ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๘ คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ จึงออกประกำศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์ เรื่อง ข้อกำหนดจรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกำศนี้
“จรรยำบรรณ” หมำยควำมว่ำ จรรยำบรรณกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ที่ผู้ดำเนิ นกำรต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรม
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชำกำรที่เหมำะสม ตลอดจนเป็นมำตรฐำนกำรดำเนินงำนที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน
“ผู้ใช้สัตว์” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ใช้หรือกระทำกำรใด ๆ ต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์และให้
หมำยควำมรวมถึง หัวหน้ำโครงกำรที่ใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ที่ปฏิบัติกับ
สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ผู้สอนที่นำสัตว์มำใช้ในกำรสอน สัตวแพทย์ประจำสถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์
เพื่ อ งำนทำงวิท ยำศำสตร์ นั ก เทคนิ คกำรสั ต วแพทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ ำที่ ค วบคุ ม กำรเลี้ ยงสั ต ว์เพื่ องำนทำง
วิทยำศำสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษำ
“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
“ผู้ผลิตสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้กระทำกำรใด ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์สืบสำย
พันธุ์สัตว์ และเพำะขยำยพันธุ์สัตว์
“คณะกรรมกำรกำกับดูแล” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์ประจำสถำนที่ดำเนินกำร (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบสถำนที่ดำเนินกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่
กำกับและดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำรนั้น
“โครงกำร” หมำยควำมว่ำ โครงกำรขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์นำเสนอเพื่อขออนุญำตใช้
สัตว์ในกำรวิจัย กำรทดลอง กำรทดสอบ กำรผลิตชีววัตถุ หรือกำรเรียนกำรสอน ต่อคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแล
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หมวด ๑
จรรยาบรรณ
ข้อ ๔ กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องคำนึงถึง และมีควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ ต้ อ งตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ า ของชี วิ ต สั ต ว์ โดยผู้ ใช้ สั ต ว์ต้ อ งใช้ สั ต ว์ เฉพำะกรณี ที่ ได้
พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนแล้วว่ำเป็นประโยชน์และจำเป็นสูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์และสัตว์
และ/หรือควำมก้ำวหน้ ำทำงวิชำกำร และได้พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนแล้วว่ำไม่มีวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเท่ำหรือ
เหมำะสมกว่ำ
(๒) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยาของผลงานโดยใช้สัตว์จานวนน้อยที่สุด โดยผู้ใช้สัตว์
จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติทำงพันธุกรรมและคุณสมบัติทำงสุขภำพของสัตว์ที่จะนำมำใช้ให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรใช้สัตว์ เพื่อให้มีกำรใช้สัตว์จำนวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงำนที่ถูกต้อง
แม่นยำมำกที่สุด
(๓) การใช้สัต ว์ป่า ผู้ใช้สัต ว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้อ งใช้เฉพำะกรณีที่มี
ควำมจำเป็น และไม่สำมำรถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้
(๔) ผู้ใช้สั ต ว์ ผู้ เลี้ย งสัต ว์ ผู้ผ ลิต สัตว์ ผู้กากับ ดูแ ลสถานที่ด าเนิน การ ผู้รั บผิ ดชอบสถานที่
ดาเนินการ คณะกรรมการกากับดูแล และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งตระหนั ก ว่ า สั ต ว์ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค วามรู้ สึ ก เจ็ บ ปวดและตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยควำมระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่กำรขนส่ง
กำรเลี้ยงสัตว์กำรป้องกันกำรติดเชื้อ กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมของสถำนที่เลี้ยง กำรใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เทคนิคในกำรปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์ได้รับควำมเจ็บปวด ควำมเครียด หรือควำมทุกข์ทรมำนน้อยที่สุด
(๕) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้กากับดูแลประจา ณ สถานที่ดาเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตำมวิธีกำรที่
เสนอไว้ในโครงกำร และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐำนอย่ำงละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจง
ได้ทุกโอกำส
หมวดที่ ๒
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ข้อ ๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๑) ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพำะในกรณีที่จำเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมเท่ำนั้น
ไม่ใช้สัตว์อย่ำงพร่ำเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่ำของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตำมหลัก
ศำสนำ
(๒) ก่อนกำรใช้สัตว์ ต้องศึกษำข้อมูล หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนนั้นอย่ำงถี่ถ้วน และนำข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วมำพิจำรณำประกอบกำรศึกษำ ทดลอง เพื่อให้กำรใช้สัตว์มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
(๓) ก่อนกำรใช้สัตว์ ต้องนำเสนอโครงกำรที่แสดงถึงแผนงำนและขั้นตอนกำรใช้สัตว์ พร้อมทั้ง
เหตุผลควำมจำเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำร และข้อมูล หลักฐำน หรือเหตุผลที่แสดงว่ำ ไม่มีวิธีกำรอื่นที่เหมำะสมที่จะนำมำใช้ทดแทนได้ใน
สภำวกำรณ์ข ณะนั้น เพื่อขออนุญ ำตต่อ คณะกรรมกำรกำกับ ดูแ ลกำรดำเนิน กำรต่อ สัต ว์เพื่อ งำนทำง
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วิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำรหรือคณะกรรมกำรอื่นที่ปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกั บคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแล
(๔) เมื่อสิ้นสุดกำรใช้สัตว์ต้องระบุว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงกำร ในกรณีที่
ต้องทำให้สัตว์ตำยต้องดำเนินกำรให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ ไม่นำสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชำติกรณีที่
มีควำมประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือนำสัตว์ไปใช้ต่อในโครงกำรอื่น หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชำติ
ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลควำมจำเป็นและระบุวิธีกำรเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่ำสัตว์จะมีสุขภำพและ
สวัสดิภำพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหำต่อสังคมและสภำพแวดล้อม ไว้ในโครงกำรที่นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
กำกับดูแลกำรเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ดำเนินกำร เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ทุกครั้งก่อนที่จะดำเนินกำร
ข้อ ๖ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๒) ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องศึกษำและพิจำรณำข้อมูลด้ำนพันธุกรรมและระบบกำรเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกั บวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของโครงกำร
(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสำยพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทำงพันธุกรรมและสุขภำพสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร และใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงำนถูกต้อง แม่นยำและเป็น
ที่ยอมรับ โดยกำรใช้วิธีกำรทำงสถิติคำนวณหำจำนวนตัวอย่ำงที่เหมำะสม
(๓) กำรใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจำกแหล่งเพำะขยำยพันธุ์ที่มีประวัติกำรสืบสำยพันธุ์
และมีคุณสมบัติทำงพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทำงด้ำนพันธุกรรมและระบบกำรเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริกำร
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สำยพันธุ์ เพศ อำยุ น้ำหนัก และจำนวน ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้สัตว์อย่ำงต่อเนื่อง
(๔) ต้องไม่นำสัตว์ที่ไม่มีประวัติกำรสืบสำยพันธุ์มำใช้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรเท่ำนั้น
(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติต่อสัตว์ หลักกำรทำงสถิติในกำรวำงแผนกำรวิจัยและ
วิเครำะห์ผลกำรวิจัยที่เหมำะสมและถูกต้อง
ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้
(๑) กำรใช้สัตว์ป่ำในงำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่ำเฉพำะกรณีที่จำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำ
ที่ไม่มีวิธีกำรอื่นหรือใช้สัตว์อื่นทดแทนได้
(๒) กำรใช้สัตว์ป่ำในงำนทำงวิทยำศำสตร์ต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำง
ครบถ้วน
ข้อ ๘ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนิน การ ผู้รับผิดชอบสถานที่
ดาเนินการ คณะกรรมการกากับดูแล และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๔) ในส่วนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ต้องมี
ทักษะในกำรปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(ก) กำรจับและควบคุมสัตว์
(ข) กำรทำเครื่องหมำยประจำตัวสัตว์
(ค) กำรจำแนกเพศ
(ง) กำรให้สำรทำงผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปำก กล้ำมเนื้อ และหลอดเลือด
(จ) กำรเก็บตัวอย่ำงเลือด อุจจำระ ปัสสำวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ
(ฉ) กำรลดควำมเครียดและควำมเจ็บปวดในสัตว์
(ช) กำรวำงยำสลบสัตว์
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(ซ) กำรทำศัลยกรรม
(ฌ) กำรทำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ
(ญ) กำรชันสูตรซำกสัตว์
(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภำพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีกำรตรวจสุขภำพและควำมปลอด
เชื้ออย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีกำรที่สำกลยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบสุขภำพต่อผู้รับบริกำร
(ข) ให้มีแผนกำรสืบสำยพันธุ์และเพำะขยำยพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิด
และสำยพันธุ์ที่ผลิต และตรวจสอบได้
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สำยพันธุ์ เพศ อำยุ น้ำหนัก และจำนวนตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ มี
กำรตรวจสอบควำมคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรที่สำกล
ยอมรับ และต้องเปิดเผยข้อมูลกำรตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริกำร
(ง) ต้อ งจัด กำรกำรเลี ้ย งสัต ว์เ พื ่อ กำรผลิต สัต ว์ ด้ว ยระบบใดระบบหนึ ่ง หรือ มำกกว่ำ
ดังต่อไปนี้
๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพำะ (Specified Pathogen Free)
๒) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ
๓) ระบบอนำมัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(จ) ต้อ งจัด บริก ำรขนส่ง สัต ว์ใ ห้กับ ผู ้ใ ช้ต ำมมำตรฐำนกำรขนส่ง สัต ว์ส ำกล ( Animal
Transportation Association, ATA) มำตรฐำนกำรขนส่ งทำงอำกำศสำกล (International Air Transport
Association, IATA) หรือมำตรฐำนกำรขนส่งอื่นที่สำกลยอมรับ
(๓) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตำมมำตรฐำนวิธีกำร
ปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP) ที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
(๔) คณะกรรมกำรกำกับดูแล ต้องดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรดำเนินกำร
ต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ประกำศกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
(๕) ผู้รับผิดชอบสถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์ คณะกรรมกำรกำกับดูแลและผู้กำกับดูแลประจำ ณ
สถำนที่ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ต้องจัดกำรให้กำรเลี้ยงสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ให้
เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบกำรเลี้ยงให้ชัดเจน ว่ำเป็นระบบใด
ได้แก่
(ก) ระบบอนำมัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจำเพำะ (Specified pathogen free)
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
(ง) ระบบควำมปลอดภัยทำงชีวภำพในกำรเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety level 1-4)
ข้อ ๙ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้กากับดูแลประจา ณ สถานที่ดาเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๕) ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีกำรบั น ทึกแหล่ งที่มำของสัตว์ วิธีกำรเลี้ยง ระบบกำรป้องกันกำรติดเชื้ อ และสภำพ
แวดล้อมของสถำนที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
(๒) ต้องมีกำรบันทึกกำรปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ดำเนินกำร
(๓) ต้องมีกำรบันทึกกำรตรวจสุขภำพสัตว์
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ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้กำกับดูแลประจำ ณ สถำนที่ดำเนินกำร ต้องรับผิดชอบในกำร
กำกับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยเลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งดำเนินกำรภำยใต้กำรควบคุม
ของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญำ ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
รักษำรำชกำรแทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
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