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จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่ งชาติ
บทนา
นับแต่อดีตกาลจนถึงปั จจุบนั สัตว์หลากชนิ ดจานวนหลายสิ บล้านตัวได้ถูกนามาใช้ในงานวิจยั
งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
มนุษย์และสัตว์ ความจาเป็ นที่ จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ ยงั มีอยู่ต่อไป เนื่ องจากในหลาย ๆ กรณี ยงั ไม่มี
วิธีการอื่นใดที่จะนามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรื อดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ ผ่า นมา ผูใ้ ช้สัตว์จานวนไม่น้อยละเลยคุ ณธรรมที่ พึง มี ต่อสัตว์
ไม่คานึ งถึงชี วิตสัตว์ที่จะต้องสู ญเสี ยไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คานึ งว่าวิธีการที่นามาใช้จะทาให้
เกิดความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรื อไม่ ไม่คานึ งถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่ องจาก
ถูกกักขังสู ญเสี ยอิสรภาพ และไม่คานึ งถึงการสู ญพันธุ ์ของสัตว์ป่าที่ถูกนาออกจากป่ ามาใช้โดยไม่มี
การเพาะขยายพันธุ ์เพิ่มด้วย เหตุน้ ี กลุ่มพิทกั ษ์สิทธิ ของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่ม
อนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรู ปแบบต่าง ๆ บางครั้งมีการทาลายทรัพย์สิน บางครั้งรุ นแรงถึงกับ
เสี ยเลือดเนื้ อและชี วิต กลุ่มผูใ้ ช้สัตว์และผูร้ ักษากฎหมาย จึงกาหนดมาตรการต่างๆขึ้นใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็ นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทารุ ณกรรมสัตว์ข้ ึน เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุ งให้รัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็ นที่ทราบกัน
ดีวา่ ประเทศอังกฤษเป็ นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจยั ที่เข้มงวดที่สุด
องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Council
for International Organization of medical Science หรื อ CIOMS) ได้จดั ให้มีการประชุ มระหว่างผูใ้ ช้
สัตว์ทดลองและกลุ่มผูค้ ดั ค้านจากทัว่ โลก ที่นครเจนี วา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ
ได้จดั ทาข้อสรุ ปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการใช้สัตว์เพื่อการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (International
Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่ งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นามาใช้เป็ นแนวทาง ในการกาหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลอง
ในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้นาไปสู่ มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุ กรรม
ของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนาไปสู่ การใช้พนั ธุ วิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปั ญหาโรค
ต่าง ๆ ที่ยงั ไม่มีสัตว์เป็ นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ ยงั ได้นาไปสู่ การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ นระบบ
และได้พฒั นาเทคนิ คในการปฏิ บตั ิ ต่อสัตว์แต่ล ะชนิ ด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ล ง
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะนาวิธีการทางด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological
system มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อลดจานวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่านี้ ได้ผลเฉพาะบางกรณี เท่านั้น
ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี

นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดี ว่า พันธุ กรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิ คที่ใช้ปฏิบตั ิต่อสัตว์ เป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้
แนะนาให้นกั วิจยั รายงานปั จจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจยั และได้เรี ยกร้องให้
วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจยั ทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้
สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุน การวิจยั ยกเลิกการให้ทุนในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับทุนวิจยั ปฏิบตั ิ
ผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่ งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นทั้งจากวารสารและ
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจยั เป็ นอย่างดี
ในปั จจุบนั วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผใู ้ ช้สัตว์
ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็ นจานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนิ นงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจยั แห่งชาติ จึง
เห็นควรกาหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ " ขึ้น เพื่อให้นกั วิจยั และนักวิชาการ
ได้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็ นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริ งต่อไป
นิยาม
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมใน
การประกอบอาชี พ ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชี พประมวลขึ้นไว้เป็ นหลัก เพื่อให้สมาชิ กในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อรักษาชื่อเสี ยง และส่ งเสริ มเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
สั ตว์ หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า
สั ตว์ ทดลอง หมายถึง สัตว์ท่ีถูกนามาเพาะเลี้ยงในที่กกั ขัง สามารถสื บสายพันธุ์ได้ซ่ ึง มนุ ษย์
นามาใช้เพื่อประโยชน์ ในเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
สั ตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรื อดารงชีวิตอยูใ่ นป่ าตามธรรมชาติ
ผู้ใช้ สัตว์ หมายถึง ผูใ้ ช้สัตว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
องค์ การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน
และองค์กรต่าง ๆ
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ผใู ้ ช้สัตว์และผูเ้ ลี้ยงสัตว์
เพื่องานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
ยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นงานตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของจริ ยธรรม คุณธรรม มนุ ษยธรรม และหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็ นมาตรฐานการดาเนินงานที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ กัน

จรรยาบรรณการใช้ สัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
1. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงคุณค่ าของชี วติ สั ตว์
ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งใช้สัตว์เฉพาะกรณี ที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ นแล้วว่าเป็ นประโยชน์และจาเป็ นสู งสุ ด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์และสัตว์และ/หรื อความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณา
อย่างถี่ถว้ นแล้วว่าไม่มีวธิ ี การอื่นที่เหมาะสมเท่าหรื อเหมาะสมกว่า
2. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงความแม่ นยาของผลงานโดยใช้ สัตว์ จานวนน้ อยทีส่ ุ ด
ผูใ้ ช้สัตว์จะต้องคานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุ ขภาพของสัตว์ที่จะนามาใช้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จานวนที่นอ้ ยที่สุด และ
ได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
3. การใช้ สัตว์ ป่าต้ องไม่ ขัดต่ อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ สัตว์ ป่า
การนาสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาเฉพาะกรณี ที่มีความจาเป็ นต่อการศึกษาวิจยั โดยไม่สามารถ
ใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า
4. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักว่ าสั ตว์ เป็ นสิ่ งมีชีวติ เช่ นเดียวกับมนุษย์
ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู ้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
เช่นเดียวกับมนุ ษย์ จึงต้องปฏิบตั ิต่อสัตว์ดว้ ยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ ง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิ คในการเลี้ยง และการ
ปฏิบตั ิต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครี ยด หรื อความทุกข์ทรมาน
5. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติต่อสั ตว์ ไว้ เป็ นหลักฐานอย่ างครบถ้ วน
ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งปฏิบตั ิต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็ น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิ ดเผยหรื อชี้แจงได้ทุกโอกาส
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติ
1. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงคุณค่ าของชี วติ สั ตว์
ผู้ใช้ สัตว์ต้องใช้ สัตว์ เฉพาะกรณีที่ได้ พิจารณาอย่ างถี่ถ้วนแล้ วว่ าเป็ นประโยชน์ และจาเป็ นสู งสุ ด
ต่ อการพัฒนาคุณภาพชี วติ ของมนุษย์ และสั ตว์ และ/หรือความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และได้ พจิ ารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่ มีวธิ ีการอืน่ ทีเ่ หมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผูใ้ ช้สัตว์ค วรใช้สัตว์เฉพาะในกรณี ที่ จาเป็ นสู งสุ ดหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ห รื อ ไม่ มี วิธี ก ารอื่ น
ที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่ อ ทั้งนี้ ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งยอมรับและตระหนักถึง
คุณค่าของชีวติ สัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งศึกษาข้อมูล หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถว้ นและ
นาข้อมูลที่มีอยูแ่ ล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้การใช้สัตว์มีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด
1.3 ก่ อนการใช้สัตว์ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งนาเสนอโครงการที่ แสดงถึ ง แผนงานและขั้นตอนการใช้
พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็ นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์หรื อ
สัตว์ และ/หรื อความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรื อเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มี
วิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมื่อสิ้ นสุ ดการใช้สัตว์ผใู ้ ช้สัตว์ตอ้ งดาเนิ นการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณี ที่จาเป็ นต้องให้
สัตว์น้ นั มีชีวิตอยูต่ ่อไป ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งแสดงเหตุผลความจาเป็ นและระบุวิธีการเลี้ ยงสัตว์ให้
ชัดเจนไว้ในโครงการที่นาเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะดาเนิ นโครงการ
และต้องรับ ผิดชอบเลี้ ย งดู แลสัตว์น้ ันเองโดยไม่ใ ช้ส ถานที่ หรื อทรั พ ย์สิ นขององค์ก าร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ ธรรมชาติ

2. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักถึงความแม่ นยาของผลงานโดยใช้ สัตว์ จานวนน้ อยทีส่ ุ ด
ผู้ใช้ สัตว์ จะต้ องคานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุ ขภาพของสั ตว์ ทีจ่ ะนามาใช้
ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการใช้ สัตว์ เพือ่ ให้ มีการใช้ สัตว์ จานวนทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด
และได้ รับผลงานทีถ่ ูกต้ องแม่ นยามากทีส่ ุ ด

แนวทางปฏิบัติ
2.1 ผูใ้ ช้สั ตว์ ควรศึ กษาและพิ จารณาข้อมูล ด้า นพันธุ ก รรมและระบบการเลี้ ยงสั ตว์ใ ห้ตรง
กับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการวิจยั และการใช้สัตว์
2.2 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรเลื อกใช้ชนิ ดและสายพันธุ์ ข องสั ตว์ที่มี คุณสมบัติทางพันธุ ก รรมตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของงานวิจยั และใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง
แม่นยา และเป็ นที่ยอมรับ โดยการใช้วธิ ี การทางสถิติคานวณหาจานวนตัวอย่างที่เหมาะสม
2.3 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรเลื อกใช้สัตว์จากแหล่ง เพาะขยายพันธุ ์ที่มีประวัติการสื บ สายพันธุ ์ และมี
คุณสมบัติทางพันธุ กรรมคงที่ มี ขอ้ มูลทางด้านพันธุ กรรมและระบบการเลี้ ยง และพร้ อมที่จะ

ให้บริ การได้ทุกรู ปแบบของชนิ ด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจานวนสัตว์ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง
2.4 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.4.1 Strict Hygienic Conventional
2.4.2 Specified Pathogen Free
2.4.3 Germ Free
2.5 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรนาสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสื บสายพันธุ์ มาใช้เฉพาะในกรณี ที่จาเป็ นซึ่ งตรง
กับวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของการศึกษาวิจยั เท่านั้น
2.6 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรเลือกใช้วธิ ี การศึกษาวิจยั วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบตั ิต่อสัตว์ การวางแผน
การวิจยั และการวิเคราะห์ผลการวิจยั ที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ

3. การใช้ สัตว์ ป่าต้ องไม่ ขัดต่ อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ สัตว์ ป่า
การนาสั ตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาเฉพาะกรณีทมี่ ีความจาเป็ นต่ อการศึกษาวิจัย โดยไม่ สามารถใช้
สั ตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้ สัตว์ป่านั้น จะต้ องไม่ ขัดต่ อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สั ตว์ป่า

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ผูใ้ ช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณี ที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการวิจยั ที่ ไม่มีวิธีก ารอื่นหรื อใช้
สัตว์อื่นทดแทนได้
3.2 ผูใ้ ช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจยั จะต้องปฏิบตั ิ ตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่ งครัด

4. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักว่ าสั ตว์ เป็ นสิ่ งมีชีวติ เช่ นเดียวกับมนุษย์
ผู้ใช้ สัตว์ ต้องตระหนักว่ าสั ตว์ มีความรู้ สึกเจ็บปวดและมีความรู้ สึกตอบสนองต่ อสภาพแวดล้ อม
เช่ นเดียวกับมนุษย์ จึงต้ องปฏิบัติต่อสั ตว์ ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ การขนส่ ง การ
ใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ในการเลีย้ งสั ตว์ การจัดการสภาพแวดล้ อมของสถานที่เลีย้ ง เทคนิคในการเลีย้ ง และ
การปฏิบัติต่อสั ตว์ โดยไม่ ให้ สัตว์ ได้ รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ ทรมาน

แนวทางปฏิบัติ
4.1 การขนส่ งสัตว์ หน่ วยงานที่ มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่ วยงานที่เพาะเลี้ ยงสัตว์ทดลอง
ต้องร่ วมกันจัดการให้มี ผูร้ ั บ ผิดชอบดู แลให้ก ารขนส่ งสั ตว์ท้ งั ทางบก ทางน้ า หรื อทาง
อากาศ มีผลกระทบต่อสวัสดิ ภาพและสุ ขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความ
ปลอดภัยมากที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุ มอุ ณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้ องกัน
การติดเชื้ อ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมัน่ คงป้ องกันสัตว์หลบหนี ได้ และมีพ้ืนที่ให้สัตว์
เคลื่อนไหวได้ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากล)
4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ เลี้ ยงสัตว์ ต้องสามารถป้ องกันการติ ดเชื้ อ มีการควบคุ ม
อุณหภูมิ ความชื้ น การระบายอากาศ แสง และเสี ย งให้ค งที่ และเหมาะสมกับ ความ
ต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครี ยดให้แก่สัตว์
4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
4.3.1 กรงหรื อคอกเลี้ ย งสัตว์ ต้องแข็ง แรงมัน่ คงเพีย งพอที่ จะป้ องกันสัตว์หลบหนี ไ ด้
และถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่กาหนดไว้สาหรับชนิ ด ขนาด และจานวนสัตว์
ไม่มีส่วนประกอบที่จะทาให้สัตว์บาดเจ็บและต้องทาด้วยวัสดุ ที่คงทนต่อสารเคมี
หรื อความร้อนที่ใช้ในการป้ องกันการติดเชื้อ
4.3.2 วัสดุ รองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิ ด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้ า
แล้วไม่เปื่ อยยุย่ และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
4.3.3 สัตว์ตอ้ งได้รับอาหารและน้ าที่สะอาดปราศจากเชื้ อโรค สารพิษ และสารที่ก่อมะเร็ ง
ต้องได้รับอาหารและน้ ากิ นในปริ มาณที่ พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา
อาหารต้องมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ ง วิตามิน แร่ ธาตุและกาก อย่าง
ครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
4.4 การจัดการ
4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic Conventional
หรื อ Specified Pathogen Free หรื อ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่ อง
และเข้มงวดกวดขันในการป้ องกันการติ ดเชื้ อ โดยดาเนิ นการตามระบบดังกล่ า ว
ข้างต้นอย่างเคร่ งครัด
4.4.2 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรื อนักวิชาการที่มีพ้ืนความรู ้และประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผา่ นการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่
ได้มาตรฐาน
4.4.3 หน่ วยงานเลี้ ยงสัตว์ ต้องมีขอ้ มูล แหล่งที่มาของวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเลี้ ยงสัต ว์
การป้ องกันสัตว์ติดเชื้ อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์
ตายอย่างสงบในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ดงั กล่าวได้อย่าง
ต่อเนื่ องและถูก ต้องตามความต้องการ พร้อมทั้ง ต้องมีวสั ดุอุป กรณ์สารอง และ

หน่วยซ่อมบารุ งที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ โดยต้องได้รับงบประมาณในการดาเนินการ
ดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
4.4.4 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการกาจัดซากสัตว์และขยะปฏิกลู ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ที่ส ามารถกาจัดทาลายสารกัม มันตรัง สี สารพิษ และเชื้ อโรค ไม่ใ ห้ตกค้า งหรื อ
แพร่ กระจายเป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุ ขภาพ
4.5 เทคนิคในการปฏิบตั ิต่อสัตว์
4.5.1 ผูใ้ ช้สัตว์ ต้องกาหนดแผนงานและวิธีการปฏิ บตั ิต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
4.5.2 ผูใ้ ช้สัตว์และพนักงานเลี้ ยงสัตว์ ต้องปฏิ บตั ิต่อสัตว์ดว้ ยความเมตตา ไม่ทาให้สัตว์
ได้รับความเจ็บปวด หรื อเกิดความเครี ยด ในกรณี ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้อง
แสดงเหตุผลทางวิชาการที่ชดั เจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและต้องระบุวิธีการบาบัด
หรื อลดความเครี ยดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการ
ของสถาบันไว้ดว้ ย ทั้งนี้ การใช้สัตว์ควรสิ้ นสุ ดลงก่อนที่สัตว์จะได้รับความเจ็บปวด
จนถึงตาย
4.5.3 ผูใ้ ช้สัตว์ ต้องเรี ยนรู ้เทคนิ คพื้นฐานการปฏิบตั ิต่อสัตว์และมีความชานาญพร้อมใน
เรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดและควบคุมสัตว์
2) การทาเครื่ องหมายบนตัวสัตว์
3) การแยกเพศ
4) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
5) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปั สสาวะ ชิ้นเนื้อ
6) การทาให้สัตว์สลบ
7) การทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
8) การผ่าซากสัตว์

5. ผู้ใช้ สัตว์ ต้องบันทึกข้ อมูลการปฏิบัติต่อสั ตว์ ไว้ เป็ นหลักฐานอย่ างครบถ้ วน
ผู้ใช้ สัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสั ตว์ ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ ในโครงการ และต้ องจดบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน
อย่ างละเอียด ครบถ้ วน พร้ อมทีจ่ ะเปิ ดเผยหรือชี้แจงได้ ทุกโอกาส

แนวทางปฏิบัติ
5.1 ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งดาเนิ นการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเคร่ งครัด
5.2 ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้ องกันการติดเชื้อ
และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
5.3 ผูใ้ ช้สัตว์ตอ้ งทาบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบตั ิต่อสัตว์
การกากับและดูแลให้ ผ้ ใู ช้ สัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
1. ระดับองค์ การ
1.1 องค์ก ารที่ มี ก ารใช้สัต ว์ใ นงานวิจ ยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิ ต ชี ว วัต ถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งชุ ด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่ องการใช้สัตว์ให้เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯและแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดไว้
1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริ หารขององค์การ นักวิจยั และบุคคลภายนอก
วงการหรื อนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ มี ดังนี้
1.3.1 กาหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบตั ิในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจยั งานทดสอบ
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ที่มีผเู ้ สนอทั้งที่ตอ้ งการจะดาเนิ นการภายในหรื อภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ตอ้ งการดาเนิ นการภายในองค์การ และนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารองค์การเฉพาะ
โครงการที่มี แผนปฏิ บ ตั ิก ารถูก ต้องสอดคล้องกับ จรรยาบรรณการใช้สัต ว์ฯ ซึ่ งจะ
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วเท่านั้น
1.3.3 ติ ดตามกากับดู แลการใช้สั ตว์ให้เป็ นไปตามแผนการปฏิ บตั ิ ต่อสั ตว์โดยถู กต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.4 จัดการให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ดาเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ
1.3.5 สนับสนุ นและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับ
การใช้สัตว์แก่นกั ศึกษา อาจารย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยงสัตว์
เพื่อให้สามารถดาเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. ระดับชาติ
2.1 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดหนึ่ง เพื่อกากับดูแล ส่ งเสริ ม
และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุก
องค์การ เป็ นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบตั ิ โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
2.1.1 มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งภายในองค์การ กรณี
ที่มีการร้องเรี ยนจากประชาชน สื่ อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และ
แหล่งให้ทุนอุดหนุนการวิจยั
2.1.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ท้ งั ภาครัฐและเอกชน
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่ งครัด
2.1.3 สนับสนุ นและเสนอแนะแก่องค์ก าร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์ ในการกาหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจยั งานทดสอบ
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.4 แก้ไขปรับปรุ งจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศ
2.1.5 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้หน่ วยงานต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์ จัดการประชุ มสัมมนา อบรมวิธีการ
เลี้ยงและวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
2.1.6 ประสานงานกับสานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้
รับทราบถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพื่อส่ งเสริ ม
สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1.7 ประสานงานกับ หน่ วยงานที่ ใ ห้ทุ นอุ ดหนุ นการวิจยั ให้พิจารณาให้ทุ นอุ ดหนุ นแก่
โครงการที่ผา่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย ควรกาหนดให้ผสู ้ ่ งบทความหรื อผลงานวิจยั
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่ งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุ กรรมสัตว์
จานวนสัตว์ที่ใช้วิธีการเลี้ ยงและเทคนิ คการปฏิ บตั ิ ต่อสัตว์ รวมทั้ง เอกสารแสดงหลัก ฐาน
การได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการขององค์การให้ดาเนินการวิจยั ได้มาด้วย และควรรอการ
ตีพิมพ์ไว้จนกว่าผูส้ ่ งบทความหรื อผลงานวิจยั จะส่ งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั ิถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯมาให้ครบถ้วนแล้ว
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