๑
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ
บทนา
นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจานวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกนามาใช้ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์
ความจาเป็นที่จะต้องใช้สัตว์เพื่อการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆกรณียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะนามาใช้
ทดแทนได้ดีกว่า หรือดีเท่า
อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้ สัตว์จานวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ ไม่คานึงถึง
ชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่คานึงว่าวิธีการที่นามาใช้จะทาให้เกิดความทรมานและ
สร้ างความเจ็ บ ปวดแก่สั ตว์ห รื อไม่ ไม่คานึงถึงความกดดันที่สั ตว์ได้รับเนื่องจากถู กกั กขัง สู ญเสี ย อิส รภาพ
และไม่คานึงถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าที่ถูกนาออกจากป่ามาใช้โดยไม่มีการเพาะขยายพันธุ์เพิ่ม ด้วยเหตุนี้
กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า จึงต่อต้านในรูปแบบต่างๆ
บางครั้งมีการทาลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกับเสียเลือดเนื้อและชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผู้รักษากฎหมาย
จึงกาหนดมาตรการต่างๆขึ้นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบังคับใช้ เช่น ประเทศอังกฤษเป็น
ประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ขึ้ น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ และปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์ในงานวิจัยที่
เข้มงวดที่สุด
องค์กรระหว่างประเทศคือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for
International Organization of medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ใช้สัตว์ทดลอง
และกลุ่มผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้จัดทาข้อสรุปเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International Guiding Principles for
Biomedical Research Involving Animals) ซึ่งหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลี ย ได้
น ามาใช้ เป็ นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุ มการใช้ สั ตว์ ทดลองในประเทศของตนอย่ า งได้ ผ ล
จรรยาบรรณดังกล่าวได้นาไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ขึ้นอย่างหลากหลาย และ
นาไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น
จรรยาบรรณนี้ยังได้นาไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์แต่ละชนิด
โดยเฉพาะเพื่อลดความทรมานของสัตว์ลง ขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะนาวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์
ด้านคอมพิว เตอร์ และ In vitro biological system มาใช้แทนการใช้สั ตว์ เพื่อลดจานวนการใช้สัตว์ล ง แต่
วิธีการเหล่านี้ได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี

๒
นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดู
และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ เป็ น ตั ว แปรที่ ส าคั ญ ต่ อ ผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติ ว่ า ด้ ว ย
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้แนะนา
ให้นักวิจัย รายงานปัจจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสารที่ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานที่เสนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น รวมทั้งเสนอ
ให้แหล่งทุนอุดหนุน การวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้สัตว์ที่ได้เสนอไว้
ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นอย่างดี
ในปั จ จุ บั น วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่ห ยุดยั้ง มีผู้ ใช้สั ตว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจานวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้
การดาเนิน งานดังกล่ าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนด
"จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง
ต่อไป
นิยาม
“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ ที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกใน
สาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ ของ
สาขาวิชาชีพของตน
“สัตว์”

หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า

“สัตว์ทดลอง” หมายถึง สัตว์ที่ถูกนามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซึ่งมนุษย์นามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ ในเชิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา
“สัตว์ป่า”

หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือดารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ

“ผูใ้ ช้สัตว์”

หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทุกสาขา

“องค์การ”

หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และ
องค์กรต่าง ๆ

“จรรยาบรรณการใช้สัตว์ หมายถึงหลักเกณฑ์ที่ผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีว
วัตถุเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกสาขา ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ การดาเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการ
ดาเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

๓
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งใช้ สั ต ว์ เ ฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ้ ว นแล้ ว ว่ า เป็ น ประโยชน์ แ ละจ าเป็ น สู งสุ ด
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า
๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด
ผู้ ใช้สั ตว์จ ะต้อ งคานึ งถึงคุณสมบั ติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุ ขภาพของสั ตว์ที่จะนามาใช้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จานวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
๓. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
การนาสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระทาเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์
ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
๔. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ว่า สั ต ว์ มี ค วามรู้สึ ก เจ็ บปวดและมี ค วามรู้ สึ ก ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อม
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดย
ไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน
๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน
ผู้ ใช้สั ตว์ต้องปฏิบั ติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส

๔
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ
1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จาเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยง
๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของ
ไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้
ชีวิตสัตว์
สัตว์อย่าง
พร่าเพรื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนัก
ผู้ใ ช้สัต ว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณี ที่ไ ด้
พิจ ารณาอย่า งถี ่ถ ้ว นแล้ว ว่า เป็น ถึงคุณค่า
ของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลักศาสนา
ประโยชน์แ ละจ าเป็น สูง สุด ต่อ การ
พัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ของมนุษ ย์แ ละ
สัต ว์แ ละ/หรือ ความก้า วหน้า ทาง 1.2 ก่อนการใช้สั ตว์ ผู้ ใช้สั ตว์ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และนาข้อมูลที่
วิชาการ และได้พิจ ารณาอย่างถี่ถ้วน
แล้วว่า ไม่มีวิธีการอื่น ที่เ หมาะสมเท่า มีอยู่แล้ว
มาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อให้
หรือเหมาะสมกว่า
การใช้สัตว์
มีประสิทธิภาพสูงสุด

1.3 ก่ อ น ก า ร ใ ช้ สั ต ว์ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ ง น า เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง แ ผ น ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อ น
การใช้ พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์
และ/หรื อ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและข้ อ มู ล หลั ก ฐาน หรื อ เหตุ ผ ลที่ แ สดงว่ า ไม่ มี วิ ธี ก ารอื่ น
ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น
1.4 เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ผู้ใช้สัตว์ต้องดาเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จาเป็นต้องให้สัตว์นั้นมีชีวิต อยู่
ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ในโครงการที่นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะดาเนินโครงการและต้องรับผิดชอบ เลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเอง
โดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ

๕

แนวทางปฏิบัติ
๒.๑
กรร
๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยา และ
ของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด
ผู้ใช้สัตว์จะต้องคานึงถึงคุณสมบัติทาง
พันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของ
สัตว์ ที่จะนามาใช้ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้
สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จานวนที่น้อย
ที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้องแม่นยา
มากที่สุด

ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุ
มและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์

๒.๒
ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่
มี คุ ณ สมบั ติ ท างพั น ธุ ก รรมตรงกั บ วั ต ถุ ป ร ะสงค์ แ ละ
เป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุดที่ จ ะ
ให้ผลงานถูกต้อง แม่นยา และเป็นที่ยอมรับ โดย
การ
ใช้
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ค านวณหาจ านวนตั ว อย่ า งที่
เหมาะสม

๒.๓ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ และมีคุณสมบัติ
ทางพัน ธุกรรมคงที่ มีข้อมูล ทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้ บริการได้
ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้าหนัก และจานวนสัตว์ ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์
อย่างต่อเนื่อง
๒.๔ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ Strict Hygienic Conventional
๒.๔.๒ Specified Pathogen Free
๒.๔.๓ Germ Free
๒.๕ ผู้ใช้สัตว์ ควรนาสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้เฉพาะในกรณีที่จาเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น
๒.๖ ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ การวางแผนการวิจัย
และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ

๖
๓. การใช้ สั ต ว์ ป่ า ต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ แนวทางปฏิบัติ
กฎหมายและนโยบายการอนุรั กษ์
สัตว์ป่า
๓.๑ ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณี
ที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการ
การนาสัต ว์ป่า มาใช้ ควรกระทา อื่นหรือใช้สัตว์อื่นทดแทนได้
เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นต่อการ
ศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์ ๓.๒ ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ป่ า ในการศึ ก ษาวิ จั ย จะต้ อ ง
ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
สั ต ว์ ป่ า นั้ น จ ะ ต้ อ ง ไ ม่ ขั ด ต่ อ
นโยบาย การอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง
กฎหมายและนโยบายการอนุรั กษ์
ครบถ้วนและเคร่งครัด
สัตว์ป่า

๔. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์ แนวทางปฏิบัติ
๔.1 การขนส่ ง สั ต ว์ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารใช้ สั ต ว์ ท ดลอง และ
เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์
หน่วยงาน ที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองต้องร่วมกันจัดการให้มี
ผู้รับผิดชอบดูแล ให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน้า หรือ
ผู้ใ ช้สัตว์ต้ อ งตระหนัก ว่า สัต ว์ มี
ทางอากาศ มีผลกระทบ ต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์
ค ว า ม รู้ สึ ก เ จ็ บ ป ว ด แ ล ะ มี
น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด (โดย
ค ว า ม รู้ สึ ก ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ให้ มี ร ะบบควบคุ ม อุ ณ หภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบ
สภาพแวดล้ อ ม เช่ น เดี ย วกั บ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ภาชนะบรรจุ สั ต ว์ ที่ แ ข็ ง แรงมั่ น คง
มนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัต ว์ด้ วย
ป้องกันสั ตว์ห ลบหนีได้ และมีพื้นที่ให้ สั ตว์เคลื่ อนไหวได้
ความระมั ด ระวั ง ทุ ก ขั้ น ต อน
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสากล)
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารขนส่ ง การใช้ วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ใ นการเลี้ ย งสั ต ว์ การ
จั ด ก า ร ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง
และการปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้
สั ต ว์ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ จ็ บ ป ว ด
ความเครี ย ด หรื อ ความทุ ก ข์
ทรมาน

๗
๔.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเชื้อ มีการควบคุ มอุณหภูมิ
ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียง ให้คงที่ และเหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์
๔.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
๔.๓.๑ กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้และถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากลที่กาหนดไว้สาหรับชนิด ขนาด และจานวนสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบที่จะ
ทาให้ สั ตว์บ าดเจ็ บ และต้อ งทาด้ว ยวัส ดุที่ คงทนต่ อสารเคมี หรือความร้อนที่ใช้ใ นการ
ป้องกันการติดเชื้อ
๔.๓.๒ วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคุณสมบัติที่ซึมซับน้าแล้ว ไม่
เปื่อยยุ่ย และต้องปลอดจากสารพิษและเชื้อโรค
๔.๓.๓ สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้าที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค สารพิษ และสารที่ก่อมะเร็ง ต้อง
ได้รับอาหารและน้ากินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหารต้องมี
ส่วนประกอบของ โปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน เหมาะสม
กับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
๔.๔ การจัดการ
๔.๔.๑ หน่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ต้ อ งเลี้ ย งสั ต ว์ ต ามระบบการเลี้ ย ง แบบ Strict Hygienic
Conventional หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบ
หนึ่ง อย่างต่อเนื่อง และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อ โดยดาเนินการตาม
ระบบดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
๔.๔.๒ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่มีพื้นความรู้และประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้
มาตรฐาน
๔.๔.๓ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การ
ป้องกันสัตว์ติดเชื้อ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตายอย่าง
สงบในกรณีที่จาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์สารอง และหน่วยซ่อมบารุงที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง
๔.๔.๔ หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการกาจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่
สามารถก าจั ด ท าลายสารกั ม มั น ตรั ง สี สารพิ ษ และเชื้ อ โรค ไม่ ใ ห้ ต กค้ า ง หรื อ
แพร่กระจายเป็นอันตราย ต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ

๘
๔.๕ เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์
๔.๕.๑ ผู้ ใช้สั ตว์ ต้องกาหนดแผนงานและวิธี ก ารปฏิ บัติ ต่ อสั ตว์ อ ย่า งถู ก ต้ อง สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน
๔.๕.๒ ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ทาให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดงเหตุผล
ทางวิ ช าการที่ ชั ด เจนว่ า ไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น แล้ ว และต้ อ งระบุ วิ ธี ก ารบ าบั ด หรื อ ลด
ความเครี ย ดและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของ
สถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่สัตว์จะได้รับความเจ็บปวดจนถึงตาย
๔.๕.๓ ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมีความชานาญพร้อมในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
๑) การจัดและควบคุมสัตว์
๒) การทาเครื่องหมายบนตัวสัตว์
๓) การแยกเพศ
๔) การให้สารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ
๕) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ
๖) การทาให้สัตว์สลบ
๗) การทาให้สัตว์ตายอย่างสงบ
๘) การผ่าซากสัตว์
แนวทางปฏิบัติ
๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการ
๕.๑ ผู้ใช้สัตว์ต้องดาเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ
ปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
อย่างเคร่งครัด
อย่างครบถ้วน
๕.๒ ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการ
เลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้อม
ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ต รง
ของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง
ตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ
๕.๓ ผู้ใช้สัตว์ต้องทาบันทึกทุกครั้งที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์
แ ล ะ ต้ อ ง จ ด บั น ทึ ก ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน
พร้ อมที่จ ะเปิด เผยหรื อชี้ แ จงได้
ทุกโอกาส

๙
การกากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๑. ระดับองค์การ
๑.๑ องค์ ก ารที่ มี ก ารใช้ สั ต ว์ ใ นงานวิ จั ย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ ควรมี
คณะกรรมการอย่ างน้ อยหนึ่ งชุ ด เพื่ อรั บผิ ดชอบและจั ดการในเรื่ องการใช้ สั ตว์ ให้ เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯและแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
๑.๒ คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบริหารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอกวงการ
หรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย
๑.๓ หน้าที่ของคณะกรรมการ มี ดังนี้
๑.๓.๑ กาหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งาน
สอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
๑.๓.๒ พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ
ที่มีผู้เสนอ ทั้งที่ต้องการจะดาเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ต้องการดาเนินการภายในองค์การ และนาเสนอต่อผู้บริหารองค์การ เฉพาะ
โครงการ ที่มีแผนปฏิบั ติการถูก ต้อ งสอดคล้ องกั บจรรยาบรรณการใช้ สั ตว์ ฯ ซึ่ งจะ
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
๑.๓.๓ ติ ด ตามก ากั บ ดู แ ลการใช้ สั ต ว์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ โ ดยถู ก ต้ อ ง
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
๑.๓.๔ จั ด การให้ ห น่ ว ยงานเลี้ ย งสั ต ว์ ด าเนิ น การอย่ า งมี ม าตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
จรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ
๑.๓.๕ สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
๑.๓.๖ จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยง
สัตว์ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ระดับชาติ
๒.๑ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อกากับดูแลส่งเสริม
และสนับสนุน ให้การใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ ของทุก
องค์การ เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในองค์การ กรณีที่มี
การร้องเรียนจาก ประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่งให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
๒.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ใช้สัตว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด

๑๐
๒.๑.๓ สนั บ สนุ น และเสนอแนะแก่ อ งค์ ก าร ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ ใ ช้ สั ต ว์ ในการก าหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติสาหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ขององค์การ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
๒.๑.๔ แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สั ตว์ฯให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ
๒.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆที่ใช้ สัตว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการเลี้ยง
และวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
๒.๑.๖ ประสานงานกับสานักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ ให้ได้
รับทราบถึงความสาคัญของการดาเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอแก่การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๗ ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่โครงการที่
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น
๒.๒ กองบรรณาธิการของวารสารที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรกาหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วย ข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรมสัตว์ จานวนสัตว์ที่ใช้
วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขององค์การให้ดาเนิน การวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้ จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะ
ส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯมาให้ครบถ้วนแล้ว
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ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เป็ น การสมควรกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพและการได้ รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากทรั พยากรชีวภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎหมาย
ลาดับรองเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ (๔) แห่งระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ” หมายความว่า การเข้าไปเก็บ หรือรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อนา
ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้ประโยชน์
“หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือกฎหมายอื่นตามที่
กอช. กาหนด
“หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
ศึกษา หรือวิจัย หรือเผยแพร่ หรือครอบครอง หรือจาหน่าย ทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย“ชุมชนท้องถิ่น”
หมายความว่า ชุมชนที่มีการอบรมสั่งสอนหรือชักจูงให้อนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น
ของตนอย่างยั่งยืน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพนั้น
สืบต่อกันมา
“หนังสืออนุญาต” หมายความว่า เอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ
“ข้อตกลง” หมายความว่า ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
จากทรัพยากรชีวภาพ
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ข้อ ๔ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพซึ่ง
มิได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไว้โดยเฉพาะ จะอนุญาตให้มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ได้ เมื่อได้รับคาขอรับหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามแบบที่ กอช.กาหนด และได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
คาขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ กอช. กาหนด
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอตามข้อ ๔ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือ
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีที่เอกสารหรือ
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบเพื่อดาเนินการภายในเวลาที่
กาหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพใดมีแหล่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นใด ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอสอบถามความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่ให้ความเห็น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาคาขอรับหนังสืออนุญาต
ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคาขอรับหนังสืออนุญาตพิจารณาคาขอรับหนังสืออนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รั บคาขอรั บหนังสื ออนุญาต หรือนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานและ
รายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๘ กรณีที่หน่ วยงานของรั ฐเห็ นควรอนุ ญาต ให้ แจ้งให้ ผู้ ยื่ นคาขอรั บหนั งสื ออนุ ญาตส่ งแผนงาน
โครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานของรัฐนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้วให้หน่วยงานของรัฐ
นั้ น จั ดทาข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ
ระหว่างหน่ ว ยงานของรั ฐกับ ผู้ได้รั บ อนุ ญาตนั้นและออกหนังสื ออนุญาตตามแบบที่ กอช. กาหนด และให้
หน่วยงานของรัฐส่งสาเนาข้อตกลงและหนังสืออนุญาตให้ กอช. ด้วย
ข้อ ๙ ในกรณีที่การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเป็นไปเพื่อการศึกษาวิจัย ค้นคว้า หรือทดลองทางวิชาการ
ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์จะต้องยื่นหนังสือ
รับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็น การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการดังกล่าวพร้อมกับการยื่นคาขอรับ
หนังสืออนุญาตด้วย และเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ถ้าหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตเห็นสมควร
จะไม่ทาข้อตกลงตามข้อ ๘ ก็ได้
ข้อ ๑๐ หนังสืออนุญาตและข้อตกลงตามข้อ ๘ ให้มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี การขอขยายระยะเวลา
การอนุญาตให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ และให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตออกไปได้อีก
ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี โดยให้หน่วยงานของรัฐออกหนังสืออนุญาตให้ใหม่ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

๑๓

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มีนาคม ๒๕๕๔

หนั งสื ออนุ ญาตสิ้ น ผลก่ อนครบกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เมื่ อหน่ว ยงานของรัฐ ที่ ได้ อ อกหนั ง สื อ
อนุญาตเพิกถอนหนังสืออนุญาตเพราะเหตุที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือมีกรณีอื่นที่
หน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตตกลงกัน
ข้อ ๑๑ ข้อตกลงตามข้อ ๘ ต้องระบุถึงความตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
กับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สิทธิและประโยชน์ตอบแทนในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะ
คานวณเป็นเงินได้หรือไม่ ที่หน่วยงานของรัฐ ผู้ได้รับอนุญาต และชุมชนท้องถิ่นพึงจะได้รับ ค่าภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๒ ข้อตกลงตามข้อ ๘ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์อย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดของผู้ได้รับหนังสืออนุญาตและผู้ที่จะทาการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพทั้งที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ ภูมิลาเนา เป็นต้น
(๒) รายชื่ อ ชนิ ด พั น ธุ์ (species) สายพั น ธุ์ (cultivars/varieties) หรื อ สกุ ล (genus) หรื อ วงศ์ /
ครอบครัว (family) ของทรัพยากรชีวภาพที่สามารถระบุได้ หรือรายละเอียด ลักษณะและจานวนตัวอย่าง
ทรั พยากรชีว ภาพที่ต้องการเข้าถึ ง หรื อคาดหมายได้ว่าจะเข้าถึง ทั้งนี้ หากต้องการเก็บรวบรวมตัว อย่ า ง
ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมไปนั้นต้องไม่เกินไปกว่าที่จาเป็น และต้องไม่เกินจานวนที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนดไว้
โดยเฉพาะ
(๓) ระยะเวลาและแหล่งหรือพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการดาเนินการเมื่อหนังสือ
อนุญาตสิ้นผล
(๔) สิทธิของหน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตในการตรวจสอบและในการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับ
จากการเข้าถึงทรั พยากรชีวภาพ และหน้าที่ของหน่ว ยงานของรัฐ ที่ออกหนังสื ออนุญาตในการปฏิบัติตาม
ข้อตกลง และในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๕) หน้าที่ของผู้ได้รับหนังสืออนุญาตและผู้ที่จะทาการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ ต้องใช้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม ต้องป้องกันไม่ให้บุ คคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงทรัพยากรชีว ภาพ ต้องขออนุญาตหากประสงค์จ ะ
เปิดเผยข้อมูลในระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ต้องแจ้งข้อมูลและแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพให้
หน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตทราบ และต้องรายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพทั้งในระหว่างการ
เข้าถึงและหลังการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๖) ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตและผู้ ที่ จ ะท าการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพจะไม่ น าทรั พ ยากรชี ว ภาพ
สารชีวภาพ หรือข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในข้อตกลง
(๗) ผู้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตและผู้ ที่ จ ะท าการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพต้ อ งไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ถึ ง
ทรัพยากรชีวภาพที่ตนได้รับอนุญาต

๑๔
หน้า ๑๑
เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๒๖ ง
ราชกิจจานุเบกษา
๔ มีนาคม ๒๕๕๔
(๘) เงื่อนไขที่กาหนดให้ มีนั กวิจั ยหรือนักวิทยาศาสตร์สั ญชาติไทยเข้าร่วมเป็นผู้ ที่จะทาการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรชีวภาพ
(๙) การจัดการทรัพยากรชีวภาพหรือสารชีวภาพที่พบใหม่
(๑๐) การนาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจะไม่โอนสิทธิตาม
ข้อตกลงให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากหน่วยงานที่ได้ออกหนังสืออนุญาต
(๑๑) เงื่อนไขในการดาเนินการถ้าผู้ได้รับหนังสืออนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
(๑๒) ข้อกาหนดที่จะให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
(๑๓) เงื่อนไขว่าจะไม่ทา การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพาณิชย์ หากภายหลังจะเปลี่ยนแปลง
เป็นการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพาณิชย์ ต้องมาทาข้อตกลงว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ต่อหน่วยงานของรัฐตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๓ ข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ นอกจากจะต้องมีเนื้อหาตามข้อ ๑๒ ยกเว้นข้อ ๑๒
(๑๓) แล้ว จะต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การจัดการสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
(๒) การแบ่งปันผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตได้รับจากการใช้ประโยชน์ในผลิตผล
หรือผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือข้อมูลที่เป็นผลจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลง ก่อนหัก
รายจ่าย นับแต่วันที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพดังกล่าว
ทั้งนี้ ตราบเท่าที่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตยังได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพนั้น
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตาม กา กับดูแล และการรายงานผลให้หน่วยงานของรัฐที่
ออกหนังสืออนุญาตทาความตกลงกับผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึง
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลงตามระยะเวลาที่จะตกลงกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือน
ต่อหนึ่งครั้ง และการรายงานผลการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นผล
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ออกหนังสืออนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และกากับดูแลให้ผู้ได้รับ
หนังสืออนุญาตปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพตามข้อตกลงให้ กอช. ทราบตามระยะเวลาที่ กอช. กาหนดซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
รวมทั้งรายงานผลการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพให้กอช. ทราบ เมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นผล
ข้อ ๑๖ ให้ประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติรักษาการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
สุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

๑๕
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
สาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
----------------------------------------------------------------บทนา
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic Engineering
) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่ งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้ มี
ลั กษณะใหม่ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ ว สิ่ งมีชีวิตนั้นๆ จะไม่มีลั กษณะดังกล่ าว พันธุวิศวกรรมเป็น
วิทยาการหนึ่ งที่มีความส าคัญในการสร้ างประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทั้งนี้ ตาม
หลักการสากลในการดาเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า การวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่ อผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและต่อสิ่งแวดล้อม หลักการที่ใช้ดูแลเรื่องดังกล่าว ได้แก่ หลักการความปลอดภัยทาง
ชีว ภาพ (biosafety) โดยมีการแบ่ งงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมออกเป็นประเภทต่างๆ ตามระดับความเสี่ ยง
(Biological Safety Levels – BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่ ที่ เหมาะสมสาหรับการทดลอง
นั้นๆ โดยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวภายในสถาบัน เรียกว่า คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับสถาบั น (Institutional Biosafety Committee – IBC) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดขึ้นในหน่วยงานหรื อ
สถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมมี หน้าที่ในการพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการ
เสนอ รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – TBC) ให้คาปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน
พันธุวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการวิจัยประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่อาจอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
นิยาม

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic
Engineering) หมายถึง
1. กระบวนการใช้เทคนิ คกรดนิวคลี อิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้ องปฏิบัติการ
รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิคเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้
เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลือกพันธุ์แบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ
2. การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้ามขอบเขตของ
การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์หรือคัดเลื อกพันธุ์แบบดั้ งเดิ ม
(ธรรมชาติ)
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organism
– GMOs) หมายถึง สิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง สารพันธุกรรม หรือ
ผสมผสานสารพั น ธุ ก รรมที่ แ ปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่ ง ได้ จ ากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
ทางานที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเชื้อโรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมที่ระดับต่างๆ ทั้งนี้
ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกับระดับสภาพควบคุม

๑๖
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee
- IBC) หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่พิจารณา ให้คาแนะนา และ
ตรวจสอบการดาเนิ นงาน หรือโครงงานวิจัยทีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee –
TBC) หมายถึง คณะกรรมการที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านเทคนิคในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
รวมถึ ง การบ่ ง ชี้ ป ระเภทของงานที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ยงอั นตรายที่ ยั งไม่ มี ความแน่ ชั ด ตลอดจนท าหน้ า ที่
ประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการประสานงาน
ควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือ
พันธุวิศวกรรม
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง
ได้แก่
1. งานประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย
งานประเภทนี้ เป็ น งานวิจั ยและทดลองที่ไม่มีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1)
1.1 การวิจัยและทดลองที่จาแนกเป็นงานประเภทที่ 1 ได้แก่
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2) งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดย
กระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1 ของแนวทางปฏิบัติฯ)
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2
ของแนวทางปฏิบัติฯ
4) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่
เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้
1.2 วิธีการดาเนินงาน
หัวหน้าโครงการวิจัยเพียงแจ้งรายละเอียดการทดลองและวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมต่อ IBC ให้
ทราบถึงสภาพการทางานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเริ่มงานได้ทันทีเมื่อ IBC อนุมัติ
2. งานประเภทที่ 2 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายในระดับต่าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety
Level 2) เป็นอย่างต่า

๑๗
2.1 การวิจัยและทดลองที่จาแนกเป็นงานประเภทที่ 2 ได้แก่
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับต่า
2) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2
ของแนวทางปฏิบัติฯ
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ
2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ แต่ยีนที่จะนามาเชื่อมมีลักษณะเป็น
- ตัวกาหนดให้เกิดพิษภัย หรือ
- DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในบัญชีร ะดับ
ความเสี่ยง 2 ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือมียีนสร้างโปรตีนที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์
4) การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ
5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิต
อื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น
2.2 วิธีการดาเนินงาน
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยัง IBC โดย
IBC จะพิจารณา ถึงสภาพการทางาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่มงานวิจัยได้
ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมินไปยัง TBC
เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
3. งานประเภทที่ 3 การวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตราย
ในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง โดยเป็นการวิจัย
ในเชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือสัตว์อื่น และ
เป็ น โรคที่มีวิธีป้ องกัน และวิธีรั กษาที่ไ ด้ผ ล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ การรั กษาผู้ ป่ว ยโดยการ
ดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงระดับอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย
งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและป้องกันอันตรายในระดับ ความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, BSL3
หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดับของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะงาน
และระดับอันตรายที่จะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมี
มาตรการเสริมที่สามารถป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
3.1 การวิจัยและทดลองที่จาแนกเป็นงานประเภทที่ 3 ได้แก่
1) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA จากเชื้อจุลินทรีย์
ที่อาจทาให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ
2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

๑๘
2) การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
DNA และ การโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษที่มี
LD50 ต่ากว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การ
วิจัยที่เกี่ยวกับยีนที่ให้ผลผลิตสูงถึงแม้ว่าสารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมต่อ
กิโลกรัม ทั้งนี้ รวมถึง การวิจัยที่ใช้ DNA ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า
อาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิด
ของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการทาโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50
3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งทาให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้ หรืองานวิจัยที่มี DNA
ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษต่ อ
เซลล์มนุษย์
4) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกประเภท
5) การวิจัยและทดลองใดๆ ที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน เพื่อ
ดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส
6) การวิจัยและทดลองที่มีการสร้างสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีการต้านทานยาปฏิชีวนะหลายชนิด โดยที่
ยาปฏิชีวนะนั้นๆ ใช้ในการบาบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร
7) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิต
อื่น โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจุลินทรีย์ต่างถิ่นที่ก่อโรค หรือมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูก
สันหลัง หรือสร้างสารออกฤทธิ์ทางเภสัช หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม
8) การวิจัยและทดลองที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใดๆ ของงานประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่
3 แต่อยู่ในประเด็นและแนวทางที่กาหนดไว้ในบทที่ 1
3.2 วิธีการดาเนินงาน
งานประเภทที่ 3 นี้ จ ะต้องได้รับการประเมิน และการแนะนาจาก TBC ผ่ าน IBC โดยหั ว หน้า
โครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยง ไปยัง IBC พิจารณา เพื่อส่งข้อแนะนา
พร้อมความเห็นไปที่ TBC เพื่อการประเมิน ทั้งนี้ การเริ่มงานวิจัยที่จัดอยู่ในประเภทนี้จะกระทาได้ต่อเมื่อ IBC
และ TBC ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว
4. งานประเภทที่ 4 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/ หรือขัดต่อศีลธรรม
งานวิจัยที่จัดเป็นงานประเภทที่ 4 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่
1) งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุมป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์
อย่างชัดเจน
2) งานวิจัยและทดลองที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค และ/หรือ สารพิษ เพื่อเป้าหมายทางสงคราม
และการทาลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์
3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม
หมายเหตุ ผู้วิจัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 จัดทาโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สนับสนุนโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

