


เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 
 สภาวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 
เพ่ือใช้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับของสากล โดย
การคํานึงถึงชีวิตของสัตว์ การนําสัตว์มาใช้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจะทําให้
เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุดที่จะให้ผลงานได้แม่นยําสูงสุด 
ต้องปฏิบัติกับสัตว์โดยวิธีการที่ไม่ทําให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวดโดยไม่จําเป็น และต้องไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม   
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์น้ัน ผู้ใช้สัตว์ฯ ต้องเสนอโครงการขอ
ใช้สัตว์ให้คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ดําเนินการ โดยที่ คกส. จะพิจารณาถึงความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภา
วิจัยแห่งชาติ และหลักการ 3Rs – Reduction, Refinement, Replacement เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการนําสัตว์มาใช้
ในโครงการน้ันมีเหตุผลและความจําเป็นจริงๆ ไม่ทําให้สัตว์น้ันต้องสูญเสียชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์ มีการเลี้ยง
สัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ และไม่ทําให้สัตว์ต้องเจ็บปวดหรือทรมานโดยไม่จําเป็น และมั่นใจได้
ว่าการใช้สัตว์น้ันจะทําให้เกิดประโยชน์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ/หรือการพัฒนางานทางวิชาการได้จริง 
 อย่างไรก็ตาม คกส. ของแต่ละองค์กรหรือสถาบัน ย่อมมีความแตกต่างกัน และเพ่ือให้ คกส. สามารถ
พิจารณาโครงการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่เก่ียวข้อง สํานักงาน
มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้
จัดทํา “เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพ่ือให้ คกส. ของทุกองค์กร 
และสถาบัน ได้ใช้เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการสากล  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ของคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ของแต่ละสถาบัน 
2. เพ่ือให้ คกส. ของทุกองค์กร และสถาบัน ดําเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และ
หลักการสากล 

  

๑ 
 



เกณฑ์การพจิารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
ส่วนที่ 1 ให้ขอ้มูลโดยฝ่ายเลขานุการ 
 

ช่ือโครงการที่ขอใช้สัตว์    
รหัสโครงการ  
ประเภทของโครงการท่ีขอใช้สัตว์    โครงการฯ ใหม ่       

 โครงการฯ เดิม  O ขอต่อเวลา  O ขอแก้ไข 
ช่ือหัวหน้าโครงการที่ขอใช้สัตว์  
ช่ือผู้พิจารณา   

 
 
ส่วนที่ 2  ใหข้อ้มูลโดยผู้พิจารณา 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 เห็นชอบให้ดําเนินการ 
 ให้แก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  
 ให้แก้ไขและนาํมาพิจารณาใหม่ 
 ขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ไม่เห็นชอบ 

 

ส่วนที่ 3 การพิจารณาโครงการที่ขอใช้สัตว์ 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ   
หัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 

1.1 ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ    

1.2 แหล่งทุน    

1.3 ระยะเวลาที่รับทุน    

1.4   ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ  

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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2. ที่มา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ์ของโครงการฯ  
ข้อเสนอโครงการฯ ตอบคําถามเหลา่นี้หรอืไม่ ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่เก่ียวข้อง 

2.1  บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายโดยคนทั่วไป    

2.2  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่นําไปสูห่ลักการและเหตุผลเพียงพอสําหรับโครงการ    

2.3  วัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดเจน สอดคล้องกับช่ือเรื่องและวิธีการศึกษา    

2.4     แสดงถึงความสําคัญ/ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
3. การพิจารณาตามหลักจรรยาบรรณและหลักการ 3Rs    

ข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดแสดงถึงประเด็นเหลา่นี้หรือไม่ มี ไม่มี ไม่เกี่ยวข้อง 
3.1  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/หลักฐานที่แสดงว่าไม่มวิีธีการอ่ืนทดแทน

การใช้สัตว์  
   

3.2  หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธ์ุ คุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   

3.3  หลักการพิจารณากําหนดจํานวนสัตว์ที่เหมาะสมโดยใช้หลักการทางสถิติ    

3.4  ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการจัดการเพ่ือให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี  
ไม่เครียด  

   

3.5  เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน    

3.6  ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อกําหนด ระเบียบ และมาตรฐานทีเ่ก่ียวข้องทั้งของ
ประเทศไทยและสากล  

   

3.7     ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานท่ีเก่ียวข้องสําหรับการพิจารณา  

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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4. ระเบียบวิธวิีจัย 
4.1 ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์  

ความเหมาะสมของสัตว์ทีน่าํมาใช้ในโครงการ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 
4.1.1 ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ําหนัก สุขภาพ ความปลอดเช้ือ จํานวน 

แหล่งที่มาของสัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว ์
    

4.1.2 เหตุผลทีเ่ลือกใช้สัตวต์ามคุณสมบัติที่เลือก      
4.1.3     จํานวนสัตว์ทีใ่ช้มีความสอดคล้องตามหลักสถิต ิ
4.1.4 กรณีทีใ่ชสั้ตว์เปล่ียนแปลงพันธุกรรม มขี้อมูลเกีย่วกับลักษณะ

พันธุกรรมที่เปล่ียนแปลง และลักษณะพเิศษอื่นๆ และวิธีการเล้ียงดู  
    

4.1.5     กรณีทีใ่ชสั้ตว์ที่อยูใ่นสภาวะพิเศษ เช่น ตัง้ท้อง ให้นม ฯลฯ               
มีข้อมูลเกีย่วกับสัตว์ และวิธีการเล้ียงด ู

    การใช้สัตว์ป่า/สัตว์ธรรมชาติ/สัตว์เลี้ยง   
4.1.6 ชนิด สายพันธ์ุ แหล่งทีม่าของสัตว์ การดัก/จับสัตว์ การขนส่ง

สัตว์ และการดูแลสัตว์ 
    

4.1.7 ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง     

4.1.8     การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น มีใบอนุญาตใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ   

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 

4.2 การออกแบบการวิจัย (Experimental Design) 
ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

4.2.1 การใช้สถิติในการออกแบบวางแผนการวิจัย การคํานวณขนาด 
ตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มศึกษา และการวิเคราะห์ผล     

4.2.2 การแบ่งกลุ่มศึกษา     
4.2.3 ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ต้ังแต่เร่ิมจนถึงสิ้นสุดการทดลอง      
4.2.4     แผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ต้ังแต่เร่ิมต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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4.3 สิ่งท่ีนํามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคมี, สารก่อมะเร็ง, ยา, สมุนไพร, สารพิษ, adjuvant, อาหาร, 
น้ํา, สารชีวภัย, เชื้อรา, ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต, วัคซีน,สารกัมมันตรังสี เป็นต้น 

ความเหมาะสมของสิ่งทีน่ํามาศึกษาในสัตว์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

4.3.1 ข้อมูลของสิ่งที่นํามาศึกษา ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ      

4.3.2 ข้อมูลแสดงอันตราย วิธีการป้องกันอันตราย และการกําจัด
ทําลายหลังการใช้สารอันตราย ของสิ่งที่นํามาศึกษา     

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
 

4.4 วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) ควรเปน็วิธีการที่ไม่ทําให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด 
ความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

4.4.1 วิธีการและอุปกรณ์สําหรับการจับบังคับสัตว์ การจําแนกเพศ 
การทําเคร่ืองหมายบนตัวสัตว์ การปฏิบัติต่อสัตว์                 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ การอดน้ํา อดอาหาร  

    

4.4.2     ความต้องการพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ เช่น อดน้ํา อดอาหาร ฯลฯ  
4.4.3 วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารฯ      

4.4.4 วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง     

4.4.5 การตรวจติดตามอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการทดลอง     

4.4.6 การใช้อุปกรณ์พิเศษปฏิบัติการกับสัตว์     

4.4.7     บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ  

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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5. การผา่ตัด การปฏิบัติก่อน – หลังการผ่าตัด โดยเทคนคิปลอดเชือ้ 
ความเหมาะสมของการผา่ตัด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

5.1 ลักษณะของการผ่าตัด     
5.2     รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัด (ขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/

สารเคมี เพ่ือเตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและ
หลังการผ่าตัด และวิธีการดูแลสัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด)

    5.3 คณุสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด   

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
6. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain & Distress Alleviation)   

ความเหมาะสมของการบรรเทาความเครยีดและความเจ็บปวด เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

6.1 ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ อ้างอิง
ตามหลักสากล 

    

6.2 วิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด      
6.3 เหตุผลในการทําให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่มีการบรรเทาความ

เจ็บปวดให้แก่สัตว์  
    

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
  

๖ 
 



7. ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic) 
ความเหมาะสมของยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด  เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

ยาสลบ     
7.1 ชนิด ช่ือทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดทีใ่ช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง

ฤทธ์ิ อุปกรณ์ที่ใช้วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้ร่วมกับยาสลบ 
    

7.2     วิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม 
ยาระงบัความเจ็บปวด     
7.3 ชนิด ช่ือทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดทีใ่ช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง

ฤทธ์ิ อุปกรณ์ที่ใช้ 
    

7.4     การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
8. การนําสัตว์ไปใช้นอกสถานท่ี 

ความเหมาะสมของการนาํสตัว์ไปใช้นอกสถานท่ี เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

8.1 เหตุผลความจําเป็นที่ต้องนําไปใช้นอกสถานที่       
8.2     สถานที่ที่จะนําสัตว์ไปใช้  
8.3 ระยะเวลาท่ีจะนําสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่      
8.4 วิธีการเคลือ่นย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง      
8.5     วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้  

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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9. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint) 
ความเหมาะสมของจุดยุติการทดลอง เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

9.1  สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา     
9.2  เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง                      

(Early Endpoint) 
    

9.3  เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
(Humane Endpoint) 

    

9.4      เหตุผลความจําเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง 
(Death as an Endpoint) 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
10. การดําเนนิการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลงัการสิน้สุดโครงการ  

ความเหมาะสมของการดําเนินการกับสัตว์หลังสิ้นสุดโครงการ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ     
10.1 วิธีการ อุปกรณ์ สถานที ่และเหตุผล ทีท่ําให้สัตว์ตายอย่างสงบ

ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
    

10.2 วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์     
10.3 การนาํสตัว์ไปใช้ในโครงการอ่ืน     
10.4 อ่ืนๆ (วิธีการและเหตุผล)      

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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11.การผ่าซากสัตว์ (Necropsy) 
ความเหมาะสมของการผา่ซากสัตว์  เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

    11.1 วิธีการ อุปกรณ์ สถานที ่และการป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค ในการผ่าซากสัตว์ 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 

12. การกําจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal) 
ความเหมาะสมของการกําจัดซาก เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

    12.1 วิธีการเก็บ กําจัด และทําลายซากสัตว์ ช้ินเน้ือและวัสดุที่ใช้แล้ว 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค สารพิษ มลพิษ             
สู่สิ่งแวดล้อม 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
 
 
 
 
13. อุปกรณเ์พื่อป้องกันอันตรายกับผูป้ฏิบัติงาน การป้องกันการแพรก่ระจายของสารพิษ/เชื้อโรค 

ความเหมาะสมของอุปกรณป์้องกัน เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูล ไม่เก่ียวข้อง 

อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  13.1     
13.2 อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เช้ือโรค     
13.3     อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์ 

ความเห็นของผู้พิจารณา 
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แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

หลักการและเหตุผล 

 สภาวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2542 เพ่ือใช้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับของ
สากล โดยการคํานึงถึงชีวิตของสัตว์ การนําสัตว์มาใช้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
และจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุดที่จะให้ผลงาน
ได้แม่นยําสูงสุด ต้องปฏิบัติกับสัตว์โดยวิธีการที่ไม่ทําให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวดโดยไม่จําเป็น และต้องไม่ทําให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม   

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์น้ัน ก่อนการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ใช้สัตว์ต้องจัดทําข้อเสนอขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ที่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ 
(Proposal) เสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนการดําเนินการ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องนําเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือให้ คกส.
พิจารณาดูความสอดคล้องของข้อเสนอขอใช้สัตว์ กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์               
สภาวิจัยแห่งชาติและหลักการสากล เมื่อเห็นว่ามีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ และหลักการสากล คกส.
จึงจะให้ความเห็นชอบ และให้ “ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเล้ียงและใช้สัตว์” เพ่ือให้ ผู้ใช้สัตว์ที่ประสงค์
จะขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ นําใบรับรองฯน้ีแนบไปกับข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาให้
ทุนอุดหนุนต่อไป รวมท้ังใช้เป็นหลักฐานเพื่อตีพิมพ์ผลงานที่ใช้สัตว์ฯ ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันโดยสากล  

ปัจจุบัน สถาบันต่างๆ ได้จัดทําแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) เพ่ือให้ผู้ใช้สัตว์ได้
เสนอต่อ คกส.  แต่ยังมีความหลากหลาย และขาดความสมบูรณ์ในประเด็นการนําเสนอ ดังน้ันเพ่ือให้ทุก
หน่วยงานได้มีแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ คกส. สามารถ
พิจารณาโครงการได้อย่างถี่ถ้วนและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ สํานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของ
ประเทศในการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทํา “แบบฟอร์มข้อเสนอ
ขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆท่ีมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานในการจัดทําแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีข้อมูลที่สําคัญครบถ้วน สมบูรณ์ ต่อไป   
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการ 3Rs สําหรับให้ทุกองค์กรหรือสถาบันที่มีการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ใช้ในการจัดทําแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของ
องค์กรหรือสถาบัน  

 2. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สัตว์จัดทํารายละเอียด ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการ 3Rs ในการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่
กําหนด เสนอต่อ คกส. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะดําเนินการโครงการ 
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แบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์ประกอบด้วยประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี ้
1. ชื่อโครงการหลัก (Project / Proposal) (ถ้ามี) 
2. ชื่อโครงการทีข่อใช้สัตว์ (Animal Protocol) 
3.   โครงการฯ ใหม่       

  โครงการฯ เดิม รหสัโครงการ….....   
o ขอต่อเวลา ใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ (Certificate of Approval)  
o ขอแก้ไข  

o ผู้วิจัยหลัก 
o ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ 
o ระเบียบวิธีวิจัย 
o ขยายเวลา 
o อ่ืนๆ (ระบุ).................  

 
4. ชื่อหัวหนา้โครงการท่ีขอใช้สตัว์ (Name of Principal Investigator, PI) และประสบการณ์การใช้

สัตว์ 
5. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ (List of Co-Investigators) และประสบการณ์การใชส้ัตว์ 
6. ชื่อผู้ประสานงานโครงการและผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
7. ชื่อสัตวแพทย์ประจําหน่วย/สัตวแพทย์ประจําโครงการ  
8. ลักษณะของงานท่ีใช้สัตว์   

 งานวิจัย (Research) สาขา ......................... 
 งานทดสอบ (Testing / Monitoring) (ระบุ)  ....... 
 งานสอน (Teaching) (ระบุวิชา/ระดับช้ัน)  ................. 
 งานผลิตชีววัตถุ (Biological Production) (ระบุ)  ........... 
 งานสืบสายพันธ์ุและเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ (Animal Breeding) (ระบุ) ......................... 
 อ่ืนๆ (other) (ระบุ)………………………… 

9. แหล่งทุน/งบประมาณ (Funding Source/Budget) 
• แหล่งทุนที่ได้รบั ……………………………….  
• แหล่งทุนที่กําลังย่ืนเสนอขอ ……………………………….. 
• จํานวนเงิน .........................บาท 
• ระยะเวลาที่รับทุน …………………………………. 

10.  บทคัดย่อโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ (Executive Summary) 
11.  บทนํา และหลักการ (Background & Rationale)           
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12.  วัตถุประสงค ์(Objective) 
13.  ประโยชนข์องโครงการ  
14.  เหตุผลความจําเปน็ (Justification)  
• แสดงเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการโครงการ โดยมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

และหลักการ 3Rs พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 

15.  ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ 
16.  การใช้สัตว์ปา่/สัตว์ธรรมชาติ/สัตว์เลี้ยง   
17.  สถานทีเ่ลี้ยงและใชส้ัตว์ 
18.  ระบบการเลี้ยงสัตว์  
19.  การเลี้ยงสัตว์ แสดงข้อมูลและเหตุผล 
• อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสขุภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ  

20.  ระยะเวลาของโครงการใช้สตัว์ 
21.  ระเบียบวิธีวิจัย 

21.1 การออกแบบการวิจัย (Experimental Design) 
• ระบุสถิติที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การคํานวณขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ผล 
• การแบ่งกลุ่มศึกษา (Treatment/Experimental Group, Control Group) และจํานวนสัตว์ที่

ใช้ในแต่ละกลุ่ม 
• การทดลองกับสัตว์ (Experimental Protocol) 
• ระบุ แผนการใช้สัตว์ ต้ังแต่การสั่งสัตว์จนสิ้นสุดโครงการ 

21.2 สาร/วัสดุ/อุปกรณ์/เช้ือโรค/สารทําละลาย/สารเหนีย่วนํา/สารเสรมิฤทธ์ิ ที่นํามาศึกษาในสัตว์    
• ระบุถึง ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ  
• ระบุถึง อันตราย และวิธีป้องกันอันตราย วิธีการกําจัดสาร/สัตว์หลังการใช้ 

21.3 ระบุการปฏิบัติการพเิศษและ อุปกรณ์พิเศษท่ีใช้ปฏิบัติการกับสตัว์ (ถ้ามี) 
• ระบุสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการ ที่ใช้ปฏิบัติการพิเศษ 

21.4 วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) (ควรเป็นวิธีการท่ีไม่ทําให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด) 
• ระบุวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติการกับสัตว์  
• ระบุถึงวิธีการให้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สาร/วัสดุ/อุปกรณ์/เช้ือโรค/สารทําละลาย/สาร

เหน่ียวนํา ที่นํามาศึกษา ปริมาณของสาร ความถ่ีและช่วงเวลาที่ให้สาร    
• ระบุรายละเอียดของตัวอย่างที่เก็บจากตัวสัตว์ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมท้ังขนาดตัวอย่าง 

ความถี่และช่วงเวลาการเก็บตัวอย่าง 
• ระบุวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตามอาการผิดปกติของสัตว์ระหว่างการทดลอง   
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22.  การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน-หลังการผ่าตัด โดยเทคนคิปลอดเชื้อ 
• ระบุลักษณะของการผ่าตัด 
∗ Minor/Major Surgery 
∗ Survival/Non Survival Surgery 
∗ Single/Multiple Surgery 

• รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัด 
• ระบุช่ือและคุณสมบัติของนักวิจัยที่รับผิดชอบการผ่าตัด และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด 

23.  การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain & Distress Alleviation)   
• กําหนดระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ โดยอ้างอิงตามหลักสากล   
• ระบุวิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด  
• กรณีที่จําเป็นต้องทําให้สัตว์เจ็บปวดแต่ไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ ต้องระบุเหตุผลให้

ชัดเจน 

24.  ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic) 
• ระบุชนิด ช่ือทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดทีใ่ช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธ์ิ  
• ระบุวิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม  
• ระบุกรณีที่ใช้ยาสลบต่อเนื่องจากการผ่าตัดเพ่ือทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

25.  การนําสัตว์ไปใช้นอกสถานท่ี (ถ้ามี) 
• เหตุผลความจําเป็นที่ต้องนําไปใช้นอกสถานที่   
• สถานที่ที่จะนําไปใช้  
• ระยะเวลาที่จะนําสัตว์ไปใช้   
• วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง  
• วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้  

26.  จุดยุติการทดลอง  (Experimental Endpoint) 
26.1 จุดสิน้สดุการทดลองตามแผนการศกึษา 
26.2 Early Endpoint  

• ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง  
26.3 Humane Endpoint  

• ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือทําให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลอง
โดยไม่ต้องรอให้สัตว์ตายเอง 

26.4 Death as an Endpoint 
• ระบุเหตุผลความจําเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง 
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27.  การดําเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ  
 ทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
 นําสัตว์ไปใช้ในโครงการอ่ืน  
 อ่ืนๆ (ระบุวิธีการพร้อมเหตุผล) 

28.  การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia)   
• ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ทีท่ําให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับ พรอ้ม

หลักฐานอ้างอิง 
• ระบุวิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์ 

29.  การผ่าซากสตัว์ (Necropsy) (ถ้ามี) 
ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรค ในการผ่าซากสัตว์  • 

30.  การกําจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)  
ระบุวิธีการเก็บ กําจัด และทําลายซากสัตว์ ช้ินเน้ือและวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค สารพิษ มลพิษ สูส่ิ่งแวดล้อม 

• 

31.  อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผูป้ฏิบัติงาน การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค (ถ้ามี) 
• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  
• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เช้ือโรค 
• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 

คําอธบิาย/ข้อสังเกต/เหตุผล ของประเด็นที่ต้องกําหนดในแบบฟอรม์ข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

ประเด็น คําอธบิาย/ข้อสังเกต/เหตุผล 
1. ชื่อโครงการหลัก (Project / Proposal)         

(ถ้ามี) 
หมายถึง ช่ือโครงการใหญ่ทีม่โีครงการย่อยที่ใช้สัตว์ 
ทั้งน้ีอาจเป็นการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ 
การสอน การผลิตและบริการสัตว์ 

2. ชื่อโครงการทีข่อใช้สัตว์ (Animal Protocol) หมายถึง โครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ 

3.  โครงการ ฯ ใหม่       โครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ ที่
ยังไม่ เคยเสนอขอรับการอนุมั ติ  รวมถึง Pilot 
Project ด้วย 

 โครงการ ฯ เดิม รหสัโครงการ..……..   
o ขอต่อเวลา ใบรับรองการอนุมัติให้

ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ 
(Certificate of Approval)  

 

o ขอแก้ไข  
o ผู้วิจัยหลัก 
o ผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์ 
o ระเบียบวิธีวิจัย 
o ขยายเวลา 
o อ่ืนๆ (ระบุ).................  

โครงการเดิม หมายถึง โครงการท่ีเคยได้รับการ
อนุมัติมาแล้ว 

4. ชื่อหัวหนา้โครงการท่ีขอใช้สตัว์               
(Name of Principal Investigator, PI)  
และประสบการณ์การใช้สัตว์ 
 

หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์ควรมีประสบการณ์ใช้สัตว์
หรือการวิจัยในสัตว์ และผ่านการอบรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการเลี้ยงและใช้สัตว์   
 ระบุประสบการณ์การใช้สัตว์และหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

5. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ                                
(List of Co-Investigators)                        
และประสบการณ์การใช้สัตว์ 

 

ระบุรายช่ือและหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการที่
ใช้สัตว์ รวมท้ังผู้ปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (ถ้ามี) 
 สําหรับผู้ปฏิบัติการกับสัตว์ให้ระบุ ประสบการณ์
และการอบรมที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์
ด้วย 

6. ชื่อผู้ประสานงานโครงการและผู้รับผิดชอบ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ระบุรายช่ือผู้ที่ต้องการให้ติดต่อ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมช่องทางการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมล ฯลฯ 
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ประเด็น คําอธบิาย/ข้อสังเกต/เหตุผล 
7. ชื่อสัตวแพทย์ประจําหน่วย/สัตวแพทย์ประจํา

โครงการ  
หมายถึง สัตวแพทย์ที่ช่วยให้คําปรึกษาในการเลี้ยง
และใช้สัตว์ของโครงการท่ีใช้สัตว์น้ี  

8. ลักษณะของงานท่ีใช้สัตว์   
 งานวิจยั (Research) สาขา ......................... 
 งานทดสอบ (Testing / Monitoring) (ระบุ)…   
 งานสอน (Teaching) (ระบุวิชา/ระดับชั้น)…   
 ผลิตชีววัตถ ุ(Biological Production) (ระบุ)…  
 งานสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 

(Animal Breeding) (ระบ)ุ ......................... 
 อื่นๆ (other) (ระบุ)………………………… 

ลักษณะของงานท่ีเสนอขอใช้สัตว์ 

9. แหล่งทุน/งบประมาณ (Funding 
Source/Budget) 
• แหล่งทุนที่ได้รบั ……………………………….  

• แหล่งทุนที่กําลังย่ืนเสนอขอ ………………… 

• จํานวนเงิน .........................บาท 
• ระยะเวลาที่รับทุน …………………………………. 

ระบุแหล่งทุนที่ได้รับ หรือแหล่งทุนที่กําลังย่ืนเสนอขอ
ทุนพร้อมทั้งจํานวนเงิน และระยะเวลาที่รับทุน 

10. บทคัดย่อโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ 
(Executive Summary) 

นําเสนอภาพรวมของโครงการโดยสรุป เพ่ือให้ทราบ
ถึงหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการที่เก่ียวข้อง
กับสัตว์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11. บทนํา และหลักการ (Background & 
Rationale)  
          

ให้ข้อมูลทั่วๆ ไปจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องกับโครงการน้ีเพ่ือทําให้เข้าใจว่าเหตุใดจึง
ต้องทําโครงการน้ี ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสําคัญของโครงการและให้มั่นใจว่าไม่ทํางาน
วิจัยที่ซ้ําซ้อนและไม่มีวิธีอ่ืนทดแทนการใช้สัตว์แล้ว 
 ระบุเอกสารอ้างอิงที่ได้ทบทวน 

12. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุ วัต ถุประสงค์ที่ ต้องการให้ เกิด ข้ึนจากการ
ดําเนินงานโครงการน้ี โดยต้องสอดคล้องกับช่ือเรื่อง 
และวิธีการศึกษา 
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ประเด็น คําอธบิาย/ข้อสังเกต/เหตุผล 
13. ประโยชน์ของโครงการ         

 
แสดงให้เห็นว่าโครงการมีประโยชน์อย่างไรในการ
สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ 
การแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร สามารถ
นําไปประยุก ต์ ใ ช้ ในงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
สัตว์ สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ  

14. เหตุผลความจาํเปน็ (Justification)  แสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/
หลักฐานที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอ่ืนทดแทนการใช้สัตว์ แสดงเหตุผลความจําเป็นในการดําเนินการโครงการ 

โดยมีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 
และหลักการ 3Rs พร้อมระบุเอกสารอ้างอิง 

 แสดงให้เห็นถึงหลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธ์ุ  
คุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 แสดงถึงหลักการพิจารณากําหนดจํานวนสัตว์ที่
เหมาะสมโดยใช้หลักการทางสถิติ 
 แสดงถึงความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการ
เลี้ยงสัตว์เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ และเป็นการจัดการเพ่ือให้สัตว์ได้อยู่ดี
กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด  
 แสดงถึงเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน 
 แสดงถึงความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อกําหนด 
ระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทั้งของประเทศ
ไทยและสากล (ถ้ามี) 
 ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เก่ียวข้องสําหรับ
การพิจารณา (ถ้ามี)  

15. ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ 
 

ระบุชนิด สายพันธ์ุ เพศ อายุ นํ้าหนัก สุขภาพ 
ความปลอดเช้ือ จํานวน แหล่งที่มาและการขนส่ง
สัต ว์  พร้อมทั้ งระบุเหตุผลที่ เลือกใช้สัต ว์ตาม
คุณสมบัติที่ เลือก และจํานวนสัตว์ที่ ใ ช้มีความ
สอดคล้องตามหลักสถิติ 
 กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้ระบุข้อมูล

๙ 
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 กรณีที่ใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น ต้ังท้อง 
ให้นม ฯลฯ ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ และวิธีการ
เลี้ยงดู  

16. การใชส้ัตว์ป่า/สัตว์ธรรมชาติ/สัตว์เลี้ยง   
 

ระบุชนิด สายพันธ์ุ แหล่งที่มาของสัตว์ การจับสัตว์ 
การดูแลสัตว์ 
 กรณีที่ใช้สัตว์ป่าต้องระบุว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ประเภทใด 
 ระบุวิธีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
นโยบายที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
 การวิจัยที่ ใช้สัตว์ป่าต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ป่า
คุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ แสดงต่อ คกส. ก่อนจึง
จะดําเนินการได้ 

17. สถานทีเ่ลี้ยงและใช้สัตว์ 
 

ระบุสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์  
 ระบุสถานที่ปฏิบัติการกับสัตว์นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์

18. ระบบการเลี้ยงสัตว์  ระบุระบบการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
  ไม่เป็นระบบ/ปล่อยตามธรรมชาติ                       

(Non - conventional/ Natural Habitat) 
 ระบบด้ังเดิม (Conventional)  
 ระบบอนามัยเข้ม                                          
(Strict Hygienic Conventional, SHC) 
 ระบบปลอดเช้ือจําเพาะ                                   
(Specified Pathogen Free, SPF)  
 ระบบปลอดเช้ือสมบูรณ์ (Germ Free)  
 ระบบป้องกันสารอันตราย                             
(Biohazard Containment) 
 ระบบชีวนิรภัย                                             
Animal Biosafety Level (ABSL) 1, 2, 3, 4 
 อ่ืน ๆ ………… 

๑๐ 
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19. การเลี้ยงสัตว์ แสดงข้อมูลและเหตุผล ระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมสภาพแวดล้อม การ

ป้องกันการติดเช้ือ การป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ือโรคและสารพิษจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ
โครงการน้ี 

อธิบายถึงวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ดี กินดี มีสขุภาพดี ไม่
เครียด ไม่ติดเช้ือ  

 
 ระบุ ขนาด ชนิดของ กรง/ คอก  
 จํานวนสัตว์/กรง, ขนาดพ้ืนที่/ตัว (คํานึงถึงนํ้าหนัก
เมื่อเร่ิมต้นและนํ้าหนักที่จะเพ่ิมขึ้น เพ่ือกําหนด
ขนาดหรือประเภทกรงให้เหมาะสม) 
 ประเภท ชนิด และปริมาณอาหาร  วิธีการให้
อาหารและอาหารเสริม (ถ้ามี) แหล่งที่มาของ
อาหาร 
 ประเภทนํ้าด่ืม วิธีการป้องกันการติดเช้ือในนํ้า  
วิธีการให้นํ้า  
 ประเภทวัสดุรองนอน, ความถ่ีในการเปลี่ยนกรง 
เปลี่ยนวัสดุรองนอน 
 การเสริมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ 
(Environmental  Enrichment) (โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงกรณีแยกสัตว์เลี้ยงเด่ียว) 
 การให้แสงสว่าง การควบคุมแสง 
 การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน เสียง กลิ่น การ
ถ่ายเทอากาศ  
 การเลี้ยงสัตว์ในกรณีพิเศษ เช่น เมื่อใช้ Metabolic 
Cage, Individually Ventilated Cages (IVC), 
Isolator เป็นต้น 
 ระยะเวลาการพักสัตว์ก่อนการใช้สัตว์ 

20. ระยะเวลาของโครงการใช้สตัว์ 
 

ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้สัตว์พร้อมแนบ
แผนการใช้สัตว์ 
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21. ระเบยีบวิธีวิจัย  

21.1 การออกแบบการวิจัย (Experimental 
Design) 

ระบุสถิติที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย หลักการทาง
สถิ ติที่ ใ ช้คํ านวณขนาดตัวอย่าง  (จํานวนสัต ว์ 
จํานวนทรีทเม้นท์ จํานวนซ้ํา) และการวิเคราะห์ผล 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่า เป็นการใช้สัตว์ในจํานวนน้อย
ที่สุดและได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นยําสูงสุด
โดยใช้หลักการทางสถิติต้ังแต่ขั้นตอนการวาง
แผนการวิจัย  การคํานวณขนาดตัวอย่าง การ
แบ่งกลุ่มศึกษา จนถึงการวิเคราะห์ผล 

• ระบุสถิติที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การ
คํานวณขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ผล 

• การแบ่งกลุ่มศกึษา (Treatment/ 
Experimental Group, Control Group) 
และจํานวนสัตว์ที่ใช้ในแต่ละกลุ่ม 

• การทดลองกับสัตว์ (Experimental 
Protocol)   ระบุขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ต้ังแต่เริ่มจนถึง

สิ้ นสุ ดการทดลอง  อย่างสั้ นๆ  และนํ า เสนอ
รายละเอียดในข้อต่อๆไป  

• ระบุ แผนการใช้สัตว์ ต้ังแต่การสั่งสัตว์จน
สิ้นสุดโครงการ 

 แสดงแผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ต้ังแต่เร่ิมต้นถึง
สิ้นสุดโครงการ  

21.2 สาร/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ เชื้อโรค/สารทํา
ละลาย/สารเหนี่ยวนํา/สารเสริมฤทธ์ิ ที่
นํามาศึกษาในสัตว์    

• ระบุถึง ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ  

• ระบุถึง อันตราย และวิธีป้องกันอันตราย 
วิธีการกําจัดสาร/สัตว์หลังการใช้ 

ระบุสิ่งที่นํามาใช้ศึกษา เช่น สารเคม,ี สารก่อมะเร็ง, 
ยา, สมุนไพร, สารพิษ, Adjuvant, อาหาร, นํ้า,         
สารชีวภัย, เช้ือรา, ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสติ, วัคซีน,
สารกัมมันตรังสี เป็นต้น พร้อมระบุวิธีการป้องกัน
อันตราย และการกําจัด ทําลายหลังการใช้  

21.3 ระบุการปฏิบัติการพเิศษและ อุปกรณ์
พิเศษท่ีใชป้ฏิบัติการกับสัตว์ (ถ้ามี) 

อุปกรณ์พิเศษ เช่น เคร่ือง Ultrasound, MRI,        
X-Ray เป็นต้น  
 • ระบุสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และ

วิธีการ ที่ใช้ปฏิบัติการพิเศษ 
หากหน่วยงานไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ให้ระบุว่าจะใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างไร 

21.4 วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal 
Procedure) (ควรเป็นวิธีการที่ไม่ทําให้สตัว์เครียด
หรือเจ็บปวด) 

ระบุวิธีการและอุปกรณ์สําหรับ การจับบังคับสัตว์ 
การจําแนกเพศ การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว์ การ
ปฏิบัติต่อสัตว์ การเคล่ือนย้ายสัตว์ การอดนํ้า 
อดอาหาร  • ระบุวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติการกับ

สัตว์   ระบุความต้องการพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ เช่น  
อดนํ้า อดอาหาร ฯลฯ (คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์) • ระบุถึงวิธีการให้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้

สาร/วัสดุ/อุปกรณ์/เช้ือโรค/สารทําละลาย/  วิธีการให้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารฯ เช่น การ
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• ระบุรายละเอียดของตัวอย่างที่เก็บจากตัว
สัตว์ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมท้ังขนาด
ตัวอย่าง  ความถี่ และช่วงเวลาการเ ก็บ
ตัวอย่าง 

 

• ระบุวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ
ติดตามอาการผิดปกติของสัตว์ระหว่างการ
ทดลอง  

ระบุอาการผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนจากการทดลอง
พร้อมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจติดตาม

22. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน-หลังการผ่าตัด โดย
เทคนิคปลอดเชื้อ 

ให้รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัดน้ัน 
 ระบุขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/สารเคมี เพ่ือ
เตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและ
หลังการผ่าตัด โดยละเอียด และระบุวิธีการดูแล
สัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด 

• ระบุลักษณะของการผ่าตัด 
- Minor/Major Surgery 
- Survival/Non Survival Surgery 
- Single/Multiple Surgery 

• 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการผ่าตัด 
• ระบุช่ือและคุณสมบัติของนักวิจัยที่รับผิดชอบ

การผ่าตัด และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด 

ในกรณีผ่าตัดหลายคร้ัง ให้ระบุตําแหน่งในการ
ผ่าตัดแต่ละครั้ง  และช่วงห่างระหว่างการผ่าตัดแต่
ละครั้ง พร้อมให้เหตุผล 

23. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของ
สัตว์ (Pain & Distress Alleviation)   

ระบุวิธีการปฏิบัติกับสัตว์หรือสถานการณ์ที่อาจทํา
ให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด 
 • ระบุระดับของความเจ็บปวดโดยอ้างอิงจาก
ข้อกําหนดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น 
The United States Department of 
Agriculture (USDA) เป็นต้น 

กําหนดระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่
อาจเกิดขึ้นกับสัตว์ โดยอ้างอิงตามหลักสากล   

• ระบุวิธีการท่ีจะบรรเทาความความเครียดและ
ความเจ็บปวด  

 • กรณีที่จําเป็นต้องทําให้สัตว์เจ็บปวดแต่ไม่มี
การบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ ต้องระบุ
เหตุผลให้ชัดเจน 

ระบุวิธีการป้องกัน หลีกเลี่ยง แก้ไขและบรรเทา
ความเครียดและความเจ็บปวด 

24. ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด 
(Anesthetic, Analgesic) 

การเลือกใช้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวดควร
พิจารณาและคํานึงถึงระดับของความเจ็บปวด 
 • ระบุชนิด ช่ือทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่

ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธ์ิ  

อ้างอิงตามมาตรฐานสากลและ/หรือข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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• ระบุวิธีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการ

สลบที่เหมาะสม  

• ระบุกรณีที่ใช้ยาสลบต่อเน่ืองจากการผ่าตัด
เพ่ือทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

25. การนําสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ (ถ้าม)ี 
ระบุ 

• เหตุผลความจําเป็นที่ต้องนําไปใช้นอก
สถานที่   

• สถานที่ที่จะนําไปใช้  

• ระยะเวลาที่จะนําสัตว์ไปใช้   

• วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง  

• วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้  

 

26. จุดยุติการทดลอง  (Experimental 
Endpoint) 

  

26.1 จุดสิน้สดุการทดลองตามแผนการศกึษา กรณีที่การศึกษานั้นไม่ทําให้สัตว์เจ็บปวดทรมาน เมื่อ
ได้ผลการทดลองที่สมบูรณ์แล้วจึงยุติการทดลอง 

26.2 Early Endpoint  
ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการ
ทดลอง  

กรณีที่การศึกษาน้ันอาจทําให้สัตว์มีความผดิปกติที่จะ
ทําให้สัตว์ต้องเจ็บปวด ทรมาน ป่วย ต้องกําหนดจุด
ยุติการทดลองก่อนสิ้นสุดการทดลองตามแผนการ
ศึกษา  

26.3 Humane Endpoint  
ระบุเกณฑ์การพิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือ
ทําให้สัตว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลองโดย
ไม่ต้องรอให้สัตว์ตายเอง 

 

กรณีที่การศึกษาน้ันทําให้สัตว์ป่วยหรือเจ็บปวด
ทรมาน ให้กําหนดจุดยุติการทดลอง โดยไม่ต้องรอ
ให้สัตว์ทรมานจนตายเอง หรือสิ้นสุดโครงการ 
พร้อมเอกสารอ้างอิง  
 มีเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐาน/เอกสารอ้างอิง 

26.4 Death as an Endpoint  
ระบุเหตุผลความจําเป็นที่จะใช้การตายเป็น
จุดสิ้นสุดการทดลอง 
 
 

 

๑๔ 
 



๑๕ 
 

ประเด็น คําอธบิาย/ข้อสังเกต/เหตุผล 
27. การดําเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุด

โครงการ  
 ทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
 นําสัตว์ไปใช้ในโครงการอ่ืน  
 อ่ืนๆ (ระบุวิธีการพร้อมเหตุผล) 

กรณีที่จะนําสัตว์ไปใช้ในโครงการอ่ืนให้ระบุเหตุผล
พร้อมทั้งเสนอโครงการที่จะนําสัตว์ไปใช้ต่อ แนบมา
ด้วย 
 ระบุเหตุผลและวิธีการดําเนินการกับสัตว์หลังสิ้นสุด
โครงการ หากไม่ต้องการทําให้สัตว์ตาย 

28. การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia)   
• ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ที่

ทําให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐานท่ีเป็น
ที่ยอมรับ พร้อมหลักฐานอ้างอิง 

• ระบุวิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์ 

หากไม่ทําให้สัตว์ตายโดยวิธีที่ เ ป็นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากล ให้ระบุเหตุผลความจําเป็น 

29. การผ่าซากสัตว์ (Necropsy) (ถ้ามี) 
ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการป้องกันการ
แพร่กระจายของเช้ือโรค ในการผ่าซากสัตว์  

 

30. การกําจัดซากและของเสีย (Carcass and 
Waste Disposal)  

ระบุวิธีการเก็บ กําจัด และทําลายซากสัตว์ ช้ินเน้ือ
และวัสดุที่ใช้แล้ว เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
เช้ือโรค สารพิษ มลพิษ สูส่ิ่งแวดล้อม 

 

31. อุปกรณ์เพื่อปอ้งกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน 
การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/          
เชื้อโรค (ถ้ามี) 
• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อ

ผู้ปฏิบัติงาน  

• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
สารพิษ/เช้ือโรค 

• ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติงานกับสัตว์ 

กรณีที่มีการใช้เช้ือโรคหรือสารอันตรายในโครงการ ให้
ระบุอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตราย เช่น Personal 
Protective Equipment (PPE), Biosafety 
Cabinet, IVC เป็นต้น 

 

************************************************************ 


