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จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
สภาวิจัยแหงชาติ 

 
บทนํา 
 นับแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน สัตวหลากชนิดจํานวนหลายสิบลานตัวไดถูกนํามาใชใน
งานทดสอบ และงานสอนดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อประโยชนในการพฒันาคุณภาพ
มนุษยและสัตว ความจําเปนที่จะตองใชสัตวเพื่อการนีย้ังมีอยูตอไป เนื่องจากในหลาย ๆ กร
วิธีการอื่นใดทีจ่ะนํามาใชทดแทนไดดีกวาหรือดีเทา 
 อยางไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผานมา ผูใชสัตวจํานวนไมนอยละเลยคุณธรรมที่พึง
ไมคํานึงถึงชีวิตสัตวที่จะตองสูญเสียไปในการทดลองแตละครั้ง ไมคํานึงวาวิธีการที่นํามาใช
เกิดความทรมานและสรางความเจ็บปวดแกสัตวหรือไม ไมคํานึงถึงความกดดันทีสั่ตวไดรับ
ถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ และไมคาํนึงถึงการสูญพันธุของสัตวปาที่ถูกนําออกจากปามาใช
การเพาะขยายพันธุเพิ่มดวย เหตุนี ้ กลุมพิทักษสิทธิของสัตว กลุมตอตานการทรมานสัตว 
อนุรักษพนัธุสัตวปา จึงตอตานในรูปแบบตาง ๆ บางครั้งมีการทําลายทรัพยสิน บางครั้งรุนแ
เสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุมผูใชสัตวและผูรักษากฎหมาย จึงกําหนดมาตรการตางๆขึ้นใชเปน
ปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช เชน ประเทศอังกฤษเปนประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ย
ทารุณกรรมสัตวขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงใหรัดกุมยิ่งขึ้น เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ทราบกันดวีาประเทศอังกฤษเปนประเทศที่มีการควบคมุใชสัตวในงานวิจยัที่เขมงวดที่สุด  
 องคกรระหวางประเทศ คือ สภาองคการระหวางประเทศวาดวยวิทยาศาสตรการแพทย 
for International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ไดจัดใหมีการประชุมระห
สัตวทดลองและกลุมผูคัดคานจากทัว่โลก ที่นครเจนวีา ประเทศสวิสเซอรแลนด เมื่อ พ.ศ. 
และไดจัดทําขอสรุปเปนแนวทางการปฏิบัติในการใชสัตวเพื่อการวิจัยดานวิทยาศาสตรก
(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซ่ึงหลายประ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไดนํามาใชเปนแนวทาง ในการกําหนดจรรยาบรรณควบค
สัตวทดลองในประเทศของตนอยางไดผล จรรยาบรรณดังกลาวไดนําไปสูมาตรฐานตาง ๆ
พัฒนาพันธุกรรมของสัตว ขึ้นอยางหลากหลาย และนําไปสูการใชพันธุวิศวกรรมในการผลิต
แกไขปญหาโรคตาง ๆ ที่ยงัไมมีสัตวเปนตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังไดนําไปส
สัตวอยางเปนระบบ และไดพัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติตอสัตวแตละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดควา
ของสัตวลง ขณะเดียวกนัก็มคีวามพยายามที่จะนําวิธีการทางดานคณิตศาสตร ดานคอมพิวเตอ
vitro biological system มาใชแทนการใชสัตว เพื่อลดจาํนวนการใชสัตวลง แตวิธีการเหล
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 เปนจํานวนมากเชนเดียวกับในตางประเทศ 
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวของประเทศไทย มมีาตรฐานในระดับสากล สภาวจิัยแหงชาติ จึง
เห็นควรกําหนด "จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร" ขึ้น เพื่อใหนักวจิัยและนักวิชาการ
ไดใชเปนแนวทางปฏิบัติ ในการใชสัตวอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยและสัตว อยางแทจริงตอไป  

นิยาม 
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ที่กลุมบุคคล แตละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไวเปนหลัก เพื่อใหสมาชิกในสาขา
วิชาชีพนัน้ ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และสงเสรมิเกียรติคณุของสาขาวิชาชีพของตน 

  สัตว หมายถึง สัตวที่มีกระดกูสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตวทดลอง สัตวปา 
  สัตวทดลอง หมายถึง สัตวที่ถูกนํามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุไดซ่ึงมนุษย
นํามาใชเพื่อประโยชน ในเชงิ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
 สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนดิที่เกิดหรือดํารงชีวิตอยูในปาตามธรรมชาติ 
  ผูใชสตัว หมายถึง ผูใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
  องคการ หมายถึง สถาบันการศึกษาทกุระดับ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานเอกชน 
และองคกรตาง ๆ 
  จรรยาบรรณการใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร หมายถึง หลักเกณฑทีผู่ใชสัตวและผูเล้ียงสตัว
เพื่องานวิจยั งานทดสอบ งานผลติชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกสาขา 
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเปนมาตรฐานการดําเนินงานที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกนั 

 



 

จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
1.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึคุณคาของชวีิตสัตว  
 ผูใชสัตวตองใชสัตวเฉพาะกรณีที่ไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลววาเปนประโยชนและจําเปนสูงสุด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยและสัตวและ/หรือความกาวหนาทางวิชาการ และไดพิจารณา
อยางถ่ีถวนแลววาไมมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเทาหรือเหมาะสมกวา 
2.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึความแมนยําของผลงานโดยใชสตัวจํานวนนอยท่ีสุด 
 ผูใชสัตวจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตวที่จะนํามาใช
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชสัตว เพื่อใหมีการใชสัตวจํานวนที่นอยที่สุด และ
ไดรับผลงานที่ถูกตองแมนยํามากที่สุด 
3.  การใชสัตวปาตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตวปา 
 การนําสัตวปามาใช ควรกระทําเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนตอการศึกษาวิจัย โดยไมสามารถ
ใชสัตวประเภทอื่นทดแทนได และการใชสัตวปานั้น จะตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ
สัตวปา 
4.  ผูใชสตัวตองตระหนักวาสัตวเปนสิง่มชีีวิตเชนเดียวกับมนุษย  
 ผูใชสัตวตองตระหนักวาสัตวมีความรูสึกเจ็บปวดและมีความรูสึกตอบสนองตอสภาพแวดลอม 
เชนเดียวกับมนุษย จึงตองปฏิบัติตอสัตวดวยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแตการขนสง การใช
วัสดุอุปกรณ ในการเลี้ยงสตัว การจดัการสภาพแวดลอมของสถานที่เล้ียง เทคนิคในการเลี้ยง และการ
ปฏิบัติตอสัตว โดยไมใหสัตวไดรับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกขทรมาน 
5.  ผูใชสตัวตองบันทึกขอมูลการปฏิบตัิตอสัตวไวเปนหลักฐานอยางครบถวน 
 ผูใชสัตวตองปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการที่เสนอไวในโครงการ และตองจดบันทึกไวเปน
หลักฐานอยางละเอียด ครบถวน พรอมที่จะเปดเผยหรือช้ีแจงไดทกุโอกาส 

จรรยาบรรณใชสัตวเพื่องานทางวิทยาการศาสตรและแนวทางปฏิบัต ิ

1.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึคุณคาของชวีิตสัตว  
     ผูใชสัตวตองใชสัตวเฉพาะกรณี ท่ีไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลววาเปนประโยชนและจําเปนสูงสุด
ตอการพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษยและสตัวและ/หรือความกาวหนาทางวิชาการ และไดพิจารณา
อยางถี่ถวนแลววาไมมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเทาหรือเหมาะสมกวา 



 

แนวทางปฏิบตั ิ
1.1 ผูใชสัตวควรใชสัตวเฉพาะในกรณีที่จําเปนสูงสุดหลีกเลี่ยงไมไดหรือไมมีวิธีการอื่นที่
 เหมาะสมเทานั้น ไมใชสัตวอยางพร่ําเพร่ือ ทั้งนี้ ผูใชสัตวตองยอมรับและตระหนักถึง
 คุณคาของชีวติสัตวและศีลธรรมตามหลักศาสนา 

 1.2 กอนการใชสัตว ผูใชสัตวตองศึกษาขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับงานนั้นอยางถี่ถวน 
  และนําขอมูลที่มีอยูแลวมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อใหการใชสัตว มี
  ประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.3 กอนการใชสัตวผูใชสัตวตองนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช 
  พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่จะมีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยหรือ
  สัตว และ/หรือความกาวหนาทางวิชาการและขอมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงวา ไมมี
  วิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะนํามาใชทดแทนไดในสภาวการณขณะนั้น 
 1.4 เมื่อส้ินสุดการใชสัตวผูใชสัตวตองดําเนินการใหสัตวตายอยางสงบ กรณีที่จําเปนตองให
  สัตวนั้นมีชีวิตอยูตอไป ผูใชสัตวตองแสดงเหตุผลความจําเปนและระบุวิธีการเลี้ยงสัตวให
  ชัดเจนไวในโครงการที่นําเสนอตอคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งกอนที่จะดําเนินโครงการ 
  และตองรับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตวนั้นเองโดยไมใชสถานที่หรือทรัพยสินขององคการ 
  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองไมปลอยสัตวกลับคนืสูธรรมชาติ 
 

 

2.  ผูใชสตัวตองตระหนักถงึความแมนยําของผลงานโดยใชสตัวจํานวนนอยท่ีสุด 
      ผูใชสตัวจะตองคํานึงถงึคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสตัว ท่ีจะนํามาใช 
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการใชสตัว เพื่อใหมีการใชสัตวจํานวนที่นอยท่ีสดุ 
และไดรับผลงานที่ถูกตองแมนยํามากที่สดุ 

แนวทางปฏิบตั ิ
2.1 ผูใชสัตว ควรศึกษาและพิจารณาขอมูลดานพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตวใหตรง

กับวัตถุประสงคและเปาหมายของการวจิัยและการใชสัตว  
2.2 ผูใชสัตว ควรเลือกใชชนิดและสายพันธุของสัตวที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายของงานวจิยั และใชสัตวจํานวนนอยที่สุด ที่จะใหผลงานถูกตอง 
แมนยํา และเปนที่ยอมรับ โดยการใชวิธีการทางสถิติคํานวณหาจํานวนตวัอยางที่เหมาะสม 

2.3 ผูใชสัตว ควรเลือกใชสัตวจากแหลงเพาะขยายพันธุที่มีประวัติการสืบสายพันธุ และมี
คุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีขอมูลทางดานพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพรอมที่จะ



 

ใหบริการไดทกุรูปแบบของชนิด สายพนัธุ เพศ อายุ น้ําหนกั และจํานวนสัตว ตามความ
ตองการของผูใชสัตวอยางตอเนื่อง 

2.4 ผูใชสัตว ควรเลือกใชสัตวจากแหลงที่มีการเลี้ยงดวยระบบใดระบบหนึง่ ดังตอไปนี ้
 2.4.1 Strict Hygienic Conventional  
 2.4.2 Specified Pathogen Free 
 2.4.3 Germ Free 

 2.5 ผูใชสัตว ควรนําสัตวที่ไมมีประวัติการสืบสายพันธุมาใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนซึ่งตรง
  กับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการศึกษาวิจยัเทานัน้ 
 2.6 ผูใชสัตว ควรเลือกใชวิธีการศึกษาวจิัย วิธีการเลี้ยงสัตว วิธีการปฏิบัติตอสัตว การวางแผน
  การวิจยั และการวิเคราะหผลการวิจยัที่ถูกตองทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 

3.  การใชสัตวปาตองไมขัดตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษสัตวปา 
      การนําสัตวปามาใช ควรกระทําเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนตอการศึกษาวิจัย โดยไมสามารถใช
สัตวประเภทอืน่ทดแทนได และการใชสตัวปานั้น จะตองไมขดัตอกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ
สัตวปา 

 

แนวทางปฏิบตั ิ
 3.1 ผูใชสัตว ควรใชสัตวปาเฉพาะกรณีที่จําเปนอยางยิ่งตอการวิจัยที่ไมมีวิธีการอื่นหรือใช

 สัตวอ่ืนทดแทนได 
 3.2 ผูใชสัตวปาในการศึกษาวิจัยจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบาย การ

 อนุรักษสัตวปาอยางครบถวนและเครงครดั 
 

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



 

แนวทางปฏิบตั ิ
 4.1 การขนสงสัตว หนวยงานที่มีการใชสัตวทดลอง และหนวยงานที่เพาะเลี้ยงสัตวทดลอง 

 ตองรวมกันจัดการใหมีผูรับผิดชอบดูแลใหการขนสงสัตวทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทาง
 อากาศ มีผลกระทบตอสวสัดิภาพและสขุภาพของสัตวนอยที่สุด และใหสัตวไดรับความ
 ปลอดภยัมากที่สุด (โดยใหมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบปองกัน
 การติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตวที่แข็งแรงมั่นคงปองกันสัตวหลบหนไีด และมพีื้นทีใ่หสัตว
 เคลื่อนไหวไดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสากล) 

 4.2 การจัดสภาพแวดลอมของสถานทีเ่ล้ียงสตัว ตองสามารถปองกนัการตดิเชื้อ มกีารควบคุม
 อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียงใหคงที่ และเหมาะสมกับความ
 ตองการของสัตวแตละชนิด ไมสรางความเครียดใหแกสัตว 

 4.3 วัสดุอุปกรณเล้ียงสัตว 
  4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว ตองแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะปองกันสัตวหลบหนีได

  และถูกตองตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไวสําหรับชนิด ขนาด และจํานวนสัตว 
  ไมมี สวนประกอบที่จะทําใหสัตวบาดเจบ็และตองทําดวยวัสดุที่คงทนตอสารเคมี 
  หรือความรอนที่ใชในการปองกันการตดิเชื้อ 

  4.3.2 วัสดุรองนอน ตองเหมาะกบัสัตวแตละชนิด ไมแหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้ํา
  แลวไมเปอยยุย และตองปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค 

  4.3.3 สัตวตองไดรับอาหารและน้าํที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่กอมะเร็ง
  ตองไดรับอาหารและน้ํากินในปริมาณที่พอเพียงกับความตองการตามระยะเวลา 
  อาหารตองมีสวนประกอบของโปรตีน ไขมัน แปง วิตามิน แรธาตุและกาก อยาง
  ครบถวน เหมาะสมกับความตองการของสัตวแตละชนิด 

 4.4 การจัดการ 
  4.4.1 หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองเล้ียงสัตวตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic Conventional 
   หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึง่อยางตอเนื่อง 
   และเขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเชื้อ โดยดําเนินการตามระบบดังกลาว
   ขางตนอยางเครงครัด 
  4.4.2 หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองมีสัตวแพทยหรือนักวิชาการที่มพีื้นความรูและประสบการณ 
   ดานสัตวทดลองและตองมีพนักงานเลีย้งสัตวที่ผานการอบรมการเลี้ยงสัตวทดลองที่
   ไดมาตรฐาน  
  4.4.3 หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองมีขอมูล แหลงที่มาของวัสดุอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงสัตว 
   การปองกันสตัวติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดลอม และการชวยใหสัตว
   ตาย อยางสงบในกรณีที่จําเปนเพื่อใหสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณดังกลาวไดอยาง
   ตอเนื่องและถูกตองตามความตองการ พรอมทั้งตองมีวัสดุอุปกรณสํารอง และ



 

   หนวยซอมบํารุงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยตองไดรับงบประมาณในการดําเนินการ
   ดังกลาวอยางเพียงพอและตอเนื่อง 
  4.4.4 หนวยงานเลี้ยงสัตว ตองจัดการกําจัดซากสัตวและขยะปฏิกูล ดวยวิธีการที่เหมาะสม
   ที่สามารถกําจัดทําลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเชื้อโรค ไมใหตกคางหรือ
   แพรกระจายเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม และสุขภาพ 
 4.5 เทคนิคในการปฏิบัติตอสัตว 
  4.5.1 ผูใชสัตว ตองกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติตอสัตวอยางถูกตอง สอดคลอง
   กับมาตรฐานสากล ไวในโครงการอยางชัดเจน 
  4.5.2 ผูใชสัตวและพนักงานเลี้ยงสัตว ตองปฏิบัติตอสัตวดวยความเมตตา ไมทําใหสัตว
   ไดรับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตอง
   แสดงเหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนวาไมมีทางเลือกอื่นแลวและตองระบวุิธีการบําบัด
   หรือลดความเครียดและความเจ็บปวดที่เกดิขึ้นไวในโครงการที่เสนอตอคณะกรรมการ
   ของสถาบันไวดวย ทั้งนี้การใชสัตวควรสิน้สุดลงกอนทีสั่ตวจะไดรับความเจ็บปวด
   จนถึงตาย 
  4.5.3 ผูใชสัตว ตองเรียนรูเทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติตอสัตวและมีความชํานาญพรอมใน
   เร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

1) การจัดและควบคุมสัตว 
2) การทําเครื่องหมายบนตวัสัตว 
3) การแยกเพศ 
4) การใหสารทางปาก ผิวหนัง กลามเนื้อ เสนเลือด ฯลฯ 
5) การเก็บตวัอยางเลือด อุจจาระ ปสสาวะ ช้ินเนื้อ 
6) การทําใหสัตวสลบ 
7) การทําใหสัตวตายอยางสงบ  
8) การผาซากสัตว 

 

 

5. ผูใชสตัวตองบันทึกขอมูลการปฏิบตัิตอสัตวไวเปนหลักฐานอยางครบถวน 
     ผูใชสตัวตองปฏิบตัิตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีเสนอไวในโครงการ และตองจดบันทึกไวเปนหลักฐาน
อยางละเอียด ครบถวน พรอมท่ีจะเปดเผยหรือชี้แจงไดทุกโอกาส 

 
 



 

 แนวทางปฏิบตั ิ
5.1 ผูใชสัตวตองดาํเนินการตามวิธีการที่เสนอไวในโครงการอยางเครงครัด  
5.2 ผูใชสัตวตองบันทึกหลักฐานแหลงที่มาของสัตว วิธีการเลี้ยง ระบบการปองกันการติดเชื้อ 

  และสภาพแวดลอมของสถานที่เล้ียงสัตวอยางตอเนื่อง  
5.3 ผูใชสัตวตองทําบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติตอสัตว 

การกํากับและดูแลใหผูใชสัตวปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 
1.  ระดับองคการ 

1.1 องคการที่มีการใชสัตวในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต ชีววัตถุ ควรมี
 คณะกรรมการอยางนอยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใชสัตวใหเปนไปตาม
 จรรยาบรรณการใชสัตวฯและแนวทางปฏบิัติที่กําหนดไว 

1.2 คณะกรรมการควรประกอบดวย กรรมการบริหารขององคการ นักวิจัย และบุคคลภายนอก
 วงการหรือนอกองคการ อยางหลากหลาย  

1.3 หนาที่ของคณะกรรมการ  มี ดังนี ้
1.3.1 กําหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใชและการเลี้ยงสัตวเพื่องานวิจัย งานทดสอบ 

  งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ  
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใชสัตวในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ 

  ที่มีผูเสนอทั้งที่ตองการจะดําเนินการภายในหรือภายนอกองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
  โครงการที่ตองการดําเนินการภายในองคการ และนําเสนอตอผูบริหารองคการ เฉพาะ
  โครงการที่มแีผนปฏิบัติการถูกตองสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ ซ่ึงจะดําเนนิการ
  ไดตอเมื่อไดรับอนุมัติแลวเทานั้น 

1.3.3 ติดตามกํากับดูแลการใชสัตวใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติตอสัตวโดยถูกตองตาม
  จรรยาบรรณการใชสัตวฯ 

1.3.4 จัดการใหหนวยงานเลี้ยงสัตวดําเนินการอยางมีมาตรฐานตามที่กําหนดไวในจรรยาบรรณ
  การใชสัตวฯ 

1.3.5 สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานเลี้ยงสัตวไดรับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน
  ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ 

1.3.6 จัดใหมีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อใหและเพิ่มพูนความรูเกีย่วกับ
  การใชสัตวแกนักศึกษา อาจารย นักวิจยั นกัวิทยาศาสตรที่ใชสัตว และพนักงานเลี้ยงสัตว 
  เพื่อใหสามารถดําเนินการตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ ไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 
 
 



 

2.  ระดับชาต ิ
 2.1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ควรแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกํากับดแูล สงเสริม

 และสนับสนนุ ใหการใชสัตวเพื่องานวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววตัถุของทุก
 องคการ เปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหนาที่ดังตอไปนี ้

 2.1.1 มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอเท็จจริงภายในองคการ กรณี
  ที่มีการรองเรยีนจากประชาชน ส่ือมวลชน วารสารทีต่ีพิมพผลงานทางวิชาการ และ
  แหลงใหทุนอดุหนุนการวจิยั 

 2.1.2 สงเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธใหผูใชสัตว องคการที่ใชสัตวทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ อยางเครงครัด 

 2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแกองคการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใชสัตว ในการกําหนด
  รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติสําหรับการใชและการเลี้ยงสัตวเพื่องานวิจัย งานทดสอบ 
  งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององคการใหสอดคลองกับจรรยาบรรณการใชสัตวฯ  

 2.1.4 แกไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใชสัตวฯ ใหเหมาะสมกับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
  และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ  

 2.1.5 สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานตางๆที่ใชสัตว จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการ
  เล้ียงและวิธีการใชสัตว ตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ  

 2.1.6 ประสานงานกบัสํานักงบประมาณ หนวยงานทีเ่กีย่วของกับการจดัสรรงบประมาณ ใหได
  รับทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯ เพื่อสงเสริม
  สนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอแกการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.1.7 ประสานงานกับหนวยงานที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย ใหพิจารณาใหทุนอุดหนุนแก
  โครงการที่ผานการเหน็ชอบจากคณะกรรมการของแตละองคการแลวเทานั้น 

 2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพผลงานวิจัย ควรกาํหนดใหผูสงบทความหรือผลงานวิจยั             
  เพื่อพิมพเผยแพร จัดสงตนฉบับพรอมดวยขอมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งดานพันธุกรรมสัตว 
  จํานวนสัตวที่ใชวิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติตอสัตว รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐาน
  การไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขององคการใหดําเนินการวิจัยไดมาดวย และควรรอการ
  ตีพิมพไวจนกวาผูสงบทความหรือผลงานวจิัยจะสงเอกสารแสดงหลักฐานวาไดปฏิบัติถูกตอง
  ตามจรรยาบรรณการใชสัตวฯมาใหครบถวนแลว 
 
 

__________________________________ 
 
 


