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	 ศิรินันท์	ทับทิมเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

35	หมู่	3	เทคโนธานี	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

	 งานวิจัย	 งานทดสอบ	 ด้านวิทยาศาสตร์	 และการ

แพทย์	 นั้นมีความจ�าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองทดสอบทั้งด้าน

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย	 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ยารักษาโรค	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 วัสดุ

ทางการแพทย์	เป็นต้น	เพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

และสัตว์	 แม้ว่าบางการทดสอบสามารถกระท�าได้ในหลอด

ทดลอง	 แต่ยังมีอีกหลายการทดสอบท่ียังไม่มีวิธีการอื่นใดที่

จะน�ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่าเทียมการใช้สัตว์ทดลอง		

อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์	

โดยค�านึงถึงชีวิตสัตว์ท่ีจะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครั้ง	

การทดสอบที่ไม่ท�าให้เกิดความทรมานและสร้างความเจ็บปวด

แก่สัตว์		ประเทศไทยจึงได้ออกพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2558	 ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ใช้สัตว์อย่างถูกต้อง	เหมาะสมและมีมาตรฐานในระดับสากล	อัน

จะเป็นผลดีต่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่อไป

	 สถาบันวิจั ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ ง

ประเทศไทย	 (วว.)	 โดยศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 (ศนส.)	 ได้ด�าเนินงานวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพ

และประเมินความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	 ผลิตภัณฑ์ยา	 และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ	 โดย

ใช้สัตว์ทดลองเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะน�า

ไปใช้กับคนต่อไป	 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ท่ีน�ามาใช้ใน

การทดสอบ	 หมายถึง	 สัตว์ที่มีการเล้ียงหรือมีการน�ามาใช้เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยและงานทดสอบ	ตามชนิดและ

ประเภทที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 รวมทั้งสัตว์น�้า	 สัตว์เลี้ยง	

เช่น	หมู	 วัว	ฯลฯ	และสัตว์ป่า	นอกจากนี้ยังรวมถึงตัวอ่อนของ

สิ่งมีชีวิต	 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์	 ที่สามารถ

พัฒนาเพิ่มจ�านวนข้ึนเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของ

อวัยวะต่อไปได้	 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจาก

เดิม	 สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึง

ความเจ็บปวดตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	ด�าเนินงานวิจัยและ

การดำ�เนินงานดำ้านสัตว์ทดำลองของ วว.
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ทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองของ	 วว.	 จะด�าเนินการภายในอาคาร

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาหรืออาคารสัตว์ทดลอง	 โดยมีนักวิจัยที่

เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา	พิษวิทยา	 และสัตวแพทย์	 เป็นผู้ดูแล

และด�าเนินการวิจัยและทดสอบ			

อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (อาคารสัตว์ทดำลอง)

	 อาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 (อาคารสัตว์ทดลอง)	

อยู่ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 (ศนส.)	

เป็นอาคาร	2	ชั้น	มีห้องเลี้ยงสัตว์เพื่องานทดสอบทั้งสิ้น	10	ห้อง	

แบ่งเป็น	ห้องส�าหรับเลี้ยงหนูขาว	(rats)	และหนูถีบจักร	(mice)	

จ�านวน	 7	 ห้อง	 ห้องส�าหรับเลี้ยงกระต่าย	 2	 ห้อง	 และห้อง

ส�าหรับเลี้ยงหนูตะเภาอีก	 1	 ห้อง	 การท่ีจะเลือกใช้สัตว์ทดลอง

ชนิดใดก็ขึ้นกับวิธีการทดสอบน้ันๆ	 เช่น	 การทดสอบความเป็น

พิษเฉียบพลันทางปากในหนูขาว	 ตามวิธีของ	OECD	 TG	 420	

(2001)	Acute	Oral	Toxicity	-	Fixed	Dose	Procedure	 in	

Rats	 	 การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย	 ตามวิธี

ของ	OECD	TG	404	(2015)	Acute	Dermal	Irritation/Cor-

rosion	in	Rabbits	เป็นต้น

	 ภายในอาคารเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 มีการแบ่ง

ส่วนการท�างานเป็น	 ส่วนส�านักงาน	 ส่วนสะอาด	 ได้แก่	 บริเวณ

ห้องเลี้ยงสัตว์	 และส่วนสกปรก	 ได้แก่	 บริเวณที่ขนถ่ายอุปกรณ์

และวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว	 มีระบบรักษาความปลอดภัย	

พนักงานที่จะเข้า-ออกอาคารต้องสแกนลายนิ้วมือ	 และต้อง

สวมชุดปฏิบัติงานเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละส่วน	 ระบบอากาศ

ภายในอาคารเป็นแบบ	 HVAC	 (Heating	 Ventilation	 Air	

Conditioning)	 ซึ่งเป็นระบบปรับสภาวะอากาศ	 โดยจะจัดการ

อากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ	ความชื้น	ความสะอาด	และการกระ

จายอากาศให้เป็นไปตามที่ต้องการส�าหรับพื้นที่น้ันๆ	 ประกอบ

ไปด้วยการท�าความร้อน	 (H-heating)	 การระบายอากาศ	 (V-

Ventilation)	 และการปรับอากาศ	 (AC-Air	 Conditioning)	

เช่น	 ระบบอากาศห้องส�าหรับเลี้ยงหนูต้องมีอุณหภูมิ	 23±1	 �ซ.

ความชื้นร้อยละ	50±10	ห้องส�าหรับเลี้ยงกระต่ายต้องมีอุณหภูมิ	

20±1	�ซ.	ความชื้นร้อยละ	50±10	เป็นต้น				

	 ปัจจุบัน	 ศนส.	 มีงานโครงการด้านสัตว์ทดลองทั้งการ

ทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินความปลอดภัยไม่น้อย

กว่า	100	การทดลองต่อปี	มีทั้งงานวิจัยและงานบริการทดสอบ

จากภาครัฐและเอกชน	 มีปริมาณสัตว์ทดลองที่น�าเข้ามาเลี้ยง

ดูแลในอาคารแห่งนี้ไม่น้อยกว่า	 3,000	 ตัว/ปี	 ตัวอย่างท่ีส่งมา

ทดสอบจะเป็นทั้งสารสกัดจากสมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ	
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คณะกรรมการก�กับดูำแลการเล้ียงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) วว.

	 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยา-

ศาสตร์	พ.ศ.	2558	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อควบคุมก�ากับ

การด�าเนินการของหน่วยงานที่มีการเลี้ยงหรือใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	ซึ่ง	วว.	โดย	ศนส.	ได้ด�าเนินการอยู่	วว.	จึงอยู่

ภายใต้ก�ากับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	และ	วว.	ได้ด�าเนินการ

ดังนี้

	 1.	ก�าหนดให้มีนโยบายก�ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	

	 2.	 ได้ประกาศระเบียบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ว่าด้วยการก�ากับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2561	 เมื่อวันที่	 16	

มีนาคม	พ.ศ.	2561

	 3.	 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินงานเกี่ยว

กับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2561

	 4.	 ได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการก�ากับดูแลการเล้ียง

และการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์	 (คกส.)	 โดยก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 และให้ท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ	วว.	ด้วย	

	 5.	 ได้ก�าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน	 (SOPs)	 เพื่อ

การด�าเนินการต่อสัตว์	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้

เกี่ยวข้อง

	 6.	 ให้การสนับสนุนงบประมาณ	 อาคาร	 สถานที่	 ใน

การด�าเนินการ	

	 คกส.	 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การด�าเนินการก�ากับดูแล

บริหารจัดการในเรื่องการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัยและงาน

ทดสอบของ	วว.	เป็นไปตามจรรยาบรรณการด�าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 และสอดคล้องกับแนวทางที่ก�าหนด

ไว้ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	พ.ศ.	2558	

และข้อก�าหนดมาตรฐานสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	(สพสว.)	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ	(วช.)	
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	 คกส.	ของ	วว.	ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น	9	ท่าน	โดย

มี	รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	(นายสายันต์	ตันพานิช)	

เป็นประธาน	 ผู้อ�านวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สมุนไพร	 (หัวหน้าอาคารสัตว์ทดลอง)	 เป็นเลขานุการ	 และยัง

ประกอบด้วยนักวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง	 นักวิจัยที่ไม่ได้ใช้สัตว์

ทดลอง	 	 รวมถึงบุคคลภายนอกในสายอาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านวิทยาศาสตร	์ เพื่อให้การพิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์

ทดลองประกอบด้วยความคิดเห็นหลากหลาย	 นอกจากนี้ยังมี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส�าหรับการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	และเจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงานฯ

	 คกส.	 และผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกคน	 ต้องได้รับการ

อบรมและถือปฏิบัติตามข้อก�าหนดนโยบายความปลอดภัย	

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของสถาบัน	คกส.	

มีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 1.	 	 พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติ	 กฎหมาย	 ศีลธรรมและระเบียบ	 ข้อบังคับของสถาบัน	

รวมถึงติดตามก�ากับ	 ดูแล	 การด�าเนินงานโครงการของผู้ใช้สัตว	์

โดยไม่ต้องแจ้งให้หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยทราบล่วงหน้า	

โดยกรรมการทุกต�าแหน่งต้องลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลง

รักษาความลับในการพิจารณาโครงการ

	 2.	 พิจารณาและตรวจสอบข้อเสนอแนะหรือข้อร้อง

เรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์

	 3.	 จัดท�าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ�าปี

เพื่อเสนอต่อผู้ว่าการ	วว.

	 4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของ	 วว.	 นัก

วิจัย	ผู้ใช้สัตว์	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้ฝึกฝนประสบการณ์และ

ความรู้ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์	

	 5.	จัดท�ารายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์	 และจัดท�ารายงานสถิติการใช้สัตว์เป็นประจ�าทุก

หกเดือน	 เพื่อเสนอต่อ	 สพสว.	 วช.	 และจัดส่งรายงานประจ�าปี

ตามที่	วช.	ก�าหนด

	 6.	 พิจารณา	 ตรวจสอบสถานที่เล้ียงสัตว์และห้อง

ปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติต่อสัตว์	 และโปรแกรมการเลี้ยงและใช้

สัตว์	รวมทั้งวางแผนแก้ไขข้อบกพร่อง	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 7.	 สนับสนุนโปรแกรมการเลี้ยงและใช้สัตว ์ของ

สถาบัน	เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

	 8.	 ระงับการด�าเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับสัตว์ท่ีไม่เป็น

ไปตามหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์	 ศีลธรรม	 ระเบียบ	 หรือข้อ

บังคับของสถาบัน	 หรือการด�าเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่

ผ่านการรับรอง	 หรือยังไม่ได้รับการรับรองการแก้ไขด�าเนินการ	

นั้นๆ

	 9.	 จัดท�าแผนการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ�า	

ไม่น้อยกว่าส่ีครั้งต่อปี	 ในกรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนให้ประธาน

หรือกรรมการเสนอระเบียบวาระ	และจัดให้มีการประชุมได้ตาม

ความจ�าเป็น

	 10.	 เสนอแต่งต้ังหรือขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใน

รายสาขาเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ

	 11.	 จัดท�าแผนและด�าเนินการเผยแพร่ความรู ้แก่

บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร	์

รวมถึงนักวิจัย	 หัวหน้าโครงการที่มีโครงการที่ใช้สัตว์ให้เข้าใจ	

และปฏิบัติได้ถูกต้อง

	 12.	ตรวจติดตามก�ากับดูแลการด�าเนินงานโครงการที่

ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว



วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 25618

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์

	 13.	 ตรวจสอบ	 ก�ากับ	 และจัดการให้สัตวแพทย์

ประจ�าอาคารสัตว์ฯ	 จัดท�าแผนและด�าเนินการดูแลสุขภาพสัตว	์	

สภาพแวดล้อม	 การป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่

กระจายเชื้อโรค	 สารพิษและมลพิษ	 และจัดท�าเป็นรายงานการ

ตรวจประเมินเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง

	 14.	 จัดท�าแผนและด�าเนินการให้มีการฝึกอบรมให้

ความรู้	 เพ่ิมทักษะ	 และประสบการณ์อย่างต่อเน่ืองแก่คณะ

กรรมการฯ	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

	 15.	 ท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณด�าเนิน-

การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน	โดยด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

					 15.1	 ก�าหนด	 SOPs	 ในการพิจารณาข้อร้อง-

เรียนการไม่ปฏิบัติตามระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน

หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการ	 	 หรือปฏิบัติผิด	

จรรยาบรรณ

				 15.2		ด�าเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน	

			 15.3	รายงานการด�าเนินงานต่อผู้ว่าการ	วว.	เมื่อ

พบว่ามีผู้ไม่ปฏิบัติตามระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน	

หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการ	 หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

	 16.	 ประธานกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล	

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 พ.ศ.	 2558	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

หลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

	 มีสาระส�าคัญดังนี้

	 งานวิจัยที่ใช้สัตว์	 ต้องยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติให้ด�าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ต่อคณะกรรมการฯ	 (คกส.)	

เพื่อพิจารณาและออกใบรับรองการอนุมัติ	 การรับข้อเสนอ

โครงการมีรอบการรับข้อเสนอโครงการ	 4	 ครั้งต่อปี	 แจ้งผล

การพิจารณาภายใน	 1	 สัปดาห์	 และออกใบรับรองการอนุมัติ

ให้ด�าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ภายใน	 1	 เดือน	 หากมีการแก้ไข

ให้ผู้ยื่นด�าเนินการแก้ไขภายใน	 1	 สัปดาห์	 อายุของใบรับรอง

การอนุมัติให้ด�าเนินการเล้ียงและใช้สัตว์มีอายุ	 2	 ปี	 หากหมด

อายุแล้วแต่ต้องด�าเนินการใช้สัตว์ต่อเนื่อง	 ต้องยื่นขออนุญาต

ใหม่อีกครั้ง	 และเมื่อจบโครงการต้องแจ้งปิดโครงการที่ขอใช้

สัตว์นั้นด้วย	 ส�าหรับการรับงานบริการหรืองานบริการวิจัยท่ีมี

การใช้สัตว์	 ผู้ใช้สัตว์ต้องยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ตามแบบฟอร์ม

ขออนุญาตใช้สัตว์ของสถาบันก่อนรับงานบริการหรืองานบริการ

วิจัย	 และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนจึงจะ

ด�าเนินการได้

	 กรณีที่ต้องใช้สารที่ไม่เป็นยาในสัตว์	 ผู้ใช้สัตว์ต้องจัด

เตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ	เช่น	ความบริสุทธิ์	การปราศจาก

เชื้อ	 ความคงตัว	 รวมทั้งลักษณะการใช้ยา	 ผลข้างเคียงและ

อาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องมีเอกสารอ้างอิงเกี่ยว

กับคุณภาพของสารจากบริษัทผู้ผลิต	 เพื่อน�ามาประกอบการ

พิจารณาของ	คกส.

	 นอกจากนี้ในการยื่นข้อเสนอโครงการที่ใช้สัตว์จะต้อง

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจ�ากัดปริมาณน�้าและอาหารในสัตว์	

การบงัคบัสตัว์	 	 ใช้ได้ในกรณจี�าเป็น	 ควรใช้ระยะเวลาน้อยทีส่ดุ	

หากจ�าเป็นต้องบงัคบัสตัว์เป็นระยะเวลานานเกนิกว่าทีก่�าหนดไว้	

ต้องอธบิายรวมถงึมเีอกสารอ้างอิงทีชั่ดเจนและผ่านการพจิารณา

อนมุตัจิากคณะกรรมการก่อนถงึจะสามารถด�าเนนิการได้	 ถ้าพบ

สัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการใช้อุปกรณ์บังคับสัตว	์

สตัวแพทย์ประจ�าอาคารจะเป็นผูป้ระเมนิในการให้อสิรภาพจาก

การถกูบงัคบัแก่สตัว์นัน้ๆ	 ผูใ้ช้สตัว์ต้องก�าหนดจดุยตุกิารทดลอง

และจุดยุติตามมนุษยธรรม	 การพิจารณาจุดยุติผู้ใช้สัตว์ต้องได้

รับการฝึกอบรมทางด้านการสังเกตพฤติกรรม	 อาการความเจ็บ	

ความเครยีดและการเจบ็ป่วยในสตัว์ชนดินัน้ๆ	 เพือ่ทีจ่ะสามารถ

รับรู้ถึงจุดสิ้นสุดการทดลองได้อย่างถูกต้อง	 หากการทดลองใด

ใช้ความตายเป็นจดุยติุการทดลองต้องชีแ้จงเหตผุล	ความจ�าเป็น	

รวมถงึต้องมีข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ทีชั่ดเจนและได้รบัอนมุติัจาก

คณะกรรมการก่อนจงึจะสามารถใช้ได้
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	 จากการด�าเนินงานด้านสัตว์ทดลองที่ผ่านมา	 วว.	 ได้

ยื่นขอรับรองระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง	จาก	Association	for	

Assessment	 and	 Accreditation	 of	 Laboratory	 Animal	

Care	(AAALAC)	International	ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสากลที่

มีระบบท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและสวัสดิภาพของท้ังสัตว์ทดลอง	 รวม

ทั้งความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	และ	วว.	ได้ผ่านการประเมิน

เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	เป็นการรับรองว่า	วว.	มีการ

เลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ	และตาม

มาตรฐานในระดับสูง	

	 	 นอกจากนี้	 วว.	 ยังได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานคณะ

กรรมการก�ากับดูแลการด�าเนินการต ่อสัตว ์ เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด�าเนินการ	(มคกส.)	หรือ	Thai	IACUC	

Standard	 จากสถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง

ชาติ	(วช.)	และได้รับการรับรองเมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2562	

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่	https://www.

tistr.or.th/labanimal/iacuc

	 	จากการที่	วว.	ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแลระบบการ

เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องจนได้

รับการรับรองด้านการใช้สัตว์ทดลองในงานทดสอบจากทั้งสอง

สถาบัน	 ท�าให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลการทดลองของงานวิจัย

และงานบริการที่ด�าเนินการที่	 วว.	 มีความถูกต้อง	 แม่นย�าและ

น่าเชื่อถือ	 วว.	 มีระบบการจัดการและการทบทวนกระบวนการ

เลี้ยงและการใช้สัตว์ที่เหมาะสม	แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ

อย่างสูงของหน่วยงานต่อจรรยาบรรณการเล้ียงและการใช้สัตว์	

อันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย	 พัฒนา	 และนวัตกรรมทางด้าน

สุขภาพและการแพทย์ของประเทศต่อไป	


