
 

จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
สภาวิจัยแหงชาติ 

 
บทนํา 
 นับแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน สัตวหลากชนิดจํานวนหลายสิบลานตัวไดถูกนํามาใชในงานวิจยั 
งานทดสอบ และงานสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อประโยชนในการพฒันาคุณภาพชวีิตของ
มนุษยและสัตว ความจําเปนที่จะตองใชสัตวเพื่อการนีย้ังมีอยูตอไป เนื่องจากในหลาย ๆ กรณียงัไมมี
วิธีการอื่นใดทีจ่ะนํามาใชทดแทนไดดีกวาหรือดีเทา 
 อยางไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผานมา ผูใชสัตวจํานวนไมนอยละเลยคุณธรรมที่พึงมีตอสัตว 
ไมคํานึงถึงชีวิตสัตวที่จะตองสูญเสียไปในการทดลองแตละครั้ง ไมคํานึงวาวิธีการที่นํามาใชจะทาํให
เกิดความทรมานและสรางความเจ็บปวดแกสัตวหรือไม ไมคํานึงถึงความกดดันทีสั่ตวไดรับเนื่องจาก
ถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ และไมคาํนึงถึงการสูญพันธุของสัตวปาที่ถูกนําออกจากปามาใชโดยไมมี
การเพาะขยายพันธุเพิ่มดวย เหตุนี ้ กลุมพิทักษสิทธิของสัตว กลุมตอตานการทรมานสัตว และกลุม
อนุรักษพนัธุสัตวปา จึงตอตานในรูปแบบตาง ๆ บางครั้งมีการทําลายทรัพยสิน บางครั้งรุนแรงถึงกับ
เสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุมผูใชสัตวและผูรักษากฎหมาย จึงกําหนดมาตรการตางๆขึ้นใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช เชน ประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ทารุณกรรมสัตวขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงใหรัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙ จนเปนที่
ทราบกันดวีาประเทศอังกฤษเปนประเทศที่มีการควบคมุใชสัตวในงานวิจยัที่เขมงวดที่สุด  
 องคกรระหวางประเทศ คือ สภาองคการระหวางประเทศวาดวยวิทยาศาสตรการแพทย (Council 
for International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ไดจัดใหมีการประชุมระหวางผูใช
สัตวทดลองและกลุมผูคัดคานจากทัว่โลก ที่นครเจนวีา ประเทศสวิสเซอรแลนด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และไดจัดทําขอสรุปเปนแนวทางการปฏิบัติในการใชสัตวเพื่อการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย 
(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซ่ึงหลายประเทศ เชน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไดนํามาใชเปนแนวทาง ในการกําหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช
สัตวทดลองในประเทศของตนอยางไดผล จรรยาบรรณดังกลาวไดนําไปสูมาตรฐานตาง ๆ เชน การ
พัฒนาพันธุกรรมของสัตว ขึ้นอยางหลากหลาย และนําไปสูการใชพันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว เพื่อ
แกไขปญหาโรคตาง ๆ ที่ยงัไมมีสัตวเปนตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังไดนําไปสูการเลี้ยง
สัตวอยางเปนระบบ และไดพัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติตอสัตวแตละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมาน
ของสัตวลง ขณะเดียวกนัก็มคีวามพยายามที่จะนําวิธีการทางดานคณิตศาสตร ดานคอมพิวเตอร และ In 
vitro biological system มาใชแทนการใชสัตว เพื่อลดจาํนวนการใชสัตวลง แตวิธีการเหลานี้ไดผล
เฉพาะบางกรณีเทานัน้ ยังไมสามารถใชทดแทนไดทุกกรณี  
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 นักวิชาการที่ใชสัตวในการทดลองตางตระหนกัดวีา พนัธุกรรมของสัตว สภาพแวดลอมใน
การเลี้ยงดู และเทคนิคที่ใชปฏิบัติตอสัตว เปนตวัแปรที่สําคัญตอผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติ
วาดวยวิทยาศาสตรสัตวทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได
แนะนําใหนักวิจัย รายงานปจจัยทั้งสามอยางละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และไดเรียกรองให
วารสารที่ตีพิมพผลงานวิจยัทางวิชาการตีพมิพเฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอยางสมบูรณในการใช
สัตวเทานั้น รวมทั้งเสนอใหแหลงทุนอุดหนุน การวิจยัยกเลิกการใหทนุในกรณีที่ผูไดรับทุนวิจยัปฏิบัติ
ผิดแผนงานการใชสัตวที่ไดเสนอไว ซ่ึงขอเสนอแนะดังกลาวไดรับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและ
แหลงทุนอุดหนุนการวิจัยเปนอยางดี  
 ในปจจุบนั วทิยาการดานวทิยาศาสตรของประเทศไทยกาวหนาไปอยางไมหยดุยั้ง มีผูใชสัตว
ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เปนจํานวนมากเชนเดยีวกับในตางประเทศ ดัง
นั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดบัสากล สภาวจิัยแหงชาติ จึงเห็น
ควรกําหนด "จรรยาบรรณการใชสัตวเพือ่งานทางวิทยาศาสตร" ขึ้น เพื่อใหนักวิจยัและนักวิชาการได
ใชเปนแนวทางปฏิบัติ ในการใชสัตวอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยและสัตว อยางแทจริงตอไป  

นิยาม 
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคล แตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก 
เพื่อใหสมาชิกในสาขาวิชาชพีนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และ
สงเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 

 “สัตว”  หมายถึง สัตวที่มีกระดกูสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตวทดลอง สัตวปา 
 “สัตวทดลอง”  หมายถึง สัตวที่ถูกนํามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุไดซ่ึงมนุษย

นํามาใชเพื่อประโยชน ในเชงิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
 “สัตวปา”  หมายถึง สัตวทุกชนิดทีเ่กิดหรือดํารงชีวิตอยูในปาตามธรรมชาติ 
 “ผูใชสตัว”  หมายถึง  ผูใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
 “องคการ”  หมายถึง  สถาบันการศกึษาทกุระดบั หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หนวยงานเอกชน 

และองคกรตาง ๆ 
 “จรรยาบรรณการใชสตัว หมายถึง หลักเกณฑที่ผูใชสัตวและผูเล้ียงสัตวเพื่องานวิจัย  งานทดสอบ 
เพื่องานทางวทิยาศาสตร”  งานผลติชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตรแลเทคโนโลยี

 ทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพื้นฐาน
 ของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่



 

 เหมาะสม ตลอดจนเปนมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนที่ยอมรับ
 โดยทั่วกัน 

จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
๑.  ผูใชสัตวตองตระหนักถงึคุณคาของชวิีตสัตว  
 ผูใชสัตวตองใชสัตวเฉพาะกรณีที่ไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลววาเปนประโยชนและจําเปนสูงสุด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตวและ/หรือความกาวหนาทางวิชาการ และไดพิจารณา
อยางถี่ถวนแลววาไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเทาหรือเหมาะสมกวา 
๒.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึความแมนยําของผลงานโดยใชสตัวจํานวนนอยท่ีสุด 
 ผูใชสัตวจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตวที่จะนํามาใช
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชสัตว เพื่อใหมีการใชสัตวจํานวนที่นอยที่สุด และ
ไดรับผลงานที่ถูกตองแมนยํามากที่สุด 
๓.  การใชสตัวปาตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตวปา 
 การนําสัตวปามาใช ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนตอการศึกษาวิจัย โดยไมสามารถ
ใชสัตวประเภทอื่นทดแทนได และการใชสัตวปานั้น จะตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ
สัตวปา 
๔.  ผูใชสตัวตองตระหนักวาสัตวเปนสิง่มชีีวิตเชนเดียวกับมนุษย  
 ผูใชสัตวตองตระหนักวาสัตวมีความรูสึกเจ็บปวดและมีความรูสึกตอบสนองตอสภาพแวดลอม 
เชนเดียวกับมนุษย จึงตองปฏิบัติตอสัตวดวยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแตการขนสง การใช
วัสดุอุปกรณ ในการเลี้ยงสตัว การจดัการสภาพแวดลอมของสถานที่เล้ียง เทคนิคในการเลี้ยง และการ
ปฏิบัติตอสัตว โดยไมใหสัตวไดรับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกขทรมาน 
๕.  ผูใชสัตวตองบันทึกขอมูลการปฏิบตัิตอสัตวไวเปนหลักฐานอยางครบถวน 
 ผูใชสัตวตองปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการที่เสนอไวในโครงการ และตองจดบันทึกไวเปน
หลักฐานอยางละเอียด ครบถวน พรอมที่จะเปดเผยหรือช้ีแจงไดทกุโอกาส 

จรรยาบรรณใชสัตวเพื่องานทางวิทยาการศาสตรและแนวทางปฏิบัต ิ

๑.  ผูใชสัตวตองตระหนักถงึคุณคาของชวิีตสัตว  
     ผูใชสัตวตองใชสัตวเฉพาะกรณี ท่ีไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลววาเปนประโยชนและจําเปนสูงสุด
ตอการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสตัวและ/หรือความกาวหนาทางวชิาการ และไดพจิารณา
อยางถี่ถวนแลววาไมมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเทาหรือเหมาะสมกวา 



 

แนวทางปฏิบตั ิ
๑.๑ ผูใชสัตวควรใชสัตวเฉพาะในกรณีทีจ่ําเปนสูงสุดหลีกเลี่ยงไมไดหรือไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสม

เทานั้น ไมใชสัตวอยางพร่ําเพร่ือ ทั้งนี้ ผูใชสัตวตองยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของชีวิตสัตว
และศีลธรรมตามหลักศาสนา 

๑.๒ กอนการใชสัตว ผูใชสัตวตองศึกษาขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับงานนั้นอยางถี่ถวน และนํา
ขอมูลที่มีอยูแลวมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อใหการใชสัตว มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๓ กอนการใชสัตวผูใชสัตวตองนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช พรอมทัง้
เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่จะมีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยหรือสัตว และ/หรือ
ความกาวหนาทางวิชาการและขอมูล หลักฐาน หรือเหตผุลที่แสดงวา ไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ที่จะนํามาใชทดแทนไดในสภาวการณขณะนั้น 

๑.๔ เมื่อส้ินสุดการใชสัตวผูใชสัตวตองดําเนินการใหสัตวตายอยางสงบ กรณีที่จําเปนตองใหสัตวนั้น
มีชีวิตอยูตอไป ผูใชสัตวตองแสดงเหตุผลความจําเปนและระบุวิธีการเลี้ยงสัตวใหชัดเจนไวใน
โครงการที่นําเสนอตอคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งกอนที่จะดําเนินโครงการ และตอง
รับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตวนัน้เองโดยไมใชสถานที่หรือทรัพยสินขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองไมปลอยสัตวกลับคืนสูธรรมชาติ 

 

 

แนวทางปฏิบตั ิ
๒.๑ ผูใชสัตว ควรศึกษาและพิจารณาขอมูลดานพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตวใหตรงกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการวิจยัและการใชสัตว  
๒.๒ ผูใชสัตว ควรเลือกใชชนดิและสายพนัธุของสัตวที่มีคณุสมบัติทางพันธกุรรมตรงกับวตัถุประสงค

และเปาหมายของงานวิจยั และใชสัตวจํานวนนอยที่สุด ทีจ่ะใหผลงานถูกตอง แมนยํา และเปนที่
ยอมรับ โดยการใชวิธีการทางสถิติคํานวณหาจํานวนตวัอยางที่เหมาะสม 

๒.๓ ผูใชสัตว ควรเลือกใชสัตวจากแหลงเพาะขยายพนัธุที่มีประวัติการสืบสายพันธุ และมคีุณสมบัต ิ             
ทางพันธุกรรมคงที่ มีขอมูลทางดานพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพรอมที่จะใหบริการไดทุก
รูปแบบของชนิด สายพันธุ เพศ อายุ น้ําหนัก และจํานวนสัตว ตามความตองการของผูใชสัตว
อยางตอเนื่อง 

๒.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึความแมนยําของผลงานโดยใชสตัวจํานวนนอยท่ีสุด 
      ผูใชสตัวจะตองคํานึงถงึคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสตัว ท่ีจะนํามาใช 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชสตัว เพื่อใหมีการใชสัตวจํานวนที่นอยท่ีสดุ 
และไดรับผลงานที่ถูกตองแมนยํามากที่สดุ 



 

๒.๔ ผูใชสัตว ควรเลือกใชสัตวจากแหลงที่มีการเลี้ยงดวยระบบใดระบบหนึง่ ดังตอไปนี ้
  ๒.๔.๑   Strict Hygienic Conventional  
  ๒.๔.๒   Specified Pathogen Free 
  ๒.๔.๓  Germ Free 
๒.๕ ผูใชสัตว ควรนําสัตวที่ไมมีประวัติการสืบสายพันธุมาใชเฉพาะในกรณีที่จาํเปนซึ่งตรงกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการศึกษาวิจัยเทานั้น 
๒.๖ ผูใชสัตว ควรเลือกใชวิธีการศึกษาวจิัย วิธีการเลี้ยงสัตว วิธีการปฏิบัติตอสัตว การวางแผนการ

วิจัย และการวเิคราะหผลการวิจัยที่ถูกตองทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 

 

แนวทางปฏิบตั ิ
๓.๑ ผูใชสัตว ควรใชสัตวปาเฉพาะกรณีที่จําเปนอยางยิ่งตอการวิจัยที่ไมมีวิธีการอื่นหรือใชสัตวอ่ืน

ทดแทนได 
๓.๒ ผูใชสัตวปาในการศึกษาวิจยัจะตองปฏิบัตติามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบาย การอนุรักษ

สัตวปาอยางครบถวนและเครงครัด 
 

 

แนวทางปฏิบตั ิ
๔.๑ การขนสงสัตว หนวยงานที่มีการใชสัตวทดลอง และหนวยงานที่เพาะเลี้ยงสัตวทดลอง ตอง

รวมกันจัดการใหมีผูรับผิดชอบดูแลใหการขนสงสัตวทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศ มี

๓.  การใชสตัวปาตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตวปา 
      การนําสัตวปามาใช ควรกระทําเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตอการศึกษาวิจัย โดยไมสามารถใช
สัตวประเภทอืน่ทดแทนได และการใชสตัวปานั้น จะตองไมขดัตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ
สัตวปา 

๔.  ผูใชสตัวตองตระหนักวาสัตวเปนสิง่มชีีวิตเชนเดียวกับมนุษย  
      ผูใชสตัวตองตระหนักวาสัตวมีความรูสึกเจ็บปวดและมีความรูสึกตอบสนองตอสภาพแวดลอม 
เชนเดียวกับมนุษย จึงตองปฏิบตัิตอสตัวดวยความระมดัระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแตการขนสง การ
ใชวัสดุอุปกรณในการเลี้ยงสัตว การจัดการสภาพแวดลอมของสถานที่เล้ียง เทคนิคในการเลี้ยง และ
การปฏิบตัิตอสัตว โดยไมใหสัตวไดรับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกขทรมาน 



 

ผลกระทบตอสวัสดภิาพและสุขภาพของสัตวนอยที่สุด และใหสัตวไดรับความปลอดภัยมากที่สุด 
(โดยใหมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบปองกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุ
สัตวที่แข็งแรงมั่นคงปองกันสัตวหลบหนีได และมีพืน้ที่ใหสัตวเคลื่อนไหวไดตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานสากล) 

๔.๒ การจัดสภาพแวดลอมของสถานทีเ่ล้ียงสตัว ตองสามารถปองกนัการตดิเชื้อ มกีารควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงใหคงที่ และเหมาะสมกับความตองการของสัตว
แตละชนิด ไมสรางความเครียดใหแกสัตว 

๔.๓ วัสดุอุปกรณเล้ียงสัตว 
๔.๓.๑ กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว ตองแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะปองกันสัตวหลบหนีไดและ
 ถูกตองตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไวสําหรับชนิด ขนาด และจํานวนสัตว ไมมี
 สวนประกอบที่จะทําใหสัตวบาดเจ็บและตองทําดวยวัสดุที่คงทนตอสารเคมี หรือ
 ความรอนที่ใชในการปองกนัการติดเชื้อ 
๔.๓.๒  วัสดุรองนอน ตองเหมาะกบัสัตวแตละชนิด ไมแหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้ําแลว
 ไมเปอยยุย และตองปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค 
๔.๓.๓ สัตวตองไดรับอาหารและน้ําที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่กอมะเร็ง 
 ตองไดรับอาหารและน้ํากนิในปริมาณที่พอเพียงกับความตองการตามระยะเวลา อาหาร
 ตองมีสวนประกอบของโปรตีน ไขมัน แปง วิตามิน แรธาตุและกาก อยางครบถวน 
 เหมาะสมกับความตองการของสัตวแตละชนิด 

๔.๔ การจัดการ 
๔.๔.๑ หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองเล้ียงสัตวตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic Conventional 
 หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอยางตอเนื่อง และ
 เขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเชื้อ โดยดําเนินการตามระบบดังกลาวขางตน
 อยางเครงครัด 
๔.๔.๒ หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองมีสัตวแพทยหรือนักวิชาการที่มีพื้นความรูและประสบการณ                
 ดานสัตวทดลองและตองมีพนักงานเลีย้งสัตวที่ผานการอบรมการเลี้ยงสัตวทดลองที่ได
 มาตรฐาน  
๔.๔.๓ หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองมีขอมูล แหลงที่มาของวัสดุอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงสัตว 
 การปองกันสัตวติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดลอม และการชวยใหสัตวตาย
 อยางสงบในกรณีที่จําเปนเพือ่ใหสามารถจดัหาวัสดุอุปกรณดังกลาวไดอยางตอเนื่องและ
 ถูกตองตามความตองการ พรอมทั้งตองมีวัสดุอุปกรณสํารอง และหนวยซอมบํารุงทีม่ี
 ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยตองไดรับงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวอยางเพียงพอ
 และตอเนื่อง 



 

๔.๔.๔ หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองจัดการกําจัดซากสัตวและขยะปฏิกูล ดวยวธีิการที่เหมาะสมที่
 สามารถกําจดัทําลายสารกมัมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไมใหตกคางหรือแพรกระจาย
 เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม และสุขภาพ 

๔.๕ เทคนิคในการปฏิบัติตอสัตว 
๔.๕.๑ ผูใชสัตว ตองกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติตอสัตวอยางถูกตอง สอดคลองกับ 
 มาตรฐานสากล ไวในโครงการอยางชัดเจน 
๔.๕.๒ ผูใชสัตวและพนักงานเลี้ยงสัตว ตองปฏิบัติตอสัตวดวยความเมตตา ไมทําใหสัตวไดรับ
 ความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองแสดงเหตุผล
 ทางวิชาการที่ชัดเจนวาไมมีทางเลือกอื่นแลวและตองระบวุธีิการบําบัดหรือลดความเครียด
 และความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไวในโครงการที่เสนอตอคณะกรรมการของสถาบันไวดวย 
 ทั้งนี้การใชสัตวควรสิ้นสุดลงกอนที่สัตวจะไดรับความเจ็บปวดจนถึงตาย 
๔.๕.๓ ผูใชสัตว ตองเรียนรูเทคนคิพื้นฐานการปฏิบัติตอสัตวและมีความชํานาญพรอมในเรื่อง
 ตาง ๆ ดังนี้ 

๑) การจัดและควบคุมสัตว 
๒) การทําเครื่องหมายบนตวัสัตว 
๓) การแยกเพศ 
๔) การใหสารทางปาก ผิวหนัง กลามเนื้อ เสนเลือด ฯลฯ 
๕) การเก็บตวัอยางเลือด อุจจาระ ปสสาวะ ช้ินเนื้อ 
๖) การทําใหสัตวสลบ 
๗) การทําใหสัตวตายอยางสงบ  
๘) การผาซากสัตว 

 

 

 แนวทางปฏิบตั ิ
๕.๑ ผูใชสัตวตองดาํเนินการตามวิธีการที่เสนอไวในโครงการอยางเครงครัด  
๕.๒ ผูใชสัตวตองบันทึกหลักฐานแหลงที่มาของสัตว วิธีการเลี้ยง ระบบการปองกันการติดเชื้อ และ

สภาพแวดลอมของสถานที่เล้ียงสัตวอยางตอเนื่อง  
๕.๓ ผูใชสัตวตองทําบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติตอสัตว 

๕. ผูใชสตัวตองบันทึกขอมูลการปฏิบตัิตอสตัวไวเปนหลักฐานอยางครบถวน 
     ผูใชสตัวตองปฏิบตัิตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีเสนอไวในโครงการ และตองจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
อยางละเอียด ครบถวน พรอมท่ีจะเปดเผยหรือชี้แจงไดทุกโอกาส 



 

การกํากับและดูแลใหผูใชสัตวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
๑.  ระดับองคการ 

๑.๑ องคการที่มีการใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต ชีววัตถุ ควรมีคณะ
กรรมการอยางนอยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจดัการในเรื่องการใชสัตวใหเปนไปตาม
จรรยาบรรณการใชสัตวฯและแนวทางปฏบิัติที่กําหนดไว 

๑.๒ คณะกรรมการควรประกอบดวย กรรมการบริหารขององคการ นักวจิยั และบุคคลภายนอก
วงการหรือนอกองคการ อยางหลากหลาย  

๑.๓ หนาที่ของคณะกรรมการ  มี ดังนี ้
๑.๓.๑ กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใชและการเลี้ยงสัตวเพื่องานวิจัย งาน

ทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ  
๑.๓.๒ พิจารณาโครงการที่มีการใชสัตวในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต

ชีววัตถุ ที่มีผูเสนอทั้งที่ตองการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองคการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการที่ตองการดําเนินการภายในองคการ และนําเสนอตอผูบริหาร
องคการ เฉพาะโครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกตองสอดคลองกับจรรยาบรรณการ
ใชสัตวฯ ซ่ึงจะดําเนนิการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติแลวเทานั้น 

๑.๓.๓ ติดตามกํากับดแูลการใชสัตวใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติตอสัตวโดยถูกตองตาม
จรรยาบรรณการใชสัตวฯ 

๑.๓.๔ จัดการใหหนวยงานเลี้ยงสัตวดาํเนินการอยางมีมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน
จรรยาบรรณการใชสัตวฯ 

๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานเลี้ยงสัตวไดรับงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ 

๑.๓.๖ จัดใหมีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อใหและเพิ่มพูนความรู
เกี่ยวกับการใชสัตวแกนักศกึษา อาจารย นักวจิัย นักวิทยาศาสตรที่ใชสัตว และ
พนักงานเลี้ยงสัตว เพื่อใหสามารถดาํเนินการตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ ได
อยางถูกตอง ครบถวน 

๒.  ระดับชาต ิ
 ๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพือ่กํากับดแูล สงเสริม

และสนับสนนุ ใหการใชสัตวเพื่องานวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของ
ทุกองคการ เปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี ้
๒.๑.๑ มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอเท็จจริงภายในองคการ 

กรณีที่มกีารรองเรยีนจากประชาชน ส่ือมวลชน วารสารทีต่ีพิมพผลงานทางวิชาการ 
และแหลงใหทุนอุดหนนุการวิจัย 



 

๒.๑.๒ สงเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธใหผูใชสัตว องคการที่ใชสัตวทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ปฏิบัตติามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ อยางเครงครัด 

๒.๑.๓ สนับสนนุและเสนอแนะแกองคการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชสัตว ในการกําหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติสําหรับการใชและการเลี้ยงสัตวเพื่องานวิจัย งาน
ทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององคการใหสอดคลองกับจรรยาบรรณ
การใชสัตวฯ  

๒.๑.๔ แกไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใชสัตวฯ ใหเหมาะสมกับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศ  

๒.๑.๕ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆที่ใชสัตว จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธี
การเลี้ยงและวธีิการใชสัตว ตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ  

๒.๑.๖ ประสานงานกบัสํานักงบประมาณ หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจดัสรรงบประมาณ 
ใหไดรับทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณใหเพยีงพอแกการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.๑.๗ ประสานงานกบัหนวยงานทีใ่หทุนอุดหนนุการวจิัย ใหพิจารณาใหทนุอุดหนนุแก
โครงการที่ผานการเหน็ชอบจากคณะกรรมการของแตละองคการแลวเทานั้น 

 ๒.๒ กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพผลงานวิจัย ควรกําหนดใหผูสงบทความหรือผลงานวิจยั             
  เพื่อพิมพเผยแพร จัดสงตนฉบับพรอมดวยขอมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งดานพันธุกรรมสัตว 
  จํานวนสัตวทีใ่ช วิธีการเลีย้งและเทคนิคการปฏิบัติตอสัตว รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐาน
  การไดรับอนุมตัิจากคณะกรรมการขององคการใหดําเนินการวิจยัไดมาดวย และควรรอการ
  ตีพิมพไวจนกวาผูสงบทความหรือผลงานวิจัยจะสงเอกสารแสดงหลักฐานวาไดปฏิบัติถูกตอง
  ตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯมาใหครบถวนแลว 
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