
 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑ 

 

ค ำน ำ 
 “จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ฉบับนี้ คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ได้จัดท าและประกาศเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง หน้า 
๒๑- ๒๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
 “จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” นี้ จัดท าขึ้น โดยยึดถือ
ตามหลักการเดิมของ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ” ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท าและประกาศเผยแพร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(เดิมช่ือ “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่งชาติ” ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ปรับเปลี่ยน
ช่ือเป็น “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ”) โดยมีเนื้อหา
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับ
ดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทั้งงานวิจัย งานทดสอบ งาน
ผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย ได้ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม อันจะท าให้ได้รับผลงานที่มีความถูกต้อง
แม่นย า และเป็นที่ยอมรับของสากล  

 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “จรรยาบรรณการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และช่วยให้การด าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับของสากล อย่าง
ยั่งยืน ต่อไป  

คณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



 

๒ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

นิยาม 

จรรยำบรรณ  หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ 
เพื่ อ ให้การด าเนิน งานตั้ งอยู่ บนพื้ น ฐานของจริยธรรม  คุณ ธรรม 
มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

ผู้ใช้สัตว์ หมายความว่า บุคคลที่ ใช้หรือกระท าการใดๆ ต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่
ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ 
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย 
และ นักศึกษา  

ผู้เลี้ยงสัตว์ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผู้ผลิตสัตว์ หมายความว่า ผู้กระท าการใดๆ เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์ 
สืบสายพันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์  

คณะกรรมกำรก ำกับดูแล   หมายความว่า คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจ าสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าทีก่ ากับและดูแลการด าเนินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น 

โครงกำร หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอเพื่อขอ
อนุญาตใช้สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือ 
การเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับดูแล 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๓ 

 

จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์  
โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์

และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์  และ/หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสม
กว่า 

๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงควำมแม่นย ำของผลงำนโดยใช้สัตว์จ ำนวนน้อยที่สุด  
โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของ

สัตว์ที่จะน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้
สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 

๓. กำรใช้สัตว์ป่ำ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
โดยต้องใช้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได ้

๔. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลสถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบสถำนที่
ด ำเนินกำร  คณะกรรมกำรก ำกับดูแล  และบุคลำกรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องตระหนักว่ำสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีควำมรู้สึกเจ็บปวดและ
ตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์  

จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยง
สัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์
และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์
ทรมานน้อยที่สุด  

๕. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลประจ ำ ณ สถำนที่ด ำเนินกำร และผู้ผลิตสัตว์ ต้อง
บันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงครบถ้วน  

โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจด
บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 



 

๔ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์ 
(๑)  ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการ

อ่ืนที่ เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้  ผู้ ใช้สัตว์ต้องยอมรับและ
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา  

(๒) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่าง
ถี่ถ้วน และน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้
สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๓) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือ
เหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์
ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับดูแล 

(๔) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ ในกรณีที่ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์
ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที่มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป 
หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและ
สวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการ             
ที่น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ 
 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๕ 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงควำมแม่นย ำของผลงำนโดยใช้สัตว์จ ำนวนน้อยท่ีสุด 
(๑) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้

ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและ
สุขภาพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวน
น้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติ
ค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม  

(๓) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มี
ประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ  ทางพันธุกรรมคงที่  มีข้อมูลทางด้าน
พันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด  
สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็น
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการวาง
แผนการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 

๓. กำรใช้สัตว์ป่ำ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 

(๒) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 



 

๖ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

๔. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลสถำนที่ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
สถำนที่ด ำเนินกำร  คณะกรรมกำรก ำกับดูแล  และบุคลำกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องตระหนักว่ำสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มี
ควำมรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้   
 (ก) การจับและควบคุมสัตว์ 
 (ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
 (ค) การจ าแนกเพศ 
 (ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด 

(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ 
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 
(ช) การวางยาสลบสัตว์ 
(ฌ) การท าศัลยกรรม 

 (ญ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
 (ฎ) การชันสูตรซากสัตว์ 

(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจ

สุขภาพและความปลอดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ 
และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ 

 (ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่  
สอดคล้องกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้ 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๗ 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 

(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตาม 
ความต้องการของผู้ใช้ มีการตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของ
สัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่สากล
ยอมรับ  และต้องเปิด เผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อ
ผู้รับบริการ  

 (ง) ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ่ง
หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  
 ๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
 ๒)  ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ 

             ๓) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  
(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล   

(Animal Transportation Association, ATA)  ม า ต ร ฐ า น ก า ร 
ข น ส่ ง ท า ง อ า ก า ศ ส า ก ล  ( International Air Transport  
Association, IATA) หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ 

(๓) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์
ต า ม ม า ต ร ฐ า น วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ  (Standard Operating Procedure, SOP)                          
ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

(๔) คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนดอย่าง
เคร่งครัด  

(๕) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์  คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้
ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการ



 

๘ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   
ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด ได้แก่ 

 (ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
 (ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified pathogen free) 
 (ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) 
 (ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety 

level 1-4) 

๕. ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ำกับดูแลประจ ำ ณ สถำนที่ด ำเนินกำร และผู้ผลิตสัตว์ 
ต้องบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงครบถ้วน 

(๑) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ
ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 

ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ำกับดูแลประจ ำ ณ สถำนที่ด ำเนินกำร ต้อง
รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือ
บุคคลอ่ืนใด ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด  

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

๑๐ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ก  

สรุปหลักจรรยำบรรณกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

ผู้ใช้สัตว์ 

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๑ 

 “ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะ
กรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า” 

 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๑ ดังต่อไปนี้ 

  ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการ
อ่ืนที่ เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้  ผู้ ใช้สัตว์ต้อง
ยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา  
 

 ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น
อย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา 
ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

 ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้
สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่ 
 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑๑ 

 

ภำคผนวก ก  

จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อ
คณ ะกรรมการก ากับดู แลการด า เนิ นการต่ อสั ตว์ เพ่ื อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับดูแล 
 

 เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุด
โครงการ ในกรณีที่ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่าง
สงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที่มีความ
ประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน 
หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและ
ระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและสวัสดิภาพ
ที่ดีและไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการที่
น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
ก่อนที่จะด าเนินการ  

 กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๒ 

“ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อย
ที่สุด โดยผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพ
ของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ 
เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด” 
 
  



 

๑๒ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ก  

ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้
ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 

 ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและ
สุขภาพสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้
สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ 
โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 
 

 จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทาง
สถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม  
 

 การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มี
ประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูล
ทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการได้ทุก
รูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความ
ต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 
 

 ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็น
ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 
 

 ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการ
วางแผนการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 
 
  



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑๓ 

 

ภำคผนวก ก  

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๓ 

 “การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้
เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได”้ 

 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๓ ดังต่อไปนี้ 

 การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 
 

 การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๔ 

“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ด าเนินการ  คณะกรรมการก ากับดูแล  และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติ
ต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
การติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์
ทรมานน้อยที่สุด” 

 
 



 

๑๔ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ก  

ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ต้องมีทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

 การจับและควบคุมสัตว์ 

 การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 

 การจ าแนกเพศ 

 การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด 

 การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ  

 การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 

 การวางยาสลบสัตว์ 

 การท าศัลยกรรม 

 การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 

 การชันสูตรซากสัตว์ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑๕ 

 

ภำคผนวก ก  

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๕ 

 “ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิต
สัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส” 

 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๕ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ

ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 

 ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 

ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ ต้องรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ 
ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้ใช้สัตว์ 
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 

 

 

 

 



 

๑๖ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ก  
 

ผู้เลี้ยงสัตว ์

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๔ 

“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ด าเนินการ  คณะกรรมการก ากับดูแล  และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติ
ต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
การติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์
ทรมานน้อยที่สุด” 

ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๔ ดังต่อไปนี้ 

  ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์
ตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP)  
ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑๗ 

 

ภำคผนวก ก  

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๕ 

 “ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิต
สัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส” 

ผู้เลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๕ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ

ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 

 ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ก  
 

ผู้ผลิตสัตว ์

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๔ 

“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ด าเนินการ  คณะกรรมการก ากับดูแล  และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติ
ต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
การติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์
ทรมานน้อยที่สุด” 

ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจสุขภาพ
และความปลอดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และ
เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ 

 

 ให้มแีผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ 
สอดคล้องกับชนิดและสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้  

 
 
 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๑๙ 

 

ภำคผนวก ก  

 ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามความ
ต้องการของผู้ใช้ มีการตรวจสอบความคงท่ีของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น 
(generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และต้อง
เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ 

 

 ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ่งหรือ
มากกว่า ดังต่อไปนี้  

๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
๒)  ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ 
๓) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 

 

 ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล 
(Animal Transportation Association, ATA)  มาตรฐานการขนส่ง
ทางอากาศสากล (International Air Transport Association, IATA) 
หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ 

 

 

 

 

 

 



 

๒๐ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๕ 

 “ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิต
สัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ ใช้สัตว์
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส”ผู้ผลิต
สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ ๕ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ

ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 

 ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตสัตว์ ต้องรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ 
ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด ำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุมของผู้ผลิตสัตว์ 
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 

 
 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๒๑ 
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คณะกรรมกำรก ำกับดูแล, ผู้ก ำกับดูแล 
และผู้รับผิดชอบสถำนที่ด ำเนินกำรต่อสัตว์ 

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๔ 

“ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ด าเนินการ  คณะกรรมการก ากับดูแล  และบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มี
ความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติ
ต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์ การป้องกัน
การติดเชื้อ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์
ทรมานน้อยที่สุด” 

 คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
  

 ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้
ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้
ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด ได้แก่ 
 



 

๒๒ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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๑) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
๒) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified pathogen free) 
๓) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) 
๔) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal 

Biosafety level 1-4) 

กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ข้อที่ ๕ 

 “ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิต
สัตว์ ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์
ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส” 

ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ข้อที่ 
๕ ดังต่อไปนี้ 

 ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการ

ติดเชื้อ และสภาพแวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 

 ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 
 

ทั้งนี้ ผู้ก ำกับดูแลประจ ำ ณ สถำนที่ด ำเนินกำร ต้องรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลให้
ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด ำเนินกำร
ภำยใต้กำรควบคุมของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณตำม
ประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 
 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๒๓ 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรขอใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรขอใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ คณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถำบัน ต้องพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงกำร 
พิจารณาว่าหัวหน้าโครงการให้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่ 
๑.๑  ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ  
๑.๒  แหล่งทุน  
๑.๓  ระยะเวลาที่รับทุน  
๑.๔  ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 

๒. ที่มำ หลักกำร และเหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงกำรฯ 

พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการฯ ตอบค าถามเหล่านี้หรือไม่ 

๒.๑  บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายโดยคนทั่วไป 
๒.๒  มีข้อมูลพื้นฐานที่น าไปสู่หลักการและเหตุผลเพียงพอส าหรับโครงการ 
๒.๓  วัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดเจน สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวิธีการศึกษา 
๒.๔  แสดงถึงความส าคัญ/ประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 



 

๒๔ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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๓. กำรพิจำรณำตำมหลักจรรยำบรรณและหลักกำร 3Rs 

พิจารณาว่าข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดแสดงถึงประเด็นเหล่านี้หรือไม่ 

๓.๑  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/หลักฐานที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอ่ืน
ทดแทนการใช้สัตว์  

๓.๒  หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ คุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพทาง
สุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓.๓  หลักการพิจารณาก าหนดจ านวนสัตว์ที่เหมาะสมโดยใช้หลักการทางสถิติ 
๓.๔  ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการจัดการเพ่ือให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพ
ดี  ไม่เครียด  

๓.๕  เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน 
๓.๖  ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง 

ของประเทศไทยและสากล  
๓.๗  ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการพิจารณา 
 

๔. ระเบียบวิจัย 
 

๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 

พิจารณาความเหมาะสมของสัตว์ที่น ามาใช้ในโครงการ ในประเด็นต่อไปนี้ 
๔.๑.๑  ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก สุขภาพ ความปลอดเชื้อ จ านวน

แหล่งที่มาของสัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว์ 
๔.๑.๒  เหตุผลที่เลือกใช้สัตว์ตามคุณสมบัติที่เลือก 
๔.๑.๓  จ านวนสัตว์ที่ใช้มีความสอดคล้องตามหลักสถิติ 
 
 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๒๕ 
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๔.๑.๔  กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรม
ทีเ่ปลี่ยนแปลง และลักษณะพิเศษอ่ืนๆ และวิธีการเลี้ยงดู 

๔.๑.๕  กรณีที่ใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ เช่น ตั้งท้อง ให้นม ฯลฯ มีข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์ และวิธีการเลี้ยง 

 ในกรณีที่ใช้สัตว์ป่า สัตว์ธรรมชาติ หรือสัตว์เลี้ยง ให้พิจารณาเพิ่มเติม ใน
ประเด็นต่อไปนี้ด้วย 

๔.๑.๖  ชนิด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ การดัก/จับสัตว์ การขนส่งสัตว์ และ
การดูแลสัตว์ 

๔.๑.๗  ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

๔.๑.๘  การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องเช่น มี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ฯลฯ 

๔.๒ กำรออกแบบกำรวิจัย (Experimental Design) 

พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑  การใช้สถิติในการออกแบบวางแผนการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง 
การแบ่งกลุ่มศึกษาและการวิเคราะห์ผล 

๔.๒.๒  การแบ่งกลุ่มศึกษา  

๔.๒.๓  ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง  

๔.๒.๔  แผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 

  



 

๒๖ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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๔.๓ สิ่งท่ีน ำมำศึกษำในสัตว์ 

พิจารณาความเหมาะสมของสิ่งที่น ามาศึกษาในสัตว์ เช่น สารเคมี, สารก่อมะเร็ง, ยา, 
สมุนไพร, สารพิษ, adjuvant, อาหาร, น้ า, สารชีวภัย, เชื้อรา, ไวรัส, แบคทีเรีย, 
ปรสิต, วัคซีน, สารกัมมันตรังสี เป็นต้น ในประเด็นต่อไปนี้ 

๔.๓.๑  ข้อมูลของสิ่งที่น ามาศึกษา ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ   

๔.๓.๒  ข้อมูลแสดงอันตราย วิธีการป้องกันอันตราย และการก าจัดท าลายหลัง 
การใช้สารอันตราย ของสิ่งที่น ามาศึกษา 

๔.๔ วิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์  (Animal Procedure) 

พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) ควรเป็น
วิธีการที่ไม่ท าให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด ในทุกขั้นตอน 

๔.๔.๑  วิธีการและอุปกรณ์ส าหรับการจับบังคับสัตว์  การจ าแนกเพศ การท า
เครื่องหมายบนตัวสัตว์ การปฏิบัติต่อสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การอด
น้ า อดอาหาร  

๔.๔.๒  ความต้องการพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ เช่น อดน้ า อดอาหาร ฯลฯ  

๔.๔.๓  วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารฯ  

๔.๔.๔  วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

๔.๔.๕  การตรวจติดตามอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทดลอง 

๔.๔.๖  การใช้อุปกรณ์พิเศษปฏิบัติการกับสัตว์ 

๔.๔.๗  บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ 
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๕. กำรผ่ำตัด กำรปฏิบัติก่อน – หลังกำรผ่ำตัดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ 

กรณีท่ีต้องมีการผ่าตัดสัตว์ ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๕.๑  ลักษณะของการผ่าตัด 

๕.๒  รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด (ขั้นตอน วิธีการ อุปกรณ์ และยา/สารเคมี เพื่อ
เตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด และวิธีการดูแล
สัตว์ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด) 

๕.๓  คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด  

๖. กำรบรรเทำควำมเครียดและควำมเจ็บปวดของสัตว์                                 
(Pain and Distress Alleviation) 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้บรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดที่
อาจเกิดขึ้นแก่สัตว์ และเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าให้สัตว์เครียดหรือเจ็บปวด ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้  

๖.๑  ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่อาจเกิดข้ึนกับสัตว์ อ้างอิงตามหลักสากล 

๖.๒  วิธีการที่จะบรรเทาความความเครียดและความเจ็บปวด  

๖.๓  เหตุผลในการท าให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 
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๗. กำรใช้ยำสลบและยำระงับควำมเจ็บปวด (Anesthesia, Analgesia) 

กรณีที่มีการใช้ยาสลบหรือยาระงับความเจ็บปวด ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

 ยาสลบ 

๗.๑  ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง 
 ฤทธิ์ อุปกรณ์ที่ใช้วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้ร่วมกับยาสลบ 

๗.๒  วิธีการตรวจสอบว่าสัตวอ์ยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม  

 ยาระงับความเจ็บปวด 

๗.๓  ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคง    
 ฤทธิ์ อุปกรณ์ที่ใช้ 

๗.๔  การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือตามข้อก าหนดของส านักงาน 
 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

๘. กำรน ำสัตว์ไปใช้นอกสถำนที่ 
 

กรณีท่ีต้องน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ
ดังนี้ 
๘.๑  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าไปใช้นอกสถานที่  
๘.๒  สถานที่ที่จะน าสัตว์ไปใช้ 
๘.๓  ระยะเวลาที่จะน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที่   
๘.๔  วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง 
๘.๕  วิธีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้  
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๙. จุดยุติกำรทดลอง (Experimental Endpoint) 

การก าหนดจุดยุติการทดลอง ให้พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

๙.๑  สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา  

๙.๒  เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุดการทดลอง (Early Endpoint) 

๙.๓  เกณฑพิ์จารณาจุดสิ้นสุดการทดลองเพ่ือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Humane 
Endpoint) 

๙.๔  เหตุผลความจ าเป็นที่จะใช้การตายเป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง                
(Death as an Endpoint) 

๑๐. กำรด ำเนินกำรกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังกำรสิ้นสุดโครงกำรฯ 

 กรณีท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ   

ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑๐.๑  วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล ที่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตาม     
  มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

๑๐.๒  วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์  

 กรณีไม่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  

ให้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑๐.๓  การน าสัตว์ไปใช้ในโครงการอื่น  

๑๐.๔  อ่ืนๆ (วิธีการและเหตุผล)  
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๑๑. กำรผ่ำซำกสัตว์ (Necropsy) 
 

กรณีที่ต้องผ่าซากสัตว์ ให้พิจารณาความเหมาะสมของ วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และ
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการผ่าซากสัตว์ 

๑๒. กำรก ำจัดซำกและของเสีย (Carcass and Waste Disposal) 
 

พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ ชิ้นเนื้อและวัสดุที่
ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ  สู่สิ่งแวดล้อม 

๑๓. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรำยกับผู้ปฏิบัติงำน กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของ
สำรพิษ/เชื้อโรค 

กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของสำรพิษ/เชื้อโรค  พิจารณาความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑  อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  

๑๓.๒  อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค 

๑๓.๓  อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับสัตว์ 
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ตัวอย่ำง 

แบบฟอร์มกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรขอใช้สัตว์ 
เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ 

ส่วนที่ ๑ ให้ข้อมูลโดยฝ่ำยเลขำนุกำร 

ชื่อโครงกำรที่ขอใช้สัตว์  

รหัสโครงกำร  

ประเภทของโครงกำร 

ที่ขอใช้สัตว์ 

 โครงกำรฯ ใหม่ 

 โครงกำรฯ เดิม   ขอต่อเวลำ  

   ขอแก้ไข 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำร 

ที่ขอใช้สัตว์ 

 

ชื่อผู้พิจำรณำ  

ส่วนที่ ๒ ให้ข้อมูลโดยผู้พิจำรณำ 

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 

         เห็นชอบให้ด าเนินการ 
         ให้แก้ไขเล็กน้อยตามข้อเสนอแนะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
         ให้แก้ไขและน ามาพิจารณาใหม่  
         ขอข้อมูลเพิ่มเติม   
         ไม่เห็นชอบ   
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ส่วนที่ ๓ กำรพิจำรณำโครงกำรที่ขอใช้สัตว์ 

๑. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงกำร   

หัวหน้ำโครงกำรให้ข้อมูลเหล่ำนี้ครบถ้วนหรือไม่ ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน 
๑.๑ ประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการ   
๑.๒ แหล่งทุน   
๑.๓ ระยะเวลาที่รับทุน   
๑.๔ ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ   

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

๒. ที่มำ หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงกำรฯ 

ข้อเสนอโครงกำรฯ ตอบค ำถำมเหล่ำนี้หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้อง 
๒.๑ บทคัดย่อของโครงการ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายโดย
คนทั่วไป 

   

๒.๒  มีข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่หลักการและเหตุผล
เพียงพอส าหรับโครงการ 

   

๒.๓  วัตถุประสงค์ของการศึกษาชัดเจน สอดคล้อง
กับชื่อเรื่องและวิธีการศึกษา 

   

๒.๔  แสดงถึงความส าคัญ/ประโยชน์ของโครงการที่
มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ การสร้างองค์ความรู้
ใหม่ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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๓. กำรพิจำรณำตำมหลักจรรยำบรรณและหลักกำร 3 Rs 

ข้อเสนอโครงกำรมีรำยละเอียดแสดง 
ถึงประเด็นเหล่ำนี้หรือไม่ 

มี ไม่มี ไม่เกี่ยวข้อง 

๓.๑  เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้สัตว์และข้อมูล/
หลักฐาน ที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอื่นทดแทนการใช้สัตว์  

   

๓.๒  หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์ คุณภาพทาง
พันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

   

๓.๓  หลักการพิจารณาก าหนดจ านวนสัตว์ที่เหมาะสม
โดย ใช้หลักการทางสถิติ 

   

๓.๔  ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดการเลี้ยงสัตว์
เป็นระบบ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และเป็นการจัดการเพ่ือให้สัตว์ได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี  
ไม่เครียด 

   

๓.๕  เทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ถูกต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่างชัดเจน 

   

๓.๖  ความสอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและสากล 

   

๓.๗  ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการพิจารณา 

   

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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๔. ระเบียบวิธีวิจัย 
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 

ควำมเหมำะสมของสัตว์ 
ที่น ำมำใช้ในโครงกำร 

เหมำะ
สม 

ไม่ 
เหมำะ

สม 

ไม่มี 
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๔.๑.๑ ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก 
สุขภาพ ความปลอดเชื้อ จ านวน แหล่งที่มา
ของสัตว์ทดลอง และการขนส่งสัตว์ 

    

๔.๑.๒ เหตุผลที่เลือกใช้สัตว์ตามคุณสมบัติ 
ที่เลือก 

    

๔.๑.๓ จ านวนสัตว์ที่ ใช้มีความสอดคล้อง
ตามหลักสถิติ 

    

๔.๑.๔ กรณีที่ใช้สัตว์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 
มี ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ลั กษ ณ ะพั น ธุก รรมที่
เปลี่ยนแปลง และลักษณะพิเศษอ่ืนๆ และ
วิธีการเลี้ยงดู 

    

๔.๑.๕ กรณีท่ีใช้สัตว์ที่อยู่ในสภาวะพิเศษ 
เช่น ตั้งท้อง ให้นม ฯลฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สัตว์ และวิธีการเลี้ยงดู 

    

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๓๕ 

 

ภำคผนวก ค 
 

ควำมเหมำะสมของสัตว์ 
ที่น ำมำใช้ในโครงกำร 

เหมำะ
สม 

ไม่ 
เหมำะ

สม 

ไม่มี 
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

กำรใช้สัตว์ป่ำ/สัตว์ธรรมชำติ/สัตว์เลี้ยง       

๔.๑.๖ ชนิด สายพันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ 
การดัก/จับสัตว์ การขนส่งสัตว์ และการดูแล
สัตว์ 

    
 

๔.๑.๗ ประเภทของสัตว์ป่าคุ้มครอง     
๔ .๑ .๘ การปฏิ บั ติ ต ามบทบัญ ญั ติ ของ
กฎหมายและนโยบายที่ เกี่ยวข้อง เช่น มี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน 
ฯลฯ   

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
๔.๒ กำรออกแบบกำรวิจัย (Experimental Design)  

ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบกำรวิจัย 
เหมำะ

สม 

ไม่ 
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๔.๒.๑  การใช้สถิติในการออกแบบวาง
แผนการวิจัย การค านวณขนาด ตัวอย่าง 
การแบ่งกลุ่มศึกษา และการวิเคราะห์ผล 

    

๔.๒.๒  การแบ่งกลุ่มศึกษา     



 

๓๖ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ค 
 

ควำมเหมำะสมของกำรออกแบบกำรวิจัย 
เหมำะ

สม 

ไม่ 
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๔.๒.๓  ขั้นตอนการทดลองกับสัตว์ ตั้งแต่
เริ่มจนถึงสิ้นสุดการทดลอง 

    

๔.๒.๔  แผนการวิจัย แผนการใช้สัตว์ตั้งแต่
เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
๔.๓ ข้อมูลและควำมเหมำะสมของสิ่งที่น ำมำศึกษำในสัตว์ เช่น สารเคมี, สารก่อ

มะเร็ง, ยา, สมุนไพร, สารพิษ, adjuvant, อาหาร, น้ า, สารชีวภัย , เชื้อรา,  
ไวรัส, แบคทีเรีย, ปรสิต, วัคซีน, สารกัมมันตรังสี เป็นต้น  

ควำมเหมำะสมของสิ่งที่น ำมำศึกษำในสัตว์ 
เหมำะ

สม 

ไม่ 
เหมำะ

สม 

ไม่มี 
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๔.๓.๑ ข้อมูลของสิ่งที่น ามาศึกษา ชนิด 
แหล่งที่มา คุณสมบัติ ปริมาณ   

    

๔.๓.๒ ข้อมูลแสดงอันตราย วิธีการป้องกัน
อันตราย และการก าจัดท าลายหลังการใช้
สารอันตราย ของสิ่งที่น ามาศึกษา 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................  



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๓๗ 

 

ภำคผนวก ค 

๔.๔ วิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) ควรเป็นวิธีกำรที่ไม่ท ำให้สัตว์
เครียดหรือเจ็บปวด  

ควำมเหมำะสมของวิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์ 
เหมำะ

สม 

ไม่    
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๔.๔.๑ วิธีการและอุปกรณ์ส าหรับการจับ
บั ง คั บ สั ต ว์  ก า รจ า แ น ก เพ ศ  ก ารท า
เครื่องหมายบนตัวสัตว์ การปฏิบัติต่อสัตว์ 
การเคลื่อนย้ายสัตว์ การอดน้ า อดอาหาร 

    

๔.๔.๒ ความต้องการพิเศษในการเลี้ยงสัตว์ 
เช่น อดน้ า อดอาหาร ฯลฯ 

    

๔.๔ .๓  วิธีการและอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการ 
ให้สารฯ 

    

๔.๔.๔ วิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ตัวอย่าง 

    

๔.๔.๕ การตรวจติดตามอาการผิดปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการทดลอง 

    

๔.๔.๖ การใช้อุปกรณ์พิเศษปฏิบัติการกับ
สัตว์ 

    

๔.๔.๗ บุคลากรที่ใช้อุปกรณ์พิเศษ     

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 



 

๓๘ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ค 

๕. กำรผ่ำตัด กำรปฏิบัติก่อน – หลังกำรผ่ำตัด โดยเทคนิคปลอดเชื้อ 

ควำมเหมำะสมของวิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์ 
เหมำะ

สม 

ไม่    
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๕.๑ ลักษณะของการผ่าตัด     

๕.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด (ขั้นตอน 
วิธีการ อุปกรณ์  และยา/สารเคมี  เพ่ื อ
เตรียมการก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด
และหลังการผ่าตัด และวิธีการดูแลสัตว์ก่อน 
ระหว่าง และหลังผ่าตัด) 

    

๕.๓ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบการผ่าตัด       

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๓๙ 

 

ภำคผนวก ค 

๖. กำรบรรเทำควำมเครียดและควำมเจ็บปวดของสัตว์                                     
(Pain & Distress Alleviation) 

ควำมเหมำะสม 
ของกำรบรรเทำควำมเครียด 

และควำมเจ็บปวด 

เหมำะ
สม 

ไม่    
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๖.๑ ระดับความเครียดและความเจ็บปวดที่
อาจเกิดข้ึนกับสัตว์ อ้างอิงตามหลักสากล 

    

๖.๒ วิธีการที่จะบรรเทาความเครียดและ
ความเจ็บปวด 

    

๖.๓ เหตุผลในการท าให้สัตว์เจ็บปวดโดยไม่
มีการบรรเทาความเจ็บปวดให้แก่สัตว์ 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 
 



 

๔๐ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ค 

๗. ยำสลบและยำระงับควำมเจ็บปวด (Anesthetic, Analgesic) 

ควำมเหมำะสมของยำสลบ 
และยำระงับควำมเจ็บปวด 

เหมำะ
สม 

ไม่    
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่
เกี่ยวข้อง 

ยำสลบ     

๗.๑ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่
ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์ อุปกรณ์ท่ี
ใช้วางยาสลบรวมถึงยาที่ให้ร่วมกับยาสลบ 

    

๗.๒ วธิีการตรวจสอบว่าสัตว์อยู่ในระดับการ
สลบที่เหมาะสม 

    

ยำระงับควำมเจ็บปวด     

๗.๓ ชนิด ชื่อทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่
ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธิ์ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ 

    

๗.๔ การอ้างอิงตามมาตรฐานสากลหรือตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๔๑ 

 

  ภำคผนวก ค 

๘. กำรน ำสัตว์ไปใช้นอกสถำนที่ 

ควำมเหมำะสม 
ของกำรน ำสัตว์ไปใช้นอกสถำนที่ 

เหมำะ
สม 

  ไม่ 
เหมำะ 
  สม 

ไม่มี 
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๘.๑ เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องน าไปใช้นอก 
สถานที่   

    

๘.๒ สถานที่ที่จะน าสัตว์ไปใช้     
๘.๓ ระยะเวลาที่จะน าสัตว์ไปใช้นอก
สถานที ่  

    

๘.๔ วธิีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานที่
เลี้ยง 

    

๘.๕ วธิีการจัดการกับสัตว์หลังสิ้นสุดการใช้      

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

๙. จุดยุติกำรทดลอง (Experimental Endpoint)  

ควำมเหมำะสมของจุดยุติกำรทดลอง 
เหมำะ

สม 

  ไม่ 
เหมำะ 
  สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๙.๑  สิ้นสุดการทดลองตามแผนการศึกษา     
๙.๒  เกณฑ์การพิจารณาจุดยุติก่อนสิ้นสุด
การทดลอง  (Early Endpoint) 

    

๙.๓  เกณฑ์พิจารณาจุดสิ้นสุดการทดลอง
เพ่ือท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ  (Humane 
Endpoint) 

    



 

๔๒ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

  ภำคผนวก ค 
 

ควำมเหมำะสมของจุดยุติกำรทดลอง 
เหมำะ

สม 

ไม่ 
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๙.๔  เหตุผลความจ าเป็นที่จะใช้การตาย
เป็นจุดสิ้นสุดการทดลอง (Death as an 
Endpoint) 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

๑๐. กำรด ำเนินกำรกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังกำรสิ้นสุดโครงกำร  

ควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินกำรกับสัตว์ 
หลังสิ้นสุดโครงกำร 

เหมำะ
สม 

ไม่ 
เหมำะ 

สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

กำรท ำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ     

๑๐.๑  วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และเหตุผล 
ที่ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับ 

    

๑๐.๒  วิธีการตรวจสอบการตายของสัตว์     

๑๐.๓  กำรน ำสัตว์ไปใช้ในโครงกำรอ่ืน     

๑๐.๔  อ่ืนๆ (วิธีกำรและเหตุผล)     

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๔๓ 

 

  ภำคผนวก ค 

๑๑. กำรผ่ำซำกสัตว์ (Necropsy) 

ควำมเหมำะสมของกำรผ่ำซำกสัตว์ 
เหมำะ 
  สม 

  ไม่ 
เหมำะ 
  สม 

  ไม่มี   
 ข้อมูล 

    ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๑๑.๑  วิธีการ อุปกรณ์ สถานที่ และการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการ
ผ่าซากสัตว์ 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

๑๒. กำรก ำจัดซำกและของเสีย (Carcass and Waste Disposal)  

ควำมเหมำะสมของกำรก ำจัดซำก 
เหมำะ 
  สม 

  ไม่ 
เหมำะ 
  สม 

ไม่มี
ข้อมูล 

ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๑๒.๑ วธิีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ 
ชิ้นเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษสู่
สิ่งแวดล้อม 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 

 



 

๔๔ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

  ภำคผนวก ค 

๑๓. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรำยกับผู้ปฏิบัติงำน กำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของ
สำรพิษ/เชื้อโรค  

ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์ป้องกัน 
เหมำะ 
  สม 

ไม่ 
เหมำะ 

สม 

 ไม่มี
ข้อมูล 

   ไม่ 
เกี่ยวข้อง 

๑๓.๑ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

    

๑๓.๒ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของสารพิษ/เชื้อโรค 

    

๑๓.๓ อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติงานกับสัตว์ 

    

ควำมเห็นของผู้พิจำรณำ 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๔๕ 

 

ภำคผนวก ง  
 

คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ ๔๙  

แห่งพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 อธิบดีกรมประมง 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 เลขาธิการสัตวแพทยสภา 

 

 

 

 



 

๔๖ จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ 

 

ภำคผนวก ง  
 

คณะอนุกรรมกำรยกร่ำง กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ  
และข้อก ำหนดตำมที่ก ำหนดใน พระรำชบัญญัติสัตว์ 

เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์  โทณะวณิก 

 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ รองประธานคณะอนุกรรมการ 
ดร.ประดน  จาติกวนิช รองประธานคณะอนุกรรมการ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จอมจิน  จันทรสกุล อนุกรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล  ผลประมูล อนุกรรมการ 
ดร.ชวาล  ทัฬหิกรณ์ อนุกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวรรณเกียรติ  สว่างคุณ อนุกรรมการ 
ว่าที่พันตรีสมบัติ  วงศ์ก าแหง อนุกรรมการ 
นายโรเจอร์  โลหนันทน์ อนุกรรมการ 
นายวิศิษฏ์  วิชาศิลป์ อนุกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ  เลี่ยวศรีสุข อนุกรรมการ 
นางปาริชาติ  ทัพภะสุต อนุกรรมการ 
นายสุเทพ  ยิ้มละมุล อนุกรรมการ 
ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ วช. 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วช. ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วช. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 

จรรยาบรรณการด าเนนิการต่อสตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์ ๔๗ 

 

ภำคผนวก ง  
 

คณะท ำงำนมำตรฐำนข้อเสนอโครงกำรขอใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 

 
ดร.ประดน  จาติกวนิช 

 
ประธานคณะท างาน 

ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา ผู้ท างาน 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล  ผลประมูล ผู้ท างาน 
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพา  คู่คงวิริยพันธุ์ ผู้ท างาน 
สัตวแพทย์หญิงเรวดี  บุตราภรณ์ ผู้ท างาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนรินทร์  เทพาวราพฤกษ์ ผู้ท างาน 
ดร.ทัดขวัญ  มธุรชน ผู้ท างาน 
นายเชษฐพงษ์  บุตรเทพ ผู้ท างาน 
นางสาวอาภากร  ชัยสุริยา ผู้ท างานและเลขานุการ 
นางสาวรังสิวรรณ  เพชรอินทร์ ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวชุติมา  เภตรา ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


