นิยาม
จรรยาบรรณ หมายความว่า จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น หลั กเกณฑ์ที่ผู้ดาเนินการต่อสั ตว์
ต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม มนุ ษ ยธรรม และหลั ก วิ ช าการที่
เหมาะสม ตลอดจนเป็ น มาตรฐานการดาเนินงานที่เป็น ที่
ยอมรับโดยทั่วกัน
ผู้ใช้สัตว์

หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระทาการใดๆ ต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิ ท ยาศาสตร์ และให้ ห มายความรวมถึ ง หั ว หน้ า
โครงการที่ ใ ช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย
นักวิทยาศาสตร์ ที่ปฏิบั ติกับ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ผู้สอนที่นาสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจาสถานที่
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และ นักศึกษา

ผู้เลี้ยงสัตว์

หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผูผ้ ลิตสัตว์

หมายความว่า ผู้กระทาการใดๆ เพื่อเพิ่มจานวนสัตว์ด้วยวิธี
ผสมพันธุ์สัตว์ สืบสายพันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์

จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1

คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล หมายความว่ า คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ล
การด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ า
สถานที่ดาเนินการ (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการ
แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่กากับและดูแลการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการนั้น
โครงการ

2

หมายความว่า โครงการขอใช้สั ตว์ (Protocol) ที่ผู้ ใช้สั ต ว์
น าเสนอเพื่ อ ขออนุ ญ าตใช้ สั ต ว์ ใ นการวิ จั ย การทดลอง
การทดสอบ การผลิ ต ชี ว วั ต ถุ หรื อ การเรี ย นการสอน
ต่อคณะกรรมการกากับดูแล
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๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
โดยผู้ใช้สัต ว์ต้องใช้สัต ว์เ ฉพาะกรณีที่ไ ด้พิจ ารณาอย่า งถี่ถ้ว นแล้ว ว่า
เป็นประโยชน์และจาเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์
และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจ ารณาอย่า งถี่ถ้ว นแล้วว่าไม่มี
วิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อย
ที่สุด
โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องคานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทาง
สุขภาพของสัตว์ที่จะนามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จานวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ ถูกต้องแม่นยา
มากที่สุด
๓. การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องใช้เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็น และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภท
อื่นทดแทนได้

จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3

๔. ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู้ ผ ลิ ต สั ต ว์ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลสถานที่ ด าเนิ น การ
ผู้รับผิดชอบสถานที่ ดาเนินการ คณะกรรมการกากับดูแล และบุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้อง
ตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์
จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง
การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง
การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด
ความเครียด หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด
๕. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้กากับดูแลประจา ณ สถานที่ดาเนินการ และผู้ผลิต
สัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และ
ต้องจดบั นทึกไว้ เป็นหลั กฐานอย่ างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่ จะเปิด เผยหรือ
ชี้แจงได้ทุกโอกาส
๖. ในกรณีที่ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ หรือใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่
กรณี ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดกฎกระทรวงที่ออก
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือผู้รับใบอนุญาตผลิต
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตด้วย
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์
เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจาเป็นสูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่า
หรือเหมาะสมกว่า
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จาเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มี
วิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้อง
ยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
(๒) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานนั้นอย่างถี่ถ้วน และนาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา
ทดลอง เพื่อให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
(๓) ก่อนการใช้สั ตว์ ต้ องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและ
ขั้นตอนการใช้สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ
และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะ
นามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการ
ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องสถานที่
ดาเนินการหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
กากับดูแล
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(๔) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะดาเนินการอย่างไรกับสัตว์
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในกรณีที่ต้องทาให้สัตว์ตายต้องดาเนินการให้สัตว์ตาย
อย่ า งสงบ ไม่ น าสั ต ว์ ไ ปบริ โ ภคหรื อปล่ อ ยคื น สู่ ธ รรมชาติ กรณี ที่ มี ค วาม
ประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือนาสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอื่น หรือ
ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นและระบุ
วิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี และ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะดาเนินการ
๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวน
น้ อ ยที่ สุ ด โดยผู้ ใ ช้ สั ต ว์ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรมและ
คุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะนามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จานวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
(๑) ต้องศึกษาและพิจ ารณาข้อมูล ด้านพันธุกรรมและระบบการ
เลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
(๒) ต้ อ งเลื อ กใช้ ช นิ ด และสายพั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท าง
พันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
และใช้ สั ต ว์ จ านวนน้ อ ยที่ สุ ด ที่ จ ะให้ ผ ลงานถู ก ต้ อ ง แม่ น ย า และเป็ น ที่
ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติคานวณหาจานวนตัวอย่างที่เหมาะสม
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(๓) การใช้ สั ต ว์ท ดลอง ต้อ งเลื อ กใช้สั ตว์ ทดลองจากแหล่ งเพาะ
ขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ ทางพันธุกรรมคงที่
มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการได้
ทุกรู ปแบบของชนิ ด สายพัน ธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจานวน ตามความ
ต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง
(๔) ต้องไม่นาสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณี
ที่จาเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น
(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติ
ในการวางแผนการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง
๓. การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้
เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็น และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้
(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิท ยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่า เฉพาะ
กรณีที ่จ าเป็น อย่า งยิ ่ง ต่อ การศึก ษาที ่ไ ม่ม ีว ิธ ีก าร อื่ น หรื อ ใช้ สั ต ว์ อื่ น
ทดแทนได้
(๒) การใช้ ส ั ต ว์ ป ่ า ในงานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต ้ อ ง ปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
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๔. ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู้ ผ ลิ ต สั ต ว์ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลสถานที่ ด าเนิ น การ
ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการ คณะกรรมการกากับดูแล และบุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้ อง
ตระหนั กว่ า สัต ว์ เ ป็ น สิ่ง มี ชีวิ ต มี ค วามรู้ สึ กเจ็ บปวดและตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้ อ มเช่ น เดี ย วกั บ มนุ ษ ย์ จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกันการติด
เชื้อ การจั ดการสภาพแวดล้ อมของสถานที่เลี้ ยง การใช้วัส ดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือ
ความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด
(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(ก) การจับและควบคุมสัตว์
(ข) การทาเครื่องหมายประจาตัวสัตว์
(ค) การจาแนกเพศ
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์
(ช) การวางยาสลบสัตว์
(ฌ) การทาศัลยกรรม
(ญ) การทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
(ฎ) การชันสูตรซากสัตว์
8
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(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการ
ตรวจสุขภาพและความปลอดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ
และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ
(ข) ให้ มี แ ผนการสื บ สายพั น ธุ์ แ ละเพาะขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้
พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้าหนัก และจานวน
ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของ
สัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ
และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ
(ง) ต้อ งจั ด การการเลี้ ย งสั ต ว์เ พื่อ การผลิ ต สั ต ว์ ด้ว ยระบบใด
ระบบหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้
๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen
Free)
๒) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ
๓) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่ง
สัตว์ส ากล (Animal Transportation Association, ATA) มาตรฐานการ
ขนส่งทางอากาศสากล (International Air Transport Association, IATA)
หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ
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(๓) ผู้ เลี้ ย งสั ตว์ และผู้ ที่เกี่ ย วข้ องกั บ การดาเนินการต่ อสั ต ว์ต้อ ง
ปฏิ บั ติ กั บ สั ต ว์ ต ามมาตรฐานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ( Standard Operating
Procedure, SOP) ทีค่ ณะกรรมการกากับดูแลกาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
(๔) คณะกรรมการกากับดูแล ต้องดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศ
กาหนดอย่างเคร่งครัด
(๕) ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการกากับ
ดู แ ลและผู้ ก ากั บ ดู แ ลประจ า ณ สถานที่ ด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็น
ระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการ
เลี้ยงให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด ได้แก่
(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(ข) ระบบปลอดเชื้ อ ก่ อ โรคจ าเพาะ (Specified pathogen
free)
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal
Biosafety level 1 - 4)
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๕. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้กากับดูแลประจา ณ สถานที่ดาเนินการ และ
ผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่าง
ครบถ้วน
(๑) ต้องมีการบั น ทึกแหล่ งที่มาของสั ตว์ วิธีการเลี้ ยง ระบบการ
ป้องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ดาเนินการ
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์
๖. ในกรณีที่ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ หรื อใบอนุ ญ าตผลิ ต สั ต ว์ เ พื่ องานทางวิ ทยาศาสตร์
แล้ ว แต่ ก รณี ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต สั ต ว์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด
กฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือ
ผู้รับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตด้วย
ผู้ใช้สัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
และผู้ผลิตสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในข้อนี้อย่างเคร่งครัด
“ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้กำกับดูแลประจำ สาำนทีดดำนนินกำร ต้งง
รับผิดชงบในกำรกำกับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้นลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้นลี้ยงสัตว์
หรืงบุคคลงืดนใด ซึดงดำนนินกำรภำยใต้กำรควบคุมขงงผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์
ปฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรร ตำมประกำศนี้ ง ย่ ำ งนคร่ ง ครั ด ”
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คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์
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ภาคผนวก ก

สรุปการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ใช้สัตว์
ผู้เลีย้ งสัตว์
ผู้ผลิตสัตว์
ผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการ
คณะกรรมการกากับดูแล
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลีย้ งและใช้สตั ว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖
     
 
  
 
 
 
 

ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้กากับดูแลประจา ณ สถานที่ดาเนินการ ต้อง
รับผิดชอบในการกากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี้ยง
สัตว์ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งดาเนินการภายใต้การควบคุมของผู้ใช้สัตว์และ
ผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
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ภาคผนวก ข

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการขอใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
คณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ต้องพิจารณา
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
พิจารณาว่าหัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่
๑.๑ ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ
๑.๒ แหล่งทุน
๑.๓ ระยะเวลาที่รับทุน
๑.๔ ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ
๒. ที่มา หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ
พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการฯ ตอบคาถามเหล่านี้หรือไม่
๒.๑ บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายโดยคนทั่วไป
๒.๒ มีข้อมูลพื้นฐานที่นาไปสู่หลักการและเหตุผลเพียงพอสาหรับโครงการ
๒.๓ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ เรื่ อ งและวิ ธี
การศึกษา
๒.๔ แสดงถึงความสาคัญ/ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์
และสัตว์การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
16
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๓. การพิจารณาตามหลักจรรยาบรรณและหลักการ 3Rs
พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดแสดงถึงประเด็นเหล่านี้หรือไม่
๓.๑ เหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้สั ตว์และข้อมูล/หลักฐานที่แสดงว่าไม่มี
วิธีการอื่นทดแทนการใช้สัตว์
๓.๒ หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ คุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพ
ทางสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๓ หลักการพิจารณากาหนดจานวนสัตว์ที่เหมาะสมโดยใช้หลักการทาง
สถิติ
๓.๔ ความพร้ อ มด้ า นสถานที่ แ ละการจั ด การเลี้ ย งสั ต ว์ เ ป็ น ระบบ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการจัดการเพื่อให้สัตว์
ได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด
๓.๕ เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่าง
ชัดเจน
๓.๖ ความสอดคล้ องต่อกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ และมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและสากล
๓.๗ ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสาหรับการพิจารณา
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๔. ระเบียบวิจัย
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
พิจารณาความเหมาะสมของสัตว์ที่นามาใช้ในโครงการ ในประเด็นต่อไปนี้
๔.๑.๑ ชนิด สายพัน ธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก สุ ขภาพ ความปลอดเชื้อ
จานวนแหล่งที่มาของสัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว์
๔.๑.๒ เหตุผลที่เลือกใช้สัตว์ตามคุณสมบัติที่เลือก
๔.๑.๓ จานวนสัตว์ที่ใช้มีความสอดคล้องตามหลักสถิติ
๔.๑.๔ กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
พันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง และลักษณะพิเศษอื่นๆ และวิธีการ
เลี้ยงดู
๔.๑.๕ กรณีที่ใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น ตั้งท้อง ให้นม ฯลฯ มี
ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ และวิธีการเลี้ยง
 ในกรณี ที่ ใ ช้ สั ต ว์ ป่ า สั ต ว์ ธ รรมชาติ หรื อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ให้ พิ จ ารณา
เพิ่มเติม ในประเด็นต่อไปนี้ด้วย
๔.๑.๖ ชนิด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ การดัก/จับสัตว์ การขนส่ง
สัตว์ และการดูแลสัตว์
๔.๑.๗ ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง
๔.๑.๘ การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เช่น มีใบอนุญาตใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ
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๔.๒ การออกแบบการวิจัย (Experimental Design)
พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังนี้
๔.๒.๑ การใช้สถิติในการออกแบบวางแผนการวิจัย การคานวณขนาด
ตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มศึกษาและการวิเคราะห์ผล
๔.๒.๒ การแบ่งกลุ่มศึกษา
๔.๒.๓ ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง
๔.๒.๔ แผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ
๔.๓ สิ่งที่นามาศึกษาในสัตว์
พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งที่นามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคมี , สารก่อ
มะเร็ง, ยา, สมุนไพร, สารพิษ, adjuvant, อาหาร, น้า, สารชีวภัย , เชื้อรา,
ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต, วัคซีน, สารกัมมันตรังสี เป็นต้น ในประเด็นต่อไปนี้
๔.๓.๑ ข้อมูลของสิ่งที่นามาศึกษา ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ
๔.๓.๒ ข้อมูลแสดงอันตราย วิธีการป้องกันอันตราย และการกาจัด
ทาลายหลังการใช้สารอันตราย ของสิ่งที่นามาศึกษา
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๔.๔ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure)
พิจ ารณาความเหมาะสมของวิธีการปฏิบั ติต่อสั ตว์ (Animal Procedure)
ควรเป็นวิธีการที่ไม่ทาให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด ในทุกขั้นตอน
๔.๔.๑ วิธีการและอุปกรณ์สาหรับการจับบังคับสัตว์ การจาแนกเพศ
การท าเครื่ อ งหมายบนตั ว สั ต ว์ การปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ การ
เคลื่อนย้ายสัตว์ การอดน้า อดอาหาร
๔.๔.๒ ความต้องการพิเศษในการเลี้ ยงสั ตว์ เช่น อดน้า อดอาหาร
ฯลฯ
๔.๔.๓ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารฯ
๔.๔.๔ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
๔.๔.๕ การตรวจติดตามอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง
๔.๔.๖ การใช้อุปกรณ์พิเศษปฏิบัติการกับสัตว์
๔.๔.๗ บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ
๕. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน – หลังการผ่าตัดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ
กรณีที่ต้องมีการผ่าตัดสัตว์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๕.๑ ลักษณะของการผ่าตัด
๕.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด (ขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/
สารเคมี เพื่อเตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังการ
ผ่าตัด และวิธีการดูแลสัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด)
๕.๓ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด
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๖. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain and
Distress Alleviation)
พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้บรรเทาความเครียดและความ
เจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นแก่สัตว์ และเหตุผลที่จาเป็นต้องทาให้สั ตว์เครียดหรือ
เจ็บปวด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๖.๑ ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ อ้างอิงตาม
หลักสากล
๖.๒ วิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด
๖.๓ เหตุผลในการทาให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวด
ให้แก่สัตว์
๗. การใช้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthesia, Analgesia)
กรณีที่มีการใช้ยาสลบหรือยาระงับความเจ็บปวด ให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 ยาสลบ
๗.๑ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลา
คงฤทธิ์ อุปกรณ์ที่ใช้วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้ร่วมกับยาสลบ
๗.๒ วิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม
 ยาระงับความเจ็บปวด
๗.๓ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลา
คงฤทธิ์ อุปกรณ์ที่ใช้
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๗.๔ การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๘. การนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่
กรณีที่ต้องนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็น
ต่างๆดังนี้
๘.๑ เหตุผลความจาเป็นที่ต้องนาไปใช้นอกสถานที่
๘.๒ สถานที่ที่จะนาสัตว์ไปใช้
๘.๓ ระยะเวลาที่จะนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่
๘.๔ วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง
๘.๕ วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้
๙. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint)
การกาหนดจุดยุติการทดลอง ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
๙.๑ สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา
๙.๒ เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint)
๙.๓ เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
(Humane Endpoint)
๙.๔ เหตุผลความจาเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง (Death
as an Endpoint)
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๑๐. การดาเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการฯ
 กรณีทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑๐.๑ วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ที่ทาให้สัตว์ตายอย่างสงบตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
๑๐.๒ วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์
 กรณีไม่ทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑๐.๓ การนาสัตว์ไปใช้ในโครงการอื่น
๑๐.๔ อื่นๆ (วิธีการและเหตุผล)
๑๑. การผ่าซากสัตว์ (Necropsy)
กรณีที่ต้องผ่ าซากสั ตว์ ให้ พิจ ารณาความเหมาะสมของ วิธีการ อุปกรณ์
สถานที่ และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการผ่าซากสัตว์
๑๒. การกาจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการเก็บ กาจัด และทาลายซากสัตว์ ชิ้นเนื้อ
และวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ
สู่สิ่งแวดล้อม
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๑๓. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการ
แพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค
พิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
๑๓.๒ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค
๑๓.๓ อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์

ที่มา : เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
และ แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ค

ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ ๑ ให้ข้อมูลโดยฝ่ายเลขานุการ
ชื่อโครงการที่ขอใช้สัตว์
รหัสโครงการ
ประเภทของโครงการทีข่ อใช้สตั ว์

 โครงการฯ ใหม่
 โครงการฯ เดิม  ขอต่อเวลา
 ขอแก้ไข

ชื่อหัวหน้าโครงการ
ที่ขอใช้สัตว์
ชื่อผู้พิจารณา

ส่วนที่ ๒ ให้ข้อมูลโดยผู้พิจารณา
ความเห็นของผู้พิจารณา
 เห็นชอบให้ดาเนินการ
 ให้แก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 ให้แก้ไขและนามาพิจารณาใหม่
 ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 ไม่เห็นชอบ
จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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ส่วนที่ ๓ การพิจารณาโครงการที่ขอใช้สัตว์
๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
หัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่
๑.๑ ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ
๑.๒ แหล่งทุน
๑.๓ ระยะเวลาที่รับทุน
๑.๔ ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ

ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน

ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
๒. ที่มา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ
ข้อเสนอโครงการฯ ตอบคาถามเหล่านี้หรือไม่
๒.๑ บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
โดยคนทั่วไป
๒.๒ มีข้อมูลพื้นฐานที่นาไปสูห่ ลักการและเหตุผล
เพียงพอสาหรับโครงการ
๒.๓ วัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดเจน
สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวิธีการศึกษา
๒.๔ แสดงถึงความสาคัญ/ประโยชน์ของโครงการ
ที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเห็นของผู้พิจารณา

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๓. การพิจารณาตามหลักจรรยาบรรณและหลักการ 3 Rs
ข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดแสดง
มี
ถึงประเด็นเหล่านี้หรือไม่
๓.๑ เหตุผลความจาเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/
หลักฐาน ที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอืน่ ทดแทนการใช้สัตว์
๓.๒ หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ คุณภาพทาง
พันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๓ หลักการพิจารณากาหนดจานวนสัตว์ที่
เหมาะสมโดย ใช้หลักการทางสถิติ
๓.๔ ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการเลี้ยง
สั ต ว์ เ ป็ น ระบบ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ และเป็นการจัดการเพื่อให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดี
มีสุขภาพดี ไม่เครียด
๓.๕ เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่างชัดเจน
๓.๖ ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อกาหนด
ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย
และสากล
๓.๗ ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการพิจารณา

ไม่มี ไม่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของผู้พิจารณา

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

จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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๔. ระเบียบวิธีวิจัย
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
ความเหมาะสมของสัตว์
ที่นามาใช้ในโครงการ

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

๔.๑.๑ ชนิ ด สายพั น ธุ์ เพศ อายุ น้าหนั ก
สุขภาพ ความปลอดเชื้อ จานวน แหล่งที่มา
ของสัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว์
๔.๑.๒ เหตุผลที่เลือกใช้สัตว์ตามคุณสมบัติที่
เลือก
๔.๑.๓ จ านวนสัต ว์ ที่ใ ช้มี ความสอดคล้ อ ง
ตามหลักสถิติ
๔.๑.๔ กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม มี
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลง
และลักษณะพิเศษอื่นๆ และวิธีการเลี้ยงดู
๔.๑.๕ กรณีที่ใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น
ตั้งท้อง ให้นม ฯลฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ และ
วิธีการเลี้ยงดู
การใช้สัตว์ป่า/สัตว์ธรรมชาติ/สัตว์เลี้ยง
๔.๑.๖ ชนิด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ การ
ดัก/จับสัตว์ การขนส่งสัตว์ และการดูแลสัตว์
๔.๑.๗ ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง
๔.๑.๘การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ ยวข้ อง เช่ น มี ใบอนุญาตใช้
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ

ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๔.๒ การออกแบบการวิจัย (Experimental Design)
ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

๔.๒.๑ การใช้สถิติในการออกแบบวาง
แผนการวิจัย การคานวณขนาด ตัวอย่าง
การแบ่งกลุ่มศึกษา และการวิเคราะห์ผล
๔.๒.๒ การแบ่งกลุ่มศึกษา
๔.๒.๓ ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่
เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง
๔.๒.๔ แผนการวิจัย แผนการใช้สตั ว์ตั้งแต่
เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ

ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
๔.๓ ข้อมูลและความเหมาะสมของสิ่งที่นามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคมี ,
สารก่อมะเร็ง, ยา, สมุนไพร, สารพิษ, adjuvant, อาหาร, น้า, สารชีวภัย, เชื้อรา, ไวรัส,
แบคทีเรีย, ปรสิต, วัคซีน, สารกัมมันตรังสี เป็นต้น
ความเหมาะสมของสิ่งที่นามาศึกษา
ในสัตว์
๔.๓.๑ ข้อมูลของสิ่งที่นามาศึกษา ชนิด
แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ
๔.๓.๒ ข้อมูลแสดงอันตราย วิธกี ารป้องกัน
อันตราย และการกาจัดทาลายหลังการใช้
สารอันตราย ของสิ่งที่นามาศึกษา

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๔.๔ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) ควรเป็นวิธีการที่ไม่ทา
ให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด
ความเหมาะสมของวิธีการ
ปฏิบัติตอ่ สัตว์

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

๔.๔.๑ วิ ธี ก ารและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การ
จั บ บั ง คั บ สั ต ว์ การจ าแนกเพศ การท า
เครื่องหมายบนตัวสัตว์ การปฏิบัติต่อสัตว์
การเคลื่อนย้ายสัตว์ การอดน้า อดอาหาร
๔.๔.๒ ความต้ อ งการพิ เ ศษในการเลี้ ย ง
สัตว์ เช่น อดน้า อดอาหาร ฯลฯ
๔.๔.๓ วิ ธี ก ารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ให้สารฯ
๔.๔.๔ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ตัวอย่าง
๔.๔.๕ การตรวจติดตามอาการผิดปกติที่
อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง
๔.๔.๖ การใช้ อุ ป กรณ์ พิ เ ศษปฏิ บั ติ ก าร
กับสัตว์
๔.๔.๗ บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๕. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน – หลังการผ่าตัด โดยเทคนิคปลอดเชื้อ
ความเหมาะสมของวิธกี ารปฏิบัติต่อสัตว์ เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

๕.๑ ลักษณะของการผ่าตัด
๕.๒ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การผ่ า ตั ด
(ขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/สารเคมี
เพื่อเตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการ
ผ่าตั ดและหลั งการผ่าตั ด และวิ ธีก ารดูแ ล
สัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด)
๕.๓ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด

ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
๖. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์
(Pain & Distress Alleviation)
ความเหมาะสมของการบรรเทา
ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง
ความเครียดและความเจ็บปวด
๖.๑ ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่
อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ อ้างอิงตามหลักสากล
๖.๒ วิธี การที่จะบรรเทาความเครียดและ
ความเจ็บปวด
๖.๓ เหตุผลในการทาให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่
มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๗. ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic)
ความเหมาะสมของยาสลบ
และยาระงับความเจ็บปวด

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

ยาสลบ
๗.๑ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ
ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์
อุปกรณ์ที่ใช้วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้
ร่วมกับยาสลบ
๗.๒ วิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับ
การสลบที่เหมาะสม
ยาระงับความเจ็บปวด
๗.๓ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาด
ที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์
อุปกรณ์ที่ใช้
๗.๔ การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือ
ตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๘. การนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่
ความเหมาะสม
ของการนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่
๘.๑ เหตุผลความจาเป็นที่ต้องนาไป
ใช้นอกสถานที่
๘.๒ สถานที่ที่จะนาสัตว์ไปใช้
๘.๓ ระยะเวลาที่จะนาสัตว์ไปใช้นอกสถานที่
๘.๔ วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง
๘.๕ วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

ความเห็นของผู้พิจารณา
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

๙. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint)
ความเหมาะสมของจุดยุติการทดลอง

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
เหมาะสม ข้อมูล

ไม่
เกี่ยวข้อง

๙.๑ สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา
๙.๒ เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุด
การทดลอง (Early Endpoint)
๙.๓ เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพื่อ
ทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Humane Endpoint)
๙.๔ เหตุผลความจาเป็นที่จะใช้การตายเป็น
จุดสิ้นสุดการทดลอง (Death as an Endpoint)

ความเห็นของผู้พิจารณา
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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๑๐. การดาเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ
ความเหมาะสมของการดาเนินการกับสัตว์
ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม
หลังสิ้นสุดโครงการ
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง
การทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ

๑๐.๑ วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และ
เหตุผล ที่ทาให้สัตว์ตายอย่างสงบตาม
มาตรฐานทีเ่ ป็นที่ยอมรับ
๑๐.๒ วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์
๑๐.๓ การนาสัตว์ไปใช้ในโครงการอื่น
๑๐.๔ อื่นๆ (วิธีการและเหตุผล)
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
๑๑. การผ่าซากสัตว์ (Necropsy)
ความเหมาะสมของการผ่าซากสัตว์

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
ไม่
เหมาะสม ข้อมูล เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ในการผ่าซากสัตว์
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
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๑๒. การกาจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)
ความเหมาะสมของการกาจัดซาก

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
เหมาะสม ข้อมูล

ไม่
เกี่ยวข้อง

๑๒.๑ วิธีการเก็บ กาจัด และทาลายซาก
สัตว์ ชิ้นเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ
มลพิษสูส่ ิ่งแวดล้อม
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
๑๓. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการ
แพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกัน

เหมาะสม

ไม่
ไม่มี
เหมาะสม ข้อมูล

ไม่
เกี่ยวข้อง

๑๓.๑ อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน
๑๓.๒ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค
๑๓.๓ อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจาก
การปฏิบัติงานกับสัตว์
ความเห็นของผู้พิจารณา

........................................................................................................................
........................................................................................................................
ที่มา : เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
และ แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก ง
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
--------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติสัตว์
เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ“ประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ เรื่อง ข้อ กำหนดจรรยำบรรณ
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกำศนี้
“จรรยำบรรณ” หมำยควำมว่ำ จรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์
เพื่อ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่ง เป็ นหลั กเกณฑ์ที่ผู้ ดำเนิน กำรต่อ สัต ว์ต้อ งยึดถื อ
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐำนของจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม
มนุษยธรรม และหลักวิชำกำรที่เหมำะสม ตลอดจนเป็นมำตรฐำนกำรดำเนินงำน
ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
“ผู้ใช้สัตว์” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ใช้หรือกระทำกำรใด ๆ ต่อสัตว์
เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์และให้หมำยควำมรวมถึง หัวหน้ำโครงกำรที่ใช้สัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์ นั กวิจั ย นัก วิทยำศำสตร์ที่ปฏิบัติกั บสั ตว์เพื่อ งำนทำง
วิ ท ยำศำสตร์ ผู้ ส อนที่ น ำสั ต ว์ ม ำใช้ ใ นกำรสอน สั ต วแพทย์ ป ระจ ำสถำนที่

36

จรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ นักเทคนิคกำรสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ ค วบคุ ม กำรเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย และ
นักศึกษำ
“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยง
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
“ผู้ผลิตสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้กระทำกำรใด ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์
ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ สืบสำยพันธุ์สัตว์ และเพำะขยำยพันธุ์สัตว์
“คณะกรรมกำรกำกับดูแล” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ประจำสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.)
ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบสถำนที่ ด ำเนิน กำรแต่ ง ตั้ง ขึ้น เพื่อ ทำหน้ำ ที่ ก ำกั บ และดู แ ลกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนทีด่ ำเนินกำรนัน้
“โครงกำร” หมำยควำมว่ำ โครงกำรขอใช้สัตว์( Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์
นำเสนอเพื่อขออนุญำตใช้สัต ว์ในกำรวิจัย กำรทดลอง กำรทดสอบ กำรผลิ ต
ชีววัตถุ หรือกำรเรียนกำรสอน ต่อคณะกรรมกำรกำกับดูแล
หมวด ๑
จรรยำบรรณ
------------ข้อ ๔ กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องคำนึงถึง
และมีควำมตระหนักในกำรปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้
สัตว์เฉพำะกรณีที่ได้พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนแล้วว่ำเป็นประโยชน์และจำเป็นสูงสุด
ต่อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ แ ละ/หรื อ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
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วิชำกำร และได้พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนแล้วว่ำไม่มีวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเท่ำหรือ
เหมำะสมกว่ำ
(๒) ผู้ ใ ช้สั ต ว์ต้อ งตระหนั ก ถึ ง ควำมแม่ น ย ำของผลงำนโดยใช้สั ต ว์
จ ำนวนน้อ ยที่ สุ ด โดยผู้ ใ ช้สั ต ว์จ ะต้อ งค ำนึง ถึ ง คุ ณ สมบั ติทำงพั น ธุ ก รรมและ
คุณสมบัติทำงสุขภำพของสัตว์ที่จะนำมำใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ ำ หมำยของกำรใช้สั ต ว์ เพื่อ ให้ มีก ำรใช้สั ต ว์จ ำนวนที่ น้อ ยที่ สุ ด และได้ รับ
ผลงำนที่ถูกต้องแม่นยำมำกที่สุด
(๓) กำรใช้สัตว์ป่ำ ผู้ใช้สัตว์ตอ้ งปฏิบัตติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องใช้เฉพำะกรณีที่มีควำมจำเป็น และไม่สำมำรถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้
(๔) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลีย้ งสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้กำกับดูแลสถำนทีด่ ำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบสถำนที่ดำเนินกำร คณะกรรมกำรกำกับดูแล และบุคลำกรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องตระหนักว่ำสัตว์
เป็นสิ่งมีชีวิต มีควำมรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมเช่นเดียวกับ
มนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยควำมระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรขนส่ง
กำรเลี้ยงสัตว์ กำรป้องกันกำรติดเชื้อ กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของสถำนที่
เลี้ยง กำรใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในกำรปฏิบั ติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับควำม
เจ็บปวด ควำมเครียด หรือควำมทุกข์ทรมำนน้อยที่สุด
(๕) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลีย้ งสัตว์ ผู้กำกับดูแลประจำ ณ สถำนที่ดำเนินกำร
และผู้ผลิตสัตว์ต้องบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงครบถ้วน
โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติ ต่อสัตว์ตรงตำมวิธีกำรที่เสนอไว้ในโครงกำร และต้องจด
บันทึกไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุก
โอกำส
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หมวด ๒
กำรปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณ
------------ข้อ ๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณข้อ ๔ (๑) ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพำะในกรณีที่จำเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มี
วิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเท่ำนัน้ ไม่ใช้สัตว์อย่ำงพร่ำเพรื่อ ทัง้ นี้ ผู้ใช้สัตว์ตอ้ งยอมรับ
และตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตำมหลักศำสนำ
(๒) ก่อนกำรใช้สัตว์ ต้องศึกษำข้อมูล หรือเอกสำรที่ เกี่ยวข้องกับงำน
นั้นอย่ำงถี่ถ้วน และนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมำพิจำรณำประกอบกำรศึกษำ ทดลอง
เพื่อให้กำรใช้สัตว์มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
(๓) ก่อนกำรใช้สัตว์ ต้องนำเสนอโครงกำรที่แสดงถึงแผนงำนและ
ขั้นตอนกำรใช้สั ตว์ พร้อ มทั้ง เหตุผลควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อ กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
และข้อ มูล หลัก ฐำน หรือเหตุ ผลที่แ สดงว่ำ ไม่มีวิธีกำรอื่นที่ เหมำะสมที่จ ะ
นำมำใช้ทดแทนได้ในสภำวกำรณ์ข ณะนั้น เพื่อ ขออนุญำตต่อ คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร
หรือคณะกรรมกำรอื่นที่ปฏิบัตหิ น้ำที่เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรกำกับดูแล
(๔) เมื่อสิ้นสุดกำรใช้สัตว์ตอ้ งระบุวำ่ จะดำเนินกำรอย่ำงไรกับสัตว์เมื่อ
สิน้ สุดโครงกำร ในกรณีที่ต้องทำให้สัตว์ตำยต้องดำเนินกำรให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ
ไม่นำสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติ กรณีที่มคี วำมประสงค์ให้สัตว์นั้นมี
ชีวิตอยู่ต่อไป หรือนำสัตว์ไปใช้ต่อในโครงกำรอื่น หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชำติ
ผู้ใช้สัตว์ตอ้ งแสดงเหตุผลควำมจำเป็นและระบุวธิ ีกำรเลีย้ งสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดง
ว่ำ สั ต ว์ จ ะมีสุ ข ภำพและสวั ส ดิ ภ ำพที่ ดี และไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำต่อ สั ง คมและ
สภำพแวดล้อม ไว้ในโครงกำรที่นำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรเลี้ยง
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และใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ ดำเนินกำร เพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบทุกครัง้ ก่อนที่จะดำเนินกำร
ข้อ ๖ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณข้อ ๔ (๒) ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องศึกษำและพิจำรณำข้อมูลด้ำนพันธุกรรมและระบบกำรเลี้ยง
สัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
(๒) ต้ อ งเลื อ กใช้ ช นิ ด และสำยพั น ธุ์ ข องสั ต ว์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท ำง
พันธุกรรมและสุขภำพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
และใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงำนถูกต้อง แม่นยำและเป็นที่ยอมรับ
โดยกำรใช้วธิ ีกำรทำงสถิตคิ ำนวณหำจำนวนตัวอย่ำงที่เหมำะสม
(๓) กำรใช้ สั ต ว์ ท ดลอง ต้ อ งเลื อ กใช้ สั ต ว์ ทดลองจำกแหล่ ง เพำะ
ขยำยพันธุ์ที่มีประวัติก ำรสืบสำยพันธุ ์และมีคุณสมบัติทำงพัน ธุกรรมคงที่ มี
ข้อมูลทำงด้ำ นพันธุก รรมและระบบกำรเลี้ยง และพร้อมที่จะให้ บริกำรได้ทุก
รูปแบบของชนิด สำยพันธุ์ เพศ อำยุ น้ำหนัก และจำนวน ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้สัตว์อย่ำงต่อเนื่อง
(๔) ต้องไม่นำสัตว์ที่ไม่มีประวัติกำรสืบสำยพันธุ์มำใช้ เว้นแต่ในกรณี
ที่จำเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำรเท่ำนัน้
(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์ หลักกำรทำงสถิติ
ในกำรวำงแผนกำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัยที่เหมำะสมและถูกต้อง
ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้
(๑) กำรใช้สัตว์ป่ำในงำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่ำเฉพำะกรณี
ที่จำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำที่ไม่มวี ธิ ีกำรอื่นหรือใช้สัตว์อื่นทดแทนได้
(๒) กำรใช้สัตว์ป่ำในงำนทำงวิทยำศำสตร์ต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติ
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน
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ข้ อ ๘ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู้ ผ ลิ ต สั ต ว์ ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลสถำนที่
ดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบสถำนที่ ดำเนินกำร คณะกรรมกำรกำกับดูแล และ
บุคลำกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลีย้ งและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้อง
ปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณข้อ ๔(๔) ในส่วนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่อ
งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ ต้ อ งมี ทั ก ษะในกำรปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ใ นส่ ว นที่ ต นมี ห น้ ำ ที่
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำรจับและควบคุมสัตว์
(ข) กำรทำเครื่องหมำยประจำตัวสัตว์
(ค) กำรจำแนกเพศ
(ง) กำรให้สำรทำงผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปำก กล้ำมเนื้อ และหลอดเลือด
(จ) กำรเก็บตัวอย่ำงเลือด อุจจำระ ปัสสำวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ
(ฉ) กำรลดควำมเครียดและควำมเจ็บปวดในสัตว์
(ช) กำรวำงยำสลบสัตว์
(ฌ) กำรทำศัลยกรรม
(ญ) กำรทำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ
(ฎ) กำรชันสูตรซำกสัตว์
(๒) ผู้ผลิตสัตว์ตอ้ งดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภำพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีกำร
ตรวจสุขภำพและควำมปลอดเชื้ออย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีกำรที่สำกลยอมรับ และ
เปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบสุขภำพต่อผู้รับบริกำร
(ข) ให้ มี แ ผนกำรสื บสำยพั น ธุ์ แ ละเพำะขยำยพั น ธุ์ สั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้
พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิดและสำยพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้
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(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สำยพันธุ์ เพศ อำยุ น้ำหนัก และจำนวน
ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีกำรตรวจสอบควำมคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุก
รุ่ น (generation) ทุ ก ชนิ ด ทุ ก สำยพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรที่ ส ำกลยอมรั บ และต้ อ ง
เปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริกำร
(ง) ต้องจัดกำรกำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรผลิตสัตว์ ด้วยระบบใด
ระบบหนึ่งหรือมำกกว่ำ ดังต่อไปนี้
๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพำะ (Specified Pathogen Free)
๒) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ
๓) ระบบอนำมัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(จ) ต้องจัดบริกำรขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรขนส่ง
สั ต ว์ส ำกล (Animal Transportation Association, ATA) มำตรฐำนกำรขนส่ ง ทำง
อำกำศสำกล (International Air Transport Association, IATA) หรือมำตรฐำนกำร
ขนส่งอื่นที่สำกลยอมรับ
(๓) ผู้ เลี้ ย งสั ต ว์ และผู้ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บกำรด ำเนิน กำรต่ อ สั ต ว์ต้อ ง
ปฏิบัตกิ ับสัตว์ตำมมำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP)
ที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด
(๔) คณะกรรมกำรกำกับดูแล ต้องดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำกั บ และส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิน กำรต่อ สั ต ว์ เพื่อ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ประกำศ
กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
(๕) ผู้รับผิดชอบสถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์ คณะกรรมกำรกำกับดูแล
และผู้กำกับดูแลประจำ ณ สถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
ต้องจัดกำรให้กำรเลี้ยงสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้เป็นระบบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกำรใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบกำรเลี้ยงให้ชัดเจน ว่ำเป็น
ระบบใด ได้แก่
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(ก) ระบบอนำมัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพำะ (Specified pathogen free)
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
(ง) ระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพในกำรเลี้ยงสัตว์ (Animal
Biosafety level 1 - 4)
ข้ อ ๙ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลประจ ำ ณ สถำนที่
ดำเนินกำร และผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงจรรยำบรรณตำมข้อ ๔ (๕)
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีก ำรบั นทึ ก แหล่ งที่ม ำของสัต ว์ วิธีกำรเลี้ ยง ระบบกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อและสภำพแวดล้อมของสถำนที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
(๒) ต้องมีกำรบันทึกกำรปฏิบัตติ อ่ สัตว์ทุกครัง้ ที่ดำเนินกำร
(๓) ต้องมีกำรบันทึกกำรตรวจสุขภำพสัตว์
ข้อ ๑๐ ผู้ ใช้สัต ว์ ผู้ผ ลิต สัต ว์ และผู้ ก ำกั บดู แลประจ ำ ณ สถำนที่
ดำเนินกำร ต้องรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลให้ผู้ชว่ ยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วย
ผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่ง ดำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้ใช้สัตว์และ
ผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณตำมประกำศนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญำ ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
รักษำรำชกำรแทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์

หมายเหตุ : ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ ๗๑ ง
หน้า ๒๑ – ๒๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เล่ม ๑๓๓
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ภาคผนวก จ
ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘(๔) แห่งพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริ ม กำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณ
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ เ พิ่ ม ควำมต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (๖) ของข้ อ ๔ ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ลง
วันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
“(๖) ในกรณีที่ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่อ
งำนทำงวิทยำศำสตร์ หรือใบอนุญำตผลิตสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ แล้วแต่
กรณี ผู้ใช้สัตว์หรือผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบั ติตำมข้อกำหนดกฎกระทรวงที่ออกตำม
กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยสั ต ว์ เ พื่ อ งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ รั บ
ใบอนุญำตใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์หรือผู้รับใบอนุญำตผลิตสัตว์เพื่องำน
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ทำงวิทยำศำสตร์ แล้ ว แต่ก รณี รวมทั้ ง ต้อ งปฏิบัติต ำมเงื่อ นไขที่ ก ำหนดไว้ใ น
ใบอนุญำตด้วย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้ อ ๑๑ ของประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกั บ และส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น กำร ต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งำนทำงวิ ท ยำศำสตร์ เรื่ อ ง
ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ลงวันที่
๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙
“ข้ อ ๑๑ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ ำตใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งำนทำง
วิทยำศำสตร์ และผู้ ผ ลิ ต สั ต ว์ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ ำตผลิ ต สั ต ว์เ พื่อ งำนทำง
วิทยำศำสตร์ ต้องปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณในข้อ ๔ (๖) อย่ำงเคร่งครัด”
ประกำศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์

หมายเหตุ : ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง
หน้ำ ๒๒ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐
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