
 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
สภาวจิัยแห่งชาติ 

 
บทน า 
 นบัแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบนั สัตวห์ลากชนิดจ านวนหลายสิบลา้นตวัไดถู้กน ามาใชใ้นงานวิจยั 
งานทดสอบ และงานสอนดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
มนุษยแ์ละสัตว ์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชส้ัตวเ์พื่อการน้ียงัมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากในหลาย ๆ กรณียงัไม่มี
วธีิการอ่ืนใดท่ีจะน ามาใชท้ดแทนไดดี้กวา่หรือดีเท่า 
 อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผูใ้ช้สัตวจ์  านวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว ์
ไม่ค  านึงถึงชีวิตสัตวท่ี์จะตอ้งสูญเสียไปในการทดลองแต่ละคร้ัง ไม่ค  านึงวา่วิธีการท่ีน ามาใชจ้ะท าให้
เกิดความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่สัตวห์รือไม่ ไม่ค  านึงถึงความกดดนัท่ีสัตวไ์ดรั้บเน่ืองจาก
ถูกกกัขงัสูญเสียอิสรภาพ และไม่ค  านึงถึงการสูญพนัธุ์ของสัตวป่์าที่ถูกน าออกจากป่ามาใชโ้ดยไม่มี
การเพาะขยายพนัธุ์เพิ่มดว้ย เหตุน้ี กลุ่มพิทกัษสิ์ทธิของสัตว ์กลุ่มต่อตา้นการทรมานสัตว ์และกลุ่ม
อนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า จึงต่อตา้นในรูปแบบต่าง ๆ บางคร้ังมีการท าลายทรัพยสิ์น บางคร้ังรุนแรงถึงกบั
เสียเลือดเน้ือและชีวิต กลุ่มผูใ้ชส้ัตวแ์ละผูรั้กษากฎหมาย จึงก าหนดมาตรการต่างๆข้ึนใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัรวมทั้งออกกฎหมายบงัคบัใช ้เช่น ประเทศองักฤษเป็นประเทศแรกท่ีออกกฎหมายเก่ียวกบัการ
ทารุณกรรมสัตวข้ึ์น เม่ือปี พ.ศ. 2519 และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งข้ึน เม่ือปี พ.ศ. 2529 จนเป็นท่ีทราบกนั
ดีวา่ประเทศองักฤษเป็นประเทศท่ีมีการควบคุมใชส้ัตวใ์นงานวจิยัท่ีเขม้งวดท่ีสุด  
 องคก์รระหวา่งประเทศ คือ สภาองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยวิทยาศาสตร์การแพทย ์(Council 
for International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ไดจ้ดัให้มีการประชุมระหวา่งผูใ้ช้
สัตวท์ดลองและกลุ่มผูค้ดัคา้นจากทัว่โลก ท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือ พ.ศ. 2528 และ
ไดจ้ดัท าขอ้สรุปเป็นแนวทางการปฏิบติัในการใชส้ัตวเ์พื่อการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย  ์(International 
Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซ่ึงหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย ไดน้ ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใชส้ัตวท์ดลอง
ในประเทศของตนอยา่งไดผ้ล จรรยาบรรณดงักล่าวไดน้ าไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพฒันาพนัธุกรรม
ของสัตว ์ข้ึนอยา่งหลากหลาย และน าไปสู่การใชพ้นัธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว ์เพื่อแกไ้ขปัญหาโรค
ต่าง ๆ ท่ียงัไม่มีสัตวเ์ป็นตวัแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณน้ียงัไดน้ าไปสู่การเล้ียงสัตวอ์ยา่งเป็นระบบ 
และได้พฒันาเทคนิคในการปฏิบติัต่อสัตวแ์ต่ละชนิด โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตวล์ง 
ขณะเดียวกนัก็มีความพยายามท่ีจะน าวิธีการทางดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological 
system มาใชแ้ทนการใชส้ัตว ์เพื่อลดจ านวนการใชส้ัตวล์ง แต่วิธีการเหล่าน้ีไดผ้ลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น 
ยงัไม่สามารถใชท้ดแทนไดทุ้กกรณี  
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 นกัวิชาการท่ีใช้สัตวใ์นการทดลองต่างตระหนกัดีว่า พนัธุกรรมของสัตว ์สภาพแวดลอ้มใน
การเล้ียงดู และเทคนิคท่ีใชป้ฏิบติัต่อสัตว ์เป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติ
วา่ดว้ยวทิยาศาสตร์สัตวท์ดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้
แนะน าให้นกัวิจยั รายงานปัจจยัทั้งสามอยา่งละเอียดในการรายงานผลการวิจยั และไดเ้รียกร้องให้
วารสารท่ีตีพิมพผ์ลงานวจิยัทางวชิาการตีพิมพเ์ฉพาะผลงานท่ีเสนอรายละเอียดอยา่งสมบูรณ์ในการใช้
สัตวเ์ท่านั้น รวมทั้งเสนอใหแ้หล่งทุนอุดหนุน การวจิยัยกเลิกการใหทุ้นในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บทุนวิจยัปฏิบติั
ผิดแผนงานการใชส้ัตวท่ี์ไดเ้สนอไว ้ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนทั้งจากวารสารและ
แหล่งทุนอุดหนุนการวจิยัเป็นอยา่งดี  
 ในปัจจุบนั วทิยาการดา้นวทิยาศาสตร์ของประเทศไทยกา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง มีผูใ้ชส้ัตว์
ในงานวจิยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววตัถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกบัในต่างประเทศ 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดบัสากล สภาวจิยัแห่งชาติ จึง
เห็นควรก าหนด "จรรยาบรรณการใชส้ัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์" ข้ึน เพื่อใหน้กัวจิยัและนกัวชิาการ
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั ในการใชส้ัตวอ์ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยแ์ละสัตว ์อยา่งแทจ้ริงต่อไป  

นิยาม 
 จรรยาบรรณ หมายถึง หลกัความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไวเ้ป็นหลกั เพื่อให้สมาชิกในสาขา
วชิาชีพนั้น ๆ ยดึถือปฏิบติั เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวชิาชีพของตน 

  สัตว์ หมายถึง สัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัทุกชนิด รวมถึง สัตวท์ดลอง สัตวป่์า 
  สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตวท่ี์ถูกน ามาเพาะเล้ียงในท่ีกกัขงั สามารถสืบสายพนัธ์ุไดซ่ึ้งมนุษย์
น ามาใชเ้พื่อประโยชน์ ในเชิง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทุีกสาขา 
 สัตว์ป่า หมายถึง สัตวทุ์กชนิดท่ีเกิดหรือด ารงชีวิตอยูใ่นป่าตามธรรมชาติ 
  ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผูใ้ชสั้ตวใ์นงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววตัถุ ในเชิง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
  องค์การ หมายถึง สถาบนัการศึกษาทุกระดบั หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานเอกชน 
และองคก์รต่าง ๆ 
  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ หมายถึง หลกัเกณฑท่ี์ผูใ้ชส้ัตวแ์ละผูเ้ล้ียงสัตว์
เพื่องานวจิยั งานทดสอบ งานผลิตชีววตัถุ และงานสอน ในเชิงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทุีกสาขา 
ยึดถือปฏิบติั เพื่อให้การด าเนินงานตั้งอยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลกั
วิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่กนั 

 



 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
1.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวติสัตว์  
 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งใชส้ัตวเ์ฉพาะกรณีท่ีไดพ้ิจารณาอยา่งถ่ีถว้นแลว้วา่เป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุด
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ละสัตวแ์ละ/หรือความกา้วหน้าทางวิชาการ และไดพ้ิจารณา
อยา่งถ่ีถว้นแลว้วา่ไม่มีวธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกวา่ 

2.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยทีสุ่ด 
 ผูใ้ชส้ัตวจ์ะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติัทางพนัธุกรรมและคุณสมบติัทางสุขภาพของสัตวท่ี์จะน ามาใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใชส้ัตว ์เพื่อให้มีการใชส้ัตวจ์  านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด และ
ไดรั้บผลงานท่ีถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด 

3.  การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 การน าสัตวป่์ามาใช ้ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจยั โดยไม่สามารถ
ใชส้ัตวป์ระเภทอ่ืนทดแทนได ้และการใชส้ัตวป่์านั้น จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตวป่์า 

4.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นส่ิงมีชีวติเช่นเดียวกับมนุษย์  
 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งตระหนกัวา่สัตวมี์ความรู้สึกเจบ็ปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม 
เช่นเดียวกบัมนุษย ์จึงตอ้งปฏิบติัต่อสัตวด์ว้ยความระมดัระวงัทุกขั้นตอนนบัตั้งแต่การขนส่ง การใช้
วสัดุอุปกรณ์ ในการเล้ียงสัตว ์การจดัการสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเล้ียง เทคนิคในการเล้ียง และการ
ปฏิบติัต่อสัตว ์โดยไม่ใหส้ัตวไ์ดรั้บความเจบ็ปวด ความเครียด หรือความทุกขท์รมาน 

5.  ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทกึข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งปฏิบตัิต่อสัตวต์รงตามวิธีการที่เสนอไวใ้นโครงการ และตอ้งจดบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐานอยา่งละเอียด ครบถว้น พร้อมท่ีจะเปิดเผยหรือช้ีแจงไดทุ้กโอกาส 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 

1.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวติสัตว์  
     ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุด
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวชิาการ และได้พจิารณา
อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวธีิการอืน่ทีเ่หมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 



 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 ผูใ้ช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นสูงสุดหลีก เล่ียงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืน

ที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใชส้ัตวอ์ยา่งพร ่ าเพร่ือ ทั้งน้ี ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งยอมรับและตระหนกัถึง
คุณค่าของชีวติสัตวแ์ละศีลธรรมตามหลกัศาสนา 

 1.2 ก่อนการใชส้ัตว ์ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งศึกษาขอ้มูล หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นอยา่งถ่ีถว้นและ
น าขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้มาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อใหก้ารใชส้ัตวมี์ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 1.3 ก่อนการใช้สัตวผ์ูใ้ช้สัตวต์อ้งน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้ 
  พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีจะมีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยห์รือ
  สัตว ์และ/หรือความกา้วหนา้ทางวิชาการและขอ้มูล หลกัฐาน หรือเหตุผลท่ีแสดงวา่ ไม่มี
  วธีิการอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชท้ดแทนไดใ้นสภาวการณ์ขณะนั้น 
 1.4 เม่ือส้ินสุดการใชส้ัตวผ์ูใ้ช้สัตวต์อ้งด าเนินการให้สัตวต์ายอยา่งสงบ กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งให้
  สัตวน์ั้นมีชีวิตอยูต่่อไป ผูใ้ช้สัตวต์อ้งแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเล้ียงสัตวใ์ห้
  ชดัเจนไวใ้นโครงการท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบนัทุกคร้ังก่อนท่ีจะด าเนินโครงการ 
  และตอ้งรับผิดชอบเล้ียงดูแลสัตวน์ั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพยสิ์นขององค์การ 
  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งไม่ปล่อยสัตวก์ลบัคืนสู่ธรรมชาติ 
 

 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 ผูใ้ช้สัตว ์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพนัธุกรรมและระบบการเล้ียงสัตวใ์ห้ตรง

กบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวจิยัและการใชส้ัตว ์ 
2.2 ผูใ้ช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพนัธ์ุของสัตวท่ี์มีคุณสมบติัทางพนัธุกรรมตรงกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของงานวจิยั และใชส้ัตวจ์  านวนนอ้ยท่ีสุด ท่ีจะให้ผลงานถูกตอ้ง 
แม่นย  า และเป็นท่ียอมรับ โดยการใชว้ธีิการทางสถิติค านวณหาจ านวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 

2.3 ผูใ้ช้สัตว ์ควรเลือกใช้สัตวจ์ากแหล่งเพาะขยายพนัธุ์ที่มีประวตัิการสืบสายพนัธุ์ และมี
คุณสมบติัทางพนัธุกรรมคงท่ี มีขอ้มูลทางดา้นพนัธุกรรมและระบบการเล้ียง และพร้อมท่ีจะ

2.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยทีสุ่ด 
      ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพนัธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ทีจ่ะน ามาใช้ 
ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพือ่ให้มีการใช้สัตว์จ านวนทีน้่อยทีสุ่ด 
และได้รับผลงานทีถู่กต้องแม่นย ามากทีสุ่ด 



 

ให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพนัธ์ุ เพศ อายุ น ้ าหนัก และจ านวนสัตว ์ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง 

2.4 ผูใ้ชส้ัตว ์ควรเลือกใชส้ัตวจ์ากแหล่งท่ีมีการเล้ียงดว้ยระบบใดระบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 2.4.1 Strict Hygienic Conventional  
 2.4.2 Specified Pathogen Free 
 2.4.3 Germ Free 

 2.5 ผูใ้ช้สัตว ์ควรน าสัตวท่ี์ไม่มีประวติัการสืบสายพนัธ์ุมาใช้เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นซ่ึงตรง
  กบัวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการศึกษาวจิยัเท่านั้น 
 2.6 ผูใ้ชส้ัตว ์ควรเลือกใชว้ธีิการศึกษาวจิยั วธีิการเล้ียงสัตว ์วธีิการปฏิบติัต่อสัตว ์การวางแผน
  การวจิยั และการวเิคราะห์ผลการวจิยัท่ีถูกตอ้งทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 

 

แนวทางปฏิบัติ 
 3.1 ผูใ้ช้สัตว ์ควรใช้สัตวป่์าเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจยัท่ีไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้

 สัตวอ่ื์นทดแทนได ้
 3.2 ผูใ้ช้สัตวป่์าในการศึกษาวิจยัจะตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมายและนโยบายการ

 อนุรักษส์ัตวป่์าอยา่งครบถว้นและเคร่งครัด 
 

3.  การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
      การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีทีม่ีความจ าเป็นต่อการศึกษาวจัิย โดยไม่สามารถใช้
สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 

4.  ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นส่ิงมีชีวติเช่นเดียวกับมนุษย์  
      ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
เช่นเดียวกบัมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวงัทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การ
ใช้วสัดุอุปกรณ์ในการเลีย้งสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลีย้ง เทคนิคในการเลีย้ง และ
การปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 



 

แนวทางปฏิบัติ 
 4.1 การขนส่งสัตว ์หน่วยงานท่ีมีการใช้สัตวท์ดลอง และหน่วยงานท่ีเพาะเล้ียงสัตวท์ดลอง 

 ตอ้งร่วมกันจดัการให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตวท์ั้ งทางบก ทางน ้ า หรือทาง
 อากาศ มีผลกระทบต่อสวสัดิภาพและสุขภาพของสัตวน์้อยท่ีสุด และให้สัตวไ์ดรั้บความ
 ปลอดภยัมากท่ีสุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกนั
 การติดเช้ือ ภาชนะบรรจุสัตวท่ี์แข็งแรงมัน่คงป้องกนัสัตวห์ลบหนีได ้และมีพื้นท่ีให้สัตว์
 เคล่ือนไหวไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานสากล) 

 4.2 การจดัสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเล้ียงสัตว ์ตอ้งสามารถป้องกนัการติดเช้ือ มีการควบคุม
 อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกบัความ
 ตอ้งการของสัตวแ์ต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดใหแ้ก่สัตว ์

 4.3 วสัดุอุปกรณ์เล้ียงสัตว ์
  4.3.1 กรงหรือคอกเล้ียงสัตว ์ตอ้งแข็งแรงมัน่คงเพียงพอที่จะป้องกนัสัตวห์ลบหนีได้

  และถูกตอ้งตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไวส้ าหรับชนิด ขนาด และจ านวนสัตว ์
  ไม่มีส่วนประกอบท่ีจะท าให้สัตวบ์าดเจ็บและตอ้งท าดว้ยวสัดุที่คงทนต่อสารเคมี
  หรือความร้อนท่ีใชใ้นการป้องกนัการติดเช้ือ 

  4.3.2 วสัดุรองนอน ตอ้งเหมาะกบัสัตวแ์ต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบติัท่ีซึมซับน ้ า
  แลว้ไม่เป่ือยยุย่ และตอ้งปลอดจากสารพิษและเช้ือโรค 

  4.3.3 สัตวต์อ้งไดรั้บอาหารและน ้าท่ีสะอาดปราศจากเช้ือโรค สารพิษ และสารท่ีก่อมะเร็ง
  ตอ้งได้รับอาหารและน ้ากินในปริมาณท่ีพอเพียงกบัความตอ้งการตามระยะเวลา 
  อาหารตอ้งมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมนั แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อยา่ง
  ครบถว้น เหมาะสมกบัความตอ้งการของสัตวแ์ต่ละชนิด 

 4.4 การจดัการ 
  4.4.1 หน่วยงานเล้ียงสัตว ์ตอ้งเล้ียงสัตวต์ามระบบการเล้ียงแบบ Strict Hygienic Conventional 
   หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง 
   และเขม้งวดกวดขนัในการป้องกนัการติดเช้ือ โดยด าเนินการตามระบบดงักล่าว
   ขา้งตน้อยา่งเคร่งครัด 
  4.4.2 หน่วยงานเล้ียงสัตว ์ตอ้งมีสัตวแพทยห์รือนกัวิชาการท่ีมีพื้นความรู้และประสบการณ์ 
   ดา้นสัตวท์ดลองและตอ้งมีพนกังานเล้ียงสัตวท่ี์ผา่นการอบรมการเล้ียงสัตวท์ดลองท่ี
   ไดม้าตรฐาน  
  4.4.3 หน่วยงานเล้ียงสัตว ์ตอ้งมีขอ้มูล แหล่งท่ีมาของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล้ียงสัตว ์
   การป้องกนัสัตวติ์ดเช้ือ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม และการช่วยให้สัตว์
   ตายอย่างสงบในกรณีท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัหาวสัดุอุปกรณ์ดงักล่าวไดอ้ย่าง
   ต่อเน่ืองและถูกตอ้งตามความตอ้งการ พร้อมทั้งตอ้งมีวสัดุอุปกรณ์ส ารอง และ



 

   หน่วยซ่อมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโดยตอ้งไดรั้บงบประมาณในการด าเนินการ
   ดงักล่าวอยา่งเพียงพอและต่อเน่ือง 
  4.4.4 หน่วยงานเล้ียงสัตว ์ตอ้งจดัการก าจดัซากสัตวแ์ละขยะปฏิกลู ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม
   ที่สามารถก าจดัท าลายสารกมัมนัตรังสี สารพิษ และเช้ือโรค ไม่ให้ตกคา้งหรือ
   แพร่กระจายเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้ม และสุขภาพ 
 4.5 เทคนิคในการปฏิบติัต่อสัตว ์
  4.5.1 ผูใ้ช้สัตว ์ตอ้งก าหนดแผนงานและวิธีการปฏิบติัต่อสัตวอ์ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
   กบัมาตรฐานสากล ไวใ้นโครงการอยา่งชดัเจน 
  4.5.2 ผูใ้ช้สัตวแ์ละพนกังานเล้ียงสัตว ์ตอ้งปฏิบติัต่อสัตวด์ว้ยความเมตตา ไม่ท าให้สัตว์
   ไดร้ับความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้ตอ้ง
   แสดงเหตุผลทางวชิาการท่ีชดัเจนวา่ไม่มีทางเลือกอ่ืนแลว้และตอ้งระบุวิธีการบ าบดั
   หรือลดความเครียดและความเจบ็ปวดท่ีเกิดข้ึนไวใ้นโครงการท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ
   ของสถาบนัไวด้ว้ย ทั้งน้ีการใชส้ัตวค์วรส้ินสุดลงก่อนท่ีสัตวจ์ะไดรั้บความเจ็บปวด
   จนถึงตาย 
  4.5.3 ผูใ้ชส้ัตว ์ตอ้งเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบติัต่อสัตวแ์ละมีความช านาญพร้อมใน
   เร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) การจดัและควบคุมสัตว ์
2) การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตว ์
3) การแยกเพศ 
4) การใหส้ารทางปาก ผวิหนงั กลา้มเน้ือ เส้นเลือด ฯลฯ 
5) การเก็บตวัอยา่งเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ช้ินเน้ือ 
6) การท าใหส้ัตวส์ลบ 
7) การท าใหส้ัตวต์ายอยา่งสงบ  
8) การผา่ซากสัตว ์

 

 

 
 

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทกึข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
     ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวธีิการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทกึไว้เป็นหลกัฐาน
อย่างละเอยีด ครบถ้วน พร้อมทีจ่ะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 



 

 แนวทางปฏิบัติ 
5.1 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งด าเนินการตามวิธีการท่ีเสนอไวใ้นโครงการอยา่งเคร่งครัด  
5.2 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งบนัทึกหลกัฐานแหล่งท่ีมาของสัตว ์ วธีิการเล้ียง ระบบการป้องกนัการติดเช้ือ 

  และสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเล้ียงสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง  
5.3 ผูใ้ชส้ัตวต์อ้งท าบนัทึกทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติัต่อสัตว ์

การก ากบัและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 
1.  ระดับองค์การ 

1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววตัถุ ควรมี
 คณะกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงชุด เพื่อรับผิดชอบและจดัการในเร่ืองการใชส้ัตวใ์ห้เป็นไปตาม
 จรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์และแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้

1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นกัวิจยั และบุคคลภายนอก
 วงการหรือนอกองคก์าร อยา่งหลากหลาย  

1.3 หนา้ท่ีของคณะกรรมการ  มี ดงัน้ี 
1.3.1 ก าหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบติัในการใชแ้ละการเล้ียงสัตวเ์พื่องานวจิยั งานทดสอบ 

งานสอน และงานผลิตชีววตัถุ ใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์  
1.3.2 พิจารณาโครงการท่ีมีการใชส้ัตวใ์นงานวจิยั งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววตัถุ 

ท่ีมีผูเ้สนอทั้งท่ีตอ้งการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการท่ีตอ้งการด าเนินการภายในองคก์าร และน าเสนอต่อผูบ้ริหารองคก์ารเฉพาะ
โครงการที่มีแผนปฏิบตัิการถูกตอ้งสอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สัตวฯ์ ซ่ึงจะ
ด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัแลว้เท่านั้น 

1.3.3 ติดตามก ากับดูแลการใช้สัตวใ์ห้เป็นไปตามแผนการปฏิบติัต่อสัตว์โดยถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ 

1.3.4 จดัการใหห้น่วยงานเล้ียงสัตวด์ าเนินการอยา่งมีมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ
การใชส้ัตวฯ์ 

1.3.5 สนบัสนุนและผลกัดนัให้หน่วยงานเล้ียงสัตวไ์ดรั้บงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ 

1.3.6 จดัใหมี้การสอน การอบรม การประชุมทางวชิาการ เพื่อใหแ้ละเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบั
การใชส้ัตวแ์ก่นกัศึกษา อาจารย ์นกัวิจยั นกัวทิยาศาสตร์ท่ีใชส้ัตว ์และพนกังานเล้ียงสัตว์
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

 
 
 



 

2.  ระดับชาต ิ
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง เพื่อก ากบัดูแล ส่งเสริม

 และสนบัสนุน ใหก้ารใชส้ัตวเ์พื่องานวจิยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววตัถุของทุก
 องคก์าร เป็นไปตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ และแนวทางปฏิบติั โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงภายในองค์การ  กรณี
  ที่มีการร้องเรียนจากประชาชน ส่ือมวลชน วารสารที่ตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ และ
  แหล่งใหทุ้นอุดหนุนการวจิยั 

 2.1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและประชาสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชส้ัตว ์องคก์ารท่ีใชส้ัตวท์ั้งภาครัฐและเอกชน 
  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ อยา่งเคร่งครัด 

 2.1.3 สนบัสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว ์ในการก าหนด
  รายละเอียดและแนวทางปฏิบติัส าหรับการใชแ้ละการเล้ียงสัตวเ์พื่องานวิจยั งานทดสอบ 
  งานสอน และงานผลิตชีววตัถุขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์  

 2.1.4 แกไ้ขปรับปรุงจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์ ใหเ้หมาะสมกบัความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์
  และเทคโนโลย ีความเปล่ียนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ  

 2.1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใช้สัตว ์จดัการประชุมสัมมนา อบรมวธีิการ
  เล้ียงและวธีิการใชส้ัตว ์ตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์  

 2.1.6 ประสานงานกบัส านกังบประมาณ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรงบประมาณ ให้ได้
  รับทราบถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตวฯ์ เพื่อส่งเสริม
  สนบัสนุนดา้นงบประมาณใหเ้พียงพอแก่การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.1.7 ประสานงานกบัหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจยั ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่
  โครงการท่ีผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองคก์ารแลว้เท่านั้น 

 2.2 กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก าหนดให้ผูส่้งบทความหรือผลงานวิจยั             
  เพื่อพิมพเ์ผยแพร่ จดัส่งตน้ฉบบัพร้อมดว้ยขอ้มูลที่แสดงความชดัเจนทั้งดา้นพนัธุกรรมสัตว ์
  จ านวนสัตวท่ี์ใช้วิธีการเล้ียงและเทคนิคการปฏิบติัต่อสัตว ์รวมทั้งเอกสารแสดงหลกัฐาน
  การไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการขององคก์ารให้ด าเนินการวิจยัไดม้าดว้ย และควรรอการ
  ตีพิมพไ์วจ้นกวา่ผูส่้งบทความหรือผลงานวจิยัจะส่งเอกสารแสดงหลกัฐานวา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง
  ตามจรรยาบรรณการใชส้ัตวฯ์มาใหค้รบถว้นแลว้ 
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