จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจยั แห่งชาติ
บทนํา
นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจํานวนหลายสิบล้ านตัวได้ ถูกนํามาใช้ ในงานวิจัย งานทดสอบ
และงานสอนด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ความจําเป็ น
ที่ จะต้ องใช้ สตั ว์เพื่ อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่ องจากในหลายๆกรณียังไม่มีวิธีการอื่ นใดที่ จะนํามาใช้ ทดแทนได้ ดีกว่า
หรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ ผ่านมา ผู้ใช้ สตั ว์จาํ นวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่ พึงมีต่อสัตว์ ไม่คาํ นึงถึงชีวิต
สัต ว์ ที่ จะต้ อ งสูญ เสีย ไปในการทดลองแต่ ล ะครั้ ง ไม่ คํา นึ ง ว่ า วิ ธีก ารที่ นํา มาใช้ จ ะทํา ให้ เ กิด ความทรมานและ
สร้ า งความเจ็บ ปวดแก่ สัต ว์ ห รื อ ไม่ ไม่ คํา นึ ง ถึ ง ความกดดั น ที่ สัต ว์ ไ ด้ รั บ เนื่ องจากถู ก กัก ขั ง สูญ เสีย อิส รภาพ
และไม่ คํานึ งถึงการสูญ พั น ธุ์ของสัต ว์ป่ าที่ ถู กนํา ออกจากป่ ามาใช้ โดยไม่ มีการเพาะขยายพั น ธุ์เพิ่ ม ด้ วยเหตุน้ ี
กลุ่มพิทกั ษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้ านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้ านในรูปแบบต่างๆ
บางครั้งมีการทําลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ ใช้ สัตว์และผู้รักษากฎหมาย
จึงกําหนดมาตรการต่างๆขึ้นใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็ นประเทศ
แรกที่ ออกกฎหมายเกี่ ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ข้ ึน เมื่ อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงให้ รัดกุมยิ่ งขึ้น เมื่ อปี
พ.ศ. ๒๕๒๙ จนเป็ นที่ ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็ นประเทศที่ มีการควบคุมใช้ สตั ว์ในงานวิจัยที่ เข้ มงวดที่ สดุ
องค์กรระหว่ างประเทศคือ สภาองค์การระหว่ างประเทศว่ าด้ วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for
International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ได้ จัดให้ มีการประชุมระหว่างผู้ใช้ สตั ว์ทดลองและ
กลุ่มผู้คัดค้ านจากทั่วโลก ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ จัดทําข้ อสรุปเป็ นแนว
ทางการปฏิบัติในการใช้ สัตว์เพื่ อการวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for
Biomedical Research Involving Animals) ซึ่ งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้ นาํ มาใช้
เป็ นแนวทาง ในการกําหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้ สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่ างได้ ผล จรรยาบรรณ
ดังกล่าวได้ นาํ ไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนําไปสู่การใช้ พันธุ
วิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาโรคต่าง ๆ ที่ ยังไม่มีสตั ว์เป็ นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้
นําไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ นระบบ และได้ พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่ อลดความ
ทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่ จะนําวิธีการทางด้ านคณิตศาสตร์ ด้ านคอมพิวเตอร์ และ In
vitro biological system มาใช้ แทนการใช้ สตั ว์ เพื่ อลดจํานวนการใช้ สตั ว์ลง แต่วิธกี ารเหล่านี้ได้ ผลเฉพาะบางกรณี
เท่านั้น
ยังไม่สามารถใช้ ทดแทนได้ ทุกกรณี
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นักวิช าการที่ใช้ สัต ว์ใ นการทดลองต่ า งตระหนักดีว่ า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้ อมในการเลี้ยงดู
และเทคนิคที่ ใช้ ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็ นตัวแปรที่ สําคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้ วยวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้ แนะนําให้ นักวิจัย รายงาน
ปั จจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้ เรียกร้ องให้ วารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการ
ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่ เสนอรายละเอียดอย่ างสมบูรณ์ในการใช้ สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้ แหล่ งทุนอุดหนุ น
การวิจัยยกเลิ กการให้ ทุนในกรณีที่ผู้ ได้ รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้ สัตว์ที่ได้ เสนอไว้ ซึ่ งข้ อเสนอแนะ
ดังกล่าวได้ รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็ นอย่างดี
ในปัจจุ บัน วิทยาการด้ านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้ าวหน้ าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผ้ ูใช้ สัตว์ในงานวิจัย
งานทดสอบ งานสอน และงานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ เป็ นจํา นวนมากเช่ น เดี ย วกับ ในต่ า งประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อให้ ก าร
ดํา เนิ น งานดั ง กล่ า วของประเทศไทย มี ม าตรฐานในระดั บ สากล สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ จึ ง เห็ น ควรกํา หนด
"จรรยาบรรณการใช้ สัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพื่ อให้ นักวิจัยและนักวิชาการได้ ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้ สัตว์อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุ ษย์และสัตว์ อย่างแท้ จริง
ต่อไป

นิยาม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
ที่ กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้ เป็ นหลัก เพื่ อให้ สมาชิกในสาขาวิชาชีพ
นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่ อรักษาชื่ อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน
“สัตว์”

หมายถึง สัตว์ทมี่ ีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า

“สัตว์ทดลอง” หมายถึง สัต ว์ ที่ ถู กนํา มาเพาะเลี้ ยงในที่ กักขัง สามารถสืบ สายพั น ธุ์ไ ด้ ซึ่ งมนุ ษ ย์นํา มาใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ ในเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
“สัตว์ป่า”

หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่ เกิดหรือดํารงชีวิตอยู่ในป่ าตามธรรมชาติ

“ผูใ้ ช้สตั ว์”

หมายถึง ผู้ใช้ สตั ว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกสาขา

“องค์การ”

หมายถึง สถาบัน การศึ ก ษาทุ กระดั บ หน่ วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ หน่ วยงานเอกชน และ
องค์กรต่าง ๆ

“จรรยาบรรณการใช้สตั ว์ หมายถึงหลักเกณฑ์ทผี่ ้ ูใช้ สตั ว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่ องานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” และงานสอน ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทุ ก สาขา ยึ ด ถื อ ปฏิบั ติ เพื่ อให้
การดําเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ
ที่ เหมาะสม ตลอดจนเป็ นมาตรฐานการดําเนินงานที่ เป็ นที่ ยอมรับโดยทัว่ กัน
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จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๑. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ องใช้ สั ต ว์ เ ฉพาะกรณี ที่ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ ว นแล้ วว่ า เป็ นประโยชน์ แ ละจํา เป็ นสู ง สุ ด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุ ษย์และสัตว์และ/หรือความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และได้ พิจารณาอย่ างถี่ ถ้ วน
แล้ วว่าไม่มีวิธกี ารอื่ นที่ เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
๒. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สตั ว์จํานวนน้อยที่สุด
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ จ ะต้ อ งคํา นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรมและคุ ณ สมบั ติ ท างสุข ภาพของสัต ว์ ที่ จะนํา มาใช้
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการใช้ สัตว์ เพื่ อให้ มีการใช้ สัตว์จาํ นวนที่ น้ อยที่ สุด และได้ รับ
ผลงานที่ ถูกต้ องแม่นยํามากที่ สดุ
๓. การใช้สตั ว์ป่าต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า
การนํา สัตว์ ป่ ามาใช้ ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มี ความจํา เป็ นต่ อการศึ กษาวิจัย โดยไม่ สามารถใช้ สัต ว์
ประเภทอื่ นทดแทนได้ และการใช้ สตั ว์ป่านั้น จะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สตั ว์ป่า
๔. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักว่าสัตว์เป็ นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ มี ค วามรู้ สึ ก เจ็บ ปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้ องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้ วัสดุอุปกรณ์
ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้ อมของสถานที่ เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้
สัตว์ได้ รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
๕. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิต่อสัตว์ไว้เป็ นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ ใ ช้ สัต ว์ ต้ อ งปฏิบั ติ ต่ อ สัต ว์ ต รงตามวิ ธีก ารที่ เสนอไว้ ใ นโครงการ และต้ อ งจดบั น ทึก ไว้ เ ป็ นหลั ก ฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้ วน พร้ อมที่ จะเปิ ดเผยหรือชี้แจงได้ ทุกโอกาส
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จรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบตั ิ
๑. ผู ้ใ ช้ ส ั ต ว์ ต ้ อ งตระหนัก ถึ ง
คุณค่าของชีวิตสัตว์

4

แนวทางปฏิบตั ิ

ผู ใ้ ช้ส ตั ว์ต อ้ งใช้ส ตั ว์เ ฉพาะกรณี ๑.๑ ผู้ใช้ สตั ว์ควรใช้ สตั ว์เฉพาะในกรณีทจี่ าํ เป็ นสูงสุด หลีกเลี่ ยงไม่ได้
หรือไม่มีวิธกี ารอื่ นที่ เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้ สตั ว์อย่างพรํา่ เพรื่ อ ทั้งนี้
ที่ ไ ด้พิจ ารณาอย่า งถี่ ถ ว้ นแล้ว ว่า
ผู้ ใช้ สั ต ว์ ต้ องยอมรั บ และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของชี วิ ต สั ต ว์ แ ละ
เป็ นประโยชน์แ ละจํ า เป็ นสูง สุด
ศีลธรรมตามหลักศาสนา
ต่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของ
ม น ุ ษ ย แ์ ล ะ ส ตั ว แ์ ล ะ /ห ร ือ
ความก้า วหน้า ทางวิช าการ และ ๑.๒ ก่ อ นการใช้ สั ต ว์ ผู้ ใช้ สั ต ว์ ต้ องศึ ก ษาข้ อมู ล หรื อ เอกสาร
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ งานนั้ นอย่ า งถี่ ถ้ วน และนํ า ข้ อมู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ นแล้วว่าไม่
มาพิ จ ารณาประกอบการศึ ก ษา ทดลอง เพื่ อให้ การใช้ สั ต ว์
มีวิธีก ารอื่ น ที่ เ หมาะสมเท่า หรือ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
เหมาะสมกว่า
๑.๓ ก่ อ น ก า ร ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ ง นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง แ ผ น ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น
การใช้ พร้ อมทั้งเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทจะมี
ี่ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์
และ/หรื อ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและข้ อ มู ล หลั ก ฐาน หรื อ เหตุ ผ ลที่ แสดงว่ า ไม่ มี วิ ธี ก ารอื่ น
ที่ เหมาะสมที่ จะนํามาใช้ ทดแทนได้ ในสภาวการณ์ขณะนั้น
๑.๔ เมื่ อสิ้นสุดการใช้ สัตว์ผ้ ูใช้ สัตว์ต้องดําเนินการให้ สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีทจํี่ าเป็ นต้ องให้ สัตว์น้ันมีชีวิต
อยู่ ต่อ ไป ผู้ ใ ช้ สัต ว์ต้ องแสดงเหตุผลความจําเป็ นและระบุ วิธีการเลี้ ยงสัต ว์ใ ห้ ชัด เจนไว้ ในโครงการ
ที่ นําเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่ จะดําเนินโครงการและต้ องรับผิดชอบ เลี้ยงดูแล
สัตว์น้ันเองโดยไม่ ใช้ สถานที่ หรือทรัพย์สินขององค์การโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งต้ องไม่ ปล่ อยสัตว์กลับคืน
สู่ธรรมชาติ
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๒. ผู ใ้ ช ส้ ตั ว์ต อ้ งตระหน กั ถึง แนวทางปฏิบตั ิ
ความแม่นยําของผลงานโดย
ใช้สตั ว์จํานวนน้อยที่สุด
๒.๑ ผู้ ใช้ สัตว์ ควรศึกษาและพิ จารณาข้ อมูลด้ านพั นธุกรรมและ
ระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
ผู ้ ใ ช้ สั ต ว์ จ ะ ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง
การวิจัยและการใช้ สตั ว์
คุ ณ สมบัติ ท างพัน ธุ ก รรมและ
คุ ณ สมบัติ ท างสุ ข ภาพของสัต ว์ ๒.๒ ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ ชนิดและสายพันธุข์ องสัตว์ทมี่ ีคุณสมบัติ
ที่ จะนํ า มาใช้ ให้ส อดคล้อ งกับ
ทางพันธุกรรมตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงานวิจัย
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายของ
และใช้ สัตว์จาํ นวนน้ อยที่ สุด ที่ จะให้ ผลงานถูกต้ อง แม่ นยํา
การใช้สตั ว์ เพื่ อ ให้ม ีก ารใช้ส ตั ว์
และเป็ นที่ ยอมรับ โดยการใช้ วิธกี ารทางสถิติคาํ นวณหาจํานวน
จํ านวนที่ น อ้ ยที่ ส ุด และได ร้ บั
ตัวอย่างที่ เหมาะสม
ผลงานที่ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด
๒.๓ ผู้ ใ ช้ สัต ว์ ควรเลื อ กใช้ สัต ว์ จ ากแหล่ ง เพาะขยายพั น ธุ์ที่ มี ป ระวั ติ ก ารสืบ สายพั น ธุ์ และมี คุ ณ สมบั ติ
ทางพั น ธุ ก รรมคงที่ มี ข้ อ มู ล ทางด้ า นพั น ธุ ก รรมและระบบการเลี้ ยง และพร้ อ มที่ จะให้ บ ริ ก ารได้
ทุ กรูปแบบของชนิ ด สายพั นธุ์ เพศ อายุ นํ้า หนัก และจํานวนสัตว์ ตามความต้ องการของผู้ ใช้ สตั ว์
อย่างต่อเนื่ อง
๒.๔ ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ สตั ว์จากแหล่งที่ มีการเลี้ยงด้ วยระบบใดระบบหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ Strict Hygienic Conventional
๒.๔.๒ Specified Pathogen Free
๒.๔.๓ Germ Free
๒.๕ ผู้ใช้ สัตว์ ควรนําสัตว์ทไม่
ี่ มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เฉพาะในกรณีทจํี่ าเป็ นซึ่ งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้ าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
๒.๖ ผู้ใช้ สตั ว์ ควรเลือกใช้ วิธกี ารศึกษาวิจัย วิธกี ารเลี้ยงสัตว์ วิธกี ารปฏิบัติต่อสัตว์ การวางแผนการวิจัย และ
การวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ ถูกต้ องทั้งทางเทคนิคและสถิติ
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๓. การใช้ส ตั ว์ป่ าต้อ งไม่ ข ัด ต่ อ แนวทางปฏิบตั ิ
กฎหมายและนโยบายการ
อนุรกั ษ์สตั ว์ป่า
๓.๑ ผู้ ใช้ สัตว์ ควรใช้ สัตว์ป่าเฉพาะกรณี
ที่ จําเป็ นอย่ างยิ่ งต่ อการวิจัยที่ ไม่ มีวิธีการ
ก า ร นํ า ส ตั ว ป์ ่ า ม า ใ ช ้ ค ว ร
อื่ นหรือใช้ สตั ว์อนื่ ทดแทนได้
ก ร ะ ทํ า เฉพาะกรณี ท่ ี มี ค วาม
จํ าเป็ นต่ อการศึ กษาวิจัย โดยไม่ ๓.๒ ผู้ ใ ช้ สัต ว์ ป่ าในการศึ ก ษาวิ จั ย จะต้ อ ง
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ส ั ต ว์ ป ร ะ เ ภ ท อื่ น
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
ทดแทนได้ และการใช้สตั ว์ป่านั้น
นโยบาย การอนุ รักษ์สัตว์ป่าอย่ าง
จะต้อ งไม่ ข ัด ต่ อ กฎหมายและ
ครบถ้ วนและเคร่งครัด
นโยบายการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่า
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๔. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งตระหนักว่าสัตว์ แนวทางปฏิบตั ิ
๔.๑ การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่ มีการใช้ สตั ว์ทดลอง และหน่วยงาน
เป็ นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุ ษย์
ที่ เพาะเลี้ ยงสัต ว์ทดลอง ต้ องร่ วมกัน จัดการให้ มีผ้ ู รับ ผิดชอบดู แ ล
ผู ใ้ ช้ส ัต ว์ต ้อ งตระหนัก ว่ า สัต ว์มี ให้ ก ารขนส่ ง สัต ว์ ท้ัง ทางบก ทางนํ้า หรือ ทางอากาศ มีผ ลกระทบ
ต่ อ สวั ส ดิ ภ าพและสุ ข ภาพของสั ต ว์ น้ อยที่ สุ ด และให้ สั ต ว์ ไ ด้ รั บ
ค ว า ม รู ้ สึ ก เ จ็ บ ป ว ด แ ล ะ มี
ค ว า ม รู ้ สึ ก ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ความปลอดภั ย มากที่ สุด (โดยให้ มี ร ะบบควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ระบบ
ี่ งแรง
สภาพแวดล้ อ ม เช่ นเดี ย วกั บ ระบายอากาศ ระบบป้ องกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุ สัตว์ทแข็
มนุ ษย์ จึ งต้องปฏิ บตั ิ ต่อสัตว์ดว้ ย มั่นคงป้ องกันสัตว์หลบหนีได้ และมีพ้ ืนที่ ให้ สตั ว์เคลื่ อนไหวได้ ตามที่
ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง ทุ ก ขั้ น ต อ น กําหนดไว้ ในมาตรฐานสากล)
นับ ตั้ง แต่ ก ารขนส่ ง การใช้ว ัส ดุ
อุ ป กรณ์ ใ นการเลี้ ยงสั ต ว์ การ
จัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่
เลี้ ยง เทคนิคในการเลี้ ยง และการ
ปฏิ บ ัติ ต่ อ สั ต ว์ โดยไม่ ใ ห้ ส ั ต ว์
ได้รบั ความเจ็ บปวด ความเครียด
หรือความทุกข์ทรมาน
๔.๒ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ ยงสัตว์ ต้ องสามารถป้ องกันการติดเชื้อ มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียง ให้ คงที่ และเหมาะสมกับความต้ องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้ าง
ความเครียดให้ แก่สตั ว์
๔.๓ วัสดุอุปกรณ์เลี้ ยงสัตว์
๔.๓.๑ กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้ องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่ จะป้ องกันสัตว์หลบหนีได้ และถูกต้ อง
ตามมาตรฐานสากลที่ กําหนดไว้ สาํ หรับชนิด ขนาด และจํานวนสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่ จะทําให้ สัตว์
บาดเจ็บและต้ องทําด้ วยวัสดุทคี่ งทนต่อสารเคมี หรือความร้ อนที่ ใช้ ในการป้ องกันการติดเชื้อ
๔.๓.๒ วัสดุรองนอน ต้ องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติทซึี่ มซับนํา้ แล้ วไม่เปื่ อ
ยุ่ย และต้ องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
๔.๓.๓ สัตว์ต้องได้ รับอาหารและนํา้ ที่ สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ ก่อมะเร็ง ต้ องได้ รั
อาหารและนํา้ กินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้ องการตามระยะเวลา อาหารต้ องมีส่วนประกอบของ
โปรตีน ไขมัน แป้ ง วิตามิน แร่ ธาตุและกาก อย่างครบถ้ วน เหมาะสมกับความต้ องการของสัตว์แต่ละ
ชนิด
๔.๔ การจัดการ
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๔.๔.๑ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้ องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยง แบบ Strict Hygienic Conventional
หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่ ง อย่างต่อเนื่ อง และเข้ มงวด
กวดขันในการป้ องกันการติดเชื้อ โดยดําเนินการตามระบบดังกล่าวข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
๔.๔.๒ หน่ ว ยงานเลี้ ยงสัต ว์ ต้ อ งมี สั ต วแพทย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการที่ มี พ้ ื นความรู้ แ ละประสบการณ์
ด้ านสัตว์ทดลองและต้ องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ทผี่ ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ ได้ มาตรฐาน
๔.๔.๓ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้ องมีข้อมูล แหล่งที่ มาของวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ ในการเลี้ยงสัตว์ การป้ องกัน
สัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้ อม และการช่วยให้ สตั ว์ตายอย่างสงบในกรณีทจี่ าํ เป็ น
เพื่ อให้ สามารถจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ดังกล่าวได้ อย่างต่อเนื่ องและถูกต้ องตามความต้ องการ พร้ อมทั้งต้ องมี
วัสดุอปุ กรณ์สาํ รอง และหน่วยซ่อมบํารุงที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้ องได้ รับงบประมาณในการ
ดําเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง
๔.๔.๔ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้ องจัดการกําจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้ วยวิธกี ารที่ เหมาะสมที่ สามารถ
กํา จั ด ทํา ลายสารกัม มั น ตรั ง สี สารพิ ษ และเชื้ อโรค ไม่ ใ ห้ ต กค้ า ง หรื อ แพร่ ก ระจายเป็ นอัน ตราย
ต่อสภาพแวดล้ อม และสุขภาพ

๔.๕ เทคนิคในการปฏิบตั ิต่อสัตว์
๔.๕.๑ผู้ ใช้ สั ต ว์ ต้ องกํา หนดแผนงานและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ อ ย่ า งถู ก ต้ อง สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากล ไว้ ในโครงการอย่างชัดเจน
๔.๕.๒ ผู้ใช้ สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้ องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทาํ ให้ สัตว์ได้ รับความ
เจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีทไม่
ี่ สามารถหลีกเลี่ ยงได้ ต้ องแสดงเหตุผลทางวิชาการที่ ชัดเจน
ว่าไม่มีทางเลือกอื่ นแล้ วและต้ องระบุวิธีการบําบัดหรือลดความเครียดและความเจ็บปวดที่ เกิดขึ้นไว้ ใน
โครงการที่ เสนอต่ อคณะกรรมการของสถาบันไว้ ด้วย ทั้งนี้การใช้ สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่ สัตว์จะได้ รับ
ความเจ็บปวดจนถึงตาย
๔.๕.๓ ผู้ใช้ สัตว์ ต้ องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชํานาญพร้ อมในเรื่ องต่างๆ
ดังนี้
๑) การจัดและควบคุมสัตว์
๒) การทําเครื่ องหมายบนตัวสัตว์
๓) การแยกเพศ
๔) การให้ สารทางปาก ผิวหนัง กล้ ามเนื้อ เส้ นเลือด ฯลฯ
๕) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
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๖) การทําให้ สตั ว์สลบ
๗) การทําให้ สตั ว์ตายอย่างสงบ
๘) การผ่าซากสัตว์

๕. ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งบันทึกข้อมู ล แนวทางปฏิบตั ิ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ไ ว้ เ ป็ น ๕.๑ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องดําเนินการตามวิธกี ารที่ เสนอไว้ ในโครงการอย่าง
เคร่งครัด
หลักฐานอย่างครบถ้วน
๕.๒ ผู้ใช้ สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่ มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง
ระบบการป้ องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้ อมของสถานที่
ผูใ้ ช้สตั ว์ตอ้ งปฏิ บตั ิต่อสัตว์ตรง
เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่ อง
ต า ม วิ ธี ก า ร ที่ เ ส น อ ไ ว้ ใ น
๕.๓ ผู้ใช้ สตั ว์ต้องทําบันทึกทุกครั้งที่ มีการปฏิบัติต่อสัตว์
โครงการ และต้องจดบันทึกไว้
เป็ นหลั ก ฐานอย่ า งละเอี ย ด
ครบถ้ว น พร้อ มที่ จะเปิ ดเผย
หรือชี้ แจงได้ทุกโอกาส

การกํากับและดูแลให้ผใู ้ ช้สตั ว์ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๑. ระดับองค์การ
๑.๑ องค์การที่ มีการใช้ สตั ว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต ชีววัตถุ ควรมีคณะกรรมการ
อย่างน้ อยหนึ่ งชุด เพื่ อรับผิดชอบและจัดการในเรื่ องการใช้ สตั ว์ให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
ฯและแนวทางปฏิบัติทกี่ าํ หนดไว้
๑.๒ คณะกรรมการควรประกอบด้ วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอกวงการ
หรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
๑.๓ หน้ าที่ ของคณะกรรมการ มี ดังนี้
๑.๓.๑ กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่ องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน
และงานผลิตชีววัตถุ ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
๑.๓.๒ พิ จารณาโครงการที่ มีการใช้ สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชี ววัตถุ
ที่ มีผ้ ูเสนอ ทั้งที่ ต้องการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโครงการ
ที่ ต้ อ งการดํา เนิ น การภายในองค์ ก าร และนํา เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร เฉพาะโครงการ
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๑.๓.๓ ติ ด ตามกํ า กั บ ดู แ ลการใช้ สั ต ว์ ใ ห้ เป็ นไปตามแผนการปฏิ บั ติ ต่ อสั ต ว์ โ ดยถู ก ต้ อง
ตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
๑.๓.๔ จัดการให้ หน่ วยงานเลี้ ยงสัตว์ดําเนินการอย่ างมีมาตรฐานตามที่ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณ
การใช้ สตั ว์ฯ
๑.๓.๕ สนั บ สนุ น และผลั กดั น ให้ หน่ ว ยงานเลี้ ยงสัต ว์ ไ ด้ รับ งบประมาณเพี ยงพอในการดําเนิ นงาน
ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
๑.๓.๖ จัดให้ มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่ อให้ และเพิ่ มพูนความรู้เกี่ ยวกับการใช้
สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทใช้
ี่ สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์ เพื่ อให้
สามารถดําเนินการตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯได้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน

๒. ระดับชาติ
๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ ง เพื่ อกํากับดูแลส่งเสริมและ
สนับสนุ น ให้ การใช้ สัตว์เพื่ องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ของทุกองค์การ
เป็ นไปตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ มีอาํ นาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงภายในองค์การ กรณีทมีี่ การ
ร้ อ งเรี ย นจาก ประชาชน สื่ อมวลชน วารสารที่ ตี พิ มพ์ ผ ลงานทางวิ ชาการ และแหล่ งให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
๒.๑.๒ ส่งเสริ มสนั บสนุ นและประชาสัมพั นธ์ให้ ผู้ ใช้ สัตว์ องค์ การที่ ใช้ สัตว์ท้ังภาครั ฐและเอกชน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ อย่างเคร่งครัด
๒.๑.๓ สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ใช้ สตั ว์ ในการกําหนดรายละเอียด
และแนวทางปฏิบัติสาํ หรับการใช้ และการเลี้ยงสัตว์เพื่ องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และ
งานผลิตชีววัตถุ ขององค์การ ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
๒.๑.๔ แก้ ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ฯให้ เหมาะสมกับความก้ าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ
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๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุ นให้ หน่วยงานต่างๆที่ ใช้ สตั ว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการเลี้ยงและ
วิธกี ารใช้ สตั ว์ ตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
๒.๑.๖ ประสานงานกับสํานักงบประมาณ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ ได้
รั บ ทราบถึ ง ความสํา คั ญ ของการดํา เนิ น งานตามจรรยาบรรณการใช้ สัต ว์ ฯ เพื่ อส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้ านงบประมาณให้ เพียงพอแก่การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๗ ประสานงานกับหน่ วยงานที่ ให้ ทุนอุดหนุ นการวิจัย ให้ พิจารณาให้ ทุนอุดหนุ นแก่โครงการที่
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้ วเท่านั้น
๒.๒ กองบรรณาธิ การของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรกําหนดให้ ผ้ ูส่งบทความหรือผลงานวิจัย
เพื่ อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้ นฉบับพร้ อมด้ วย ข้ อมูลที่ แสดงความชัดเจนทั้งด้ านพันธุกรรมสัตว์ จํานวนสัตว์ทใช้
ี่
วิธีการเลี้ยงและเทคนิ คการปฏิบัติ ต่อสัต ว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลั กฐานการได้ รับ อนุ มัติจากคณะกรรมการ
ขององค์ ก ารให้ ดํา เนิ น การวิ จั ย ได้ ม าด้ ว ย และควรรอการตี พิ ม พ์ ไ ว้ จนกว่ า ผู้ ส่ ง บทความหรื อ ผลงานวิ จั ย จะ
ส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ ปฏิบัติถูกต้ องตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯมาให้ ครบถ้ วนแล้ ว

คณะทํางานร่าง “จรรยาบรรณการใช้สตั ว์”
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ดร.ประดน จาติกวนิช
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ศ.ดร.ชุมพล ผลประมูล
ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
นายโรเจอร์ โลหนันทน์
นางเลียวนี เวชชาชีวะ
นายธเนศ ต่วนชะเอม
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
นางทัศนีย์ ธรานนท์
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