
จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร ์
สภาวิจยัแห่งชาติ 

 
บทนาํ 
        นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สตัว์หลากชนิดจาํนวนหลายสบิล้านตัวได้ถูกนาํมาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ 

และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสตัว์ ความจาํเป็น

ที่ จะต้องใช้สตัว์เพ่ือการน้ียังมีอยู่ต่อไป เน่ืองจากในหลายๆกรณียังไม่มีวิธีการอื่ นใดที่ จะนาํมาใช้ทดแทนได้ดีกว่า    

หรือดีเท่า 

อย่างไรกต็าม ตลอดเวลาที่ ผ่านมา ผู้ใช้สตัว์จาํนวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่ พึงมีต่อสตัว์ ไม่คาํนึงถึงชีวิต

สัตว์ที่ จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละคร้ัง ไม่คํานึงว่าวิธีการที่ นํามาใช้จะทาํให้เกิดความทรมานและ              

สร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่คํานึงถึงความกดดันที่ สัตว์ได้รับเน่ืองจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ                 

และไม่คํานึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ ถูกนําออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการเพาะขยายพันธุ์เพ่ิม ด้วยเหตุน้ี              

กลุ่มพิทกัษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่างๆ 

บางคร้ังมีการทาํลายทรัพย์สิน บางคร้ังรุนแรงถึงกับเสียเลือดเน้ือและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย              

จึงกาํหนดมาตรการต่างๆขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏบิัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศองักฤษเป็นประเทศ

แรกที่ ออกกฎหมายเกี่ ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้ น เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงให้รัดกุมย่ิงขึ้ น เม่ือปี              

พ.ศ. ๒๕๒๙ จนเป็นที่ ทราบกนัดีว่าประเทศองักฤษเป็นประเทศที่ มีการควบคุมใช้สตัว์ในงานวิจัยที่ เข้มงวดที่ สดุ  

องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for 

International Organization of medical Science หรือ CIOMS)  ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ใช้สตัว์ทดลองและ

กลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้จัดทาํข้อสรุปเป็นแนว

ทางการปฏบิัติในการใช้สัตว์เพ่ือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for 

Biomedical Research Involving Animals)  ซ่ึงหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้นาํมาใช้

เป็นแนวทาง ในการกาํหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณ

ดังกล่าวได้นาํไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสตัว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และนาํไปสู่การใช้พันธุ

วิศวกรรมในการผลิตสตัว์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ ยังไม่มีสตัว์เป็นตัวแบบ นอกจากน้ัน จรรยาบรรณน้ียังได้

นาํไปสู่การเล้ียงสตัว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏบิัติต่อสตัว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพ่ือลดความ

ทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันกมี็ความพยายามที่ จะนาํวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In 

vitro biological system มาใช้แทนการใช้สตัว์ เพ่ือลดจาํนวนการใช้สตัว์ลง แต่วิธกีารเหล่าน้ีได้ผลเฉพาะบางกรณี
เท่าน้ัน                     ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณ ี 
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นักวิชาการที่ ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเล้ียงดู 

และเทคนิคที่ ใช้ปฏบิัติต่อสตัว์ เป็นตัวแปรที่ สาํคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์

สตัว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะนาํให้นักวิจัย รายงาน

ปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการ

ตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่ เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่าน้ัน รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุน            

การวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ ได้เสนอไว้ ซ่ึงข้อเสนอแนะ

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอดุหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี  

ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง มีผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย 

งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังน้ันเพ่ือให้การ

ดําเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรกําหนด 

"จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏบิัติ   

ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง

ต่อไป  
 

นยิาม 
“จรรยาบรรณ” หมายถงึ หลักความประพฤติอนัเหมาะสม แสดงถงึคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

ที่ กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ

น้ันๆ ยึดถอืปฏบิัติ เพ่ือรักษาช่ือเสยีง และส่งเสริมเกยีรติคุณ ของสาขาวิชาชีพของตน 

 “สตัว”์  หมายถงึ   สตัว์ที่ มีกระดูกสนัหลังทุกชนิด รวมถงึ สตัว์ทดลอง สตัว์ป่า 

 “สตัวท์ดลอง”  หมายถงึ สัตว์ที่ ถูกนํามาเพาะเล้ียงในที่ กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซ่ึงมนุษย์นํามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ ในเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 

 “สตัวป่์า”  หมายถงึ  สตัว์ทุกชนิดที่ เกดิหรือดาํรงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 

 “ผูใ้ชส้ตัว”์  หมายถงึ  ผู้ใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทุกสาขา 

 “องคก์าร”  หมายถงึ  สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และ

องค์กรต่าง ๆ 

 “จรรยาบรรณการใชส้ตัว ์หมายถงึหลักเกณฑท์ี่ ผู้ใช้สตัว์และผู้เล้ียงสตัว์เพ่ืองานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร”์ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้            

การดาํเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ

ที่ เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานที่ เป็นที่ ยอมรับโดยทัว่กนั 
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จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร ์

๑.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัถงึคุณค่าของชีวิตสตัว ์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ ได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุด                 

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ ถ้วน       

แล้วว่าไม่มีวิธกีารอื่ นที่ เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

๒.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัถงึความแม่นยาํของผลงานโดยใชส้ตัวจํ์านวนนอ้ยท่ีสุด 

ผู้ใช้สัตว์จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่ จะนํามาใช้                 

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จาํนวนที่ น้อยที่ สุด และได้รับ

ผลงานที่ ถูกต้องแม่นยาํมากที่ สดุ 

๓.  การใชส้ตัวป่์าตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรกัษส์ตัวป่์า 
การนําสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาํเฉพาะกรณีที่ มีความจําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์

ประเภทอื่ นทดแทนได้ และการใช้สตัว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สตัว์ป่า 

๔.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัว่าสตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้ สึกเจ็บปวดและมีความรู้ สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏบิัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ ์         

ในการเล้ียงสตัว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่ เล้ียง เทคนิคในการเล้ียง และการปฏบิัติต่อสตัว์ โดยไม่ให้

สตัว์ได้รับความเจบ็ปวด ความเครียด หรือความทุกขท์รมาน 
 

๕.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัต่อสตัวไ์วเ้ป็นหลกัฐานอย่างครบถว้น 
         ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่ เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน          

อย่างละเอยีด ครบถ้วน พร้อมที่ จะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 
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จรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตรแ์ละแนวทางปฏิบติั 
 

๑ .   ผู ้ใช้ส ัตว์ต้องตระหนักถึง

คุณค่าของชีวิตสตัว ์ 

ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งใชส้ตัวเ์ฉพาะกรณี 

ท่ีไดพ้ิจารณาอย่างถี่ ถว้นแลว้ว่า

เป็นประโยชนแ์ละจําเป็นสูงสุด

ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ม น ุษ ย แ์ ล ะ ส ตั ว แ์ ล ะ /ห ร ือ

ความกา้วหนา้ทางวิชาการ และ

ไดพ้ิจารณาอย่างถี่ ถว้นแลว้ว่าไม่

มีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเท่าหรือ

เหมาะสมกว่า 

 4แนวทางปฏิบติั 
 

      ๑.๑ ผู้ใช้สตัว์ควรใช้สตัว์เฉพาะในกรณีที่ จาํเป็นสงูสดุ หลีกเล่ียงไม่ได้

หรือไม่มีวิธกีารอื่ นที่ เหมาะสมเท่าน้ัน ไม่ใช้สตัว์อย่างพรํา่เพร่ือ ทั้งน้ี

ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และ

ศีลธรรมตามหลักศาสนา  
 

 ๑.๒ ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ ใ ช้สัต ว์ ต้องศึกษาข้อมูล  หรือเอกสาร                 

ที่ เกี่ ยว ข้องกับงานน้ันอย่างถี่ ถ้ วน  และนํา ข้อมูลที่ มีอ ยู่แ ล้ว                 

มาพิจารณาประกอบการศึกษา  ทดลอง  เ พ่ือให้การใช้สัต ว์                 

มีประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

๑.๓ ก่ อ น ก า ร ใ ช้ สั ต ว์  ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ ง นํ า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง แ ผน ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น 
การใช้ พร้อมทั้งเหตุผลความจาํเป็นและประโยชน์ที่ จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสตัว์ 

และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่ แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่ น                 

ที่ เหมาะสมที่ จะนาํมาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณข์ณะน้ัน 
 ๑.๔ เม่ือสิ้นสุดการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องดาํเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่ จาํเป็นต้องให้สัตว์น้ันมีชีวิต 

อยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นและระบุวิธีการเล้ียงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ในโครงการ                 

ที่ นาํเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกคร้ังก่อนที่ จะดาํเนินโครงการและต้องรับผิดชอบ เล้ียงดูแล

สัตว์น้ันเองโดยไม่ใช้สถานที่ หรือทรัพย์สินขององค์การโดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืน               

สู่ธรรมชาติ 
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แนวทางปฏิบติั 
๒ .  ผู ใ้ ช ส้ ตั ว ต์ อ้ งตระหนกัถ ึง

ความแม่นยําของผลงานโดย

ใชส้ตัวจํ์านวนนอ้ยท่ีสุด 
 
๒.๑ ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและ

ระบบการเล้ียงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การวิจัยและการใช้สตัว์  

 

ผู ้ ใ ช้ ส ั ต ว์ จ ะ ต้ อ ง คํ า นึ ง ถึ ง

คุณสมบัติทางพันธุกรรมและ

คุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว ์ 

ท่ีจะนํามาใช้ ให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายของ

การใชส้ตัว ์เพื่ อใหม้ีการใชส้ตัว์

จํานวนท่ีนอ้ยท่ีส ุด  และไดร้บั

ผลงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํมากท่ีสุด 

 
๒.๒ ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุข์องสตัว์ที่ มีคุณสมบัติ

ทางพันธุกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย 

และใช้สัตว์จาํนวนน้อยที่ สุด ที่ จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นยํา 

และเป็นที่ ยอมรับ โดยการใช้วิธกีารทางสถติิคาํนวณหาจาํนวน

ตัวอย่างที่ เหมาะสม 
 

 
๒.๓ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่ มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ              

ทางพันธุกรรมคงที่  มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเล้ียง และพร้อมที่ จะให้บริการได้                 

ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ นํ้าหนัก และจํานวนสตัว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สตัว์              

อย่างต่อเน่ือง 
๒.๔ ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้สตัว์จากแหล่งที่ มีการเล้ียงด้วยระบบใดระบบหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

๒.๔.๑   Strict Hygienic Conventional    

๒.๔.๒   Specified Pathogen Free   

๒.๔.๓  Germ Free   

๒.๕ ผู้ใช้สัตว์ ควรนาํสัตว์ที่ ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่ จาํเป็นซ่ึงตรงกับวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่าน้ัน 
     ๒.๖   ผู้ใช้สตัว์ ควรเลือกใช้วิธกีารศึกษาวิจัย วิธกีารเล้ียงสตัว์ วิธกีารปฏบิัติต่อสตัว์ การวางแผนการวิจัย และ 
             การวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถติิ 
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นวทางปฏิบติั๓. การใชส้ตัว์ป่าตอ้งไม่ขัดต่อ

กฎหม ายแล ะน โ ยบ า ยก า ร

อนุรกัษส์ตัวป่์า 

แ  

.๑ ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณี 
าร 

.๒  ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้อง 

 
๓

 

ก า ร นํ า ส ตั ว ป่์ า ม า ใ ช  ้ ค ว ร

กร ะ ทํา เฉพาะกรณี ท่ีมีความ

จําเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่

สามารถใช้สัต ว์ป ร ะ เภท อ่ืน

ทดแทนได ้และการใชส้ตัวป่์านั้น 

จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ

นโยบายการอนุรกัษส์ตัวป่์า 

     ที่ จาํเป็นอย่างย่ิงต่อการวิจัยที่ ไม่มีวิธีก

      อื่ นหรือใช้สตัว์อื่ นทดแทนได้ 
 
๓

       ปฏบิัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและ 
       นโยบาย การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง 
       ครบถ้วนและเคร่งครัด 
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แนวทางปฏิบติั 
๔.  ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งตระหนกัว่าสตัว์

เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกบัมนุษย ์ ๔.๑  การขนส่งสตัว ์หน่วยงานที่ มีการใช้สตัว์ทดลอง และหน่วยงาน               

ที่ เพาะเล้ียงสัตว์ทดลอง ต้องร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแล            

ให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางนํ้า หรือทางอากาศ มีผลกระทบ             

ต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่ สุด และให้สัตว์ได้รับ               

ความปลอดภัยมากที่ สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบ

ระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเช้ือ ภาชนะบรรจุสัตว์ที่ แขง็แรง

ม่ันคงป้องกนัสตัว์หลบหนีได้ และมีพ้ืนที่ ให้สตัว์เคล่ือนไหวได้ตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรฐานสากล) 

 

ผูใ้ช้ส ัตว์ต้องตระหนกัว่า สัตว์มี

ค ว า ม รู ้ สึ ก เ จ็ บ ป ว ด แ ล ะ มี

ค ว า ม รู ้ สึ ก ต อ บ ส น อ ง ต่ อ

สภาพแวดล้อม  เ ช่น เ ดียวกับ

มนุษย ์จึงตอ้งปฏิบติัต่อสตัวด์ว้ย

ความระมัด ร ะวัง ทุ กขั้ นตอน

นบัตั้ งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ

อุปกรณ์ในการเ ล้ียงสัตว์ การ

จัดการสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

เล้ียง เทคนคิในการเล้ียง และการ

ปฏิบัติ ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์

ไดร้บัความเจ็บปวด ความเครียด 

หรือความทุกขท์รมาน 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๒    การจัดสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีเล้ียงสตัว ์ต้องสามารถป้องกันการติดเช้ือ มีการควบคุมอุณหภูมิ 

ความช้ืน การระบายอากาศ แสง และเสียง ให้คงที่  และเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้าง

ความเครียดให้แก่สตัว์ 
๔.๓    วสัดุอุปกรณเ์ล้ียงสตัว ์

๔.๓.๑    กรงหรือคอกเล้ียงสัตว์ ต้องแขง็แรงม่ันคงเพียงพอที่ จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้และถูกต้อง

ตามมาตรฐานสากลที่ กาํหนดไว้สาํหรับชนิด ขนาด และจาํนวนสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่ จะทาํให้สัตว์

บาดเจบ็และต้องทาํด้วยวัสดุที่ คงทนต่อสารเคมี หรือความร้อนที่ ใช้ในการป้องกนัการติดเช้ือ 
๔.๓.๒    วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกบัสตัว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ ซึมซับนํา้แล้วไม่เป่ือ

ยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเช้ือโรค 
๔.๓.๓    สตัว์ต้องได้รับอาหารและนํา้ที่ สะอาดปราศจากเช้ือโรค สารพิษ และสารที่ ก่อมะเรง็ ต้องได้รั

อาหารและนํา้กนิในปริมาณที่ พอเพียงกบัความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมีส่วนประกอบของ

โปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละ

ชนิด 
๔.๔    การจดัการ 



 8 

๔.๔.๑   หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องเล้ียงสตัว์ตามระบบการเล้ียง แบบ Strict Hygienic Conventional 

หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free  ระบบใดระบบหน่ึง อย่างต่อเน่ือง และเข้มงวด
กวดขนัในการป้องกนัการติดเช้ือ โดยดาํเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
๔.๔.๒   หน่วยงานเล้ียงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่ มีพ้ืนความรู้ และประสบการณ ์               

ด้านสตัว์ทดลองและต้องมีพนักงานเล้ียงสตัว์ที่ ผ่านการอบรมการเล้ียงสตัว์ทดลองที่ ได้มาตรฐาน  
  ๔.๔.๓     หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่ มาของวัสดุอปุกรณท์ี่ ใช้ในการเล้ียงสตัว์ การป้องกนั 
  สตัว์ติดเช้ือ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สตัว์ตายอย่างสงบในกรณทีี่ จาํเป็น  
  เพ่ือให้สามารถจัดหาวัสดุอปุกรณด์ังกล่าวได้อย่างต่อเน่ืองและถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมี 
  วัสดุอปุกรณส์าํรอง และหน่วยซ่อมบาํรงุที่ มีประสทิธภิาพ ทั้งน้ีโดยต้องได้รับงบประมาณในการ 
  ดาํเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง  
๔.๔.๔   หน่วยงานเล้ียงสตัว์ ต้องจัดการกาํจัดซากสตัว์และขยะปฏกูิล ด้วยวิธกีารที่ เหมาะสมที่ สามารถ

กําจัดทาํลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเช้ือโรค ไม่ให้ตกค้าง หรือแพร่กระจายเป็นอันตราย                 

ต่อสภาพแวดล้อม และสขุภาพ 
 

 

 
 

๔.๕    เทคนคิในการปฏิบติัต่อสตัว ์
๔ .๕ .๑ผู้ใช้สัตว์ ต้องกําหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติ ต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 

มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
๔.๕.๒ ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเล้ียงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทาํให้สัตว์ได้รับความ

เจบ็ปวด หรือเกดิความเครียด ในกรณีที่ ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ต้องแสดงเหตุผลทางวิชาการที่ ชัดเจน

ว่าไม่มีทางเลือกอื่ นแล้วและต้องระบุวิธีการบาํบัดหรือลดความเครียดและความเจบ็ปวดที่ เกดิขึ้นไว้ใน

โครงการที่ เสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันไว้ด้วย ทั้งน้ีการใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่ สัตว์จะได้รับ

ความเจบ็ปวดจนถงึตาย 
๔.๕.๓  ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้ เทคนิคพ้ืนฐานการปฏบิัติต่อสัตว์และมีความชาํนาญพร้อมในเร่ืองต่างๆ 

ดังน้ี 
๑) การจัดและควบคุมสตัว์ 
๒) การทาํเคร่ืองหมายบนตัวสตัว์ 
๓) การแยกเพศ 
๔) การให้สารทางปาก ผวิหนัง กล้ามเน้ือ เส้นเลือด ฯลฯ 
๕) การเกบ็ตัวอย่างเลือด อจุจาระ ปัสสาวะ ช้ินเน้ือ 
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 ๖) การทาํให้สตัว์สลบ 
๗) การทาํให้สตัว์ตายอย่างสงบ  
๘) การผ่าซากสตัว์ 

 
 

 แนวทางปฏิบติั 
๕. ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งบนัทึกขอ้มูล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ สัต ว์ ไ ว ้ เ ป็ น

หลกัฐานอย่างครบถว้น 

๕.๑ ผู้ใช้สตัว์ต้องดาํเนินการตามวิธกีารที่ เสนอไว้ในโครงการอย่าง

เคร่งครัด  
๕.๒ ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่ มาของสัตว์ วิธีการเล้ียง 

ระบบการป้องกนัการติดเช้ือ และสภาพแวดล้อมของสถานที่

เล้ียงสตัว์อย่างต่อเน่ือง  

 

ผูใ้ชส้ตัวต์อ้งปฏิบติัต่อสตัวต์รง

ต า ม วิ ธี ก า ร ท่ี เ ส น อ ไ ว้ ใ น

โครงการ และตอ้งจดบนัทึกไว้

เ ป็นหลักฐานอย่างละเ อียด 

ครบถว้น พร้อมท่ีจะเปิดเผย

หรือช้ีแจงไดทุ้กโอกาส 

๕.๓ ผู้ใช้สตัว์ต้องทาํบันทกึทุกคร้ังที่ มีการปฏบิัติต่อสตัว์ 
 

 

 

 

 

การกาํกบัและดแูลใหผู้ใ้ชส้ตัวป์ฏิบตัติามจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์

๑. ระดบัองคก์าร 

 ๑.๑ องค์การที่ มีการใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิต  ชีววัตถุ ควรมีคณะกรรมการ

อย่างน้อยหน่ึงชุด เพ่ือรับผดิชอบและจัดการในเร่ืองการใช้สตัว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์

ฯและแนวทางปฏบิัติที่ กาํหนดไว้ 
๑.๒   คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอกวงการ

หรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย  
๑.๓   หน้าที่ ของคณะกรรมการ  มี ดังน้ี 

๑.๓.๑ กาํหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเล้ียงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอน 

และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  
๑.๓.๒  พิจารณาโครงการที่ มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ               

ที่ มีผู้เสนอ ทั้งที่ ต้องการจะดาํเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการ

ที่ ต้องการดําเนินการภายในองค์การ และนําเสนอต่อผู้บริหารองค์การ เฉพาะโครงการ                 
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๑.๓.๓ ติดตามกํากับ ดูแลการใ ช้สัต ว์ ใ ห้ เ ป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ต่ อสัต ว์ โดยถูก ต้อง                 

ตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 
๑.๓.๔ จัดการให้หน่วยงานเล้ียงสัตว์ดําเนินการอย่างมีมาตรฐานตามที่ กาํหนดไว้ในจรรยาบรรณ            

การใช้สตัว์ฯ 
๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเล้ียงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงาน                

ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ 

๑.๓.๖ จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้และเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ ยวกบัการใช้

สตัว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ที่ ใช้สัตว์ และพนักงานเล้ียงสัตว์ เพ่ือให้

สามารถดาํเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 

 

 

 

 

๒. ระดบัชาติ 

 ๒.๑ สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง เพ่ือกาํกบัดูแลส่งเสริมและ

สนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพ่ืองานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ของทุกองค์การ 

เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ และแนวทางปฏบิัติ โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑.๑ มีอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงภายในองค์การ กรณีที่ มีการ
ร้องเรียนจาก ประชาชน สื่ อมวลชน วารสารที่ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่งให้

ทุนอดุหนุนการวิจัย 
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ปฏบิัติตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ อย่างเคร่งครัด 
๒.๑.๓ สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ใช้สตัว์ ในการกาํหนดรายละเอยีด

และแนวทางปฏบิัติสาํหรับการใช้และการเล้ียงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และ

งานผลิตชีววัตถุ ขององค์การ ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  
๒.๑.๔ แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงทางสงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณขีองประเทศ  
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๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆที่ ใช้สตัว์ จัดการประชุมสมัมนา อบรมวิธีการเล้ียงและ
วิธกีารใช้สตัว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  

๒.๑.๖ ประสานงานกับสาํนักงบประมาณ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้

รับทราบถึงความสาํคัญของการดําเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาํเนินงานอย่างมีประสทิธภิาพ  
๒.๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่โครงการที่

ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่าน้ัน 

          ๒.๒  กองบรรณาธิการของวารสารท่ีตีพิมพผ์ลงานวิจัย ควรกาํหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย             

เพ่ือพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วย  ข้อมูลที่ แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรมสตัว์ จาํนวนสตัว์ที่ ใช้ 
วิธีการเล้ียงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ              

ขององค์การให้ดําเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้ จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะ                 

ส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏบิัติถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯมาให้ครบถ้วนแล้ว 
 

 

 

 

 

 

คณะทํางานร่าง  “จรรยาบรรณการใชส้ตัว”์ 
(แต่งตั้งเม่ือวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๔๒) 

 
ดร.ประดน   จาติกวนิช 
รศ.นพ.เมืองทอง  แขมมณ ี
ศ.ดร.ชุมพล  ผลประมูล 
ดร.อดุม  จันทรารักษ์ศรี 
นายโรเจอร์  โลหนันทน์ 
นางเลียวนี  เวชชาชีวะ 
นายธเนศ  ต่วนชะเอม 

ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา 

นางทศันีย์  ธรานนท ์
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คณะอนุกรรมการกํากบัดูแลและส่งเสริมการปฏิบติัตาม “จรรยาบรรณการใชส้ตัว”์ 
(แต่งตั้งเม่ือวันที่ ๑๙ สงิหาคม – ๒๔ กนัยายน ๒๕๔๗) 

 
ดร.วทญัญู   ณ ถลาง 

ดร.ประดน   จาติกวนิช 
รศ.นพ.เมืองทอง  แขมมณ ี
ศ.ดร.ชุมพล  ผลประมูล 
ศ.ดร. นสพ. ดร. ณรงค์ศักดิ  ชัยบุตร์  
ศ.ดร.นสพ.พีระศักดิ จันทรปร์ ะทปี 

พระมโน  เมตตฺานนโฺท 
สพญ.วันทนีย์  รัตนศักดิ์ 
น.ส.วิศรา  ไชยสาลี 
ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา 
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