดยอยูภายใตการกํากับของผูมีอํานาจในการสั่งการ เชน ผูอํานวยการกองฯ ผูอํานวยการศูนยฯ ผูกํากับดูแลสถานที่
ดําเนินการตอสัตว หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร     
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แผนผังการดําเนินการและผูรับผิดชอบ 
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การปฏบิัตเิบื้องตนตอสตัวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
1. การเตรียมสถานทีเ่ลี้ยงสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

1.1 ตองเปนสถานที่ที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้าแตละชนิด มีสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานสําหรับการ
เลี้ยงสัตวนํ้า เชน ไฟฟา ไฟสองสวาง ระบบนํ้าเขา-ออก ระบบใหอากาศ เปนตน และมีการบํารุงรักษาให
พรอมใชงานตลอดเวลา 

1.2 มีระบบไฟฟาสํารองสําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน หรือระบบพยุงชีพอ่ืนๆ เชน ปมลมที่ขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนต เพ่ือปองกันความเสียหายที่จะเกิดตอสัตวนํ้ากรณีระบบไฟฟาหลักขัดของ 

1.3 ภาชนะ อุปกรณระบบการเลี้ยงสัตวนํ้า ไดแก บอ กระชัง ถัง ตู และภาชนะที่ใชในการเลี้ยงสัตวนํ้าตอง
เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

1.4 ระบบความสะอาด ตองมีการทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลี้ยง มีการจัดแยก
เพ่ือปองกันการปนเปอนและทําความสะอาดหลังใชเสร็จทุกครั้ง และเก็บดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสมกับ
อุปกรณน้ัน ๆ 

1.5 ระบบการปองกันการติดเช้ือ ตองจัดเตรียมสถานที่ที่เอ้ือตอการปองกันการติดเช้ือ และการแพรกระจาย
ของเช้ือโรค สารพิษและมลพิษ จากการเลี้ยงและใชสัตวไปสูสิ่งแวดลอม และมีระบบการจัดการดาน
สุขอนามัยของบุคลากรที่เกี่ยวของและสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนด 

1.6 มีการจัดทําแผนผังขั้นตอนการควบคุม และปองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค และจัดทําพ้ืนที่สําหรับรับ
สัตวเพ่ือกักกันเช้ือโรค อยูบริเวณสวนหนา โดยแบงเขตกั้นเพ่ือกักกันอยางชัดเจน 

2. แหลงน้ําและคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2.1 แหลงนํ้าในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จะตองมีระบบตรวจสอบติดตามคุณภาพ ทราบแหลงที่มา และมีแนวทาง

แกปญหา ปองกันการปนเปอน และจัดเตรียมใหมีปริมาณเพียงพอตลอดระยะเวลาการทดลองทาง
วิทยาศาสตร 

2.2 ควรมีการจัดทําระบบทางนํ้าเขาและออกที่แยกออกจากกัน 
2.3 คุณภาพนํ้าที่ใชเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตองมีคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

โดยผานการกรอง เชน ระบบกรองนํ้าหรือถุงกรอง ที่มีขนาดตาอวนตางๆกัน เชน อวนมุงฝา ผากรอง
แพลงกตอน หรือปรับปรุงคุณภาพนํ้าและฆาเช้ือโรคดวยสารเคมี โดยมีคุณภาพนํ้า (Sharon and 
Ovadia, 2014) ดังตอไปน้ี  

2.3.1 อุณหภูมิ มีคาระหวาง 23 - 32° C สําหรับการเลี้ยงสัตวนํ้าบนพ้ืนที่สูงมีคาระหวาง 16 - 22° C 
2.3.2 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยูในนํ้าจืดควรมีปริมาณไมนอยกวา 5 mg/l และไมนอยกวา 5.5 mg/l 

ในนํ้าทะเล 
2.3.3 pH มีคาอยูระหวาง 7.5 - 8 
2.3.4 Ammonia ไมเกิน 0.02 mg/l ในนํ้าจืด และไมเกิน 0.0125 mg/l ในนํ้าทะเล 
2.3.5 Nitrite ไมเกิน 0.2 mg/l 
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2.3.6 Chlorine ไมเกิน 0.01 mg/l ในนํ้าจืด และ 0 mg/l ในนํ้าทะเล 
2.3.7 Hardness อยูในชวง 50 – 450 mg/l ของ CaCO3 
2.3.8 Alkalinity มากกวา 50 mg/l ในนํ้าจืด และมากกวา 150 (100) mg/l ในนํ้าทะเล 
2.3.9 ความเค็ม มีคาที่เหมาะสมกับสัตวนํ้าแตละชนิดดังน้ี สัตวนํ้าจืดมีคาระหวาง 0 – 0.5 ppt สัตวนํ้า

กรอยมีคาระหวาง 0.5 - 25 ppt และสัตวทะเลมีคา 25 ppt ขึ้นไป  
2.4 มีวิธีการจัดการนํ้าทิ้งอยางเหมาะสม เชน บอตกตะกอน และใหเปนไปตามระเบียบของการจัดการนํ้าทิ้ง

กอนปลอยไปสูแหลงนํ้าสาธารณะ และใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (2547, 2550 และ 2551) 

3. การกักกันสัตวน้ํา 
สถานที่กักกันสัตวนํ้าที่นําเขามาใหม กําหนดใหแยกออกจากสถานที่เลี้ยงสัตวนํ้าที่มีอยูเดิมเปน

คนละสวนกัน พรอมกับมีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการเลี้ยง และฆาเช้ือทําความสะอาด โดยมีแนวทาง 
การปฏิบัติ ดังน้ี 

3.1 ผูวิจัยตองดําเนินการกักกันสัตวนํ้าที่นําเขาใหมในสถานที่กักกันเพ่ือดูอาการโดยแบงระดับและระยะเวลา
การกักกันไดดังน้ี 

3.1.1 การปองกันการปนเปอนหรือติดเช้ือ โดยนําสัตวนํ้าจุมนํ้ายาที่ปองกันการปนเปอนในระบบ กอน
ปลอยสัตวนํ้าลงบอหรือภาชนะกักกัน เชน ฟอรมาลีน เดทตอล หรือเลือกใชตามขอ 6.1.7 

3.1.2 ระดับความเสี่ยงตํ่า หรือกักกันระยะเวลาสั้น ใชกับสัตวนํ้าที่ทราบประวัติ แหลงที่มา  หรือเปนสัตว
นํ้าที่เปนพาหะโรคที่มีความรุนแรงนอย สามารถรักษาได ระยะเวลากักกัน 72 ชั่วโมง ถึง 21 วัน 

3.1.3 ระดับความเสี่ยงสูง หรือกักกันระยะเวลานาน ใชกับสัตวนํ้าที่ไมทราบประวัติ แหลงที่มา หรือเปน
สัตวนํ้าที่เปนพาหะโรคที่มีความรุนแรงสูง รักษาไมได ระยะเวลากักกัน 30 - 60 วัน 

3.2 สถานที่กักกันสัตวนํ้าตองมีการแยกจากสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าสวนอ่ืนอยางชัดเจน มีการปองกันนํ้า
ปนเปอนไปสูนอกบริเวณกักกัน และปองกันสัตวตาง ๆ ไมใหผานเขา – ออกได 

3.3 อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในสถานกักกันสัตวนํ้าตองทําความสะอาดหลังการใชงาน มีการจัดเก็บเปนระเบียบ 
และไมนําไปใชรวมกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

3.4 มีระบบระบายนํ้าทิ้ง เพ่ือปลอยนํ้าทิ้งเปนสัดสวน 
3.5 นํ้าทิ้งควรฆาเช้ือดวยคลอรีนความเขมขน 50 ppm กอนปลอยสูแหลงนํ้าหรือพักในบอพักนํ้ากอนทิ้งอยาง

นอย 7 วัน เปนตน 
3.6 ควบคุมและกําจัดปรสิตที่อาจติดมากับตัวสัตวนํ้าโดยเลือกใชวิธีการที่ระบุไวในขอ6.1.7 
3.7 ผูวิจัยเปนผูประเมินสัตวนํ้าวามีคุณสมบัติเพียงพอที่สามารถใชในการทดลองทางวิทยาศาสตรไดหรือไม 

กรณีประเมินวาไมพรอมเน่ืองจาก ตรวจพบวามีการติดเช้ือ หรือมีอาการปวย และไมสามารถรักษาให
หายเปนปกติได ใหผูวิจัยดําเนินการตอสัตวนํ้าน้ันตามขอ 14, 15 และ 16 อยางเครงครัด 
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4. พอแมพันธุสัตวน้ํา และการขยายพันธุ 
4.1 ผูเลี้ยงสัตวนํ้าควรปฏิบัติ และเลี้ยงพอแมพันธุสัตวนํ้าตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5 
4.2 คัดเลือกพอแมพันธุที่ทราบที่มาของแหลงพันธุและมีคุณลักษณะที่ดี ไดแก การมีอวัยวะครบถวน สมบูรณ 

แข็งแรง มีอายุเหมาะสมตอการเปนพอแมพันธุ เปนตน 
4.3 ในกรณีที่ตองการทําเครื่องหมายที่ตัวพอแมพันธุสัตวนํ้า โดยดําเนินการสลบสัตวนํ้าตามขอ 8 ผูเลี้ยงสัตวนํ้า

สามารถเลือก วิธีใชการทํ าเครื่องหมายสัตว นํ้ าชนิดต าง ๆ เพ่ือระบุกลุมหรือ ตัวพ อแม พัน ธุ 
สัตวนํ้าไดตามขอ 10 

4.4 การขยายพันธุสัตวนํ้า 
4.4.1 ผูเลี้ยงสัตวนํ้ามีการจัดการระบบการเลี้ยง และสิ่งแวดลอมสําหรับพอแมพันธุสัตวนํ้า ตองมี 

ความเหมาะสมกับชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวนํ้าแตละชนิด มีการจัดเตรียมอุปกรณ และสารเคมี
ที่จําเปนตอการเพาะพันธุสัตวนํ้าแตละชนิดใหครบถวน 

4.4.2 นํ้าที่ใชเพาะพันธุสัตวนํ้าควรมีคุณภาพตามที่ระบุไวในขอ 2.3 
4.4.3 ควรปรับสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการเพาะขยายพันธุของสัตวนํ้าควรมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม 

เชน อุณหภูมิ แสง ความเค็ม อาหาร ความหนาแนนของสัตวนํ้า สัดสวนเพศ และชนิดของสัตวนํ้า
อ่ืนในกรณีที่เลี้ยงรวมกัน 

4.4.4 ในกรณีที่ตองใชฉีดฮอรโมนกระตุนการเพาะพันธุควรดําเนินการอยางระมัดระวังไมทําใหพอแมพันธุ
สัตวนํ้าบาดเจ็บ ควรฉีดฮอรโมนในปริมาณที่เหมาะสมกับสัตวนํ้าชนิดน้ัน ๆ ไมใชในปริมาณที่มาก
เกินไปจนอาจเปนอันตรายกับพอแมพันธุได และควรมีการติดตามอยางใกลชิดในระหวางที่ใช
ฮอรโมนกระตุนการเพาะพันธุ 

4.4.5 จํานวนพอแมพันธุที่ใชในการเพาะพันธุตองสัมพันธกับจํานวนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่
ตองการใชตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไว ไมใชพอแมพันธุมากเกินความจําเปน 

5. การเลี้ยงสัตวน้ํา 
5.1 ผูเลี้ยงสัตวนํ้าตองดูแลพ้ืนที่เลี้ยงสัตวนํ้าใหสะอาด ตองไดรับการดูแลใหสะอาด มีการจัดเตรียมอุปกรณ

ตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดเก็บเปนสัดสวนตลอดเวลา จัดทําและดูแลการอนุบาลเพาะเลี้ยง
ดูแลเลี้ยงดูสัตวนํ้าในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้าแตละชนิด และสังเกตสุขภาพสัตว
นํ้าอยางใกลชิด 

5.2 การจัดการการเลี้ยง มีการจัดทําใหเหมาะสมกับขอมูลความตองการของสัตวนํ้าแตละชนิดและขนาด เชน 
อัตราความหนาแนน เชน ปลานิลไมเกิน 3 ตัว/ตร.ม. กุงทะเลไมเกิน 10 ตัว/ตร.ม. ปลากะพงขาว 1-2 
ตัว/ลบ.ม. เปนตน หรือใหเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย การจัดเตรียมสถานที่เลี้ยง เชน พ้ืนที่สําหรับการ
เพาะพันธุอาจจัดเตรียมพ้ืนที่มากกวาสัตวนํ้าที่ไมไดใชในการเพาะพันธุ สัตวนํ้าบางชนิดอาจจะตองมีการ
จัดทําแหลงหลบซอนลงไป  

5.3 การใหอาหารสัตวนํ้า 
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5.3.1 ใหอาหารสัตวนํ้าในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดและขนาดของสัตวนํ้าน้ัน ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม 
หรือที่กําหนดไวในแผนการวิจัยสามารถใชตาม อมรรัตน และคณะ (2549) ดังน้ี 

5.3.1.1 ลูกปลาวัยออนใหอาหาร 10 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วัน 
5.3.1.2 ปลาวัยรุน 5-7 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วัน 
5.3.1.3 ปลาโตเต็มวัย 2-5 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วัน 
5.3.1.4 พอแมพันธุ 2 เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วัน 
5.3.1.5 ลูกกุงขาวแวนนาไม ขนาด 10 กรัม 3% เปอรเซ็นตของนํ้าหนักตัว/วัน 
5.3.1.6 หรือเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยที่ผานการพิจารณาจาก คกส. 

5.3.2 คุณภาพอาหารสัตวนํ้า ควรเปนอาหารที่สด ใหม ไมควรเกบ็ไวนานเกิน 3 เดือน มีการตรวจสอบ
วันที่ผลิต และวันลวงอายุ โดยตองเก็บอาหารในหองหรือภาชนะที่ปดมิดชิด ไมมีความช้ืน และไมให
ถูกแสงโดยตรง หรือเก็บตามสภาพที่ผูผลิตแนะนําบนฉลาก 

5.3.2.1 อาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยง ไดแก อาหรสําเร็จรูป ควรมีการเลือกใชใหเหมาะสมกับชนิดและ
ขนาดของสัตวนํ้า 

5.3.2.2 อาหารเพ่ือการศึกษาวิจัย มีการผลิตตามขอกําหนดในแผนการวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพ
กอนนําไปใช และเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมและไมมคีวามเสี่ยงตอการปนเปอนของเช้ือ
ราและแบคทีเรีย เชน เก็บในภาชนะบรรจุที่อุณหภูมิ -4°C (ตูเย็น) 

5.3.3 จดบันทึกการใหอาหารสัตวนํ้า และตรวจสอบการกินอาหารของสัตวนํ้าเปนประจําทุกวันปรับ
ปริมาณอาหารตามแตละระยะของสัตวนํ้าและนํ้าหนักของสัตวนํ้า เมื่อพบวาสัตวนํ้ามีอาการผิดปกติ
ควรลดหรืองดปริมาณอาหารที่ใหสัตวนํ้าน้ันทันที 

5.3.3.1 เพ่ือการเพาะเลี้ยงเปนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร การกระจายตัวของอาหารควรจัดทํา
เพ่ือใหสัตวนํ้าไดรับทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือลดโอกาสการกินกันเอง เน่ืองจากอาหารไม
เพียงพอและความถี่หรือจํานวนมื้ออาหารสําหรับสัตวนํ้าวัยออน อยางนอย 4 ครั้งตอวัน และ
ลดจํานวนลงตามขนาดของสัตวนํ้าที่ เพ่ิมขึ้น เปน 3 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลําดับ การ
ตรวจสอบการกินอาหารตามขอกําหนดที่จัดเตรียมไว เชน ใหเปน % ของนํ้าหนังตัว หากสัตว
นํ้ามีการกินอาหารลดลง จะตองตรวจสอบคุณภาพอาหารทางกายภาพพรอมดวย เชน ดูสี 
ดมกลิ่น และตรวจสอบคุณภาพของนํ้าทันที และเมื่อพบวาสัตวนํ้ากินอาหารลดลงภายใน 3 
วัน จะตองตรวจสอบวามีอาการติดเช้ือหรือไม 

5.3.3.2 เพ่ือกาศึกษาวิจัย ตองปฏิบัติตามขอกําหนดในแผนงานวิจัย 
5.3.4 ในกรณีที่ตองมีการขนยายสัตวนํ้าควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิดของสัตวนํ้า 

โดยใหดําเนินการตามหลักวิชาการของสัตวนํ้าแตละชนิด เชน สัตวนํ้าประเภทกุงอาจจะไมตองงด
การใหอาหารทั้งกอน และระหวางการขนสง 

5.4 ขอมูลสัตวนํ้า และการจดบันทึก 
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5.4.1 ขอมูลสัตวนํ้า จัดทําปายระบุชนิดสัตวนํ้าติดที่บอเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน โดยมีขอมูลตาง ๆ เชน ชนิดหรือ
สายพันธุ จํานวนตัว อายุ วันที่ฟกเปนตัว หรือวันที่นําลงเลี้ยง และบันทกึในแผนผังบอเลี้ยงสัตวนํ้า
ที่สามารถบันทกึขอมูลลงไปได 

5.4.2 จดบันทึกขอมูลการเลี้ยงสัตวนํ้าทั้งหมดเปนเอกสาร หรือ digital files โดยอาจรวมถึงขอมูลดาน
คุณภาพนํ้า การใหอาหาร การใชยาและสารเคมี เปนตน 

6. การดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตวน้ํา 
  ควรมีการจัดการสภาพแวดลอมการเลี้ยงใหเหมาะสมกับสัตวนํ้าแตละชนิด เชน อัตราความ
หนาแนนที่เหมาะสม จัดการสถานที่และระบบเลี้ยง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมใหนอยที่สุด เพ่ือให
สัตวนํ้ามีสุขภาพดีไมเปนโรค โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

6.1.1 ทําการสังเกตอาการปวย และบาดเจ็บของสัตวนํ้าและบันทึกเปนประจําทุกวันสิ่งบอกเหตุที่แสดงถึง
อาการปวยของสัตวนํ้า เชน สีลําตัวเปลี่ยน รูปรางเปลี่ยน มีการตกเลือด เกล็ดหลุด ผิวหนังมีแผล 
วายนํ้าผิดปกติ ลอยหัว เปนตน 

6.1.2 ทําการตรวจสัตวนํ้าที่ปวย และตายเพ่ือหาสาเหตุขั้นตน ถาไมสามารถระบุสาเหตุการปวย หรือตาย
ได และกรณีที่มีการตายของสัตวนํ้าจํานวนมากผิดปกติใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

6.1.3 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในบอเลี้ยงสัตวนํ้าที่ปวยหรือตายวายังมีคาตามมาตรฐานตามขอกําหนดที่ 2.3 
หรือไม 

6.1.4 แยกสัตวนํ้าที่ปวยออกมาเลี้ยงในบอ หรือภาชนะ ที่เหมาะสมกับชนิดและขนาดของสัตวนํ้า ใน
สถานที่กักกัน เพ่ือการวินิจฉัยสาเหตุของการปวย และรักษาสัตวนํ้าน้ันในกรณีที่สัตวนํ้าตายให
ดําเนินการจัดการกับซากสัตวนํ้าน้ันตามวิธีที่ระบุไวในขอ 16 อยางเครงครัด 

6.1.5 การใชยาและสารเคมีในการรักษาสัตวนํ้าที่ปวยตองเปนยาหรือสารเคมีที่ไดรับอนุญาตใหใชในสัตว
นํ้าเทาน้ัน ดังรายการตอไปน้ี 

6.1.5.1 เอนโรฟลอกซาซิน (Enrofloxacin) (เฉพาะปลาเทาน้ัน) ผสมอาหาร 10 mg ตอนํ้าหนักปลา
ปลา 1 kg โดยหยุดใช 21 วันกอนจับ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า, มปป.) 

6.1.5.2 ออกซีเตตราซัยคลิน (Oxytetracycline) ผสมอาหาร 50 mg ตอนํ้าหนักปลาปลา 1 kg เปน
เวลา 10 วัน โดยหยุดใช 21 วันกอนจับ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า, มปป.) 

6.1.5.3 ซาราฟลอกซาซิน (Sarafloxacin) ผสมอาหาร 10 mg ตอนํ้าหนักปลาปลา 1 kg โดยหยุด
ใช 5 วันกอนจับ (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า, มปป.) 

6.1.5.4 ออกโซลินิค แอซิล (Oxolinic acid) ผสมในอาหาร 3 mg ตอนํ้าหนักปลาปลา 1 kg ใหกิน
ติดตอกันนาน 5-15 วัน (ชนกันต จิตมนัส, มปป.) 

6.1.5.5 ซัลฟาโมโนเมททอกซีน โซเดียม (Sulfamonomethoxine Sodium) ผสมอาหาร 50 mg 
ตอนํ้าหนักปลาปลา 1 kg เปนเวลา 10 วัน โดยหยุดใช 21 วันกอนจับ (กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตวนํ้า, มปป.) 
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6.1.6 การใชวัตถุอันตรายในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหปฏิบัติภายใตเง่ือนไขที่กําหนดใน ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (2559) 

6.1.7  การใชสารเคมีสําหรับรักษาปรสิตภายนอก (กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า, มปป.) 
6.1.7.1 เกลือ (โซเดียมคลอไรด NaCI) ใชกําจัดปรสิตภายนอก ความเขมขน 0.1 – 0.5% แชจนกวา

จะหาย ความเขมขน 1% แช 30 – 60 นาที และ ความเขมขน 3% แช 2 – 3 นาท ี
หมายเหตุ ใชสําหรับรักษาสัตวนํ้าจืด 

6.1.7.2 ดางทับทิม (KMnO4) 
6.1.7.2.1 ใชกําจัดปรสิตภายนอกสัตวนํ้าในบอซีเมนตหรือบอดินที่นํ้าใส ที่ความเขมขน 2 – 4 ppm 

แชตลอดเวลา 
6.1.7.2.2 ใชกําจัดปรสิต เช้ือรา และแบคทีเรียในอาหารมีชีวิต ที่ความเขมขน 100 – 150 ppm  

3 – 5 นาท ี
6.1.7.3 ฟอรมาลินใชกําจัดปรสิตภายนอก ที่ความเขมขน 25 – 50 ppm แชตลอดเวลา หรือ  

100 – 200 ppm นาน 30 – 60 นาที 
6.1.7.4 ไตรคลอรฟอนใชกําจัดปรสิตภายนอกกลุมเห็บปลา หนอนสมอที่ความเขมขน 0.25 – 0.5 ppm 

นาน 3 – 4 วัน ถายนํ้าออก และทําซ้ําอีก 2 – 3 ครั้ง 

7. การจับและการลําเลียงขนสง 
7.1 การจับสัตวนํ้า ผูวิจัยตองใชความระมัดระวังไมใหสัตวนํ้าบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากการจับและตองมี

เหตุผลที่สมควรเทาน้ันในการจับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เชน เพ่ือการวัดคาทางกายภาพ  
หรือเพ่ือการฉีดสารเขาตัวสัตวนํ้า เปนตน โดยมีขอปฏิบัติดังน้ี 

7.1.1 ผูวิจัยตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการจับสัตวนํ้าใหพรอมกอนดําเนินการ เชน ถัง สวิง เครื่องให
อากาศ เปนตน 

7.1.2 ควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิด ขนาด หรืออายุของสัตวนํ้า หรือเปนไปตามวิธีที่
ระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย กอนการจับสัตวนํ้า 

7.1.3 เลือกใชอุปกรณการจับสัตวนํ้าที่ เหมาะสมกับชนิดและขนาดสัตวนํ้าที่ ใชในการทดลองทาง
วิทยาศาสตรน้ัน ๆ  

7.1.4 เมื่อจับสัตวนํ้าไดแลวควรนําสัตวนํ้าน้ันไปพักไวในบอ ถัง หรือภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดและขนาด
ของสัตวนํ้าน้ันโดยเร็ว กอนที่จะขนสงหรือปฏิบัติตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตอไป 

7.1.5 นํ้าที่ใสในบอ ถัง หรือภาชนะที่ใชพักสัตวนํ้า ควรเปนนํ้าที่ไดจากบอเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน หรือมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกัน ซึ่งตองมีคาคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมตามขอ 2.3 

7.2 การขนสงสัตวนํ้า ผู วิจัยตองใชความระมัดระวังไมใหสัตวนํ้าบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากการขนสง  
โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
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7.2.1 ผูวิจัยตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการขนสงสัตวนํ้าใหพรอมกอนดําเนินการ เชน ถัง ถุง ลัง สวิง 
เครื่องใหอากาศ และ ยานพาหนะ เปนตน 

7.2.2 ถัง ลัง ถุง หรือภาชนะที่ ใชบรรจุสัตวนํ้าเพ่ือการขนสงตองเหมาะสมกับชนิด ขนาดสัตวนํ้า  
และจํานวนของสัตวนํ้าที่ทําการขนสง 

7.2.3 นํ้าที่ใสในบอ ถัง หรือภาชนะที่ใชขนสงสัตวนํ้า ควรเปนนํ้าที่ไดจากบอเลี้ยงสัตวนํ้าน้ัน หรือมี
คุณภาพที่เหมาะสมตามที่ระบุไวในขอ 2.3 

7.2.4 งดการใหอาหารสัตวนํ้ากอนการขนสงสัตวนํ้าตามหลักวิชาการของสัตวนํ้าแตละชนิด 
7.2.5 ในระหวางการขนสงสัตวนํ้าจืดควรใสเกลือ (NaCl) ในปริมาณ 0.5 - 1 % ลงในนํ้าที่ใชในการขนสง

สัตวนํ้าเพ่ือเปนการลดความเครียดของสัตวนํ้า 
7.2.6 ในกรณีขนสงสัตวนํ้าระยะใกลภายในสถานที่ดําเนินการวิจัยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรควร

ดําเนินการอยางรวดเร็ว และมีความหนาแนนของสัตวนํ้าในภาชนะที่บรรจุสัตวนํ้าไมมากเกินไปจน
เปนอันตรายตอสัตวนํ้าได 

7.2.7 ในกรณีขนสงสัตวนํ้าระยะทางไกล หรือใชเวลาขนสงนานควรมีการปองกันไมใหมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอยางฉับพลันในถัง ถุง หรือภาชนะที่บรรจุสัตวนํ้า สามารถใชนํ้าแข็งในการควบคุมอุณหภูมิ
ในระหวางการขนสง 

การใชและปฏิบัติตอสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
8. การสลบสัตวน้ํา 

ในกรณีที่ตองมีการดําเนินการเก่ียวกับตัวสัตวนํ้า เชน การวัดคาทางกายภาพของตัวสัตวนํ้า การ
ทําเครื่องหมายสัตวนํ้า การเก็บเลือดหรือช้ินสวนอวัยวะสัตวนํ้า เปนตน ใหผูดําเนินการวิจัยสลบสัตวนํ้าน้ันกอน
เพ่ือลดการบาดเจ็บโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

8.1 เตรียมอุปกรณ และสารเคมีใหพรอมกอนการสลบสัตวนํ้า โดยการสลบสัตวนํ้าตองมีระยะเวลาดําเนินการ
สั้นที่สุด เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสัตวนํ้าน้ัน 

8.2 ควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิดของสัตวนํ้า เพ่ือลดการปนเปอนจากการที่สัตวนํ้า
อาเจียนอาหารระหวางการสลบ 

8.3 ใชนํ้าในบอเลี้ยงสัตวนํ้าน้ันในถังสลบ และถังคืนสภาพ ถาใชนํ้าจากแหลงอ่ืนจะตองมีคุณภาพนํ้าอยูใน
มาตรฐานตามขอ 2.3 ทั้งน้ีตองมีการใหอากาศในนํ้าตลอดเวลาทั้งในถังสลบและถังคืนสภาพ 

8.4 สารเคมีที่ใชในการสลบสัตวนํ้าผูดําเนินการสามารถเลือกใชไดดังตอไปน้ี (Ross and Ross, 2008) 
8.4.1 MS-222 (tricaine methanesulfonate) ความเขมขน 75-125 mg/l 
8.4.2 Benzocaine hydrochloride ความเขมขน 25-100mg/l 
8.4.3 Clove oil (Eugenol) ความเขมขน 40-60mg/l 
8.4.4 Quinaldine ความเขมขน 10-50 mg/l 
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8.4.5 2-phenoxyethanol อัตราการใช 0.1 - 0.4 ml/l 
8.5 ใชการลดอุณหภูม ิ(hypothermia) ผูวิจัยสามารถใชการลดอุณหภูมิเพ่ือลดความเคลื่อนไหวของสัตวนํ้าได 

โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของสัตวนํ้า โดยทั่วไปมีคาระหวาง 20-23 °C 

9. การวัดคาทางกายภาพของสัตวน้ํา 
ในกรณีที่ผูวิจัยตองการวัดคาทางกายภาพของสัตวนํ้าเชน ช่ังนํ้าหนัก วัดความยาว และสัดสวน

ของสัตวนํ้า หรือถายรูป เปนตน ใหผูวิจัยปฏิบัติดังน้ี 

9.1 ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณในการวัดคาตาง ๆ ภาชนะสําหรับใสสัตวนํ้า ระบบใหอากาศ ยาสลบ กลองถายรูป 
แบบบันทึกขอมูล เปนตน 

9.2 กอนการดําเนินการควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิดของสัตวนํ้า หรือเปนไปตามวิธีที่
ระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย 

9.3 การจับ และขนยายสัตวนํ้ามาบริเวณที่ดําเนินการโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามขอ 7 
9.4 ผูวิจัยตองสลบสัตวนํ้ากอนการวัดคาทางกายภาพของสัตวนํ้าเพ่ือลดการบาดเจ็บของสัตวนํ้าที่ทํางานวิจัย 

โดยปฏิบัติตามขอ8 
9.5 ดําเนินการวัด และจดบันทึกคาทางกายภาพของสัตวนํ้าอยางระมัดระวัง และทําอยางรวดเร็ว 
9.6 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหนําสัตวนํ้ากลับไปยังสถานที่ที่เลี้ยงโดยทันที เฝาดูอาการของสัตวนํ้าอยาง

ใกลชิด 

10. การทําเครื่องหมายสัตวน้ํา 
ในกรณีที่ผูวิจัยตองการทําเครื่องหมายสัตวนํ้าเปนการระบุกลุมหรือตัวสัตวนํ้าที่ใชในงานทาง

วิทยาศาสตร ผูวิจัยตองเลือกเครื่องหมายสัตวนํ้าใหเหมาะสมกับงานวิจัยที่ทํา รวมถึงชนิดและขนาดของสัตวนํ้า
ดวย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

10.1 ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณในการทําเครื่องหมาย ภาชนะสําหรับใสสัตวนํ้า ระบบใหอากาศ ยาสลบ และ
แบบบันทึกขอมูล เปนตน 

10.2 กอนการดําเนินการควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิดของสัตวนํ้า หรือเปนไปตามวิธีที่
ระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย 

10.3 การจับ และขนยายสัตวนํ้ามาบริเวณที่ดําเนินการโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามขอ 7 
10.4 ผูวิจัยตองสลบสัตวกอนการทําเครื่องหมายเพ่ือลดการบาดเจ็บของสัตวนํ้าที่ทํางานวิจัย โดยปฏิบัติตาม

ขอ 8 
10.5 การทําเครื่องหมายสัตวนํ้าควรยึดหลักการปลอดเช้ือ มีการการฆาเช้ือทั้งเครื่องมือ และเครื่องหมายสัตว

นํ้ากอนการทําเครื่องหมายบนตัวสัตวนํ้า เพ่ือลดการติดเช้ือ 
10.6 ผูวิจัยสามารถเลือกวิธีการทําเครื่องหมาย และชนิดเครื่องหมายตามชนิดและขนาดของสัตวนํ้าดังตอไปน้ี 
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10.6.1 การตัดครีบ โดยใชกรรไกร หรือคีม เปนการทําเครื่องหมายที่ระบุกลุมของสัตวนํ้า เชน ชนิด สาย
พันธุ ครอบครัว เปนตน ไมสามารถระบุถึงตัวสัตวนํ้าได เน่ืองจากมีตําแหนงที่จะทําเครื่องหมาย
จํากัด สามารถตัดครีบไดทุกครีบ แตโดยทั่วไปจะแนะนําใหตัดครีบไขมัน ครีบอก และครีบทอง 
การตัดครีบอาจจะตัดบางสวนหรือทั้งหมดของครีบก็ได การตัดบางสวนจะใชในระยะสั้นเทาน้ัน
กอนที่ครีบจะงอกมาใหม สวนการตัดทั้งครีบจะปองกันการงอกใหมของครีบได (Nielsen, 1992) 

10.6.2 เครื่องหมาย Visible Implant Elastomer (VIE) เปนการทําเครื่องหมายเพ่ือระบุกลุมของสัตวนํ้า 
เชนเดียวกับการตัดครีบ แตสามารถจําแนกกลุมในจํานวนที่มากกวา VIE เปนสารเคมีมีลักษณะ
เปนสีที่ฉีดเขาไปในตัวสัตวนํ้า ดังน้ันบริเวณที่ทําเครื่องหมายจะตองมีลักษณะใสเพ่ือสามารถ
มองเห็นเครื่องหมายที่ฉีดเขาไปได สามารถใชในสัตวนํ้าหลายชนิดเชน ปลานิลแดง กุงแชบวย 
และกุงกามกราม เปนตน สามารถทําเครื่องหมายไดในสัตวนํ้าขนาดเล็ก 

10.6.3 เครื่องหมาย Operculum Tag เปนเครื่องหมายที่ระบุไดถึงตัวสัตวนํ้า ทํามาจากโลหะที่ไมเปน
สนิม สามารถกําหนดตัวอักษรและตัวเลขลงไปบนตัวเครื่องหมายได มีหลายขนาดใหเลือกใชตาม
ชนิดและขนาดของสัตวนํ้า การทําเครื่องหมายชนิดน้ีจะทําการหนีบตัวเครื่องหมายไปบริเวณ 
กระดูกปดเหงือกของปลา 

10.6.4 เครื่องหมาย Passive Integrated Transponder Tag (PIT Tag) เปนเครื่องหมายที่สามารถระบุ
ตัวสัตวนํ้าได สําหรับใชในพอแมพันธุสัตวนํ้าที่มีความสําคัญ เชน พอแมพันธุสัตวนํ้าที่อยูใน
กระบวนการปรับปรุงพันธุ และสัตวนํ้าพันธุหลัก เปนตนตําแหนงที่ฝงเครื่องหมายมีหลาย
ตําแหนงไดแก ภายในชองทอง และกลามเน้ือบริเวณครีบหลัง เปนตน 

10.7 จดบันทึกรายละเอียดที่ดําเนินการ เชน ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวสัตวนํ้าที่ทําเครื่องหมายประเภท
เครื่องหมาย ตําแหนงที่ทําเครื่องหมาย เปนตน 

10.8 นําสัตวนํ้าที่ไดรับการทําเครื่องหมายกลับยังสถานที่เลี้ยง และดูแลอยางใกลชิด 

11. การเก็บตัวอยางเลือด และชิ้นสวนอวัยวะของสัตวน้ํา 
11.1 ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณในการเก็บตัวอยางเชน หลอดเก็บตัวอยาง เข็มฉีดยา เครื่องมือผาตัด ยาสลบ 

ภาชนะใสสัตวนํ้า แบบบันทึกขอมูล เปนตน 
11.2 กอนการดําเนินการควรงดอาหารสัตวนํ้าอยางนอย 1 มื้อขึ้นอยูกับชนิดของสัตวนํ้า หรือเปนไปตามวิธีที่

ระบุไวในระเบียบวิธีวิจัย 
11.3 การจับ และขนยายสัตวนํ้ามาบริเวณที่ดําเนินการโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามขอ 7 
11.4 ผูวิจัยตองสลบสัตวนํ้ากอนการเก็บตัวอยางเลือด หรือเน้ือเย่ือโดยปฏิบัติตามขอ8 
11.5 การเก็บตัวอยางเลือดสัตวนํ้าในตําแหนงที่เหมาะสมตามขนาด และชนิดของสัตวนํ้า ดังน้ี 

11.5.1 ปลาขนาดเล็ก ใชวิธีตัดบริเวณคอดหาง (caudal peduncle) ดวยมีดคม ๆ และเก็บเลือดดวย
หลอด hematocrit 
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11.5.2 ปลาขนาดใหญ ใชเข็มฉีดยาเก็บเลือดจากเสนเลือดดําบริเวณคอดหาง (caudal vein) ใน
ตําแหนงใตเสนขางลําตัว หรือ บริเวณหัวใจ เปนตน 

11.5.3 สัตวประเภทกุง และปู ใหเก็บเลือดจาก hemocoel 
11.6 การเก็บช้ินสวนอวัยวะสัตวนํ้าผูดําเนินการตองใชอุปกรณในการจัดเก็บใหเหมาะสมกับชนิดสัตวนํ้า และ

อวัยวะที่ตองการจัดเก็บตามแผนการวิจัยที่ระบุไว และเก็บในปริมาณที่เหมาะสม ไมมากเกินความ
จําเปน 

11.7 ในกรณีที่เก็บเลือด หรือช้ินสวนอวัยวะที่ไมสําคัญ และสัตวนํ้ายังมีชีวิตควรยึดหลักการปลอดเช้ือ ใช
อุปกรณที่ผานการฆาเช้ือ และเมื่อดําเนินการเสร็จใหนําสัตวนํ้าน้ันกลับไปยังบอเลี้ยงโดยเร็ว อาจจะแยก
เลี้ยง และมีการใหยาเพ่ือปองกันการติดเช้ือในกรณีที่เก็บช้ินสวนอวัยวะที่สําคัญ และถาสัตวนํ้าตาย ให
นําซากสัตวนํ้าน้ันดําเนินการกําจัดซากตามขอ 16 

11.8 จดบันทึกรายละเอียดที่ดําเนินการ เชน ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวสัตวนํ้าที่ใช อวัยวะที่เก็บ ตําแหนงที่เก็บ
เลือด เปนตน 

12. การใหสารกับสัตวน้ํา 
การใหสารกับสัตวนํ้าเปนการนําสารเคมี เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส หรือสิ่งอ่ืนใดกับสัตวโดยการ กิน 

ฉีด หรือ แช เพ่ือศึกษาผลกระทบของสิ่งน้ันตอสัตวที่ดําเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร  

12.1 ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณในการใหสารกับสัตวนํ้า และอุปกรณในการปองกันผูดําเนินการที่จะสัมผัสสารที่
อาจเปนอันตรายกับผูวิจัย 

12.2 ในกรณีที่ดําเนินการใหสารตอสัตวนํ้าในบอ ตู หรือภาชนะ ใหผูวิจัยดําเนินการตามแผนการวิจัยที่กําหนด 
และระมัดระวังในการที่สัมผัสสารที่ใชในการวิจัยถาสารน้ันเปนสารพิษ 

12.3 ในกรณีที่ดําเนินการฉีดสารเขาไปในตัวสัตวนํ้าใหผูวิจัยดําเนินการตามแผนการวิจัยที่กําหนด การจับและ
ขนยายสัตวนํ้ามาบริเวณที่ดําเนินการโดยมีแนวทางการปฏิบัติตามขอ7 และสลบสัตวนํ้าตามการปฏิบัติ
ขอ 8 เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน ลดการบาดเจ็บของสัตวนํ้า และความปลอดภัยของผูวิจัย 

12.4 นําสัตวนํ้ากลับไปยังสถานที่เลี้ยง และเฝาสังเกตอาการสัตวนํ้าอยางใกลชิด 
12.5 จดบันทึกรายละเอียดที่ดําเนินการ เชน ชนิดและจํานวนสัตวนํ้า สารที่ให ความเขมขน ตําแหนงที่ฉีดสาร 

เปนตน 

การจัดการสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผูวิจัยตองเปนผูตัดสินใจเก่ียวกับสัตวนํ้าน้ัน วาจะดําเนินการอยางไร โดยมี

เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 

13. กรณใีชสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตรตอหรือไมประสงคทําใหสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตรนั้นตาย 
13.1 ผูวิจัยตองการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรในโครงการวิจัยอ่ืน ใหนําไปเลี้ยงในสถานที่กักกันและ

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในขอ3 กอนนํากลับไปเลี้ยงในสถานที่เลี้ยงปกติ 
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13.2 ตองเปนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่ไมไดศึกษาเก่ียวกับสารพิษ เช้ือโรค หรือผานการวิจัยดาน
เทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีผลกระทบตอผูวิจัย ผูสัมผัสสัตวนํ้าสิ่งแวดลอม ตลอดจนสัตวนํ้าอ่ืนใน
สิ่งแวดลอมที่นําสัตวนํ้าน้ันไปปลอยหลังสิ้นสุดการวิจัย 

13.3 กรณีที่ใชสัตวนํ้าตางถิ่นในโครงการวิจัย ใหเก็บสัตวนํ้าน้ันในสถานที่กักกันที่สามารถปองกันการหลุดรอด
สูแหลงนํ้าธรรมชาติ 

13.4 กรณีที่ใชสัตวนํ้าพันธุพ้ืนถิ่นในการวิจัย และผูวิจัยประสงคจะปลอยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรน้ัน
ไมควรปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ จะตองปลอยในสถานที่ที่ เก็บรวบรวมสัตว นํ้าชนิดน้ันมา  
หรือสถานที่ที่มีหลักฐานยืนยันวามีสัตวนํ้าชนิด/สายพันธุน้ันอาศัยอยู และมีการบันทึก สถานที่ วันเวลา 
ชนิดและจํานวนสัตวนํ้าที่ปลอย 

13.5 มีการบันทึกชนิดสัตวนํ้า จํานวนสัตวนํ้า โครงการวิจัย สถานที่เลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เปน
หลักฐาน 

14. กรณปีระสงคทําใหสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตรตาย 
14.1 เปนงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับสารพิษ เช้ือโรค หรือผานการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจมีผลกระทบ

ตอผูวิจัย ผูสัมผัสสัตวนํ้า สิ่งแวดลอม ตลอดจนสัตวนํ้าอ่ืนในแหลงนํ้าธรรมชาติถาสัตวนํ้าน้ันหลุดรอด 
14.2 เปนงานวิจัยที่เก่ียวกับสัตวนํ้าตางถิ่นที่มีหลักฐานยืนยันวาชนิดพันธุน้ันมีความเสี่ยงที่กระทบตอระบบ

นิเวศถามีการหลุดรอด 

15. การทําใหสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตรตายอยางสงบ 
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย และนักวิจัยไมตองการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรน้ันตอ และตอง

ทําลายสัตวนํ้าน้ันภายใตเง่ือนไขตามขอ14 นักวิจัยควรทําใหสัตวนํ้าน้ันตายอยางสงบโดยปฏิบัติ ดังน้ี 

15.1 การใชสารเคมี ผูวิจัยสามารถเลือกใชได ดังตอไปน้ี (Sharon and Ovadia, 2014) 
15.1.1 Clove Oil (Eugenol) ผูวิจัยใชสารละลายตามขั้นตอนดังน้ี 

15.1.1.1 ผสม Clove Oil 1-3 ml ลงใน ethanol 10 ml 
15.1.1.2 ผสม 10 ml ของสารละลายขั้นตนลงในนํ้าขนาด 1 l 
15.1.1.3 นําสัตวนํ้าลงแชจนหยุดหายใจ 

15.1.2 MS-222 (Tricaine methanesulfonate) ผูวิจัยใชสารละลายตามขั้นตอน ดังน้ี 
15.1.2.1 เตรียมนํ้าที่มีสาร MS-222 ความเขมขน 250 mg/l 
15.1.2.2 แชสัตวนํ้าลงไปในนํ้าที่มีสาร MS-222 จนสัตวนํ้าตาย โดยสังเกตไดจากสัตวนํ้าไมมีการ

หายใจ มีระยะเวลาการแชอยางนอย 3 นาที 
15.1.3 Benzocaine hydrochloride ผูวิจัยใชสารละลายตามขั้นตอน ดังน้ี 

15.1.3.1 เตรียมนํ้าที่มีสาร Benzocaine hydrochloride ความเขมขนมากกวา 250 mg/l 
15.1.3.2 แชสัตวนํ้าลงไปในนํ้าที่มีสาร Benzocaine hydrochloride จนสัตวนํ้าตาย 
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15.1.4 Pentobarbital ผู วิจัยใชสารละลายฉีดในปริมาณ 60-100 mg/kg ที่บริเวณ intracardiac 
เหมาะกับปลาขนาดใหญ 

15.2 ใชการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว (Hypothermia) ผูวิจัยควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี (Sharon and 
Ovadia, 2014) 

15.2.1 วิธีการน้ีเหมาะกับสัตวนํ้าขนาดเล็ก 
15.2.2 เตรียมนํ้าที่มีอุณหภูมิ 2-4 °C 
15.2.3 แชสัตวนํ้าลงไปในนํ้าที่มีอุณหภูมิ 2-4 °C อยางนอยเปนเวลา 2 นาที หรือจนสัตวนํ้าหยุดหายใจ 

15.3 การใชวิธีกล ผูวิจัยใชกรรไกรหรือของแหลมคมตัดบริเวณ spinal cord และ cervical vertebrae ตาม
วิธีการของ AVMA (2013) 

15.4 บันทึกช่ือโครงการวิจัย ชนิดสัตวนํ้า จํานวน วันที่และเวลาที่ดําเนินการ 
15.5 นําซากสัตวนํ้าน้ันไปกําจัดซากตามวิธีในขอ 16 

16. การกําจัดซากสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
16.1 หลังการทําใหสัตวนํ้าตายอยางสงบ หากไมนําไปทําลายทันทีตองเก็บซากสัตวนํ้าไวในตูแชแข็งเพ่ือรอ

การทําลายตอไป 
16.2 กรณีที่มีการใชเช้ือโรคกับสัตวนํ้า ตองทําการน่ึงฆาเช้ือ (autoclave) เพ่ือฆาเช้ือในซากสัตวนํ้าน้ันกอนที่

จะนําไปทําลายตอไป 
16.3 กรณีที่มีการใชสารพิษ สารกอมะเร็ง หรือสารกัมมันตภาพรังสี ในสัตวนํ้าทดลองมากอนตองดําเนินการ

จัดการซากสัตวนํ้าตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดรับการยอมรับของสากล 
16.4 การทําลายซากโดยวิธีการเผา ตองเผาซากในสถานที่ที่ไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด 
16.5 การทําลายซากโดยวิธีการฝง ใหฝงซากสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรโดยสวนบนของซากสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรอยูใตผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และใชสารเคมีที่สามารถทําลายเช้ือโรค 
ตาง ๆ โดยการแช ราด หรือโรย ที่สวนตาง ๆ ของซากสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจนทั่ว รวมถึง
บริเวณปากหลุมที่ฝงซากสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรน้ันดวย (ระเบียบกรมปศุสัตว, 2558) 
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วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับนักวิจัยไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอสัตวนํ้า

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองตามพระราชบัญญติัสตัวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 

ขอบเขต 
วิธีดําเนินการมาตรฐานน้ีใชกับสัตวนํ้ามีชีวิตเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ของกองวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวนํ้า 

ผูรับผิดชอบ 
ผูวิจัยตองเปนผูรับผิดชอบตอการใชสัตวนํ้าใหเปนไปตาม SOP  
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แผนผงัการดําเนนิการและผูรับผิดชอบ (ไมจําเปนตองแบงสวน) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

No 

ผูวิจัย 

ผูวิจัย 

 

กําหนดชนิดสัตวน้ํา จํานวน และสถานที่เล้ียงสัตวน้ํามีชีวิต 

เลือกและคัดขนาดสัตวน้ํา 

ปรับสภาวะใหแข็งแรง 

Yes 

ประเมินผลการวิจยั 

การจัดการซากสัตวน้ําเพือ่งานทางวิทยาศาสตร 

การขนสงสัตวน้ํา 

ดําเนินการใชสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

การจัดการสัตวน้ําหลังการวิจัย 

 

การทําใหสัตวน้ําตายอยางสงบ 
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การปฏิบัติเบื้องตนตอสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร  

1. สถานที่ซื้อ-ขายสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
เลือกสัตวนํ้าจากฟารมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง หรือจากตลาดซื้อ-ขาย ที่สามารถสอบยอนกลับได
จนถึงแหลงที่มาของสัตวนํ้า 

2.  การจับ/ขนสงสัตวน้ํา 
2.1. การจับ/ขนสงสัตวนํ้า ตองดําเนินการโดยใชความระมัดระวังไมใหสัตวนํ้าบาดเจ็บ อันมีสาเหตุมาจากการ

จับ/การขนสง ในระหวางการขนสงตองปองกันไมใหมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลัน ในถัง 
ภาชนะ หรือถุงที่บรรจุสัตวนํ้า ไมเกิดภาวะขาดออกซิเจน หรืออยูในภาวะที่หนาแนนเกินไปลด
ความเครียดของสัตวนํ้า ควบคุมคุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑตลอดระยะเวลาการขนสง ใชเวลาในการขนสง
ใหนอยที่สุด โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
2.1.1  ลดอุณหภูมินํ้าขณะทําการขนสงสัตวนํ้า เพ่ือชวยใหออกซิเจนละลายนํ้าไดมากขึ้น และลด

ความเครียดของสัตวนํ้า 
2.1.2  ใชถังลําเลียง ภาชนะ หรือถุงบรรจุสัตวนํ้าที่เหมาะสมกับชนิด ขนาด และจํานวนของสัตวนํ้าที่

ดําเนินการขนสง 

3. การพักฟนสัตวน้ํากอนการดําเนินการวิจัย (Acclimatization) 
เมื่อขนสงสัตวนํ้าถึงสถานที่ดําเนินการวิจัย ตองมีระยะเวลาพักฟน มีการปรับสภาพสัตวนํ้าให

พรอมกอนดําเนินการวิจัย 

4. การจัดการกับสัตวน้ําหลังสิ้นสุดการใชสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผูวิจัยตองเปนผูตัดสินใจเก่ียวกับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรน้ัน วาจะ

ดําเนินการอยางไร โดยมีเง่ือนไขการปฏิบัติ ดังน้ี 

4.1 การทําใหสัตว นํ้ าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตายอยางสงบ  ดวยการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว 
(Hypothermia) ตามขั้นตอนดังน้ี 

4.1.1 เตรียมนํ้าที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง -1 °C 
4.1.2 แชสัตวนํ้าลงไปในนํ้าที่มีอุณหภูมิ 0 ถึง -1 °C จนสัตวนํ้าหยุดการเคลื่อนไหว อยางนอย 10 นาที 

4.2 บันทึกช่ือโครงการวิจัย ชนิดสัตวนํ้า จํานวน วันที่และสถานที่ใชสัตวนํ้าเปนหลักฐาน 
4.3 นําซากสัตวนํ้าไปทําลายตอไป 



 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

คูมือมาตรฐานการปฏิบัติตอสัตวน้ํา 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

Standard Operating Procedure  

For Aquatic Animal Research 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 
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หนา 1 ของ 10 หนา 

 

  
 

 

  

 

 

 

แหลงนํ้าและคุณภาพนํ้าที่เหมาะสม 

สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  ..................................................................... วันที่.......เดือน........................พ.ศ............ 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ ..................................................................... วันที่.......เดือน........................พ.ศ............

  (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  ..................................................................... วันที่.......เดือน........................พ.ศ............ 

          (                                                  ) 
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หนา 2 ของ 10 หนา 

 

  
สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 4 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 - 6 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 6 - 9 

7. ภาคผนวก 9 

8. เอกสารอางอิง 10 
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หนา 3 ของ 10 หนา 

 

  
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนวิธีการในการปฏิบัติงานสําหรับผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลองและพนักงานเลี้ยงสัตวไดยึดถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับการควบคุมดูแลแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้า รวมทั้งระบบการจัดการนํ้าในการเลี้ยง

สัตวนํ้าใหเหมาะสม เพ่ือใหสัตวนํ้าที่ใชในการทดลองถูกเลี้ยงภายใตแหลงนํ้าและระบบการจัดการคุณภาพนํ้าที่มี

คุณภาพเหมาะสมตลอดการทดลอง  

2. ขอบเขต 

 ใชกับทุกการทดลองที่มีการใชสัตวนํ้า ไดแก กุงและปลา เปนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและผานการ

อนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (คกส.) ศูนยวิจัยสุขภาพ

สัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมงใหสามารถดําเนินการวิจัยได 

3. นิยามศพัท 

 3.1 ความเปนดางของนํ้า (Alkalinity) หมายถึงคุณสมบัติของนํ้าที่ทําใหกรดเปนกลาง โดยความเปนดาง

ของนํ้าประกอบดวย คารบอเนต ไบคารบอเนต ไฮดรอกไซค เปนสวนใหญแตอาจมีพวกบอเรต ซิลิเคต ฟอสเฟต 

และสารอินทรียตาง ๆ 

 3.2 ความกระดางของนํ้า (Hardness)หมายถึง ปริมาณของเกลือ แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยู

ในนํ้า ความกระดางของนํ้าแบงออกได 2 ประเภท คือความกระดางช่ัวคราว (Temporary hardness) โดยเกิด

จากสารละลายของ calcium หรือ magnesium bicarbonate เมื่อถูกความรอนจะตกตะกอนกลายเปนหินปูน 

(carbonate) สวนความกระดางถาวร (permanent hardness) เกิดจากสารละลายพวก calcium หรือ 

magnesium carbonate และความกระดางรวมของนํ้า Total hardness หมายถึง ผลรวมของความกระดาง

ช่ัวคราวและถาวรโดยอยูในรูปของ calcium carbonate คาความกระดางของนํ้ามีคาต้ังแต 0-100 mg/l ขึ้นอยู

กับแหลงที่มาของแหลงนํ้า 

 3.3 โพแทสเซียมไอโอไดด (KI) เปนสารประกอบอนินทรียที่มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว สามารถนํามา

ประยุกตใชในการทดสอบการตกคางของคลอรีนในนํ้า เน่ืองจากโพแทสเซียมไอโอไดดทําปฏิกิริยากับคลอรีนในนํ้า 

จะไดเปนโพแทสเซียมคลอไรด (KCl) และไอโอดีน (I2) ซึ่งทําใหเห็นเปนสีเหลืองถึงนํ้าตาลขึ้นกับปริมาณคลอรีนที่

เหลือตกคาง 
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หนา 4 ของ 10 หนา 

 

  
4. ความรับผดิชอบ 

 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตองดําเนินการเตรียมนํ้าสําหรับใชเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรใหมีปริมาณมากเพียงพอ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชนิดน้ัน ๆ ตามที่ระบุไว

ในรายละเอียดในแบบฟอรมการขออนุญาตใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหัวหนาโครงการวิจัยนอกจากน้ี 

หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบการจัดการนํ้าจะตองแจงใหหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวทราบทันทีเพ่ือแจงชาง

เทคนิคใหทําการซอมแซมหรือแกไขใหสามารถใชงานไดเชนเดิม 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

 

LAU-SAAHRC-SOP-01-01 

 

แหลงน้าํและคุณภาพน้ําที่เหมาะสม 

สําหรบัการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาสตร 

 

 

หนา 5 ของ 10 หนา 

 

  
5.1 ขั้นตอนการเตรียมนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวนํ้าในหนวยเลี้ยงสัตว 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

 

LAU-SAAHRC-SOP-01-01 

 

แหลงน้าํและคุณภาพน้ําที่เหมาะสม 

สําหรบัการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาสตร 

 

 

หนา 6 ของ 10 หนา 

 

  
5.2 การตรวจสอบระบบการจัดการนํ้าในหนวยเลี้ยงสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 6.1 การเตรียมนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวนํ้าในหนวยเลี้ยงสัตว 

  6.1.1 ภายหลังจากที่หัวหนาโครงการวิจัยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและ

การใชสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหสามารถดําเนินการทดลองได ใหหัวหนาโครงการวิจัยกรอกขอมูลในแบบ

บันทึกการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-01) แบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยง

สัตวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-05-02) และแบบบันทึกการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

(LAU-SAAHRC-FM-04-02) ลวงหนากอนเริ่มการทดลองอยางนอย 1 เดือน เพ่ือใหหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตว

พิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสามารถดําเนินการวิจัยในชวงเวลาที่ตองการ  

  6.1.2 หัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวพิจารณารายละเอียดในแบบบันทึกการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-03-01) แบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-

SAAHRC-FM-05-02) และแบบบันทึกการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM -04-02) หาก

เปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดใหพิจารณาอนุญาตใหสามารถดําเนินงานวิจัยในชวงเวลาที่ตองการได หรือใหทํา

หนังสือช้ีแจงตอหัวหนาโครงการวิจัยหากไมสามารถใหดําเนินการวิจัยในชวงเวลาดังกลาวได 

  6.1.3 หากหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวเห็นชอบใหสามารถดําเนินงานทดลองได ใหสงแบบบันทึก

รายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าการทดลองของหนวยเลี้ยงสัตวใหพนักงานเลี้ยงสัตวดําเนินการเตรียม

ผิดปกติ 

แจงหัวหนาหนวยทดลองทันท ี

ปกติ 

แจงชางเทคนิคเพ่ือดําเนินการแกไข 

สรุปรายงานการตรวจสอบ 

รายงานหัวหนาหนวยทดลองทุก 6 เดือน 

พนักงานเลี้ยงสัตวตรวจสอบระบบนํ้า

สําหรับการเลีย้งสัตวในหนวยเลี้ยงสัตว

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง (ลงขอมูลใน 

LAU-SAAHRC-FM-01-1) 
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หนา 7 ของ 10 หนา 

 

  
อุปกรณ สถานที่ และนํ้าสําหรับใชเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหเหมาะสมตามชนิด และอายุของสัตวนํ้า

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตามที่ระบุในแบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-05-02) โดยคัดเลือกจากแหลงนํ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมอยูหางไกลจากแหลงชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม พรอมทั้งตองมีปริมาณมากเพียงพอตอการใชงาน 

  6.1.4 พนักงานเลี้ยงสัตวดําเนินการเตรียมนํ้าสําหรับใชในการทดลอง ตามรายละเอียดดังน้ี 

   1) การเตรียมนํ้าประปา (นํ้าจืด) 

 - ใหพนักงานเลี้ยงสัตวเปดวาลวทอนํ้าประปา เพ่ือพักนํ้าไวในบอสําหรับเตรียม

นํ้าจืดกอนใชอยางนอย 3 วัน พรอมทั้งใหอากาศในบอพักนํ้าอยางทั่วถึงทั้งบอ พรอมบันทึกขอมูลในแบบบันทึก

การเตรียมนํ้าสําหรับการทดลองของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-02-01) 

 - ใชขวดเก็บตัวอยางนํ้า ตักนํ้าในบอเพ่ือสงตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าใน
พารามิเตอรตางๆ และหาจํานวนแบคทีเรียรวมทั้งหมด พรอมลงขอมูลที่ไดในแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพ
นํ้าของบอพักนํ้าของหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-02-02) หากคุณภาพนํ้าไม
เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้าใหพนักงานเลี้ยงสัตวดําเนินการปรับปรุงคุณภาพนํ้าจนกวาจะมีคาที่เหมาะสม
สามารถนําไปใชในการทดลองได พรอมทั้งลงขอมูลในแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าของบอพักนํ้าของ
หนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-02-02) ทุกครั้ง 

 
   2) การเตรียมนํ้าทะเล (นํ้าเค็ม) 

 - ใหพนักงานเลี้ยงสัตวเปดเครื่องสูบนํ้าขนาด 2 น้ิว เพ่ือดึงนํ้าทะเลจากบอพัก

นํ้า 12 ไร เขามาพักไวที่บอปูนสําหรับพักนํ้าเค็ม โดยจะตองกรองนํ้าดวยผาสาลูอยางนอย 2 ช้ัน (ขนาด 100-150 

ไมครอน) กอนดึงนํ้าเขามาพักไวในบอ พรอมทั้งใหอากาศในบอพักนํ้าอยางเพียงพอ และกระจายทั่วทั้งบอทิ้งไว

อยางนอย 1 คืน 

 -  ใสคลอรีนลงไปในบอปูนสําหรับพักนํ้าทะเลที่พักไว ทั้งน้ีควรละลายใน

ภาชนะรองรับกอนจะตักสาดใหทั่วบอ ที่ความเขมขน 50-100 ppm (ขึ้นกับคุณภาพนํ้าทะเลธรรมชาติของแตละ

แหลง) เพ่ือทําการฆาเช้ือตางๆ ที่มีอยูในนํ้าทะเล จากน้ันใหอากาศอยางทั่วถึง เพ่ือใหคลอรีนกระจายทั่วทั้งบอ 

พรอมทั้งลงบันทึกขอมูลการเตรียมนํ้าทะเลในแบบบันทึกการเตรียมนํ้าสําหรับการทดลองของหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-02-01) หากเปนบอที่อยูกลางแจง ใหใชผาใบคลุมปากบอแลวทิ้งไว 1 คืน เพ่ือปองกันไมให

คลอรีนสลายไปหมดกอนจะออกฤทธ์ิในการฆาเช้ือตางๆ ในนํ้าได 

  

 - จากน้ันวันรุงขึ้นใหพนักงานเลี้ยงสัตวเปดผาใบคลุมปากบอออก แลวให

อากาศอยางเพียงพอและกระจายทั่วทั้งบอ สูบนํ้าดวยปมจุม (ไดโวรขนาด 2 น้ิว) จากบอฆาเช้ือไปเก็บไวในบอพัก



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

 

LAU-SAAHRC-SOP-01-01 

 

แหลงน้าํและคุณภาพน้ําที่เหมาะสม 

สําหรบัการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาสตร 

 

 

หนา 8 ของ 10 หนา 

 

  
หรือบอเตรียมนํ้าแลวใหอากาศอยางทั่วถึงและกระจายทั่วทั้งบอทิ้งไว 3-7 วัน (ขึ้นกับสภาพอากาศและปริมาณ

แสงแดด) เพ่ือใหคลอรีนสลายออกไปใหหมด  

 - พนักงานเลี้ยงสัตวเก็บตัวอยางนํ้าดวยภาชนะที่สะอาด เพ่ือสงวิเคราะหคา

คุณภาพนํ้าในพารามิเตอรตาง ๆ และจํานวนแบคทีเรียรวมทั้งหมดแลวลงบันทึกในแบบบันทึกผลการวิเคราะห

คุณภาพนํ้าของบอพักนํ้าของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-02-2) หากคุณภาพนํ้าไม

เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้าใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

จนกวาจะสามารถนําไปใชในการทดลองได พรอมทั้งลงขอมูลทุกครั้งในแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าของ

บอพักนํ้าของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-02-2) ทุกครั้ง 

 - ใหพนักงานเลี้ยงสัตวทดสอบ การตกคางของคลอรีนเบ้ืองตนของนํ้าในบอพัก

หรือบอเตรียมนํ้าดวยการใชแกวสะอาดตักนํ้าจากบอชง แลวหยดดวยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด (100%) 

ปริมาณ 3-5 หยด แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีนํ้า โดยหากนํ้าไมเปลี่ยนสีแสดงวาไมมีการตกคางของคลอรีน

เหลืออยู แตถาหากนํ้าที่ทดสอบเปลี่ยนเปนสีเหลืองแสดงวานํ้ายังคงมีคลอรีนเหลืออยู (ความเขมของสีเหลืองที่

สังเกตไดแปรผันตามปริมาณของคลอรีนที่เหลือตกคางอยู) ใหพนักงานเลี้ยงสัตวพักนํ้าทิ้งไวเชนเดิม แลวทําการ

ตรวจสอบอีกครั้งในวันถัดไปจนกกวานํ้าทดสอบจะไมเปลี่ยนสี 

 - หากพบวานํ้าที่ทดสอบไมมีการตกคางของคลอรีนใหพนักงานเลี้ยงสัตวใชขวด

เก็บตัวอยางนํ้าตักนํ้าในบอเพ่ือสงตรวจในหองปฏิบัติการโดยละเอียดอีกครั้ง เพ่ือวิเคราะหคาคุณภาพนํ้าใน

พารามิเตอรตาง ๆ และหาจํานวนแบคทีเรียรวมทั้งหมด พรอมลงขอมูลที่ไดในแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพ

นํ้าของบอพักนํ้าของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-02-2) หากคุณภาพนํ้าไม

เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้าใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการปรับปรุงคุณภาพนํ้า

จนกวาจะสามารถนําไปใชในการทดลองได พรอมทั้งลงขอมูลทุกครั้งในแบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าของ

บอพักนํ้าของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-02-2) ทุกครั้ง 
    - เมื่อผลของคุณภาพนํ้าในทุกพารามิเตอรอยูในเกณฑที่เหมาะสมใหพนักงาน

เลี้ยงสัตวเปดเครื่องปมนํ้าแรงดันสูงเพ่ือสูบนํ้าจากบอชงไปพักไวที่หอสูงเก็บนํ้าเค็มขนาด 3 ตัน 

  

 

 

 

  

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
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สําหรบัการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาสตร 

 

 

หนา 9 ของ 10 หนา 

 

  
 6.2 การตรวจสอบการทํางานของระบบการจัดการนํ้า 

  6.2.1พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนาหนวย

เลี้ยงสัตวมีหนาที่ตรวจสอบการทํางานของระบบนํ้าทั้งหมดของหนวยเลี้ยงสัตวสัปดาหละครั้ง พรอมทั้งลงขอมูลผล

การตรวจสอบในแบบบันทึกการตรวจสอบระบบนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวในหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

(LAU-SAAHRC-FM-01-01) และสรุปรายงานผลการตรวจสอบใหแกหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวทราบทุก 6 เดือน  

 6.2.2หากพบความผิดปกติตองแจงใหหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวทราบทันที จากน้ันดําเนินการตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือใหชางเทคนิคดําเนินการซอมแซม

แกไขในลําดับตอไป 

 6.2.3 ในกรณีไมมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตวนํ้า ใหตรวจสอบการทํางานเฉพาะในหัวขอเกี่ยวกับระบบ

ไฟฟาและเครื่องยนต ขอ 3.1-3.6 ตามแบบบันทึกการตรวจสอบระบบนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวในหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-01-01) 

7. ภาคผนวก 

 7.1 แผนผังระบบทอสงนํ้าไปยังหนวยเลี้ยงสัตว (Wet lab1) 

 7.2 แผนผังระบบทอสงนํ้าไปยังหนวยเลี้ยงสัตว (โรงเพาะฟก) 

 7.3 แบบบันทกึการตรวจสอบระบบนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวในหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-

SAAHRC-FM-01-01) 

7.4 ใบขออนุญาตแจงซอม (LAU-SAAHRC-FM-01-02) 

7.5 แผนผังระบบนํ้าทิ้งของหนวยเลี้ยงสัตว (Wet lab1) 

7.6 แผนผังระบบนํ้าทิ้งของหนวยเลี้ยงสัตว (โรงเพาะฟก) 

 7.7 แบบบันทกึการเตรียมนํ้าสําหรับการทดลองของหนวยทดลอง (LAU-SAAHRC-FM-02-1) 

7.8 แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าของบอพักนํ้าของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-

SAAHRC-FM-02-2) 

 7.9 เกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงกุงทะเล 

 7.10 เกณฑคณุภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาทะเล 

 7.11 เกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
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หนา 10 ของ 10 หนา 

 

  
8. เอกสารอางอิง 

สํานักนายกรัฐมนตรี (2535) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 กรุงเทพฯ. 

กมลพร ทองอุไทย และสุปราณี ชินบุตร. เอกสารแนะนํากรมประมง. 23-26 หนา. 

ไมตรี ดวงสวัสด์ิ. 2526. คุณสมบัติของนํ้ากับการเลี้ยงปลา. สถาบันประมงนํ้าจืดแหงชาติ, 1-23 หนา. 

ไมตรี ดวงสวัสด์ิ และจารุวรรณ สมศิริ. 2528. คุณสมบัติของนํ้าและวิธีการวิเคราะหสําหรับการวิจัยทางการ

ประมง. ฝายวิจัยสิ่งแวดลอมสัตวนํ้า. สถาบันประมงนํ้าจืดแหงชาติ, กรมประมง. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ. 17-93 หนา. 

ลิลา เรืองแปน, สุรจิตต อินทรชิต, สุพิศ ทองรอด, ประดิษฐ ชนช่ืนชอบ, พุทธ สองแสงจินดา, สุทธิชัย ฤทธิธรรม,

 สิทธิศักด์ิ สมศรี, นฤชยา ทศฤทธ์ิ และนทีชา วิชัยดิษฐ. 2549. คําแนะนําการปฏิบัติการที่ดีสําหรับการ

 เลี้ยงกุงขาวแบบพัฒนา. สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง,

 กรมประมง. 46 หนา. 

กรมประมง. 2557. คูมือเจาหนาที่ตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065. กระทรวงเกษตรและ

 สหกรณ ,132 หนา. 

 



 
แผนผงัระบบทอสงน้าํไปยังหนวยเลี้ยงสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร Wet lab1 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบสงขลา 

1 คือ หอสูงสําหรับพักน้ําเค็ม 

2 คือ บอฆาเชื้อ 1 

3 คือ บอฆาเชื้อ 2 

4 คือ บอชง 

5 คือ โรงไฟฟา 

6 คือ wet lab1 

7 คือ บอพักน้ํา 12 ไร 

8 คือ ปมน้ําแบบจุมขนาด 2 นิ้ว 

9 คือ เครื่องปมน้ําแรงดันสูง 

10 คือ คลองสงน้ํา 

11 คือ เคร่ืองสูบน้ําไฟฟา (ทอพญานาค 8 นิ้ว) 

 

N 
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แผนผงัระบบทอสงน้าํไปยังหนวยเลี้ยงสัตวน้ําเพื่องานทางวิทยาศาสตร (โรงเพาะฟก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบสงขลา 

 

1 คือ บอพักน้ํา 12 ไร 

2 คือ โรงเพาะฟก 

3 คือ บอฆาเชื้อ 1-3 

4 คือ บอชง 1-3 

5 คือ บอเลี้ยง 1-6 

6 คือ โรงปมลม 

7 คือ โรงเก็บอุปกรณ 

8 คือ ปมน้ําแบบจุมขนาด 2 นิ้ว  

9 คือ สํานักงาน 

10 คือ คลองสงน้ํา 

11 คือ เคร่ืองสูบน้ําไฟฟา (ทอพญานาค 8 นิ้ว) 
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10 
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แบบบันทกึการตรวจสอบระบบน้าํสาํหรับการเลี้ยงสัตวในหนวยสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

สถานที่ดําเนินการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร....................................................................... 

รายการที่ตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 

1. ระบบทอน้ํา การรั่วซึม (ไม
รั่วซึม/รั่วซึม) 

หมายเหตุ 
(ระบุ) 

1.1 ระบบทอสงน้ําจากบอพักน้ํา 12 ไรไปยังบอปูนสําหรับบอฆาเชื้อ    

1.2กรองน้ํากอนสูบเขาบอฆาเชื้อดวยถุงกรองขนาด 150 - 250 ไมครอน   
1.3ระบบทอสงน้ําจากบอฆาเชื้อไปยังบอพักหรือบอเตรียมน้ํา   
1.4ระบบทอสงน้ําไปยังหอสูงสําหรับพักน้ําเค็ม   
1.5 ระบบทอสงน้ําจากหอสูงสําหรับพักน้ําเค็มไปยังหนวยเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร 
  

2. ระบบบาํบัดน้ํา การตกคาง (ผาน/
ไมผาน) 

 

2.1 ทดสอบการตกคางของคลอรีนในบอชง   
2.2 ทดสอบการตกคางของโลหะหนักในบอชง   
2.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอชง    
2.4 ตรวจวิเคราะหจํานวนแบคทีเรียท้ังหมดในน้ําของบอชง   

3. ระบบไฟฟาและเครื่องยนต การทํางาน (ปกติ/
ไมปกติ) 

 

3.1 ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสูบน้ําไฟฟา (ทอพญานาค 8 นิ้ว) จากน้ํา
ทะเลธรรมชาติเขาสูบอ 12 ไร 

  

3.2 ตรวจสอบการทํางานของปมน้ําแบบจุม (ไดโวร 2หรือ 3นิ้ว) จากบอ 12 ไร
เขาสูบอฆาเชื้อ  

  

3.3ตรวจสอบการทํางานของปมน้ําแบบจุม (ไดโวร 2นิ้ว) จากบอฆาเชื้อไปบอชง   
3.4 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องปมน้ําแรงดันสูง   
3.5 ระบบสํารองไฟ   
3.6ระบบการเตือน กรณีไฟดับ   

4. ระบบทอลม การทํางาน (ปกติ/
ไมปกติ) 

หมายเหตุ(ระบุ) 

4.1 ตรวจสอบการทํางานของเครื่องโบเวอร    
4.2ตรวจสอบการทํางานของเครื่องซุปเปอรชารจ   
4.3ตรวจสอบความเรียบรอยของระบบทอลม   
4.4ระบบสัญญาณเตือน กรณีไฟดับ   

5. บอ ชํารุด  
(ไมชํารุด, รั่วซึม, 
หลุดลอน, แตก) 

 

5.1 ผนังบอ   
5.2 พ้ืนบอ   

 



 
 

ใบขออนุญาตแจงซอม 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ................. 
เรียน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
 

  ดวยกลุม/งาน..........................................................................มีความประสงคขออนุญาตใหชางไฟฟา/ชาง
ไม/ชางปูน ของศูนยฯ ดําเนินการดังนี ้

ลําดับ งานท่ีซอม/ทํา/ปรับปรุง เหตุผลการขอซอม สถานท่ี ประมาณคาใชจาย 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 ลงชื่อ................................................................ผูขอซอม 

 

 ลงชื่อ................................................................หัวหนากลุม/งาน 

ความเห็นผูประเมิน
...................................................................................................................................................................................................... 

 

 ลงชื่อ................................................................หัวหนางานธุรการ 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

เพ่ือโปรดพิจารณา 

 อนุญาต 

 ไมอนุญาต 

 ลงชื่อ................................................................ผอ.ศูนย 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 

เรียนผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา(ผานหัวหนางานธุรการ) 

  ขาพเจาขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

งานที่ซอม/ทํา/ปรับปรงุ วันท่ีรับงาน วันท่ีเสร็จ หมายเหตุ 

 
 

   

  

 ลงชือ่................................................................ 

 ชาง................................................................ 

LAU-SAAHRC-FM-01-01 
 



 

แผนผงัระบบน้ําทิ้งของหองปฏิบัติการ Wet lab1 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้าชายฝง กรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAU-SAAHRC-FM-03-06 
 



 

แผนผงัระบบน้ําทิ้งของหองปฏิบัติการ Wet lab1 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้าชายฝง กรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบบันทึกการเตรียมน้ําสําหรับการทดลองของหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา  

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 
 

บอ/ถังที่.......................... สถานที่/หอง................................................................ 

 

วัน/เดือน/ป 

ปริมาณนํ้า 

ที่เตรียม 

(ตัน) 

การทําความสะอาดนํ้า 

(ระบุปริมาณทีใ่ช) 

สถานภาพนํ้าที่

เตรียม 

ปริมาณนํ้า

ที่ใช (ตัน) 

คงเหลือ 

(ตัน) 

ผูใช 

กรอง คลอรีน วิธีอ่ืน 

(ระบุ) 

รอผล 

ทดสอบ 

ใชได 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 



 
แบบบันทึกผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําของบอพักน้าํของหนวยเลี้ยงสตัว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา  

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 
 

บอ/ถังที่.......................... สถานที่/หอง............................ปริมาณนํ้าที่เตรียม....................................ตัน 
 

 

 

 

 

ว/ด/ป 

 

 

 

คาที่ได 

(ระบุคา) 

พารามิเตอรทีวิ่เคราะห  

 

 

สิ่งที่แกไข 

(พรอมระบุวิธีการ และ

ปริมาณของท่ีใช) 

คา
ออ

กซ
ิเจ

นที่
ละ

ลา
ยใ

นน
้ํา 

(m
g/

l) 

คว
าม

เค
็ม 

(p
pt

) 

คว
าม

เป
นก

รด
-ด

าง
 (p

H)
 

แอ
มโ

มเ
นีย

 (m
g/

l) 

ไน
ไต

รท
 (m

g/
l) 

ไน
เต

รท
 (m

g/
l) 

คว
าม

เป
นด

าง
 (m

g/
l a

s 
Ca

CO
3) 

คว
าม

กร
ะด

าง
 (m

g/
l) 

คล
อรี

น 
(m

g/
l) 

ปร
ิมา

ณ
แบ

คที
เร

ียร
วม

ทั้ง
หม

ด 

(c
fu

/m
l) 

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

 คาทีได            
หรือ            

หมายเหตุหมายถึง ผานเกณฑท่ีกําหนด และ หมายถึง ไมผานเกณฑทีกํ่าหนด 

LAU-SAAHRC-FM-02-1 



 
เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรบัการเลี้ยงกุงทะเล 

ลําดับที ่ พารามิเตอร คาทีเ่หมาะสม หนวย 

1 อุณหภูมิ (Temperature) 28-32 องศาเซลเซียส 

2 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.0- 8.3 - 

3 ความเค็ม (Salinity) 0.5-35 ppt 

4 คาออกซิเจนทีล่ะลายนํ้า (DO) ≥5.0 mg/l 

5 ความเปนดาง (Alkalinity) >100 mg/l as CaCO3 

6 ความกระดางรวม (Hardness) >150 mg/l as CaCO3 

7 ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ≤ 0.4 mg/l 

8 ปริมาณไนไตรท (Nitrite; NO2
-) ≤ 1.0 mg/l 

9 ปริมาณไนเตรท (Nitrate; NO3
-) ≤ 60 mg/l 

10 ปริมาณคลอไรด ≥300 mg/kg 

11 ปริมาณโซเดียม ≥ 200 mg/kg 

12 ปริมาณแคลเซยีม (Calcium hardness)                
ในรูป CaCO3 

≥ 100 mg/kg 

13 ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium 
hardness)  
ในรูป CaCO3 

≥ 50 mg/kg 

14 สารแขวนลอย (Total suspended solid) ≤ 100 mg/l 

15  เช้ือโคลิฟอรม (Total coliform) < 100 MPN/100 ml 

16 เช้ือฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform) < 70 cfu/100 ml 

ที่มา: กรมประมง (2557) 

 

 

 

 

LAU-SAAHRC-FM-02-2 



 
เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรบัการเลี้ยงปลาทะเล 

ลําดับที ่ พารามิเตอร คาทีเ่หมาะสม หนวย 

1 อุณหภูมิ (Temperature) 28-32 องศาเซลเซียส 

2 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.5- 8.2 - 

3 ความเค็ม (Salinity) 2-35 ppt (ขึ้นกับชนิดของสัตวนํ้า) 

4 คาออกซิเจนทีล่ะลายนํ้า (DO) >5.0 mg/l 

5 ความเปนดาง (Alkalinity) >100 mg/l as CaCO3 

6 ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) <0.1 mg/l 

7 ปริมาณไนไตรท (Nitrite) <1.0 mg/l 

8 ความกระดางรวม (Hardness) >150 mg/l as CaCO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมสําหรบัการเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ลําดับที ่ พารามิเตอร คาทีเ่หมาะสม หนวย 

1 อุณหภูมิ (Temperature) 30-32 องศาเซลเซียส 

2 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 6.5- 8.8 - 

3 คาออกซิเจนทีล่ะลายนํ้า (DO) 4-7 mg/l 

4 ความเปนดาง (Alkalinity) 90-250 mg/l as CaCO3 

5 ปริมาณแอมโมเนียรวม (Total Ammonia) 0.1-0.3 mg/l 

6 ความขุนใส 25-40 เซนติเมตร 

ที่มา: กรมประมง (2557) 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 1 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

สถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 2 ของ 7 หนา 

 
สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 3 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 4 - 6 

7. ภาคผนวก 7 

8. เอกสารอางอิง 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 3 ของ 7 หนา 

 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนวิธีการในการปฏิบัติงานสําหรับผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลองไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ในการจัดการสถานที่ดําเนินการตอสัตว และสิ่งแวดลอมใหอยูในภาวะที่เหมาะสมตอการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรซึ่งจะเปนประโยชนตอผลการทดลองที่ถูกตองและมีความนาเช่ือถือ 

2. ขอบเขต  

 เริ่มจากการกําหนดภาวะแวดลอมและควบคุมดูแลหองเตรียมอาหาร หองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร การบันทึก  การควบคุมการเขา-ออกพ้ืนที่หองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร การรักษาความ

ปลอดภัย การรักษาความสะอาด การดําเนินการปฏิบัติงาน การซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตาง ๆ ของ

หนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  

3. นิยามศัพท 

3.1 ผูใชสัตว หมายถึง บุคคลที่ใชหรือกระทําการใดๆ ตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร รวมถึงหัวหนา

โครงการที่ใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ที่ปฏิบัติกับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

สัตวแพทยประจําสถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว ผูชวย

นักวิจัย  

3.2 ผูเลี้ยงสัตว หมายถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของการเลี้ยงสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3.3 ชางเทคนิค หมายถึง เจาหนาที่ของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบไฟฟาและ

เครื่องยนตของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ หมายถึงคณะกรรมการ

ของศูนยฯ ที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งเลขที่ 29/2560 ลงวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือใหมีหนาที่ คือ 

กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 

3.5 บุคลากรภายใน หมายถึง เจาหนาที่ของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา 

3.6 บุคลากรภายนอก หมายถึง เจาหนาที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ 3.5 

4. ความรับผิดชอบ 

 ผูใชสัตว ผูเลี้ยงสัตว และชางเทคนิค ตองดําเนินการตามวิธีปฏิบัติเรื่อง สถานที่ดําเนินการตอสัตว เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตรโดยเครงครัด โดยหากผูใชสัตว ผูเลี้ยงสัตวพบวามีความผิดปกติของ อาคาร สถานที่ดําเนินการตอ

สัตว จะตองรีบแจงตอหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตว เพ่ือพิจารณาแจงชางเทคนิคใหดําเนินการซอมแซมในลําดับตอไป 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 4 ของ 7 หนา 

 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 6.1 การจัดการสถานที่ ควบคุมดูแลหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและภาวะแวดลอม 

  6.1.1 การกําหนดพ้ืนที่ 

  - คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใชสัตวประจําของศูนยฯ เปนผูกําหนดพ้ืนที่การ
ใชงานบริเวณอาคารเลี้ยงสัตว โดยแบงเปนพ้ืนที่สะอาด และพ้ืนที่เลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

  - หัวหนาหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรกําหนดพ้ืนที่ในการใชหนวยสัตวนํ้าเพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตรใหมีการควบคุมการเขา-ออกพ้ืนที่ของหองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและกําหนด
พ้ืนที่อนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชมในขณะที่มีการเลี้ยง 

 
 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 5 ของ 7 หนา 

 
6.1.2 การตรวจสอบภาวะแวดลอมของหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
 1) พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตองตรวจสอบความใชไดของสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ ในหอง เชน ไฟฟา แสงสวาง อุปกรณตางๆ ใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และ
ลงบันทึกในแบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดสิ่งอํานวยความสะดวกของพ้ืนที่หนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-03-1) 

 2) พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตองอานคาอุณหภูมิและความช้ืนในหอง
เลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและบันทึกในแบบบันทึกการควบคุมภาวะแวดลอมหองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-03-2)  

3) กรณีภาวะแวดลอมไมเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนด 
 -พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการแจงหัวหนาหนวยสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรทันที  
 -หัวหนาหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการแกไขในลําดับตอไป ตาม

มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานเรื่อง การควบคุมงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่ไมเปนไปตามที่กําหนด 
6.1.3 การควบคุมการเขา – ออก พ้ืนที่หองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

  ผูที่ใชงานหนวยเลี้ยงสัตว ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการควบคุมพ้ืนที่อาคารที่ทําการ

และการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2559 (รหัสเอกสาร) รายละเอียดดังน้ี 

 1) บุคลากรภายในของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลาที่ไมมีรายช่ือตามประกาศศูนยฯ 
เรื่อง อนุญาตใหเจาหนาที่ศูนยฯ เขา-ออก หนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (รหัสเอกสาร) หากมีความ
จําเปนตองเขา-ออกหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรใหขออนุญาตหัวหนาหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตรกอนเขาหองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ ใหลงช่ือตามแบบบันทึกการ
เขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสําหรับบุคลากรภายในศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา (LAU-SAAHRC-FM-03-03) ทุกครั้ง 

 2) บุคลากรภายนอกที่เขาเย่ียมชมหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และนักศึกษา
ฝกงาน ตองทําหนังสือแจงตอผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา เพ่ือขอการพิจารณาอนุมัติเขาเย่ียมชม/
ฝกงาน หากไดรับการอนุมัติ ผูที่ไดรับมอบหมายใหนําเยี่ยมชมหรือควบคุมดูแลนักศึกษา จะตองลงช่ือในแบบบันทึก
การเขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสําหรับบุคลากรภายนอกศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา (LAU-SAAHRC-FM-03-04) 
และตอบแบบสอบถามบุคลากรภายนอกกอนเขาพ้ืนที่หนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-05) 

6.1.4 การรักษาความสะอาด 
  พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการควบคุม

พ้ืนที่อาคารที่ทําการและการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 (รหัสเอกสาร) และบันทึกการทําความสะอาดในแบบ

บันทึกการทําความสะอาดหนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-03-05) 

 6.2 การดําเนินการในหนวยเลี้ยงสัตว 

  6.2.1 การเบิกจายพัสดุของหนวยเลี้ยงสัตว 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 6 ของ 7 หนา 

 
  เจาหนาที่พัสดุดําเนินการเบิกจายและการตรวจรับพัสดุของหนวยเลี้ยงสัตวใหเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม (รหัสเอกสาร) จากน้ันพนักงานเลี้ยง

สัตวตองลงบันทึกการเบิกจายวัสดุตาง ๆ ของหนวยเลี้ยงสัตวทุกครั้งในแบบบันทึกรายการเบิก-จายวัสดุของหนวย

เลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-08) สวนสารเคมีตางๆ ใหพนักงานเลี้ยงสัตวลงขอมูลการเบิกจายสารเคมีในแบบ

บัญชีรายการสารเคมีของหนวยเลี้ยงสัตว 

  6.2.2 การเลี้ยงสัตว 

   6.2.2.1 การเลี้ยงสัตวกอนเริ่มการทดลอง 

    ใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการเลี้ยงสัตวกอนเริ่ม

การทดลองใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานสําหรับใช กํากับ ดูแล การดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานเรื่อง การจับสัตว

นํ้า การขนสง และการกักกัน (LAU-SAAHRC-SOP-04-01) 

   6.2.2.2 การเลี้ยงสัตวที่อยูในระหวางการทดลอง 

    ผูวิจัย และพนักงานเลี้ยงสัตวตองดําเนินการเลี้ยงสัตวที่อยูในระหวางการทดลอง

ใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานสําหรับใช กํากับ ดูแล การดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานเรื่อง การเลี้ยงสัตวนํ้า (LAU-

SAAHRC-SOP-05-01) โดยเครงครัด 

   6.2.2.3 การจัดการกับซากสัตวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

    ภายหลังการสิ้นสุดงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัยและพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรตองดําเนินการกําจัดซากสัตวใหเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานสําหรับใช กํากับ ดูแล การ

ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเรื่อง การกําจัดซากสัตว (LAU-SAAHRC-SOP-11-01) โดยเครงครัด 

 6.3 การซอมบํารุง  

  6.3.1 การซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรประจําป 

   เจาหนาที่เทคนิค ดําเนินการจัดทําแผนการซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร

ประจําปของหนวยเลี้ยงสัตวตามแบบบันทึกแผน-ผลการซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรของหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-03-06) แลวสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบใหอนุมัติให

ดําเนินการตามแผน จากน้ันสงเอกสารใหหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวทราบเพ่ือควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ เทคนิค

ดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ทั้งน้ีเมื่อเจาหนาที่เทคนิคดําเนินการตามแผนแลวใหลงบันทึกในแบบบันทึก

แผน-ผลการซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-06) โดยมีหัวหนา

หนวยเลี้ยงสัตวหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูตรวจสอบการผลการดําเนินการดังกลาวทุกครั้ง 

  6.3.2 การซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกรณีฉุกเฉิน 

  พนักงานเลี้ยงสัตวดําเนินการแจงหัวหนาหนวยทันที จากน้ันดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม (รหัสเอกสาร) และลงในใบขออนุญาตแจงซอม

เพ่ือใหชางเทคนิคดําเนินการแกไขในลําดับตอไป 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-02-01 

 

สถานทีดํ่าเนนิการตอสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

หนา 7 ของ 7 หนา 

 
7. ภาคผนวก 

 7.1 แบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดของสิ่งอํานวยความสะดวกของพ้ืนที่หนวยสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-03-01) 
 7.2 แบบบันทึกการควบคุมภาวะแวดลอมหองเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-

03-02) 

 7.3 แบบบันทึกการเขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสําหรับบุคลากรภายในศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา (LAU-

SAAHRC-FM-03-03) 

 7.4 แบบบันทึกการเขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสําหรับบุคลากรภายนอกศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา  

(LAU-SAAHRC-FM-03-04) 

 7.5 แบบบันทึกการทําความสะอาดหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-05) 

7.6 แผนผังหองปฏิบัติการ (wet lab 1) 

7.7 แผนผังหองปฏิบัติการ (โรงเพาะฟก) 

 7.8 แบบบันทึกแผน-ผลการซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-

FM-03-06) 

 7.9 แบบบัญชีรายการสารเคมีของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-07) 

 7.10 แบบบันทึกรายการเบิก-จายวัสดุของหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-03-08) 

7.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพ่ิมเติม กรุงเทพ ฯ 

8. เอกสารอางอิง 

สํานักนายกรัฐมนตรี. 2535. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพ ฯ 

 
 

 

 



 

แบบบันทึกการตรวจสอบความใชไดของสิ่งอํานวยความสะดวกของพื้นที่หนวยเลีย้งสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

ประจําเดือน...........................................................พ.ศ.......................... 
รายการ วันที่ดําเนินการตรวจสอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1. ระบบไฟฟาและแสงสวาง                                
1.1 หองเปลี่ยนเสื้อผาและเก็บของ                                
1.2 หองเลี้ยงสัตวเพ่ืองานทางวืทยาศาสตร                                
1.3 หองปรับสภาพสัตวน้ําเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 
                               

1.4 หองปฏิบัติการกับสัตว                                
1.5 หองทดสอบการตดิเชื้อ                                

2. ระบบน้ําและระบบระบายน้ํา                                

2.1 เคร่ืองใหอากาศในน้ํา (โบเวอร)                                
2.2 ทอระบายน้ําท้ิง                                

2.3 ท่ีดักน้ําของทอระบายน้ําท้ิง                                 

3. ระบบใหอากาศและระบายอากาศ                                

3.1 ระบบกรองอากาศ/ฝุน                                

3.2 พัดลมระบายอากาศ                                

4. ระบบปองกันการเกิดอัคคีภัยและปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

                               

4.1 อุปกรณตัดไฟ                                
4.2 ถังดับเพลิง                                
4.3 สายดิน                                
4.4 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน                                

หมายเหตุ:ขอ 1:ใหตรวจสอบทุกวันที่มีการดําเนินการเลี้ยงสัตวเพ่ืองานวิทยาศาสตร ขอ 2-4: ใหดําเนินการตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง                                    LAU-SAAHRC-

FM-03-01 



 

แบบบันทึกการควบคุมภาวะแวดลอมของหนวยเลี้ยงสตัว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ของหอง................................................................................ 

ว/ด/ป อุณหภูมิ 
(oC) 

ความชืน้ 
(%RH) 

ทวนสอบ 
(อุณหภูมิ/ความชื้น) 

ผูบันทึก ผูตรวจสอบ หมายเหตุ 

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

LAU-SAAHRC-FM-03-02 



 

แบบบันทกึการเขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสาํหรับบุคลากรภายในศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

สถานที่.............................................................หมายเลขหอง............................................... 

ว/ด/ป ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง เวลาเขา 
(น.) 

เวลาออก 
(น.) 

วัตถุประสงค หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

LAU-SAAHRC-FM-03-03 

 



 

LAU-SAAHRC-FM-03-04 

แบบบันทกึการเขา-ออกหนวยเลี้ยงสัตวสาํหรับบุคลากรภายนอกศนูยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

สถานที่.............................................................หมายเลขหอง............................................... 

 
ว/ด/ป 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
หนวยงาน 

 
เวลาเขา 

(น.) 

 
เวลาออก 

(น.) 

 
วัตถุประสงค 

 
ผูควบคุมดูแล 

 
ไดรับอนุญาต 

ตามหนังสือเลขที ่

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
แบบบันทึกการทําความสะอาดหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

สถานที่...............................................หมายเลขหอง.............................ประจําเดือน......................................................พ.ศ.......................... 
รายการ วันที่ดําเนินการตรวจสอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1. การทําความสะอาด                                
- อางคลอรีน(เทา)                                
- อางลางมือ                                
- อางคลอรีน(มือ)                                
- พ้ืนหอง                                
- โตะทํางาน                                
- เคาเตอร                                

- รองน้ํา                                
- กระจก                                

2. ความพรอมของอุปกรณและเครื่อง
แตงกาย 

                               

- เสื้อกาวน                                

- ชุดกันเปอน                                

- รองเทาบูท                                

- สบูลางมือ                                
- ผาสะอาด                                
- ถุงมือ                                

3. การท้ิงขยะ                                
ลายมือชื่อผูปฎิบัติ                                

หมายเหตุ: ใหดําเนินการตรวจสอบอยางนอยสัปดาหละครั้ง                                                                                     LAU-SAAHRC-FM-03-05 



 

แผนผงัหนวยเลี้ยงสัตว หองปฏิบัติการ (Wet lab1) 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 



 

แผนผงัหนวยเลี้ยงสัตว โรงเพาะฟก 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 
อัตราสวน 1: 100 



 

แบบบันทึกแผน-ผลการซอมบํารุงอุปกรณ เครื่องมือ เครือ่งจักรของหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ช่ืออุปกรณ/เครื่องมือ/เครื่องจักร......................................................................................ยี่หอ....................................................................... 

 
รายการ 

แผน 
 
ผล 

ประจําเดือน หมายเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แผน              

ผล              

 แผน              

ผล              

 แผน              

ผล              

 แผน              

ผล              

ผูรับผิดชอบ              

ผูตรวจสอบ              

LAU-SAAHRC-FM-03-06 



 

แบบบัญชรีายการสารเคมีของหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ช่ือสารเคมี.........................................ย่ีหอ...............................................วันหมดอายุ............................. 

ว/ด/ป จํานวน ผูรับ ผูใช วัตถุประสงคการใช หมายเหตุ 

รับมา ใชไป คงเหลือ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

        

        

LAU-SAAHRC-FM-03-07 



 

แบบบันทึกรายการเบิก-จายวัสดุของหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ประเภทวัสดุ.................................................................. 

ช่ือ...............................................................ย่ีหอ...........................................ปริมาณ.............................. 

 

ว/ด/ป จํานวน ผูรับ ผูใช วัตถุประสงคการใช หมายเหตุ 

รับมา ใชไป คงเหลือ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        

 

 

 

LAU-SAAHRC-FM-03-08 



 

ใบขออนุญาตแจงซอม 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ................. 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

  ดวยกลุม/งาน..........................................................................มีความประสงคขออนุญาตใหชางไฟฟา/ชางไม/
ชางปูน ของศูนยฯ ดําเนินการดังนี ้

ลําดับ งานท่ีซอม/ทํา/ปรับปรุง เหตุผลการขอซอม สถานท่ี ประมาณคาใชจาย 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 ลงชื่อ................................................................ผูขอซอม 
 

 ลงชื่อ................................................................หัวหนากลุม/งาน 

ความเห็นผูประเมิน 

....................................................................................................................................................................................................... 
 ลงชื่อ................................................................หัวหนางานธุรการ 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 

เพ่ือโปรดพิจารณา 

อนุญาต 
ไมอนุญาต 

 ลงชื่อ................................................................ผอ.ศูนย 
รายงานผลการดําเนินงาน 

เรียน ผูอํานวยการศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา(ผานหัวหนางานธุรการ) 
  ขาพเจาขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

งานที่ซอม/ทํา/ปรับปรงุ วันท่ีรับงาน วันท่ีเสร็จ หมายเหตุ 

 
 

   

 

 ลงชือ่................................................................ 
  

 ชาง................................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามบุคลากรภายนอกกอนเขาพื้นที่หนวยเลีย้งสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ช่ือ.......................................................................นามสกุล.................................................................................... 

ช่ือหนวยงาน......................................................................................................................................................... 

ที่ หัวขอ ใช ไมใช หมายเหตุ 

1 ทานเคยเขาสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับสัตวนํ้า เชน โรง
เพาะฟก ฟารมเลี้ยง โรงงาน หนวยเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร ภายใน 24 ช่ัวโมง หรือไม 

   

2 ทานมีบาดแผลหรือไม บริเวณใด    

3 ทานกําลังเปนโรคระยะติดตอ เชน เปนตาแดง ไขหวัด 
ทองรวงหรือไม 

   

 

 

 

 ลงช่ือ............................................................ 

(...................................................................) 

ผูใหขอมลู 

ลงช่ือ............................................................ 

(...................................................................) 

ผูอนุมัติหรือผูไดรับมอบหมาย 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-03-02 

 

การใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

หนา 1 ของ 4 หนา 

 

LAU-SAAHRC-FM-04-02 

 

 

 

การใชสัตวนํ้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  ................................................................ วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ ................................................................ วันที่.......เดือน.........................พ.ศ.............

  (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  ................................................................ วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-03-02 

 

การใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

หนา2ของ4 หนา 

 
สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 3 

5. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 3 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 3 

7. ภาคผนวก 4 

8. เอกสารอางอิง 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-03-02 

 

การใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

หนา3ของ4 หนา 

 
1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลองไดยึดถือเปนวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการใชสัตวนํ้า 

 

2. ขอบเขต 

 ใชกับสัตวนํ้าในการทดลอง ไดแก กุงและปลา ของสถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

3. นิยามศัพท 

 - 

 

4. ความรับผิดชอบ 

 หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูรับผิดชอบการใชสัตวนํ้า ภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ ตามคําสั่งศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลาที่ 29/2560 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ ลงวันที่ 29 เดือน 

พฤษภาคม 2560 

 

5. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการจับสัตวน้ํา การใชสัตวน้ํา  

 

 

 

 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 หั วหน าโครงการวิจัยกรอกแบบบันทึ กการใชสัตว นํ้ า (LAU-SAAHRC-FM-04-02) และส งให

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการวิจัยกรอกแบบบันทึกการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-

04-02) และสงใหคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา  



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-03-02 

 

การใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

หนา4ของ4 หนา 

 
 

7. ภาคผนวก 

 7.1 แบบบันทึกการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM -04-02) 

 

8. เอกสารอางอิง 

ราชกิจจานุเบกษา. 2558. พระราชบัญญัติสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558. เลม 132 ตอนที่ 18 ก 13 

 มีนาคม 2558. หนา 1-16, http://www.labanimals.net/images/Law2015/Law-Final.PDF. 

  



 

LAU-SAAHRC-FM-04-02 

แบบบันทึกการใชสัตวน้ําเพือ่งานทางวิทยาศาสตร 

 

ขาพเจา....................................................................................................................................หัวหนาโครงการวิจัย  

เรื่อง......................................................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตใชสตัวเลขที่.......................................................................... 

ขอรับรองวา การใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรภายใตโครงการวิจัยน้ี 

 ไมสามารถเลือกทดแทนสัตวในงานทางวิทยาศาสตร (Replacement) ได โดยพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา

เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย/สัตว และ/หรือความกาวหนาทางวิชาการ 

 ใชจํานวนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรนอยที่สุดโดยใชวิธีการทางสถิติ (Reduction) และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการใชสัตว นํามาซึ่งผลที่ถกูตองแมนยํา 

 เลือกใชชนิดและสายพันธุสัตวที่เหมาะสมและวางแผนการจัดการ/ปฏิบัติตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร

อยางเหมาะสม (Refinement) 

 

ลายมือช่ือ........................................................... 

.............../.............../............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-04-01 

 

การกักกันสัตวน้ําและการปรับสภาพสัตวน้ํา  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 

 

หนา1ของ5 หนา 

 
 

 

 

 

 

การกักกันสัตวนํ้าและการปรับสภาพสัตวนํ้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  .....................................................................วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ ....................................................................วันที่.......เดือน.........................พ.ศ.............

  (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  .....................................................................วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-04-01 

 

การจับสัตวน้าํ การขนสง และการกักกัน 
 

 

หนา2ของ5 หนา 

 
สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 3 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 3 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 4 - 5 

7. ภาคผนวก 5 

8. เอกสารอางอิง 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-04-01 

 

การจับสัตวน้าํ การขนสง และการกักกัน 
 

 

หนา3ของ5 หนา 

 
1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลองไดยึดถือเปนวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการการจับสัตวนํ้า การใช

สัตวนํ้า การขนสง และการกักกัน 

2. ขอบเขต 

 ใชกับสัตวนํ้าในการทดลอง ไดแก กุงและปลา ของสถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

3. นิยามศัพท 

- 

4. ความรับผิดชอบ 

 หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูรับผิดชอบการจับสัตวนํ้า การขนสง และการกักกัน ภายใตการควบคุมและ

ดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ ตามคําสั่งศูนยวิจัยสุขภาพ

สัตวนํ้าสงขลาที่ 29/2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่

ดําเนินการ ลงวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560 

5. ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการกรอกแบบบันทึกการจับสัตวนํ้า การขนสง และการกักกนัสัตวนํ้า 

(LAU-SAAHRC-04-01) เพ่ือสงใหพนักงานลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรและหัวหนา

โครงการวิจัยตรวจความเรียบรอยเมื่อสัตวนํ้าขนสงมายังสถานที่เลี้ยง

สัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา  

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเตรียมอุปกรณสําหรับ

จับสัตวนํ้า, สภาพแวดลอมสําหรับการขนสงสัตวนํ้า, บอ/ตูสําหรับ

สัตวนํ้า ตามรายละเอียดในแบบบันทึก (LAU-SAAHRC-FM-04-01) 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-04-01 

 

การจับสัตวน้าํ การขนสง และการกักกัน 
 

 

หนา4ของ5 หนา 

 
6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

6.1 หัวหนาโครงการวิจัยกรอกแบบบันทึกการจับสัตวนํ้า การขนสง และการกักกันสัตวนํ้า (LAU-SAAHRC-

FM-04-01) เพ่ือสงใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

6.2 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ดําเนินการ ดังน้ี 

6.2.1  การขนสงสัตวนํ้า 

6.2.1.1 อุปกรณตองมีชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับสัตวนํ้าและปริมาณที่เพียงพอตอจํานวนบอ/ตู 

6.2.1.2 อุปกรณตองผานการฆาเช้ืออยางถูกหลัก เชน ใชโพวิโดนไอโอดีน ความเขมขน 200-250 

ppm เปนเวลา 10 นาที หรือคลอรีนความเขมขน 200 ppm นานขามคืน (OIE, 2016) 

หรือสารเคมีฆาเช้ืออ่ืนๆ ที่ถูกตองตามหลักการฆาเช้ือ 

6.2.1.3 เตรียมนํ้าเพ่ือใชระหวางหรือหลังการขนสง โดยนํ้าตองมีคุณภาพ และอุณหภูมิเหมาะสม 

และมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอ 

6.2.1.4 เตรียมภาชนะบรรจุสัตวนํ้าระหวางการขนสง โดยภาชนะตองสะอาด ขนาดเหมาะสม และ

แยกภาชนะบรรจุหากสัตวนํ้ามีพฤติกรรมหวงอาณาเขต 

6.2.1.5 เตรียมยาสลบ เชน MS-222 หรือนํ้ามันกานพลู เพ่ือลดกิจกรรมของสัตวนํ้าระหวางขนสง

อดอาหารสัตวนํ้า 1 วันกอนการขนสง เพ่ือลดการทํางานของระบบทางเดินอาหาร และลด

การปลอยแอมโมเนีย 

6.2.2  การปรับตัวของสัตวนํ้า และกักกันสัตวนํ้า  

6.2.2.1 เตรียมบอ/ตูสําหรับการปรับตัวของสัตวนํ้า และกักกันสัตวนํ้า โดยการฆาเช้ืออยางถูกหลัก 

เชน ใชโพวิโดนไอโอดีน ความเขมขน 200-250 ppm เปนเวลา 10 นาที หรือคลอรีน

ความเขมขน 200 ppm นานขามคืน (OIE, 2016) หรือสารเคมีฆาเช้ืออ่ืนๆ ที่ถูกตองตาม

หลักการฆาเช้ือโดยตองมีขนาดที่เหมาะสมและปริมาณที่เพียงพอกับสัตวนํ้า 

6.2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่จะใชในการปรับตัวของสัตวนํ้า/กักกันสัตวนํ้าวามีคุณลักษณะตามที่

ตองการ เชน มีคุณลักษณะเหมือนกับแหลงที่มา เปนตน โดยตรวจสอบบันทึกคุณภาพนํ้า 

(LAU-SAAHRC-FM-02-02) 

6.2.2.3 เมื่อสัตวนํ้ามาถึงใหเคลื่อนยายสัตวนํ้าเขาสูบอ/ตูสําหรับปรับตัวของสัตวนํ้าดวยความ

ระมัดระวัง โดยสัมผัสสัตวนํ้าใหนอยที่สุด และแยกใชอุปกรณในแตละบอ/ตู 

6.2.2.4 กรณีขนสงสัตวนํ้ามาในถุงใหทําความสะอาดถุงดานนอกดวยนํ้าสะอาดและ 70% 

เอทิลแอลกอฮอล เช็ดใหแหงและแชถุงในนํ้าเพ่ือปรับอุณหภูมินํ้าในถุงใหเทากับนํ้าในบอ/

ตูประมาณ 30 นาที จึงปลอยสัตวนํ้าสูบอ/ตู 

6.2.2.5 หากตองการสุมตรวจสุขภาพสัตวนํ้าที่ไดรับ สามารถเก็บตัวอยางไดในขั้นเคลื่อนยายสัตว

นํ้าน้ี 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา 
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-04-01 

 

การจับสัตวน้าํ การขนสง และการกักกัน 
 

 

หนา5ของ5 หนา 

 
6.2.2.6 สังเกตลักษณะอาการสัตวนํ้า ตามวิธีปฏิบัติงานการควบคุมสุขภาพสัตวนํ้าและโรคสัตวนํ้า 

ตามระยะเวลาปรับตัวและกักกันสัตวนํ้าที่ระบุในแบบบันทึก (LAU-SAAHRC-FM-04-01) 

6.2.2.7 เมื่อครบกําหนดกักกันสัตวนํ้าแลวใหปฏิบัตตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การเลี้ยงสัตวนํ้า (LAU-

SAAHRC-SOP-05-01) 

7. ภาคผนวก 

7.1 แบบบันทึกการจับสัตวนํ้า การขนสง และการกักกันสัตวนํ้า (LAU-SAAHRC-FM-04-01) 

 

8. เอกสารอางอิง 

Louis J. DeTolla, S. Srinivas, Brent R. Whitaker, Christopher Andrews, Bruce Hecker, Andrew S. 

 Kane, Renate Reimschuessel; Guidelines for the Care and Use of Fish in Research. ILAR 

 J 1995; 37 (4): 159-173. doi: 10.1093/ilar.37.4.159 



 

LAU-SAAHRC-FM-04-01 

แบบบันทึกการจับสัตวน้ํา การขนสง และการกักกันสัตวน้ํา 

 

สวนที่ 1 การขนสงสัตวน้ํา 

1. ชนิดอุปกรณ.......................................................   จํานวน................................................................. 

2. นํ้าที่ใช (ความเค็ม, อุณหภูมิ ฯลฯ).................................................................................................................. 

3. ภาชนะ................................................................  จํานวน................................................................... 

4. ชนิดยาสลบ........................................................... 

5. วันที่ขนสง............................................................. 

สวนที่ 2 การปรับตัว และกักกันสัตวน้าํ 

1. แหลงที่มาของสัตวนํ้า....................................................... จํานวนสัตวนํ้า................................................ตัว 

2. จํานวนบอ/ตูสําหรับการปรับตัว/กักกันของสัตวนํ้า....................................................................................... 

3. ปริมาณสัตวนํ้าตอบอ/ตู............................................................ 

4. นํ้าที่ใช (ความเค็ม, อุณหภูมิ ฯลฯ).................................................................................................................. 

5. การสุมตรวจสตัวนํ้า (ตองการ/ไมตองการ) 

6. ระยะเวลาการปรับตัว/กักกันสัตวนํ้า...............วันต้ังแต......................................ถึง...................................... 

 

ลงชื่อ.....................................หัวหนาโครงการวิจัย      ลงชือ่........................................พนักงานเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

แจงเม่ือ......../.........../...........             จัดการเสร็จสิ้นเม่ือ........../............/........... 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-05-01 

การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 1 ของ 6 หนา 

 
 

 

 

 

 

การปฏิบัติตอสัตวนํ้าในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

 
 

 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  .....................................................................วันที่.......เดือน...........................พ.ศ............. 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ .....................................................................วันที่.......เดือน...........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  .....................................................................วันที่........เดือน..........................พ.ศ.............

  (                                                  ) 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-05-01 

การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 2 ของ 6 หนา 

 
 

สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 3 

5. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 3 - 4 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 4 - 5 

7. ภาคผนวก 5 

8. เอกสารอางอิง 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-05-01 

การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 3 ของ 6 หนา 

 
1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนวิธีการในการปฏิบัติงานสําหรับผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลอง และพนักงานเลี้ยงสัตวได

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติในการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2. ขอบเขต 

 ใชกับการเลี้ยงสัตวนํ้าในการทดลอง ไดแก กุงและปลา ของสถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

3. นิยามศัพท 

 -  

4. ความรับผิดชอบ 

 หัวหนาโครงการวิจัย และพนักงานเลี้ยงสัตวเปนผูรับผิดชอบการเลี้ยงสัตวภายใตการควบคุมและดูแล

ของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ ตามคําสั่งศูนยวิจัยสุขภาพสัตว

นํ้าสงขลาที่ 29/2560 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ 

ลงวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560 

5. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1 การเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หัวหนาหนวยหรือผูไดรับ

มอบหมายทําหนังสือช้ีแจง 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

หัวหนาโครงการวิจัย

ดําเนินการวิจัยได 

สงหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือใหดําเนินการแกไข

แลวจึงขออนุญาตใชหนวยเลี้ยงสัตวอีกครั้ง 

หัวหนาโครงการวิจัยสงแบบ

ขออนุญาตใชหนวยเลี้ยงสัตว 

ลวงหนากอนเริ่มการทดลอง 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 
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การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 4 ของ 6 หนา 

 
 5.2 การควบคุมสุขภาพและโรคสัตวนํ้าของสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 6.1 การเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

  6.1.1 หัวหนาโครงการวิจัยกรอกขอมูลในแบบบันทึกการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-

SAARC-FM-05-01) และแบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าการทดลองของหนวยสัตวเลี้ยง 

(LAU-SAARC-FM-05-02) พรอมเอกสารอ่ืนๆ ที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช

สัตวของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าใหสามารถดําเนินการทดลองได เพ่ือขออนุญาตใชหนวยเลี้ยงสัตวตอหัวหนา

หนวยเลี้ยงสัตว  

 

กรณี พบสัตวนํ้าปวยระหวางการเลี้ยง ให
แยกสัตวนํ้าปวยออกจากสัตวนํ้าปกติ 

 

กรณีการทําใหสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร
เกิดโรคเปนสวนหน่ึงของการวิจัย หัวหนา

โครงการวิจัยตองระบุจุดสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือ
ไมใหสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรทรมาน

เกินความจําเปน 
 หัวหนาโครงการวิจัยสืบหาสาเหตุการปวยของ

สัตวนํ้า แกไขสาเหตุ ดําเนินการรักษาหรือกา
รุณยฆาตกับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 

หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูทีไ่ดรับ

มอบหมาย ตรวจสอบสุขภาพสัตว

นํ้าทุกวัน และบันทึกลงแบบบันทึก

การควบคุมสุขภาพและโรคของ

สัตวนํ้า F-7-01 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 
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การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 5 ของ 6 หนา 

 
  6.1.2 หากหัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรอนุมัติใหสามารถใชหนวยเลี้ยง

สัตวได หัวหนาหนวยเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรสงตอเอกสารการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว 

(LAU-SAAHRC-FM-05-01) และแบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตว นํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรของหนวยสัตวเลี้ยง (LAU-SAAHRC-FM-05-02) ใหพนักงานเลี้ยงสัตว เพ่ือใหพนักงานเลี้ยงสัตว

ดําเนินการลงขอมูลในตารางจองการใชสถานที่เลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-05-

03) และเตรียมนํ้า และอุปกรณอ่ืนๆ สําหรับใชในการทดลอง 

  6.1.3 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการเลี้ยงสัตวนํ้าตามที่หัวหนา

โครงการวิจัยไดระบุไวใน แบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าการทดลองของหนวยสัตวเลี้ยง   

(LAU-SAAHRC-FM-05-02) หากพนักงานเลี้ยงสัตวไมสามารถดําเนินการไดตามที่ระบุ ตองแจงใหหัวหนา

โครงการทราบทันที 

 6.2 การควบคุมสุขภาพและโรคสัตวนํ้าของสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 6.2.1 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบสุขภาพสัตวนํ้าทุกวัน โดย

สังเกตพฤติกรรมการกินอาหาร วายนํ้า และลักษณะภายนอก เปนตน และบันทึกลงแบบบันทึกการควบคุม

สุขภาพและโรคของสัตวนํ้า (LAU-SAAHRC-FM-05-06) 

 1) กรณีพบสัตวนํ้าปวยระหวางการเลี้ยง ใหแยกสัตวนํ้าปวยออกจากสัตวนํ้าปกติหัวหนา

โครงการวิจัยสืบหาสาเหตุการปวยของสัตวนํ้า เชน ตรวจสอบบันทึกการทําความสะอาดอุปกรณ, คุณภาพนํ้า, 

สงตรวจหองปฏิบัติการ ดําเนินการรักษาหรือการุณยฆาตกับสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรวิธีการปฏิบัติงาน

การจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2) กรณีการทําใหสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเกิดโรคเปนสวนหน่ึงของการวิจัย หัวหนา

โครงการวิจัยตองระบุจุดสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือไมใหสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรทรมานเกินความจําเปน 

7. ภาคผนวก 

 7.1 แบบบันทึกการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว (LAU-SAAHRC-FM-05-01) 

 7.2 แบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าการทดลองของหนวยสัตวเลี้ยง (LAU-

SAAHRC-FM-05-02) 

 7.3 ตารางบันทึกการจองการใชตูกระจกสําหรับเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยเลี้ยง

สัตวwet lab1 (LAU-SAAHRC-FM-05-03) 

 7.4 ตารางบันทึกการจองการใชบอคอนกรีตสําหรับเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวย

เลี้ยงสัตวwet lab 1 (LAU-SAAHRC-FM-05-04) 

 7.5 ตารางบันทึกการจองการใชบอคอนกรีตสําหรับเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวย

เลี้ยงสัตว โรงเพาะฟก (LAU-SAAHRC-FM-05-05) 

7.6 แบบบันทึกการควบคุมสุขภาพและโรคของสัตวนํ้า (LAU-SAAHRC-FM-05-06) 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 
LAU-SAAHRC-SOP-05-01 

การปฏิบัติตอสัตวน้ํา 
ในระหวางการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร 

หนา 6 ของ 6 หนา 

 
8. เอกสารอางอิง 

- 

 

 
 



 

แบบบันทึกการขอใชบริการหนวยเลี้ยงสัตว 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

เรื่อง ขออนุญาตใชศูนยสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

เรียน หัวหนาหนวยเลี้ยงสัตว 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................

ตําแหนง....................................................................  สังกัด (ศูนย/กอง/กรม ) .......................................................... 

......................................................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท....................................................................E-mail………………………………………………………………… 

 มีความประสงคขอใชหนวยเลี้ยงสัตวเพ่ือการทดลอง/การวิจัยเรื่อง............................................................................. 

......................................................................................................................................................................................

รหัสโครงการ.................................................................................................................................................................

เพ่ือใชเลี้ยงสัตวนํ้า ชนิด....................................................สายพันธุ..............................................................................

จํานวน.........................................ตัว 

วันที่เริ่มการทดลองต้ังแตวันที่.........................................................ถึงวันที่................................................................... 

 

โดยมีผูรวมโครงการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1.........................................................................................สังกัด...........................................โทร................................. 

2.........................................................................................สังกัด...........................................โทร................................. 

3.........................................................................................สังกัด...........................................โทร................................. 

4.........................................................................................สังกัด...........................................โทร................................. 

5.........................................................................................สังกัด...........................................โทร................................. 

  

 ทั้งน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ ในการเขาใชสถานที่และการใชอุปกรณเพ่ือปฏิบัติงานวิจัย ขาพเจายินดี

รับผิดชอบทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ        

   ลงช่ือ............................................................ผูขออนุมัติ 

               (...........................................................) 

                    ลงวันที่........../............/............ 
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แบบบันทึกรายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยสัตวเลี้ยง 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

 

ชื่อ-นามสกุล หัวหนาโครงการวิจัย…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่อโครงการวิจัย……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายละเอียดการใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

1. ชนิดสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร

............................................................................................................................ 

2. จํานวน..................................ตัว 

3. จํานวนบอ/ตูที่ใชทดลอง...................................บอ/ตู หมายเลขบอ/ตูที่ใช............................................................... 

4. ปริมาณนํ้าที่ใชในแตละบอ/ตู.................................................................................................................................... 

5. ความเค็มของนํ้าที่ใช.....................................................ppt 

6. จํานวนชุดการทดลอง.................................................ชุดการทดลองละ...............................................................ซ้ํา 

(พรอมอธิบายรายละเอียดชุดการทดลอง) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ระยะเวลาในการทดลอง (ระบุวันเดือนปที่เริ่มและสิ้นสดุการทดลอง)..................................................................... 
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รายละเอียดการจัดการในการเลี้ยงสัตวน้าํ 

1. ระบบน้ํา 

  ระบบนํ้าไหล   ระบบนํ้าน่ิง    อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................... 

2. การใหอาหาร 

 2.1 ประเภทอาหารที่ใช  อาหารสําเร็จรูป (ระบุย่ีหอและขนาดเบอร).................................................... 

     อาหารมีชีวิต คือ.............................................................................................. 

     อาหารผลติเอง  

 2.2 เปอรเซ็นตการใหอาหาร.................................ตอวัน   จํานวนมื้ออาหาร......................................มื้อ/วัน 

 2.3 เวลาที่ให................................................................................................................................................... 

3. การจัดการน้ําระหวางการทดลอง 

 3.1 คุณภาพนํ้า 

 เปนไปตามเกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลีย้งกุงทะเลยกเวน (ระบุ) ..................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 เปนไปตามเกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลีย้งปลาทะเลยกเวน (ระบุ) .................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 เปนไปตามเกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการเลีย้งสัตวนํ้าจืดยกเวน (ระบุ) ................................. 

……………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………… 

 3.2 การเปลี่ยนถายนํ้า 

  ไมมีการเปลี่ยนถายนํ้า 

  มีการเปลี่ยนถายนํ้า ประมาณ.............................................................เปอรเซ็นตของปริมาตรนํ้าทั้งหมด 

  ความถี่ของการเปลี่ยนถายนํ้า (ระบุ)........................................................................................................ 

.  ชวงเวลาการเปลี่ยนถายนํ้า (ระบุ)............................................................................................................ 

 3.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

 ……………………………………………………………………………………...…………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………… 

     ลงช่ือ.....................................................หัวหนาโครงการวิจัย  

                     (                                        )

                                                      ............/..................../................  

LAU-SAAHRC-FM-05-02 

หนา 2/2 



 

ตารางบันทึกการจองการใชตูกระจกสําหรบัเลีย้งสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยเลี้ยงสตัว wet lab1 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กรมประมง 

 

ประจําเดือน...................................................พ.ศ..................................... 

ตูกระจกแถวที ่
(บน/ลาง) 

วันที่ทําการทดลอง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

แถว 1 (บน)                             

แถว 1 (ลาง)                             

แถว 2 (บน)                             

แถว 2 (ลาง)                             

แถว 3 (บน)                             

แถว 3 (ลาง)                             

แถว 4 (บน)                             

แถว 4 (ลาง)                             

แถว 5 (บน)                             

แถว 5 (ลาง)                             

 

หมายเหตุ ใชลูกศรลากเขียนจากวันเริ่มตนการทดลองจนถึงวันสิ้นสุดการทดลอง พรอมระบุช่ือหัวหนาโครงการวิจัย 

 LAU-SAAHRC-FM-05-03 



 

ตารางบันทึกการจองการใชบอคอนกรีตสาํหรับเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยเลีย้งสัตว wet lab1 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กรมประมง 

ประจําเดือน...................................................พ.ศ..................................... 

หมายเลขบอ วันที่ทําการทดลอง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

 
LAU-SAAHRC-FM-05-04 หมายเหตุ ใชลูกศรลากเขียนจากวันเริ่มตนการทดลองจนถึงวันสิ้นสุดการทดลอง พรอมระบุช่ือหัวหนาโครงการวิจัย 

 



 

ตารางบันทึกการจองการใชบอคอนกรีตสาํหรับเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของหนวยเลีย้งสัตว โรงเพาะฟก 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา กรมประมง 

 

ประจําเดือน...................................................พ.ศ..................................... 

หมายเลขบอ วันที่ทําการทดลอง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

 

LAU-SAAHRC-FM-05-05 
หมายเหตุ ใชลูกศรลากเขียนจากวันเริ่มตนการทดลองจนถึงวันสิ้นสุดการทดลอง พรอมระบุช่ือหัวหนาโครงการวิจัย 



 
แบบบันทึกการควบคุมสุขภาพและโรคของสัตวน้าํ 

หอง........................................ 

วัน/
เดือน/

ป 
บอ/ตู 

จุดสิ้นสุดการ
ทดลอง (ถา

มี) 

การตรวจสุขภาพสัตวนํ้า 

หมายเหตุ การกินอาหาร การวายนํ้า ลักษณะภายนอก 

ปกติ ไมปกติ ปกติ ไมปกติ ปกติ ไมปกติ 

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 LAU-SAAHRC-FM-05-06 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-06-01 

 

การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 1 ของ 7 หนา 

 
 

 

 

 

  

การจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 
 

 

 

วันที่เริ่มใช   ..................................................................... 

แทนที่ฉบับ  .....................................................................  

ผูจัดทํา  ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

                    (                                                  ) 

ผูตรวจสอบ ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ.............

  (                                                  ) 

ผูอนุมัติ  ..................................................................... วันที่.......เดือน.........................พ.ศ............. 

          (                                                  ) 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-06-01 

 

การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 2 ของ 7 หนา 

 
สารบัญ 

 

หัวขอ เรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. นิยามศัพท 3 

4. ความรับผิดชอบ 3 

5. ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน 4 - 5 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 5 – 6 

7. ภาคผนวก 7 

8. เอกสารอางอิง 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-06-01 

 

การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 3 ของ 7 หนา 

 
1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูวิจัยที่ใชสัตวนํ้าในการทดลองไดยึดถือเปนวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุด

การใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2. ขอบเขต 

 ใชกับสัตวนํ้าในการทดลอง ไดแก กุงและปลา ในสถานที่ดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา 

3. นิยามศัพท 

 3.1 การการุณยฆาต (Euthanasia) Euthanasia เปนภาษากรีก ประกอบดวยคําศัพท 2 คํา คือ Eu

หมายถึง Good และ Thanatos หมายถึง Death โดยแปลรวมความหมายไดวา “กระบวนการที่ทําใหสัตวนํ้าตาย 

อยางสงบโดยมีมนุษยธรรม” ซึ่งควรจะทําใหสัตวนํ้าหมดความรูสึกอยางรวดเร็วและตายโดยปราศจากความเจ็บปวด

หรือความทรมาน โดยลักษณะของการตายที่ดี (Good death) คือการตายหรือการหมดความรูสึกโดยที่การเกิด

ความเจ็บปวดและความเครียดนอยที่สุด (AVMA, 2013) ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของโปรแกรมการดูแลทาง

การแพทยโดยสัตวแพทยของหนวยงานที่มีการเลี้ยงและใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เปนสิ่งจําเปนเมื่อสิ้นสุด

การวิจัยตางๆ เพ่ือการปลดสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่มีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสม (Culling) 

 3.2 การดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร หมายถึง การนําสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรมา

เลี้ยง ใช ผลิต หรือกระทําการใดๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 3.3 สถานที่ดําเนินการ หมายถึง อาคาร สิ่งปลูกสรางหรือสถานที่อ่ืนใดที่มีการดําเนินการตอสัตวนํ้าเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร และใหหมายรวมถึงพ้ืนที่โดยรอบอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางที่มีการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองาน

ทดลองทางวิทยาศาสตรดวย 

 3.4 คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยง และใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ หมายถึง คณะทํางานที่

แตงต้ังขึ้นโดยศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลาใหมีหนาที่กํากับ ดูแล และปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558 มาตรา 58 

4. ความรับผิดชอบ 

 หัวหนาโครงการวิจัยเปนผูรับผิดชอบการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

รวมทั้งการจัดการใหสัตวนํ้าตายอยางสงบ และมีการกําจัดซากสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ภายใตการควบคุม

และดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ ตามคําสั่งศูนยวิจัยสุขภาพ

สัตวนํ้าสงขลาที่ 29/2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ 

ลงวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2560 

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-06-01 

 

การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 4 ของ 7 หนา 

 
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1 การทําใหสัตวนํ้าตายอยางสงบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 การจัดการซากสัตวภายหลังการสิ้นสุดการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการวิจัยรองขอขอมูลจํานวนสตัวฯ คงเหลือจากพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรหลังสิ้นสุดการทดลอง ตามแบบบันทกึการจัดการกับสัตวหลัง

สิ้นสุดการใชสตัวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

หัวหนาโครงการจัดประเภทสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรคงเหลือง 

(ติดเช้ือ, ไมติดเช้ือ) ลงในแบบบันทึก (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

และรองขอใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ดําเนินการจัดการกับสัตวฯ 

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการกับ

สัตวฯ และเก็บบันทึก (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้านํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแจงขอมูลจํานวนสัตวฯ 

แกหัวหนาโครงการวิจัย ตามแบบบันทึก (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

 

หัวหนาโครงการวิจัยแจงตอพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรลวงหนาอยางนอย 1 วัน 

หัวหนาโครงการวิจัย/ผูไดรับมอบหมายดําเนินการการุณยฆาตตอสัตวนํ้าเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการที่ไดระบุไวในโครงการวิจัย 

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรลง

ขอมูลในแบบฟอรม  

 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 

 

LAU-SAAHRC-SOP-06-01 

 

การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 5 ของ 7 หนา 

 
5.3 การกําจัดซากสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

6.1 การทําใหสัตวนํ้าตายอยางสงบ 

6.1.1 หัวหนาโครงการวิจัยตองแจงตอพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแผนการทํากา

รุณยฆาตกอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน เพ่ือใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรงดใหอาหารกอนการทํา

การุณยฆาต 

6.1.2 เตรียมสารเคมีที่ใชในการระงับความรูสึกและความเจ็บปวดของสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ตามที่ระบุไวในโครงการวิจัย 

 6.1.3 ดําเนินการการุณยฆาตตอสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการที่ไดระบุไวในโครงการวิจัยสวน

ซากสัตวนํ้าที่เหลือจากการทดลอง ใหดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานสําหรับใช กํากับ ดูแล การดําเนินการตอ

สัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เรื่อง การจัดการซากสัตว 

 6.1.4 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายแจงจํานวนตัวอยางสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรที่ได

ดําเนินการการุณยฆาตตอพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

 6.1.5พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรลงขอมูลในแบบบันทึกจํานวนสัตวนํ้าในระบบการเลี้ยง

สัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ตามแบบฟอรม (LAU-SAAHRC-FM-10-01) 

6.2 การจัดการกับซากสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตว 

6.2.1 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาโครงการวิจัย รองขอพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้า

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเพ่ือขอขอมูลจํานวนสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรคงเหลือของโครงการวิจัยที่ดําเนินการ

เสร็จสิ้นโดยใชแบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-

FM-09-01) 

หัวหนาโครงการวิจัยแยกชนิดซากสัตวใหถกูตอง และสงมอบซาก

สัตวตอพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรกําจัดซากสัตวโดย

ทันที หรือรวบรวมซากสัตวในตูแชแข็งและทําการกําจัดซากสัตวใน

ภายหลังลงขอมูลลงในแบบบันทึกการกําจัดซากสัตว (F11-01) 

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 
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การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 6 ของ 7 หนา 

 
6.2.2 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแจงขอมูลจํานวนสัตวฯ คงเหลือแกผูรองขอตาม

แบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

6.2.3 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาโครงการวิจัย แบงกลุมสัตวนํ้าเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรคงเหลือเปน สัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรไมติดเช้ือ และสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรติดเช้ือ

และสรุปขอมูลดังกลาวลงในแบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-

SAAHRC-FM-09-01) เพ่ือรองขอใหพนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรดําเนินการในขั้นตอไป 

6.2.4 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร จัดการสัตวตามประเภทและตามคํารองขอ ดังน้ี 

 6.2.4.1 สัตวไมติดเช้ือ    

 1) ปลอยในแหลงนํ้าธรรมชาติของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าชายฝงสงขลา 

 2) ดําเนินการการุณยฆาตดวยวิธีที่ระบุในโครงการวิจัย และบรรจุในภาชนะใหมิดชิดและ

ทิ้งในถังขยะทั่วไปของศูนยวิจัยสุขภาพสัตวนํ้าสงขลา 

6.2.4.2 สัตวติดเช้ือ  

 1) ดําเนินการการุณยฆาต ดวยวิธีที่ระบุในโครงการวิจัย และฆาเช้ือนํ้าและอุปกรณที่ใช

ดวยคลอรีน ความเขมขน 200 ppm ขามคืน และกรณีที่สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรดคงคางในนํ้าปริมาณสูง ให

ใชโซเดียมไธโอซัลเฟตทําใหเปนกลางกอนปลอยทิ้งลงในระบบระบายนํ้าของศูนยฯ อุปกรณที่ฆาเช้ือแลวใหลางดวย

นํ้าจืดสะอาด และตากใหแหงกอนนํามาใช 

  2) พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเก็บแบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลัง

สิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

6.3 การจัดการซากสัตว 

  6.3.1 หัวหนาโครงการวิจัยหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาโครงการวิจัย แยกชนิดซากสัตวให

ถูกตองชัดเจนตามประเภท ไดแก ซากสัตวไมติดเช้ือ และซากสัตวติดเช้ือ และสงมอบซากสัตวดังกลาวตอพนักงาน

เลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเพ่ือจัดการซากสัตวพรอมทั้งลงบันทึกในแบบบันทึกการกําจัดซาก (LAU-

SAAHRC-FM-11-01) 

  6.3.2 พนักงานเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร จัดการซากสัตวตามประเภท ดังน้ี 

  1) ซากสัตวไมติดเช้ือ บรรจุในถุงหรือภาชนะมิดชิดและทิ้งในถังขยะทั่วไปของศูนยวิจัย

สุขภาพสัตวนํ้าสงขลา ทั้งน้ีสามารถรวบรวมซากสัตวไมติดเช้ือในตูแชแข็งเพ่ือกําจัดภายหลังได 

  2) ซากสัตวติดเช้ือ ใหรวบรวมซากสัตวติดเช้ือในตูแชแข็งใหไดปริมาณที่เหมาะสมกับการ

แชในภาชนะที่บรรจุคลอรีน ความเขมขน 200ppm ขามคืน หรือจัดการกับซากสัตวทันทีโดยการแชดวยโซเดียม 

ไฮโปคลอไรดที่ความเขมขนและเวลาที่เหมาะสม จากน้ันจัดการเชนเดียวกับขยะทั่วไป สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด

ที่ใชแลวใหทําใหเปนกลางกอนปลอยทิ้งลงในระบบระบายนํ้าของศูนยฯ  

 



 หนวยเลี้ยงสัตว 
 

ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา  
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา กรมประมง 
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การจัดการกับสัตวหลงัสิน้สดุการใชสัตวน้าํ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

หนา 7 ของ 7 หนา 

 
7. ภาคผนวก 

7.1 แบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-09-01) 

     7.2 แบบบันทึกจํานวนสัตวนํ้าในระบบการเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร (LAU-SAAHRC-FM-10-01) 

     7.3 แบบบันทึกการกําจัดซาก (LAU-SAAHRC-FM-11-01)  

8. เอกสารอางอิง  

- 



 

 

แบบบันทึกการจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

 
สวนที่ 1 จํานวนสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ชือ่หัวหนาโครงการวิจัย..........................................................................................................................................หัวขอโครงการวิจัย

.............................................................. .............................................................................. 

ขอทราบจํานวนสัตวฯ คงเหลือของโครงการวิจัยขางตน  

       ลงชื่อ ........................................หัวหนาโครงการวิจัย  

สวนที่ 2 ขอมูลจํานวนสัตวฯ คงเหลือ 

ชื่อพนักงานเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร................................................................................................................................ 

ขอแจงขอมูลจํานวนสัตวฯ คงเหลือของโครงการวิจัยขางตน ณ วันท่ี.....................................ดังนี ้

หมายเลขบอ/ถัง/ตู ชนิดสัตวน้ํา จํานวนคงเหลือ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

       

     ลงชื่อ...................................พนักงานเลี้ยงสัตวน้าํเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

สวนที่ 3 การจัดการกับสัตวหลังสิ้นสุดการใชสัตวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

ประเภทสัตวฯ คงเหลือ หมายเลขบอ/ถัง/ตู รายละเอียดการจัดการฯ ท่ีระบุในโครงการวิจัย 
ไมติดเชื้อ   
ติดเชื้อ   
 

ลงชือ่.....................................หัวหนาโครงการวิจัย               ลงชื่อ........................................พนักงานเลี้ยงสตัวน้ําเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร     

แจงเม่ือ......../.........../...........                             จัดการเสร็จสิ้นเม่ือ........../............/........... 
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แบบบันทึกจํานวนสัตวน้าํในระบบการเลีย้งสัตวน้าํเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

บอ/ถัง ที่.........................................หอง........................................ 

ชนิดสัตวนํ้า................................................................จํานวนสัตวเริ่มตน.........................................ตัว 

 
 
วัน/เดือน/ป 

จํานวนสัตวน้ํา (ตัว) สาเหตุการตาย (ระบุจํานวน)  
ผูบันทึก 

ใชไป คงเหลือ การุณยฆาต กินกันเอง ความเครียด อื่นๆ (ระบุ) 
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แบบบันทึกการกําจัดซากสัตว  

หอง........................................ 

วัน/เดือน/ป ประเภทซากสตัว จํานวน
(โดยประมาณ) 

โครงการวิจัย วันที่กําจัด ผูกําจัดฯ 
ไมติดเช้ือ ติดเช้ือ 
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	วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Laboratory safety manual) และแผนสุขอนามัยเคมี (Chemical hygiene plan)
	(1) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งผู้เยี่ยมชม
	(2) เพื่อเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้พอเพียงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
	(3) เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสต่อสารเคมีให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
	(4) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยสารเคมีขึ้นในห้องปฏิบัติการ
	(5) เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมจากมลพิษสารเคมี และของเสียที่เกิดจากสารเคมีอันตราย
	การกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เริ่มแต่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งให้การสนับสนุนทั้งเชิงนโยบาย และงบประมาณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ควรได้มีการกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิด...
	2.1 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องรับทราบนโยบายด้านความปลอดภัย รวมทั้งต้อง
	2.2 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะต้องทราบอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางป้องกัน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน โดยเฉพาะเมื่อต้องเริ่มงานใหม่
	2.3 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะต้องทราบตำแหน่งของอุปกรณ์ช่วยเหลือ และวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อได้รับสารเคมี
	2.4 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะต้องทราบวิธีการกำจัดของเสียที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
	2.5 เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการจะต้องตรวจสอบว่าภาชนะบรรจุสารเคมีแต่ละตัว มีป้ายและฉลากที่ถูกต้อง และชัดเจน
	2.7 ไม่ควรปฏิบัติงานโดยลำพัง กรณีที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย
	2.8 ห้ามมิให้นำเข้ามา  เก็บ หรือ รับประทานอาหารในห้องปฏิบัติการ
	2.9 ห้ามมิให้นำเครื่องแก้ว หรือภาชนะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ไปใช้เพื่อการปรุงอาหาร
	2.10  กรณีเกิดกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
	2.11 ไม่ควรใช้ภาชนะแก้วที่มีรอยแตกร้าว
	2.12 ควรสวมใส่แว่นตา (Safety glasses) ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ยกเว้นในการเทสารละลายสารเคมี ควรเปลี่ยนมาใช้ goggles แทน
	3.การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (Chemical handling)
	3.1  ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป ในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
	3.1.1 ห้ามใช้เปลวไฟในการให้ความร้อนแก่ของเหลวไวไฟ หรือในขบวนการกลั่น (Distillation)
	3.1.2 ให้ความระมัดระวังในการจุดไฟในห้องปฏิบัติการ ดับไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้ไฟติดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู
	3.1.3 ก่อนที่จะทำการจุดไฟ ควรย้ายวัสดุไวไฟออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ควรแน่ใจว่าได้ปิดภาชนะที่บรรจุของเหลวไวไฟอย่างดีแล้ว
	3.1.4 ควรเก็บสารเคมีไวไฟในตู้สำหรับเก็บสารเคมีไวไฟโดยเฉพาะ
	3.1.5 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ  ในกรณีที่มีสารระเหยไวไฟ (Volatile flammable material)
	3.1.6 ควรใช้ตู้ดูดควันในการถ่ายเท  ผสม หรือ ให้ความร้อนสารเคมี
	3.1.7  กรณีสามารถเลือกใช้สารเคมีได้  ควรเลือกใช้สารเคมี ที่มีความเป็นพิษน้อยที่สุด ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่พึงกระทำได้
	3.1.8 อ่านคู่มือ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็ง
	3.2 ข้อพึงปฏิบัติเมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
	3.2.1 ทราบอันตรายของสารเคมีที่ตนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถทราบได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material safety data sheets) หรือ MSDS
	3.2.2 ทราบสถานที่และวิธีการเก็บรักษาสารเคมีที่เหมาะสม
	3.2.3 ทราบวิธีการเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ
	3.2.4 ทราบวิธีการใช้เครื่องป้องกันตนเองที่เหมาะสมต่อสารเคมี
	3.2.5 ทราบจุดเก็บ และวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณีสัมผัสสารเคมี
	3.2.6 ทราบแนวทางการปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น เส้นทางออกจากห้องปฏิบัติการวิธีปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสสารเคมีอันตราย รวมถึงแนวทางการจัดการของเสีย
	4. สุขอนามัยบุคคล (Personal hygiene)
	4.1 หากผิวหนังถูกสัมผัสโดยสารเคมี ต้องล้างออกโดยทันทีด้วยน้ำประปา หรือน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
	4.2 หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมี ห้ามทดสอบชนิดของสารเคมีโดยการดมกลิ่นโดยตรงอย่างเด็ดขาด
	4.3 ห้ามใช้ปากดูดไปเปตต์  ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ลูกยาง
	4.4 เมื่อเลิกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ำสะอาด
	4.5 ห้ามดื่ม  กิน  เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือ แม้แต่ทาเครื่องสำอางในห้องปฏิบัติการ
	4.6 ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหาร บุหรี่ และเครื่องสำอางเข้ามาเก็บในบริเวณห้องปฏิบัติการ
	4.7 ห้ามใช้เครื่องไมโครเวฟในห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมกาแฟ  อาหาร รวมทั้งห้ามใช้ตู้เย็นในห้องปฏิบัติการ เพื่อเก็บอาหาร เช่นกัน
	5. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
	ควรใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม และเหมาะสม  ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหลวม ผ้าคลุมผม  ควรใส่เสื้อกาว แขนยาวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันการกระเซ็นและปนเปื้อนของสารเคมี ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น  หรือ กระโปรงสั้น รวมทั้งไม่ควรใส่รองเท้าแตะในการปฏิบัติงาน ไม่คว...
	เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตรายควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม  (Personal protective equipment) เช่น เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   ควรใส่ถุงมือที่เหมาะสม และสามารถป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีนั้นได้ ใส่แว่นตาเพื่อป้องกันการก...
	อย่างไรก็ตามควรถอดถุงมือที่ใส่ระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อต้องรับโทรศัพท์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งควรถอดเสื้อกาวน์ เมื่อออกจากห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
	6. การจัดการภายในอาคารปฏิบัติการ (House keeping)
	6.1 ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน  ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวันควรทิ้งขยะ และของเสียในภาชนะที่จัดเตรียมไว้
	6.2 ควรแยกเครื่องแก้วแตก ในภาชนะรองรับที่แยกต่างหากจากของเสียอื่นๆ
	6.3 ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได  หรือวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
	6.4 ภาชนะบรรจุสารเคมีทุกขวด ควรมีป้ายฉลากที่ชัดเจน
	6.5 เมื่อสิ้นสุดภารกิจในแต่ละวันควรเก็บขวดสารเคมี กลับเข้าที่
	6.6 ของเสียที่เป็นสารเคมีควรแยกเก็บ พร้อมติดป้ายฉลากระบุชนิดของสารเคมีให้ชัดเจน
	6.7 จัดให้มีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจำ  กรณีที่มีการหกของสารเคมีต้องทำความสะอาดโดยทันที
	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี (General information about chemicals)
	1.เกรดของสารเคมี (Chemical grade) เกรดของสารเคมีสามารถแบ่งได้หลายระดับ เช่น
	-  ACS certified  grade มีคุณภาพตามมาตรฐาน American Chemical Society ใช้ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไป
	- Reagent grade  มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานเทียบเท่า ACS certified  grade
	- Technical  grade นิยมใช้ในงานทางอุตสาหกรรม
	- Practical or Purified grade มีสิ่งเจือปนบ้าง มักใช้เฉพาะงานทาง การศึกษาและงานทางอนินทรีย์เคมี (Inorganic chemical)
	- Primary standard grade มีคุณภาพสูงใช้ในการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
	2. ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (Material safety data sheet) หรือ MSDS
	ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ เป็นเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตสารเคมี ให้มาพร้อมกับสารเคมี เพื่อที่ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ปฏิบัติงาน สามารถขอได้จากบริษัทผู้ขายเคมีภัณฑ์ หรือจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลต่างๆ เช...
	(1) ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสารเคมี
	(2) หมายเลขสารเคมี CAS registry number (Chemical Abstract Services)
	(3) ลักษณะทางกายภาพ และเคมีของสารเคมี
	(4) อันตรายที่อาจเกิดจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งโอกาสและช่องทางที่อาจจะได้รับ
	(5) วิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
	(6) แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	(7) การจัดการของเสีย
	เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทุกคน ควรที่จะศึกษาข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ ของสารเคมีทุกตัวที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ การเก็บข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ ควรเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร เรียงตามตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นหาภายหลัง
	การแยกประเภทสารเคมี (Classification of chemicals)
	สารเคมีสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่เมื่อพิจารณาถึงอันตรายต่อสุขภาพ  สามารถแบ่งประเภทของสารเคมี ได้เป็น
	1.สารเคมีที่ไวไฟ (Flammable and combustible)
	วัตถุไวไฟ (Flammable substances) หมายถึงวัตถุที่ง่ายต่อการติดไฟ และเผาไหม้ในที่ที่มีอากาศ ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.8 oC. ส่วนของเหลวติดไฟได้ (Combustible liquid) หมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟสูงก...
	กลุ่มของสารเคมีที่ไวไฟ ยังสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้แก่
	1.1 สารเคมีที่ระเบิดได้ (Explosive)
	สารเคมีที่ก่อให้เกิดการระเบิดเมื่อได้รับความร้อน  แสง หรือตัวเร่ง (catalyst)  ได้ที่พบในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ สารประกอบในกลุ่ม nitrate, chlorate, perchlorates, picrate นอกจากนั้นสารประกอบของโลหะเช่น ผงแมกนีเซียม หรือผงสังกะสี  เมื่อผสมกับอากาศ ก็สามา...
	1.2 สารเคมีที่ติดไฟเองได้ (Pyrophorics)
	สารเคมีกลุ่ม Pyrophorics  ตามมาตรฐานของ US OSHA (United States Office of Occupation Safety and Administation) ได้แก่สารเคมีที่สามารถติดไฟ (ignition) ได้เองที่อุณหภูมิเท่ากับหรือต่ำกว่า 54.4 oC. สารในกลุ่มนี้มักทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ (Water reative) ...
	1.3 สารที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำ (Water reactive substances
	สารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยากับน้ำ เกิดปฏิกิริยารุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีน้ำอยู่จำกัด สารเคมีในกลุ่มนี้ เช่น  สาร Alkali และ สาร Alkali earth เช่น potassium, calcium  สารในกลุ่ม Anhydrous metal) halides เช่น Aluminum bromide, Germanium chloride เป็นต้น
	1.4 สารเคมีที่เกิดเปอร์ออกไซด์ (Peroxidizable substances)
	สารเคมีในกลุ่มนี้ ทำปฏิกิริยาอย่างช้าๆกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีแสง และความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  เกิดเป็นสารเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้ การนำสารเคมีในกลุ่มนี้มาใช้ต้องแน่ใจว่าปราศจากสารเปอร์ออกไซด์ บางห้องปฏิบัติการกำหนดระยะ...
	2. สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน  (Corrosives)
	สารในกลุ่มนี้ ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทำลายเยื่อบุผิวหนัง และเยื่อบุตา สารในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ กรดแก่, ด่างแก่, Dehydrating agent, และ  Oxidizing agent
	2.1 กรดแก่
	กรดแก่ หรือ กรดเข้มข้นทุกชนิด สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และ เยื่อบุตา  กับเฉพาะอย่างยิ่งกรดไนตริค  กรดโครมิค และ กรดไฮโดรฟลูออริค ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายกรดเหล่านี้ควรใส่ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รวมทั้งควรใส่หน้ากากป้องกันไอระเหย
	2.2 ด่างแก่
	ด่างแก่ เช่น sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonia  สารเหล่านี้ มีฤทธิ์ระคายเคืองตาสูง ดังนั้นการเคลื่อนย้ายสารเคมีในกลุ่มนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนย้ายกรดแก่
	2.3 สารเคมีที่ดูดน้ำ (Dehydrating agent)
	สารเคมีในกลุ่มนี้ที่สำคัญ ได้แก่ กรดกำมะถัน (sulfuric acid),  sodium hydroxide,  Phosphorus pentoxide และ calcium oxide สารเหล่านี้หากสัมผัสผิวหนังก่อให้เกิดอาการไหม้ของผิวหนังได้
	2.4 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent)
	สารออกซิไดซ์  (Oxidizing agent) ได้แก่ สารที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน (Electron acceptor) ในปฏิกิริยา หรืออีกความหมายหนึ่งเป็นตัวให้ออกซิเจน สารเคมีในกลุ่มนี้ เช่น สารประกอบHypochlorite, permanganate และ เปอร์ออกไซด์ เป็นต้น เนื่องจากสารเคมีในกลุ่มนี้เป็...
	การจัดทำบัญชีสารเคมี (Inventory control)
	การจัดทำบัญชีสารเคมี (Inventory control) อย่างเหมาะสม นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการทุกแห่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
	(1) การจัดซื้อสารเคมีควรจัดซื้อเท่าที่จำเป็น การจัดซื้ออาจกระทำเป็นงวด เช่น งวดละ 6 เดือน เป็นต้น
	(3) ควรมีการบันทึกการซื้อสารเคมีแต่ละตัว เช่น วันที่ได้รับ  ชื่อบริษัทที่ผลิต  ปริมาณบรรจุ เป็นต้น
	(4) การใช้สารเคมีควรเป็นลักษณะ First-in, First-out ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีเพื่อป้องกันการหมดอายุของสารเคมี
	(5) ควรมีการกำหนดตัวบุคคลที่ชัดเจน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลการจัดเก็บสารเคมี
	(6) ควรมีการตรวจสอบสารเคมีทุกๆครึ่งปี ควรกำจัดสารเคมีที่เสื่อมสภาพ เช่น สีเปลี่ยน เป็นตะกอน หรือ สีขุ่น รวมทั้งสารเคมีที่ฉลากลบเลือน หรือ ภาชนะบรรจุเสียหาย
	การจัดเก็บสารเคมี
	การจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกวิธี ช่วยให้ง่ายในการทำงาน และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การเก็บสารเคมี มีข้อพึงปฏิบัติทั่วไป ดังนี้
	(1) แยกการเก็บสารเคมีตามประเภทอันตราย จากนั้นจึงค่อยวางเรียงตามลำดับตัวอักษร
	(2) ไม่ควรใช้ตู้ดูดควัน เป็นที่เก็บสารเคมี
	(3) เก็บสารเคมีเข้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทุกครั้ง
	(4) สารเคมีไวไฟ ควรเก็บตู้ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อป้องกันการติดไฟ
	(5) ไม่ควรเก็บสารเคมีบนชั้นในระดับที่เหนือระดับสายตาขึ้นไป
	(6) ไม่ควรวางขวดสารเคมีซ้อนกันในแนวตั้ง
	(7) ไม่ควรเก็บสารเคมีในบริเวณทางเดิน บันได หรือวางบนพื้น ควรเก็บในพื้นที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ
	(8) สารเคมีทุกตัวควรมีการบันทึก วันที่ได้รับเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และวันที่เปิดใช้
	การแยกเก็บสารเคมี (Segregation)
	การเก็บสารเคมี ควรมีการจัดแยกเก็บตามชนิด หรือ ประเภทของสารเคมี  รวมทั้งประเภทของอันตราย  อันตรายของสารเคมีแต่ละชนิดอาจดูได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ Material Safety Data Sheets (MSDS) อย่างไรก็ตามสารเคมีชนิดหนึ่งอาจถูกจัดเรื่องของความอันตรา...
	ข้อพึงระวังในการจัดเก็บสารเคมี
	1. ควรมีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่จะเก็บสารเคมีประเภทของเหลวที่ไวไฟหรือ ติดไฟ (Flammable and combustible liquid ) ในห้องปฏิบัติการ ไม่ควรเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะที่ทำด้วยแก้ว เนื่องจากมีโอกาสที่เกิดการตกแตก และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งควรแยกการเก็บสาร...
	2.การจัดเก็บสารเคมีประเภท Oxidizer ไม่ควรเก็บสาร Oxidizer รวมกับสารเคมีประเภทของเหลวไวไฟโดยทั่วไปสาร Oxidizer ที่เป็นก๊าซ จะมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะต่างๆ การทำความสะอาดสารเคมีประเภทนี้ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะเนื่องจากอาจเ...
	3.สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazard) ได้แก่สารพิษต่างๆ รวมถึงสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) และสารที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen)  ควรมีการแยกเก็บสารเคมีประเภทนี้ไว้เฉพาะส่วน รวมทั้งควรมีการกำหนดบุคคลที่สามารถใช้งานสารประเภทนี้เ...
	4. สารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่วมกัน (Incompatible chemicals) สารเคมีหลายตัวเมื่อทำปฏิกิริยากัน จะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทรัพย์สิน ดังนั้นควรระมัดระวัง ในการจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้ให้แยกจากกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้สารเคมี...
	ตารางที่ 1 ตัวอย่างสารเคมีที่ไม่ควรจัดเก็บร่วมกัน
	สารเคมีอันตราย (Chemical harzard)
	สารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผลกระทบอย่างฉับพลัน หรือ เรื้อรัง มักรวมถึงสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (carcinogen) สารพิษ สารพิษที่ก่อให้เกิดผลต่อระบบสืบพันธุ์ (Reproductive toxins) สารที่ก่อให้เก...
	ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ได้ ให้ความหมายของ  สารเคมีอันตราย ว่าหมายถึง  สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ
	ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
	(1) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
	(3) มีกัมมันตภาพรังสี
	ประเภทของสารเคมีอันตราย
	ในประเทศไทยการแบ่งประเภทของสารเคมีอันตราย ได้ยึดระบบสหประชาชาติ ที่ใช้อยู่แล้วกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก (International Classification System) ซึ่งแบ่งสารเคมีอันตรายออกเป็น 9 ประเภท
	ตารางที่ 4  การจัดหมวดหมู่ของสารเคมีอันตราย
	ตารางที่ 4  การจัดหมวดหมู่ของสารเคมีอันตราย (ต่อ)
	เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย ปกติเป็นเครื่องหมายสากล ที่เข้าใจง่าย อาจใช้สีพื้น หรือข้อความที่แตกต่างกันได้บ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงอันตรายของสารเคมี หรือ แจ้งให้ทราบว่าเป็นพื้นที่อันตราย
	ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
	ป้ายกำกับสารเคมี
	บริษัทผู้ผลิตสารเคมีมักติดป้ายกำกับสารเคมี  เพื่อแสดงถึงลักษณะของอันตรายไว้ที่ฉลากของภาชนะบรรจุสารเคมี ซึ่งมักประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆกันออกไป ระบบของป้ายกำกับสารเคมีที่ควรรู้จักมีดังต่อไปนี้
	NFPA (National Fire Protection Agency) ได้กำหนดป้ายกำกับสารเคมีเป็น รูปเพชร ภายในแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และ สีขาว (Special hazard) โดยมี รายละเอียด คือ W หมายถึง สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ (Water reactive);   Ox หมายถึง Oxidiz...
	รูปที่ 2 ป้ายกำกับสารเคมีตามมาตรฐาน NAPA
	รูปที่ 3 ป้ายกำกับของสารเคมีตามมาตรฐาน HMIG
	ป้ายกำกับสารเคมีตามระบบ HAZCHEM
	แผ่นป้ายที่มีสัญลักษณ์ของรหัสสารเคมีแฮสเคม เป็นที่นิยมใช้ในประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการขนส่งสารเคมีอันตราย  ป้ายดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะในกรณีฉุกเฉิน เตือนให้ทราบ ถึงขนาดความรุนแรง ของสารเคมีอันตรายนั้นๆ สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การหก รั่วไหลของส...
	ในรหัส HAZCHEM ตัวเลข 1-4 บอกให้ทราบถึงวิธีการดับไฟ ที่เหมาะกับสารเคมีนั้นๆ ขณะที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงถึงระดับความรุนแรง เครื่องป้องกัน และวิธีการทำความสะอาด กรณีเกิดหกรั่วไหล
	รูปที่ 4 ตัวอย่างป้ายกำกับสารเคมีตามมาตรฐาน HAZCHEM
	ตารางที่ 6 แสดงความหมายของตัวเลขที่ใช้ในระบบ HAZCHEM
	ตารางที่ 7 แสดงความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่แสดงอยู่ในระบบ HAZCHEM
	การจัดการสารเคมีเฉพาะเรื่อง
	1) การจัดการสารเคมีที่เป็นสารพิษ (Toxic chemicals)
	การพิจารณาระดับความเป็นพิษของสารเคมีอาจพิจารณาจากค่า TLV (Threshold limit values) หรือ PEL(Permissible exposure limits) ซึ่งกำหนดระดับความเข้มข้นของสารเคมีสูงสุดที่มีได้ในอากาศ โดยปกติสารเคมีถูกจัดเป็นสารพิษ (Toxic chemicals) เมื่อมีค่า TLV หรือ  PEL...
	หมายเหตุ  * หมายถึง น้ำหนักเป็น มก.ของสารเคมี ต่อน้ำหนัก  1 กก.ของสัตว์ทดลอง ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ สารพิษ ต้องทำในตู้ดูดควันเท่านั้น รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
	2) การจัดการสารเคมีไวไฟ (Flammable chemicals)
	สารเคมีไวไฟหมายถึงสารเคมีที่มีจุดวาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิต่ำกว่ากว่า 93.3 0ซ.   ถือเป็นสารเสี่ยงต่อการติดไฟ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ได้ การจัดเก็บสารเคมีไวไฟควรเก็บในตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารเคมีไวไฟเท่านั้น ควรเปิดตู้เมื่อจำเป็นเ...
	ตารางที่ 9 ตัวอย่างจุดวาบไฟ และจุดชวาล ของสารเคมีบางชนิด
	ที่มา: สุทธิเวช (2547)
	หมายเหตุ  จุดวาบไฟ (Flash point) หมายถึง อุณหภูมิต่ำสุดที่ของเหลว หรือ ของแข็งติดไฟ โดยอาศัยประกายไฟ จุดชวาล   (Autoignition point) หมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดที่ของเหลว หรือ ของแข็งติดไฟ  โดยไม่ต้องอาศัยประกายไฟ
	3) การจัดการสารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactive chemicals)
	สารเคมีที่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ สารจำพวก Oxidizer, Organic peroxide และสารที่ระเบิดได้ (Explosive) การเคลื่อนย้ายสารเหล่านี้ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ควรเก็บแยกจากสารประเภทอื่น นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการผสมสารเหล่านี้ เข้ากับสารเคมีตัวอื่นโดยไม่จำเป็น...
	4)การจัดการสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และอันตรายต่อการสัมผัส (Corrosive chemicals and contact hazard chemicals)
	สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในที่นี้หมายถึงสารเคมีที่มีผลทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเซลล์สิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสารเคมีที่สามารถกัดกร่อนโลหะอีกด้วยการปฏิบัติงานกับสารในกลุ่มนี้ควรทำในตู้ดูดควัน รวมทั้งควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
	5) การจัดการสารที่ก่อมะเร็ง (Carcinogens)
	ข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อมะเร็ง สามารถสืบค้นได้จากหน่วยงานที่ศึกษา และทำวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง ที่สำคัญ ได้แก่ IARC (The International Agency for Research on Cancer)  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์กรอนามัยโลก ( World Health Organization)  ทั้งนี้ IARC ได้แบ่งส...
	ตารางที่ 10  สารก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen)  ตามมาตรฐาน NIOSH ที่พบในห้องปฏิบัติการสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่ง
	* จัดอยู่ในกลุ่ม 2B ตามมาตรฐานของ IARC
	การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็ง ควรทำในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้โดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต้องมีขอบเขตที่แน่ชัด และมีป้ายประกาศที่ชัดเจน การปฏิบัติงานทำได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งเท่านั้น การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง...
	6) การจัดการท่อบรรจุก๊าซ (Compressed gas cylinders)
	ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้ท่อบรรจุก๊าซ ควรมีการระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากอันตรายซึ่งอาจเกิดได้จากตัวก๊าซเอง ก๊าซบางตัวอาจติดไฟง่าย บางตัวก่อให้เกิดการระเบิด นอกจากนี้การบรรจุก๊าซไว้ในท่อความดันสูง ก็เป็นอันตรายเนื่องจากแรงดันของก๊าซภายในท่อ หากเกิด...
	รูปที่ 5 ท่อบรรจุก๊าซ
	อุปกรณ์จำเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
	1) ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
	2) ตู้ดูดควัน (Fume hood)
	รูปที่ 6  ตู้ดูดควัน
	3) ตู้เก็บสารละลายไวไฟ (Flammable liquid storage)
	สารเคมีที่ใช้เป็นตัวทำละลาย เช่น Acetone, ether, alcohol  รวมทั้งกรด Glacial acetic acid ส่วนใหญ่มักเป็นสารไวไฟ ควรจัดเก็บในที่ห่างจากประกายไฟ รวมทั้งควรแยกเก็บจากสารเคมีอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีในกลุ่มที่เป็น oxidizer อุปกรณ์ที่ใช้เก็บสารเคมีใ...
	รูปที่ 7 ตู้เก็บสารละลายไวไฟ
	4) อ่างล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน (Emergency eyewash fountain and safety shower)
	อ่างล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับทุกห้องปฏิบัติการ ใช้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมีอันตรายหกราดตัว หรือกระเด็นเข้าตา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพต่อผู้ปฏิบัติงานได้   สถานที่ติดตั้ง  อ่างล้างตา และที่ล้างตั...
	รูปที่ 8 อ่างล้างตา และที่ล้างตัวฉุกเฉิน
	5) อ่างล้างอุปกรณ์ (Laboratory sink)
	รูปที่ 9 อ่างล้างอุปกรณ์
	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ (Personal protective equipment) หรือ PPE
	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection), เครื่องป้องกันหน้า เสื้อ รองเท้า ถุงมือ และหน้ากากกันสารพิษ เป็นต้น การใช้
	อุปกรณ์เหล่านี้ควรใช้ควบคู่ไปกับการจัดการและมาตรการด้านความปลอดภัยอื่นๆในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใดที่สามารถป้องกันอันตรายได้ 100 %
	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกตา (Eye protection)
	อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบ ไปด้วยแว่นตาประเภทต่างๆ (Glasses, goggles, shield) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อป้องกันอันตรายในระดับที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามควรมีการทำความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
	บางห้องปฏิบัติการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่แว่นตาตลอดเวลา ยกเว้นหากมีการเทสารเคมีต้องเปลี่ยนมาใช้ Goggles
	รูปที่ 10 แว่นตาใช้ในห้องปฏิบัติการ
	เสื้อกาวน์  (Laboratory coat) ใช้สวมทับชุดปกติระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากฝุ่น ผง ตลอดจนการหก กระเซ็นของสารเคมี   เสื้อกาวน์ควรใช้เนื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย หรือทำจากใยสังเคราะห์ประเภท Tyvek หรือ Nomex ไม่ควรใช้วัสดุประเภท Rayon หรือ Pol...
	รูปที่ 11 เสื้อกาวน์
	รองเท้า ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รองเท้าที่ใช้สวมใส่ในห้องปฏิบัติการ ควรเป็นรองเท้าที่ปกปิดนิ้วเท้า อย่างน้อยด้านบนของรองเท้าควรทำจากหนังสัตว์ หรือ วัสดุประเภท Polymeric เพื่อป้องกันเท้ากรณีเกิดการหก กระเซ็นของสารเคมี ทั้งนี...
	ถุงมือ ถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการแบ่งได้เป็นหลายประเภท การจะเลือกใช้ถุงมือประเภทใด ขึ้นอยู่กับชนิด และประเภทของสารเคมีที่จะต้องปฏิบัติงานด้วย  หลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือกันความร้อนหรือความเย็นที่ทำจากวัสดุ Asbestos เนื่องจากเป็นวัสดุที่อาจก่อให้เกิดมะเ...
	อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ากากป้องกันไอระเหย  (Respirator and face mask) อุปกรณ์ช่วยหายใจ และหน้ากากป้องกันไอระเหย เป็นอุปกรณ์ใช้เมื่อต้องปฏิบัติงานกับสารเคมี ที่มีไอ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น สารละลายแอมโมเนีย สารละลายฟอร์มาลิน เป็นต้น
	รูปที่ 12 หน้ากากป้องกันไอระเหย
	การจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีสารเคมีอันตราย ควรได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอันตราย และการป้องกันตนเอง เช่น
	(1) การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
	(2) สารก่อมะเร็ง และการดำเนินงาน
	(3) ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์
	ผลการอบรมของผู้ปฏิบัติงานควรทำการจัดเก็บเอกสาร เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง
	ของเสียไม่อันตราย (Non-hazardous waste) อย่างไรก็ตามยังมีของเสียจากสารเคมีอีกหลายชนิดไม่ถูกจัดว่าเป็นของเสียอันตราย (Non-hazardous waste) ซึ่งได้แก่ ของเสียที่เกิดจากสารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และเป็นสารเคมีที่มีค่า Oral rat LD50 toxicity สูงกว่า ...
	การจัดการของเสียสารเคมีบางชนิด
	กรด และ ด่าง (Acid/Base) ของเสียที่เป็นกรด และด่างสามารถกำจัดความเป็นพิษโดยทำให้เป็นกลาง (Neutralization) ก่อนปล่อยทิ้ง ข้อควรระวัง การกำจัดของเสียประเภทนี้ควรทำในตู้ดูดควันที่มีกระจกกั้น รวมทั้งควรสวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ แ...
	Acetonitrile เป็นสารทำละลายนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ HPLC เช่น ในการตรวจสารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้ง เป็นต้น จัดเป็นสารที่อันตรายและติดไฟได้ (Flammable) Acetonitrile สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกาย จากการสัมผัสทางผิวหนัง การเข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจากก...
	การกำจัดการปนเปื้อนของ Acetonitrile ควรทำในตู้ดูดควัน เพื่อไล่แอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
	ขั้นตอนปฏิกิริยา
	H2O, OH-
	รูปที่ 13  S&S Extractor
	ภาคผนวก ค
	ภาคผนวก ง
	ข้อควรระวังในการใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
	สัตว์น้ำอันตราย (Dangerous Aquatic Animals)
	สัตว์น้ำมีการกลไกสำหรับการป้องกันตัว มีอยู่หลายชนิดบางชนิดมีผลในระดับที่รุนแรง บางชนิดมีความสามารถที่จะแพร่พิษหรือสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการช๊อค (electric shock) การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดกับคนที่ทำงานและตัวสัตว์น้ำเองจะต้องมีการจัดการและเท...
	สัตว์น้ำที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ (Traumatogenic Animals) สัตว์น้ำที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการกัด การทิ่มแทงช็อตด้วยกระแสไฟฟ้า เจาะ หรือว่ากลไกทางด้านกายภาพ แม้ว่าจะมีจำนวนที่ไม่มากของชนิดสัตว์น้ำประเภทนี้ เช่น ปลาฉลาม ...
	สัตว์น้ำที่มีพิษ
	ปลามีพิษ ในที่นี้หมายถึงปลากลุ่มที่ปล่อยพิษด้วยการทิ่มแทงแล้วปล่อยพิษ ซึ่งพบทั้งกลุ่มปลากระดูกอ่อน (elasmobranchs) เช่น ปลากระเบน และปลาฉลามหลังหนาม และปลากระดูกแข็ง (teleosts) เช่น ปลากะรังหิน ปลาสิงโต ปลาคางคก เป็นต้น ส่วนใหญ่ของสัตว์มีพิษเหล่านี้ใ...
	งูทะเล (sea snake: Hydrophiinae) ที่พบในประเทศไทย ปัจจุบันมี ๕ สกุล ๓๑ ชนิด เป็นงูพิษที่มีเขี้ยวพิษแบบ proteroglypha ขนาดเล็ก หน้าฟันบนขากรรไกรบน ช่องเปิดจมูกอยู่ด้านบนของส่วนและมีชิ้นเนื้อเล็ก ๆ คล้ายฟองน้ำ ซึ่งจะช่วยขวางกั้นไม่ให้น้ำเข้าสู่รูจมูกเม...
	หมึกสายวงน้ำเงิน หรือหมึกสายบลูริง (Blue-ringed octopus: Hapalochlaena spp.) เป็นหมึกสายที่มีขนาดเล็กโดยลักษณะลำตัวจะคล้ายถุงลมท้ายแหลม มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร มีลายวงแหวนชนิดเรืองแสงสีฟ้าจางๆ ขนาดเล็กกระจายอยู่บนลำตัวและส่วนหนวด ความยาวของหนวดจะ...
	หอยเต้าปูน (cone snail) เป็นหอยกาบเดี่ยวลักษณะเปลือกเป็นรูปกรวยคล้ายเต้าปูนกินหมาก หรือถ้วยไอศกรีมโคน (cone) ส่วนใหญ่มีเปลือกหนา และมักมีลวดลายสีสันสวยงาม ด้านหน้าของลำตัวมีท่อน้ำยื่นออกไปยาว และมีงวงยื่นอยู่ทางด้านใต้ของไซฟอนด้วย ตรงปลายงวงหอยเต้าปู...
	โรคติดต่อจากสัตว์น้ำมาสู่คน (Zoo noses)
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