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แผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าดว้ยการพฒันางานสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. 2555 – 2559 

จดัทําโดย 

คณะกรรมการแห่งชาติเพอืพฒันางานเลยีงและใชสั้ตวเ์พอืงานทางวทิยาศาสตร์ 

สาํนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ 

********* 

บทสรุปสาํหรบัผูบ้ริหาร 

 ภายในปี 2558 หรือในอกี 5 ปีข้างหน้านี ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึงหมายรวมถงึประเทศไทย จะต้อง

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตามทไีด้มีประกาศจัดตังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community  ขึน 

เพือให้อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอืนได้เนืองจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการจัดทาํ

ข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภมูิภาคต่าง ๆ ทเีพิมมากขึน รวมทงัการแข่งขันเพือดึงเงินลงทุนโดยตรงซึง

มีแนวโน้มทจีะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอนืนอกภมูิภาคอาเซียนเหล่านีเป็นปัจจัยสาํคัญททีาํให้อาเซียนต้องเร่งรัดการ

รวมกลุ่มภายในเพือมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนโดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น ตลาดเดียวและ

ฐานการผลิตร่วมกนั การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ   การพัฒนาเศรษฐกจิอย่างเสมอภาค 

และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ ซึงหมายความว่าประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพือให้
สามารถก้าวไปได้พร้อมกบัประเทศอนืๆ และไม่เสยีโอกาสในการแข่งขนั  

การพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่มาตรฐานนัน เป็นเรืองพืนฐานทีสาํคัญเรืองหนึงที

ประเทศไทยจะต้องเร่งดาํเนินการ ให้เกดิขึน เพือป้องกนัการเสยีโอกาสในการวิจัย พัฒนา และผลิต ยา สมุนไพร 

วัคซีน และอาหาร ต่างๆทสีามารถจะแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ปัจจุบันประเทศต่างๆทวัโลกต่าง

พัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จนได้มาตรฐาน กนั แทบทงัสนิ ประเทศในอาเซียน หลายประเทศ อาทิ

เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ ต่างมีการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จนได้

มาตรฐาน และยังมีการดาํเนินการอย่างต่อเนือง ประเทศเหล่านีมีการผลิตยา สมุนไพร วัคซีน ขึนได้ในประเทศ 

และสามารถส่งขายต่างประเทศได้ จากการทปีระเทศเหล่านันมีนโยบายและลงทุนเพืองานสตัว์ทางวิทยาศาสตร์

อย่างจริงจัง  

รัฐบาลไทย มีนโยบายให้หน่วยงานทีรับผิดชอบการพัฒนาและผลิตยา สมุนไพร วัคซีน และอาหาร 

พัฒนาผลผลิตให้สามารถแข่งขนัได้กบัสากลทงัทางด้านปริมาณ คุณภาพ และปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนและ

สตัว์เลียง และต้องการพัฒนาให้ประเทศมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิต

อาหาร และนาโนเทคโนโลยี เพือนาํไปสู่การแข่งขันได้กบัสากลอย่างเข้มแขง็และยังยืน สามารถช่วยตัวเองในการ

แก้ไขปัญหาจากการเกิดโรคระบาดของคนและสตัว์ได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง แต่การทจีะดาํเนินการให้ได้ตาม

นโยบายทกีาํหนดนี รัฐจะต้องลงทุนให้สถาบันต่างๆทเีป็นหน่วยงานของรัฐพัฒนางานดังกล่าวอย่างจริงจัง และ

ส่งเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลให้ภาคธุรกิจเอกชน ดําเนินการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ฯให้ได้

มาตรฐานสากล เพือรองรับงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ และงานทดสอบ ให้ได้ผลงานทถูีกต้อง แม่นยาํปลอดภัยต่อ

การนาํไปใช้กบัมนุษย์และสตัว์ มีผลผลิตเป็นทยีอมรับของสากลและแข่งขนัได้กบัผลผลิตจากนานาชาติ  

 ในช่วงทผ่ีานมาตังแต่ปี 2550 รัฐได้ให้ความเหน็ชอบให้มีการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย ตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 ซึง



 2

นับเป็นระยะเริมต้นของการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาในเรืองของสถานที วัสดุอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง บุคลากร 

การวิจัย ภาคธุรกิจเอกชน และการกํากับดูแล ซึงเป็นประเด็นหลักทีเกียวข้องกับการดําเนินงานให้ได้

มาตรฐานสากล อย่างไรกต็าม ในช่วงเวลา 3-4 ปีทผ่ีานมา แม้ว่างานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จะ

ได้เริมการพัฒนางาน ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ ไปบ้างแล้วกต็าม แต่กเ็ป็นเพียงการพัฒนางานในระยะเริมต้น 

เนืองจากข้อจาํกดัหลายประการ ทาํให้การพัฒนางานเป็นไปได้ค่อนข้างช้า การพัฒนางานยังจาํเป็นต้องดาํเนินการ

ต่อเนืองต่อไปอกี 

   สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ ในสถาบันต่างๆทวัประเทศ ในช่วง พ.ศ. 2550-

2553 นัน พบว่า ได้มีการเปลียนแปลงไปสู่การพัฒนาทดีีขึนในระดับหนึงเท่านัน ดังจะเหน็ได้จาก ทสีถาบันและ

หน่วยงานโดยส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อมทังสถานทีเลียงสัตว์ฯ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร การบริหารจัดการ 

รวมทงัไม่มีเทคโนโลยีทจีาํเป็นต่อการดาํเนินงานเลียงและใช้สตัว์ฯ ให้ได้มาตรฐานสากล ทงันีเนืองจากความไม่

เข้าใจถึงความจาํเป็นและความสาํคัญของคุณภาพมาตรฐานของการเลียงและใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งาน

ผลิตชีววัตถุ งานผลิตและบริการสัตว์ และงานสอน ปัจจุบันนี มีประมาณ 7-8 สถาบัน ได้ดาํเนินการก่อสร้าง

อาคารใหม่เพือให้ได้มาตรฐานสากล แต่ยังไม่มีแห่งใดทเีสรจ็สมบูรณ์ ยังต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือการปรับปรุง

แก้ไขให้ได้มาตรฐาน เนืองจากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ต่อเนือง ทาํให้มีปัญหาในการก่อสร้างและการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทจีาํเป็น นอกจากนี ในเรืองของ การผลิตและบริการสตัว์ทดลองทมีีคุณภาพ พันธุกรรม และ

สุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ์ และปริมาณ นันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

เช่นเดียวกับเรืองของบุคลากรกยั็งเป็นปัญหาอยู่มากเนืองจาก ประเทศไทยยังไม่มีสถานศึกษา ทีมีการปรับ

หลักสตูรและเนือหาสาระวิชาให้ทนัสมัย เพือผลิตบุคลากรทงัสตัวแพทย์ผู้ชาํนาญการ พนักงานเลียงสตัว์ทดลอง 

นักวิจัยผู้ใช้สัตว์ทีมีความรู้  รวมทังขาดแหล่งข้อมูลทางวิชาการ  ยังไม่มีงานวิจัย ทีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลองทีสามารถรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนางานทางด้านนี ขณะเดียวกันภาคธุรกิจ

เอกชนทสีนใจผลิตหรือให้บริการวัสดุอุปกรณ์ในการเลียงและใช้สัตว์ทมีีคุณภาพขึนภายในประเทศแม้จะมีเพิม

มากขึน แต่กยั็งน้อยอยู่ รวมถึงยังขาดสถาปนิกและวิศวกรรมผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารอาคารให้เออืต่อการ

ควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการติดเชือ  การเลียงสัตว์ทีเป็นระบบและการป้องกันการแพร่กระจายของ

มลพิษ สารพิษ และเชือโรคทีมาจากการเลียงและใช้สัตว์  ซึงเป็นปัจจัยหลักในการเลียงสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล 

 ประเทศต่างๆทังไกลและใกล้ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเพือการพัฒนางานทางด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพมาเป็นเวลานานแล้ว และได้ให้ความสาํคัญในการพัฒนาการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล มีหน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ฯ ทีได้มาตรฐานสากลเพือใช้ในงานวิจัย งาน

ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานผลิตและบริการสัตว์ทดลอง ได้อย่างต่อเนือง จึงเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆ

เหล่านันได้มีการพัฒนาผลงานทังงานวิจัย งานพัฒนาและผลิตยา สมุนไพร อาหารเสริม วัคซีน ทีแข่งขันได้กับ

นานาชาติ และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสตัว์เลียง 

 ในช่วงเวลาทผ่ีานมา คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้

ดาํเนินการกาํกบัการดาํเนินการพัฒนางานสตัว์ทดลองของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธแ์ห่งชาติ

ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 ผลจากการดาํเนินงานในช่วงทีผ่านมานัน ทาํให้หลาย

สถาบันได้ดาํเนินการปรับปรุงอาคารสถานทเีลียงสัตว์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ขึนมาบ้างแล้ว และทสีถาบันวิจัยจุฬา

ภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้สตัว์ จาก AAALAC เมือเดือนมิถุนายน 2553 จากผลการ

ดาํเนินงานนัน สรุปได้ว่า การพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์ทีผ่านมา นันอยู่ในขันการดาํเนินงาน ยังต้องการการ
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พัฒนาให้ต่อเนือง ดังนัน เพือให้บรรลุเป้าหมายทตีังไว้ การพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ ในช่วงปี 2555-2559 

จึงจาํเป็นต้องดาํเนินการต่อเนืองจากแผนกลยุทธว่์าด้วยการพัฒนางานสตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 โดยยึด

หลักการของกลยุทธท์งั 6 กลยุทธ ์เพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ ไปสู่มาตรฐานสากล และสามารถรองรับการ

พัฒนาประเทศตามนโยบายการวิจัย พัฒนา และผลิตยา วัคซีน ขึนภายในประเทศได้ โดย“แผนกลยุทธแ์ห่งชาติ

ว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” นีจะครอบคลุมสตัว์ทุกชนิดทนีาํมาใช้

เพืองานทางวิทยาศาสตร์  และเพือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี ดังนี 

 1. เหน็ควรให้มีการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าด้วย

การพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 อนัประกอบด้วย 6 กลยุทธท์สีาํคัญ ดังนี  

 1)    ปรับปรุงและพัฒนาการเลียงสัตว์ในหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้

มาตรฐานสากลเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ทงัทางด้านการแพทย์ การสาธารณสขุ 

และการเกษตร 

 2) สนับสนุนให้มีการผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีมีคุณภาพพันธุกรรมและ

คุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ์ และจาํนวนได้พอเพียงตามความต้องการของผู้ใช้ ในทุกรูปแบบเพือ

รองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ 

 3) พัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสตูรรวมทงัเนือหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้องการในการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล 

4)  สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สตัว์ และวัสดุท้องถิน เป็นวัสดุเลียง

สตัว์ทมีีคุณภาพ และเป็น animal model สาํหรับงานวิจัยเพือแก้ไขปัญหาโรคประจาํท้องถนิและโรคอบุัติใหม่ 

5)  ส่งเสริมให้ธุรกจิเอกชนสนใจผลิตสนิค้าเพือการเลียงและใช้สตัว์ฯหรือนาํสนิค้าทไีด้มาตรฐาน

คุณภาพมาบริการให้มากขึน และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพืออุตสาหกรรม ยา อาหาร อาหารเสริม และวัคซีน ทไีด้

มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขนัได้กบันานาชาติ ลดการนาํเข้าและเพิมการส่งออก 

6) กํากับดูแลการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการใช้

วิธกีารอนืทดแทนการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัสากล รวมทงัการประสานงานกบันานาชาติ 

เพือการยอมรับของสากล 

2.  เหน็ควรแต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึงมี

องค์ประกอบและหน้าทตีามทเีสนอมา และมอบหมายให้รับผดิชอบกาํกบัดูแลการการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์

แห่งชาติฯ และพิจารณาแผนพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ฯ ของหน่วยงานต่างๆเพือให้ข้อเสนอแนะแก่สาํนัก

งบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาํปีแก่หน่วยงานต่างๆทเีสนอแผนพัฒนางานฯและเสนอขอตัง

งบประมาณ พร้อมทัง และติดตามประเมินผลการพัฒนางานฯของหน่วยงานต่างๆ โดยมีสาํนักงานเลขานุการ

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานดาํเนินการ 

3. เห็นควรให้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินาํกรอบกลยุทธ์แห่งชาตินี

ผนวกเข้ากบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท ี11 

 

******************** 
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แผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าดว้ยการพฒันางานสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ 

พ.ศ. 2555-2559 

 

บทที 1  บทนาํ 

 

1.1  หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนั รัฐมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีน ยา สมุนไพร ขนึภายใน 

ประเทศ เพือการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของชาติ เพือการพัฒนาสู่สงัคมทเีข้มแขง็และมีดุลยภาพ สู่การพัฒนา

ทยัีงยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยเน้นให้คนมีสขุภาพชีวิตทดีี มีการสร้างความพร้อมและพัฒนาความ

เข้มแขง็ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเีน้นการพัฒนานวัตกรรมและการปรับใช้ภมูิปัญญาท้องถนิได้อย่าง

เหมาะสม 
ในช่วงเวลาทผ่ีานมา รัฐได้มีมติเหน็ชอบให้ดาํเนินการพัฒนางานสตัว์ทดลอง ตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่า

ด้วยการพัฒนางานสตัว์ทดลอง พ.ศ. (2550-2553) 2551-2554 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิง

ทางด้านสาธารณสุข เพือให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี มีสุขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ต้องอาศัยการ

พัฒนาการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพือให้เกิดองค์ความรู้ ทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 

เพือทจีะนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัท้องถินและเศรษฐกจิของประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน 

จึงมีโรคหลายชนิดทเีกิดขึนจาํเพาะในเขตร้อน ซึงนักวิจัยไทยยังไม่สามารถทาํงานวิจัยเพือแก้ปัญหานีได้เองใน

ประเทศไทย ทงันีเนืองมาจากการขาดแคลนปัจจัยพืนฐานต่างๆ เช่น สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐาน 

สถานทเีลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือทาํการวิจัยทไีด้มาตรฐาน เป็นต้น ซึงปัจจัยเหล่านีมีความสาํคัญต่อ

ความแม่นยาํของผลงานวิจัยและความน่าเชือถือของผลงาน การทปีระเทศไทยขาดแคลนปัจจัยพืนฐานดังกล่าว 

ทาํให้ผลงานวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทอีาจนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์และปลอดภัยกบัคนไทยอย่างแท้จริงนันมีน้อยมาก ในขณะนี 

ถงึแม้ขณะนีประเทศไทยจะมีการวิจัยยา อาหาร และวัคซีน ทไีด้ผลเป็นทน่ีาพอใจในระดบัหนึง แต่

ผลงานวิจัยเหล่านันมักจะไม่มีการทดสอบทจีะทาํให้มนัใจได้ว่า ยา อาหาร หรือวัคซีน เหล่านัน มคีวามปลอดภยั

ต่อผู้บริโภค ทงันีเพราะประเทศไทยยังไม่มีสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐานคุณภาพ และไม่มีการเลียง

สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ดีกนิดไีด้ตามมาตรฐานทกีาํหนด เพือทจีะทาํให้ได้ผลการวิจัยและผลการ

ทดสอบทมีีความถูกต้อง แม่นยาํ และเชือถอืได้ รวมทงัยังขาดแคลนบุคลากรทมีีความรู้และประสบการณใ์นเรือง

ของการเลียงและการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ ทจีะทาํให้การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์เป็นไปตามระบบและมาตรฐานสากลอกีด้วย 

ตามมาตรฐานสากลทกีาํหนด สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทนีาํมาใช้ในการวิจัยหรือการทดสอบนันต้อง

เป็นสตัว์ทไีด้รับการควบคุมและเลียงดูอย่างต่อเนือง มมีาตรฐานทงัทางด้านพันธุกรรม สขุภาพ และวิธกีารเลียง

ตามทกีาํหนดไว้ เพือทจีะมันใจได้ว่าผลงานทไีด้รับจากการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์นัน จะเหมอืนกนัทุก

ครัง ซึงจะทาํให้เกดิความแม่นยาํของผลงาน เป็นทยีอมรับ สมควรทจีะพิจารณานาํไปใช้พัฒนาในเชิง

อตุสาหกรรมต่อไป เช่นเดยีวกบัวัคซีนทมีีการผลิตออกมานันก่อนทจีะปล่อยออกสู่ท้องตลาด ต้องการการทดสอบ

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยทใีห้ผลแม่นยาํเพือทจีะมันใจได้ว่าเมือนาํไปใช้จะไม่เป็นโทษต่อชีวิตของ

ประชาชนหรือสตัว์  
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งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆกต็ามทใีช้สตัว์ทไีม่ได้มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มี

การเลียงสตัว์โดยไม่มีการป้องกนัการตดิเชือและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเลียงสตัว์ เช่นทเีป็นอยู่

โดยทวัไปในประเทศไทยในปัจจุบนันัน นอกจากจะไม่เกดิประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนและสตัว์แล้ว ยังถอืได้ว่ากระทาํผดิต่อจรรยาบรรณการใช้สตัว์สากลอกีด้วย จากการทไีม่สามารถจัดการให้สตัว์

ได้มีสวัสดิภาพทดีี และการทปีล่อยให้สตัว์ต้องสละชีวติไปโดยเปล่าประโยชน์จากการทไีม่สามารถนาํผลงานมาใช้

ประโยชน์ได้ 

ดังนัน ตราบใดทปีระเทศไทยยังต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยใช้ผลงานวิจัยของ คนไทย 

จากงานวิจัยทางชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพือนาํไปประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหาร 

อาหารเสริม ยา สมุนไพร แอนตซีีรัม และวัคซีนป้องกนัโรค ตลอดจนวัสดุอปุกรณท์ใีช้ทางการแพทย์ เพือการ

นาํไปสู่การมีสขุภาพและคุณภาพชีวิตทดีีของคนไทย มกีารผลิตผลิตภัณฑต่์างๆจากผลงานวิจัยเหล่านันขนึเองใน

ประเทศ โดยไม่ต้องอาศัยการนาํเข้าจากต่างประเทศและสามารถส่งเป็นสนิค้าออกสู่ต่างประเทศด้วยแล้ว ประเทศ

ไทยมีความจาํเป็นต้องพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทงัทางด้านการผลิต การเลียงและการ

ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสากล ตลอดจนพัฒนาการใช้สตัว์ให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนือง เพือหวังผลในการแข่งขนัทางการค้าของผลผลิตในตลาดโลก

ทงัในเรืองอาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร แอนตีซีรัม และวัคซีนป้องกนัโรค แต่ถ้าหากปล่อยให้มีสภาพเช่นนี

อยู่ต่อไปโดยไม่มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานแล้ว นอกจากประเทศไทยจะต้องนาํเข้าผลิตภณัฑต่์างๆเหล่านีจาก

ต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนืองทาํให้สญูเสยีเงินตราออกนอกประเทศแล้ว ยังจะสญูเสยีงบประมาณทลีงไปแต่ละปี

ในเรืองนีโดยไม่สามารถนาํผลงานมาใช้ประโยชน์ได้ และอาจมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบการค้าโลก ซึงในปัจจุบนัมี

การกาํหนดข้อกติกาต่างๆ ทใีช้เป็นข้ออ้างในการยอมรับหรือไม่รับสนิค้า มีการนาํปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน

เรืองต่างๆของประเทศคู่ค้ามาเป็นข้ออ้างในการกดีกนัการค้า โดยเฉพาะอย่างยิงการเลียงและใช้สตัว์ในงานวิจัย 

งานทดสอบ อย่างไม่ได้มาตรฐานมักถูกยกมาเป็นข้ออ้างในการกดีกนัสนิค้าทงัทเีกยีวข้องและไม่เกยีวข้อง 

นอกจากนียังจะเป็นผลให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและ

อตุสาหกรรมยาได้อกีด้วย 

การทสีถานภาพของการผลิตและการเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในสถาบนัต่างๆทมีีการใช้สตัว์

เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในประเทศไทยยังอยู่ในสภาพทไีม่ได้มาตรฐานสากล 

เนืองจากผู้บริหารทุกระดับไม่เข้าใจและไม่เหน็ความสาํคญัของงานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็นงาน

พืนฐานของการพัฒนางานทสีาํคัญต่างๆทงัทางด้านอตุสาหกรรมอาหาร ยา สมุนไพร วัคซีน ฯลฯ ทาํให้ไม่ได้รับ

งบประมาณเพียงพอเพือการดาํเนินงานจึงประสบปัญหามากมายในการดาํเนินงานและพัฒนา ทงัทางด้าน แหล่ง

ผลิตสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานทเีลียง บุคลากรทมีีความรู้และประสบการณท์างด้านวทิยาศาสตร์สตัว์

เพืองานทางวทิยาศาสตร์ วัสดุอปุกรณแ์ละครภุัณฑท์ใีช้ในการเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขาด

แคลนความรู้ในการเลียงและการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ปัญหาเหล่านีจาํเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนือง เพือทจีะสร้างความเข้มแขง็ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย 

แผนกลยุทธแ์ห่งชาติฯ นีจึงมุ่งเป้าไปทกีารแก้ไขปัญหาต่างๆดังทกีล่าวมาแบบบูรณาการ เพือการพัฒนา

ความเข้มแขง็ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงาน

ต่างๆและสถาบันการศึกษาทมีีการสบืสายพันธุ์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การเพาะขยายพันธุ์และการบริการ

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ทังนีเพือ
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พัฒนางานผลิต งานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล เพือให้ผลงานวิจัย งาน

ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน มีความถูกต้อง แม่นยาํ ได้มาตรฐาน เป็นทียอมรับของสากล สามารถ

แข่งขันได้กบันานาชาติ และเป็นพืนฐานให้เกดิผลิตภัณฑท์เีป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนาํรายได้เข้าสู่ประเทศ

ได้อย่างจริงจังต่อไป  

 

1.2 ความหมาย 

สตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ  สตัว์ทุกชนิดทนีาํมาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 

และงานสอน รวมทงัสตัว์ทนีาํมาสบืสายพันธุ ์เพาะขยายพันธุแ์ละเลียงให้ได้พันธุกรรมคงท ีเพือใช้ในงานดังกล่าว 

ซึงในแผนกลยุทธแ์ห่งชาตฯินี จะใช้คาํว่า  “สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” เพือความกะทดัรัดของถ้อยคาํ 

งานทางวิทยาศาสตร ์หมายถงึ งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน 

ผูเ้ลียง หมายถงึ ผู้ททีาํหน้าทเีลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ผูใ้ช ้ หมายถงึ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศกึษาทปีฏบิัติการกบัสตัว ์

หวัหนา้หน่วยสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์หมายถึง หัวหน้าผู้ควบคุม และบริหารงานเลียงและควบคุม

การใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการกํากบัและดูแล หมายถงึ คณะกรรมการทแีต่งตังโดยสถาบันทมีีการเลียงและการใช้สตัว์ 

มีหน้าทตีามทกีาํหนดไว้ใน “จรรยาบรรณการใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาต”ิ 
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บทที 2  สถานภาพการเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

 

2.1 สถานภาพสากล 

2.1.1 สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์กบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เกอืบทุกปี นักวิจัยทไีด้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ นัน จะเป็นผู้ทไีด้ใช้

สตัว์ในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด แสดงให้เหน็ถงึความสาํคัญของสตัว์ทดลอง ทมีีความจาํเป็นสาํหรับการดาํเนิน

งานวิจัยเพือผลงานวิจัยทีนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ มนุษย์ได้รับ

ประโยชน์อย่างมากมายจากงานวิจัยทใีช้สตัว์เพือแสวงหาความรู้ทนีาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้สาํคัญๆที

ได้รับจากการศึกษากบัสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เช่น  

o ทาํให้รู้ ถึงโครงสร้างและหน้าทีของส่วนประกอบต่างๆในร่างกายซึงรวมถึงเซลล์ เนือเยือ และ

อวัยวะต่างๆ  

o ทาํให้รู้ถงึการตอบสนองของส่วนประกอบของร่างกายทมีีต่อเชือโรคหรือสงิแปลกปลอมทเีข้าสู่ร่างกาย 
o ได้รู้ ว่าจุลินทรีย์ เชือรา พืช หรือสารเคมีชนิดใดให้คุณ ให้โทษ แก่ร่างกาย มีกลไกอย่างไรในการให้

คุณและให้โทษ ชนิดใดควรนาํมาทาํเป็นอาหาร อาหารเสริม และยารักษาโรค 

o ได้รู้ ว่าสตัว์ชนิดใดเหมาะสมทจีะนาํมาใช้ในการศึกษาโรคใดโรคหนึงโดยเฉพาะ 
o ได้รู้ ว่าสัตว์ชนิดใดเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการผลิตแอนตีเซรัมเพือใช้ในการวินิจฉัยโรคและ

นาํมาใช้ในการรักษาโรค 

o ได้รู้ ว่าสตัว์ชนิดใดเหมาะสมทจีะนาํมาใช้ผลิตวัคซีนป้องกนัโรค 

o ได้เรียนรู้ ว่าการพัฒนาพันธุกรรมของสตัว์ด้วยเทคโนโลยีททีนัสมัยอาจนาํไปสู่การป้องกนัโรคและ
การรักษาโรคบางโรคซึงยังไม่มีสตัว์ชนิดใดทเีหมาะสมเพือการแก้ไขปัญหานีได้ 

o ได้เรียนรู้ถงึวิธกีารเปลียนหรือปลูกถ่ายเนือเยือหรืออวัยวะให้แก่ผู้ป่วยได้โดยไม่เป็นอนัตราย 

o นอกจากนันสตัว์ยังถูกนาํไปใช้ในเชิงฝึกปฏบิัติทางศัลยกรรมตกแต่ง การตัดต่อเส้นเลือด กระดูก 

การผ่าตัดหัวใจ การทาํ microsurgery หลากหลายชนิดโดยแพทย์และสตัวแพทย์ เป็นต้น 

o การศึกษา stem cell เพือการรักษาโรค 

o ฯลฯ 

กระบวนการทางความรู้ เหล่านีได้ถูกนํามาถ่ายทอดเป็นตําราเรียนทางด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และถูกนาํไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การผลิตยารักษาโรค อาหารเสริม และ

วัคซีนป้องกนัโรค ซึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

เนืองจากยา สมุนไพร อาหารเสริม วัคซีน สารเคมี หรือเครืองสาํอาง อาจมีผลข้างเคียงทเีป็นอนัตราย

ต่อผู้ใช้ได้ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนาํให้มีการวิจัยและการทดสอบอย่างรอบคอบตามกระบวนการทกีาํหนดโดย

องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการกาํหนดให้มีการทดสอบ

ผลิตภัณฑก์บัสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จนได้ผลทชัีดเจนแล้วว่าปลอดภัย ก่อนแล้วจึงจะนาํไปทดสอบกบัคนใน

ขนัต่อไป ประเทศทมีีการควบคุมการผลิตยา วัสดุทางการแพทย์ อาหาร อาหารเสริม เครืองสาํอาง และวัคซีนอย่าง

เข้มงวดกวดขนัจึงมีการใช้สตัว์ในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก 

ผลงานทีได้รับจากการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลงานทีมีคุณค่าอย่างยิงต่อวงวิชาการ

ทางด้านการแพทย์เป็นอย่างยิง จะเหน็ได้จากผลงานของผู้ทไีด้รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เกอืบ

ทุกปี จะเป็นผลงานจากการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์แทบทงัสนิ ทงันี ผลงานทจีะนาํไปประยุกต์ใช้กบัคนได้



 9

นันจะต้องผ่านการศึกษาวิจัย หรือทดสอบโดยใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จนมันใจว่าถูกต้องปลอดภัยแล้ว

เท่านัน  

สตัว์ทถูีกนาํมาใช้ในงานวิจัยมีหลากหลายชนิด ทงั ปลา กบ นก หนู ไก่ สนัุข แมว หมู ม้า วัว ลิง และ 

ฯลฯ แต่สตัว์หลักๆทสีาํคัญต่อการวิจัยในยุคปัจจุบันคือ หนูเมาส ์หนูแรท หนูตะเภา และกระต่าย เนืองจากสตัว์

เหล่านีเป็นสัตว์ขนาดเลก็ จึงสามารถนาํมาเลียงให้อยู่รอด ทาํการสืบสายพันธุ์ และเพาะขยายพันธุ์ได้ในพืนที

จาํกัด จนเกดิเป็นศาสตร์ขึนมาอกีแขนงหนึงเรียกว่า วิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือ Laboratory 

Animal Science เพือศึกษากระบวนการและวิธีการต่างๆในการสบืสายพันธุ ์การเพาะขยายพันธุ ์และการเลียง

สัตว์ให้ได้สัตว์ทีได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม มาตรฐานคุณภาพสุขภาพ และมาตรฐานการเลียงทีสามารถ

ควบคุมให้คงทไีด้ในพืนททีจีาํกัด เพือความแม่นยาํของผลงานทใีช้สัตว์ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

คุณภาพได้อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

ความจาํเป็นต้องใช้สตัว์เพือวิจัยโรค วิจัยยา และวิจัยวัคซีน เพือผลิตยาและวัคซีน ในการแก้ไขปัญหา

โรคต่างๆทคุีกคามชีวิตของมนุษย์และสตัว์เลียง เป็นผลให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ถึงขันพัฒนาพันธุกรรมสตัว์ได้โดยการ cloning, knockout gene และ 

transgenic สามารถพัฒนาวิธกีารเลียงสตัว์ได้ถึงระดับการเลียงให้ปลอดเชือ (germ free) และระดับปลอดเชือ

จาํเพาะ (specified pathogen free) ด้วยครุภัณฑ ์และวัสดุอุปกรณ์ทสีามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทจีาํเป็นต่อ

การเลียงสตัว์ (อณุหภมูิ ความชืน การถ่ายเทอากาศ แสง เสยีง และกลิน) เพือให้สตัว์ได้อยู่ดีกนิดี มีสขุภาพดี ไม่

เครียด ไม่ติดเชือ และพัฒนาวิธีการปฏบิัติต่อสตัว์ไม่ให้สตัว์เครียด หรือเจบ็ปวดจากวิธีการต่างๆทใีช้ในการจับ

สตัว์ การให้สาร การเกบ็ตัวอย่าง การสลบสตัว์ และการทาํให้สตัว์ตายอย่างสงบ 

ความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีทันสมัยในการวิจัยทางด้าน

พันธุกรรมและเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีททีนัสมัยในการก่อสร้างอาคารและการคิดค้นประดิษฐ์

ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชือ และการควบคุมสภาพแวดล้อม ทีมีประสิทธิภาพยิงขึน 

ตลอดจนการปรับปรุงสาระวิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงัในระดับมหาวิทยาลัย

และอาชีวศึกษาเพือสร้างบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณท์ก้ีาวทนัต่อการพัฒนาอย่างรวดเรว็เหล่านี 

2.1.2  การต่อตา้นการใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

การต่อต้านการใช้สัตว์เป็นเหตุการณ์ทเีกดิขึนคู่ขนานเรือยมากบัการใช้สัตว์ ในงานวิจัยตังแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน กลุ่มต่อต้านหรือองค์กรเอกชนทต่ีอต้านมีแนวคิดในเชิงพิทกัษ์อสิรภาพของสตัว์ โดยถอืว่าสตัว์มีสทิธทิจีะ

อยู่อาศัยและหากนิตามธรรมชาติของสตัว์ มนุษย์ไม่มีสทิธทิจีะนาํสตัว์มากกัขงัทรมานหรือทาํให้สตัว์บาดเจบ็ 

การต่อต้านการใช้สัตว์ในงานวิจัยส่วนใหญ่เกิดขึนจากการทีนักวิจัยหรือหน่วยงานทีใช้สัตว์ไม่ให้

ความสาํคัญต่อชีวิตสัตว์ ไม่สนใจทีจะหาวิธีการเลียงสัตว์ให้สัตว์ได้กินดี อยู่ดี ไม่เครียด และไม่สนใจว่าจะใช้

วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างใดทีจะไม่ทาํให้สัตว์ต้องเจบ็ปวด ทรมาน ไม่สนใจว่าการนาํสัตว์มาใช้นันมีความจาํ

เป็นมากน้อยเพียงใด ไม่สนใจว่าจะมีวิธีการอนืทดีีกว่าหรือดีเท่ากบัการใช้สัตว์หรือไม่ ไม่สนใจว่าชนิดสัตว์ สาย

พันธุ์สัตว์ทีนาํมาใช้ถูกต้องกับเรืองทีจะนาํมาศึกษาหรือไม่ และสัตว์นันมีคุณสมบัติทางพันธุกรรม และสุขภาพ

อย่างไร อายุ เพศ และจาํนวนเท่าใดจึงจะทาํให้ได้รับผลงานทถูีกต้องแม่นยาํ และไม่สนใจว่างานวิจัยททีาํอยู่นันจะ

ซาํซ้อนกบังานทผู้ีอนืทาํไว้แล้วซึงจะทาํให้เกดิการสญูเปล่าของชีวิตสตัว์หรือไม่  

การใช้สตัว์ในงานวิจัยจึงเป็นประเดน็ทอีงค์กรเอกชนดังกล่าวซึงมีเครือข่ายอยู่ทวัโลก ทาํการต่อต้านใน

ทุกรปูแบบทงัวิธกีารผ่านสอืมวลชน ทวีี  เอกสาร การก่อมอ๊บ และอาจรนุแรงถงึขนัทาํร้ายนักวิจัย และเข้าทาํลาย

สถานทเีลียงสตัว์  
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องค์กรระดับนานาชาติ (International Council for Laboratory Animal Science, ICLAS) ซึงเป็น

องค์กรทส่ีงเสริมให้มีการเลียงและการใช้สตัว์อย่างถูกต้องในงานวิจัย ได้เรียกร้องให้นักวิจัยสนใจในวิธีการเลียง 

และการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ให้สัตว์ได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ และ

ไม่ให้สัตว์ต้องเจบ็ปวด หรือทรมาน จากวิธีการทใีช้ปฏบิัติกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และได้เรียกร้องให้

มีความเข้มงวดกวดขันให้นักวิจัยต้องรายงานวิธ ีการเลียง และวิธีการใช้สัตว์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการต่างๆ  

การต่อต้านทไีม่มีข้อยุติ และความผดิพลาดในผลงานจากการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทเีกดิขึน

บ่อยครัง เป็นผลให้ The Council of International Organization of Medical Sciences (CIOMS) ซึงเป็นองค์กร

หนึงของยูเนสโก จัดประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้เลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ และผู้ต่อต้านการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หลายครัง และในปี พ.ศ. 2528 ได้มีผลสรุปเป็น

เอกสารคู่มือชือ International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals โดยเรียกร้อง

ให้ทุกประเทศทีใช้สัตว์นาํไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ศาสนา และสังคมของแต่ละประเทศ และ

เรียกร้องให้ทุกประเทศมีจรรยาบรรณ และ/หรือกฎหมาย ขนึมากาํกบัและดูแลให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิัติทแีต่

ละประเทศได้กาํหนดขนึ  

CIOMS Guidelines นีนับเป็นจุดเริมต้นของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้าน

วิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ โดยทปีระเทศทใีห้ความสาํคัญกบั CIOMS 

Guidelines ทงัในยุโรป อเมริกา และเอเซีย ต่างกเ็ร่งทาํกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทางปฏบิัติ ทเีกยีวข้องกบั

การเลียงและการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการกาํกบัดูแลทเีข้มข้น เป็นผลให้มีการพัฒนาเนือหาสาระ

วิชา และหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ขึนมารองรับ สอดคล้องกับกฎหมาย 

จรรยาบรรณ และแนวทางปฏบิัติทกีาํหนดขึน และมีการพัฒนาสถานท ีครุภัณฑ ์และวัสดุอุปกรณ์ทใีช้ในการเลียง

สตัว์โดยภาคธุรกจิเอกชน ทาํให้มีการพัฒนางานไปอย่างครบวงจร และมีประสทิธภิาพ 

เป็นทีน่าสังเกตว่า ประเทศทีมีกฎหมาย จรรยาบรรณและการกาํกับดูแลทีกระทาํกันอย่างจริงจัง 

นอกจากจะตีกรอบให้มีการเลียงและการปฏบิัติต่อสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว ยังเป็น

ผลให้ได้รับผลงานทแีม่นยาํ และสากลยอมรับมากขึน และยังส่งผลให้มีการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนือง โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์เพือให้เหมาะสมเป็น 

animal model เฉพาะโรค เฉพาะทาง การสบืสายพันธุ์ และการอนุรักษ์สายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สตัว์ที

พัฒนาพันธุไ์ด้ การพัฒนาวิธกีารขนส่งเพือให้สตัว์ไม่เครียดหรือได้รับเชือระหว่างขนส่ง การพัฒนาอาคารสถานที

และวัสดุอุปกรณ์เพือให้สตัว์ได้อยู่ดีกนิดี ไม่เครียด มีสขุภาพดี และไม่ติดเชือ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ

ของคนเลียง และสภาพสิงแวดล้อมภายนอกอาคาร การพัฒนาวิธีการทีใช้ตรวจสอบคุณภาพพันธุกรรม และ

คุณภาพสขุภาพของสตัว์ได้อย่างแม่นยาํ การพัฒนาวิธกีารจัดการการเลียงสตัว์ให้เป็นระบบในการป้องกนัการติด

เชือ และการควบคุมสภาพแวดล้อม 

ทีน่าสังเกตอีกประการหนึง คือ ในเวทีการค้าโลก ปัจจุบัน ประเทศทีไม่มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ 

(Animal Welfare Act) หรือกฎหมายป้องกนัการทรมานสตัว์ (Animal Cruelty Act) มักถูกนาํมาใช้เป็นประเดน็

ในการต่อต้าน และกดีกนัการค้าระหว่างประเทศ 
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2.1.3  มาตรฐานสากลในการเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

CIOMS ประกาศให้มี  International Guiding Principles for Biomedical Research Involving 

Animals ขึนเมือปี พ.ศ. 2528 โดยมีเนือหาทจีัดได้ว่าเป็นต้นแบบของมาตรฐานสากลในการเลียงและใช้สตัว์ใน

งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ ของหลายๆประเทศทงัในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเซีย ได้

นาํมาใช้เป็นหลักในการจัดทาํแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) หรือ จรรยาบรรณ (Ethics) ทีคล้ายคลึงกัน แม้ว่า

ขณะนีจะมีการปรับปรงุแก้ไขเพิมเติม กต็ามแต่เนือหาหลักๆ ทเีป็นประเดน็สาํคัญ คือ 

2.1.3.1 การใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีเหตุผลทีแสดงได้ว่า เป็นการศึกษาทีจะ
นาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เมือไม่มีทางเลือกอนืทดีีกว่าหรือดีเท่า 

2.1.3.2 การใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเลือกชนิดสัตว์ ทีมีคุณภาพพันธุกรรมและ
สุขภาพ และมีคุณสมบัติทางเพศ อายุ นาํหนัก ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ในจาํนวนทน้ีอยทีสุด

เท่าทหีลักสถติิยอม รับในความแม่นยาํ 

2.1.3.3 การใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเลียงสัตว์ให้ได้อยู่ดี กินดี สัตว์ต้องได้รับการ
ป้องกนัการติดเชือ และการจัดสภาพแวดล้อมทนีาํไปสู่การมีสขุภาพแขง็แรง ไม่เครียด และไม่ติดเชือ 

2.1.3.4 การใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการปฏบิัติกับสตัว์โดยไม่สร้างความกดดัน 

ความเจบ็ปวด และความเครียดแก่สตัว์ วิธกีารปฏบิัติทสีร้างความเจบ็ปวดให้กบัสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้อง

มีวิธีการทีจะบรรเทาความเจ็บปวดทีเป็นทียอมรับในวงการสัตวแพทย์ กรณีทีมีการผ่าตัดสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ต้องวางยาสลบทุกครัง โดยต้องระบุรายละเอยีดวิธกีารระงับความเจบ็ปวดไว้ในโครงการอย่างชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.3.5 เมือสนิสดุการทดลอง หรือเมือสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ป่วยหรือได้รับบาดเจบ็จน
ไม่สมารถรักษาได้ ต้องจัดการให้สตัว์ตายอย่างสงบ 

2.1.3.6 สถาบันหรือหน่วยงานใดทมีีการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีคณะกรรมการ
เพือกาํกับดูแลการเลียงและการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับสัตว์ 

และมีสัตวแพทย์ทมีีความรู้  ความชาํนาญ และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ดูแลรับผดิชอบหน่วยเลียงสตัว์ 

2.1.3.7 ผู้ใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการกาํกับและดูแล
การเลียงและการใช้สตัว์ของหน่วยงานหรือสถาบันนัน พิจารณาอนุมัติก่อนดาํเนินการ การเปลียนแปลงในส่วนใด

ของโครงการกต็ามต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนทุกครัง และในกรณีทผู้ีใช้สัตว์เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการกาํกบัและดูแลฯ ผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการของ

ตน 

2.1.3.8 คณะกรรมการกาํกับและดูแลการเลียงและการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของ
หน่วยงานหรือสถาบัน ต้องกาํหนดมาตรฐานวิธกีารปฏบิัติ (Standard Operation Procedures, SOPs) ในการเลียง

สตัว์ การใช้สัตว์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้สตัว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์และกฎหมายทเีกียวข้อง

กบัสตัว์ 

2.1.4  แหล่งผลิตสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

สตัว์ทถูีกนาํมาใช้ในงานวิจัยมีหลากหลายชนิด หลายสายพันธุ ์ตังแต่สตัว์ทไีม่มีกระดูกสนัหลัง ไปจนถงึ

สตัว์มีกระดูกสนัหลังทเีลียงลูกด้วยนม ขนึอยู่กบัคุณสมบตัิทางพันธุกรรมของสตัว์ ลักษณะของงานวจิัย วัตถุประสงค์

และเป้าหมายของงาน สาํหรับสตัว์ทถูีกนาํมาใช้ในงานทดสอบหรืองานผลิตชีววัตถุต้องเป็นสตัว์ทมีกีารวิจัยและได้ผล
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งานยืนยันมาแล้วชัดเจนว่าเหมาะสมทจีะนาํมาใช้เพือการนัน เพือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทต้ีองการ

ทดสอบ หรือผลิตชีววัตถุทต้ีองการจะผลิต ดังนันชนิดและสายพันธุส์ตัว์ทถูีกนาํมาใช้ในงานผลิตชีววัตถุ และงาน

ทดสอบจึงไม่หลากหลายเหมือนเช่นในงานวจิัย 

เพือให้งานวิจยัได้ผลถูกต้อง แม่นยาํ และไม่มีตัวแปร ทจีะมีผลต่อผลงานวิจัย นักวิจยัต้องการสตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ทมีีคุณสมบัติทางพันธุกรรมทคีงท ีมีเพศ อายุ นาํหนัก และมีสขุภาพแขง็แรง เหมือนเดิมทุกครัง

ทใีช้สตัว์ในงานเดียวกนั และมีปริมาณทเีพียงพอต่อการใช้ในแต่ละครังเพือจะได้นาํไปสู่ผลงานทถูีกต้องแม่นยาํตาม

หลักสถติิอกีด้วย 

ดังนัน งานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอนใดๆกต็ามทใีช้สตัว์ และต้องการผลงานที

แม่นยาํและเป็นทยีอมรับของสากล จาํเป็นต้องใช้สตัว์จากแหล่งผลิตสตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ ทสีามารถให้บริการ

สตัว์ตามข้อกาํหนดดังกล่าวได้อย่างต่อเนือง  

การผลิตสตัว์ทไีด้มาตรฐานคุณภาพเพือบริการสาํหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีการเลียงด้วยระบบ

อนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional หรือ Clean Conventional) และ/หรือระบบปลอดเชือจาํเพาะ (Specified 

Pathogen Free) และ/หรือ ระบบปลอดเชือสมบูรณ ์(Germ Free) โดยต้องมี 

- หลักฐานการตรวจสอบสขุภาพและความปลอดเชือ (Health and Microbial monitoring) อย่างต่อเนือง 

- หลักฐานการสบืสายพันธุส์ตัว์ ด้วยวิธกีารสบืสายพันธุส์ตัว์ outbred, inbred หรือ mutant ให้ได้สายพันธุ์

สตัว์ทคีงท ี 

- หลักฐานการตรวจสอบพันธุกรรม (Genetic Monitoring) อย่างต่อเนืองทุกรุ่นของการสบืสายพันธุ ์

- การจัดการเพาะขยายพันธุส์ตัว์ให้ได้เพศ อายุ นาํหนัก และจาํนวนตามทผู้ีใช้ต้องการ โดยไม่ให้เกดิการ

สญูพันธุ ์หรือการเสยีคุณภาพพันธุกรรม 

ปัจจุบนัสถานทดีาํเนินงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ โดยส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆนันจะไม่ทาํ

การผลิตและบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ขนึเองภายในหน่วยงาน เว้นแต่หน่วยงานทมีีการใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์จาํนวนมากอย่างต่อเนือง และเป็นหน่วยงานทมีีการใช้สตัว์จาํเพาะชนิดหรือสายพันธุเ์ป็นระยะเวลานาน 

ทงันีเนืองจากเป็นทยีอมรับกนัโดยทวัไปว่าการผลิตสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพนอกจากต้อง

ใช้ สถานท ี และบุคลากรจาํนวนมากแล้ว จะต้องใช้งบประมาณลงทุนสงูแล้ว ยังต้องใช้งบประมาณดาํเนินการสงูอกี

ด้วย ปัจจุบันมีธุรกจิการผลิตสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือบริการให้แก่หน่วยงานต่างๆ ซึงช่วยให้นักวิจัยสามารถ

เลือกใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีีคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสขุภาพได้ตามทต้ีองการ ธุรกจินีได้รับความ

นิยมมากทงัใน ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเซีย 

2.1.5  การทดสอบคุณภาพสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์(Quality Assessment) 

สตัว์ทนีาํมาใช้ในงานวิจัยต้องเป็นสตัว์ทมีีคุณภาพดี ปลอดเชือ และมพัีนธุกรรมคงท ี ดังนัน การตรวจสอบ

สขุภาพและความปลอดเชือ (Health and Microbial monitoring) การตรวจสอบพันธุกรรม (Genetic Monitoring) จึง

เป็นสงิทแีหล่งผลิตสตัว์ทไีด้มาตรฐานต้องปฏบิัต ิ และต้องมีหลักฐานตรวจสอบได้ ปัจจุบันมีองค์กรทใีห้การรับรอง 

(Accreditation) สายพันธุส์ตัว์ทไีด้มาตรฐานพันธุกรรมจากแหล่งผลิตทวัโลก และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

2.1.6  สถานทีและวสัดุอุปกรณใ์นการเลยีงสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

การเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลต้องการสถานท ี ครภุณัฑ ์ และวสัดุอปุกรณ์ที

ทนัสมัย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทก้ีาวหน้าอย่างรวดเรว็ เป็นผลให้แนวคดิทางด้านสถาปัตยกรรมในการสร้าง

อาคารเลียงสตัว์ ซึงเดิมเป็นอาคารเลียงสตัว์ธรรมดา มาเป็นอาคารเลียงสตัว์ทเีน้นการป้องกนัการติดเชือและการ
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ควบคุมสภาพแวดล้อมเพือให้สตัว์ได้อยู่ดกีนิดี ไม่เครียด ไม่ตดิเชือ เช่นเดียวกบัแนวคิดในการผลิตครภุัณฑแ์ละวัสดุ

อปุกรณใ์นการเลียงและการใช้สตัว์กถู็กเปลียนแปลงไป เพือรองรับการเลียงสตัว์ทเีน้นการป้องกนัการติดเชือ และการ

ควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเน้นสขุภาพสตัว์และสวัสดิภาพของคนและสตัว์เป็นเรืองสาํคัญ 

การจัดการการเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลต้องมีสถานท ี ครภุัณฑแ์ละวัสดุอปุกรณ์

ทใีช้ในการเลียง การป้องกนัการติดเชือและการควบคุมสภาพแวดล้อมต่อไปนีเป็นพืนฐาน 

1)  สถานท ีรปูแบบโครงสร้าง และวัสดุทใีช้ในการก่อสร้างอาคาร ต้องเออืต่อการจดัการทเีป็นระบบในการ

ป้องกนัการตดิเชือจากพาหะนาํเชือซึงรวมถงึ คน สตัว์ทุกชนิด ฝุ่ นละออง อากาศ ครภุณัฑแ์ละวัสดุอปุกรณทุ์กชนิดที

นาํมาใช้ในอาคารเลียงสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิงในห้องเลียงสตัว์ ห้องเลียงสตัว์ต้องเออืต่อการควบคุมสภาพแวดล้อม 

ทงัการควบคุมอณุหภมูิ ความชืน การถ่ายเทอากาศ เสยีง และแสงให้คงท ีและเหมาะสมกบัสตัว์แต่ละชนิด นอกจากนี

พืนทภีายในอาคารต้องออกแบบให้มีเส้นทางการเคลือนย้ายของคนและวัสดุอปุกรณ ์ จากพืนทสีะอาดไปสู่พืนที

สกปรกโดยไม่ย้อนทาง หรือมีเส้นทางททีบัซ้อนกนั นอกจากนี การกาํหนดรปูแบบอาคารจะต้องได้มาตรฐาน

สอดคล้องกบัลักษณะของการเลียงและใช้สตัว์ฯ ทมีีการใช้เชือโรค สารพิษ สารกมัมันตรังสต่ีางๆ ตามระดับทกีาํหนด 

2) วัสดุและครภุณัฑท์ใีช้ในการป้องกนัการตดิเชือ 

2.1)  ครภุัณฑท์ใีช้ในการป้องกนัการตดิเชือ ได้แก่ อ่างนาํสาํหรับแช่กรง เครืองล้างกรง เครืองอบ

ความร้อนแห้ง (hot air oven) เครืองอบความร้อนชืน (autoclave) เครืองฉีดไอนาํความดันสงู เครืองซักผ้า เครืองอบ

ผ้าแห้ง เครืองอบรมควันห้อง เครืองกาํจัดวัสดุรองนอนจากถาดรองกรง (bedding disposal) เครืองเติมวัสดุรองนอน 

(bedding dispenser) เครืองกรองนาํ เครืองบรรจุขวดนาํ เครืองให้อาหารสตัว์อตัโนมัต ิเครืองปรับสภาพนาํดืม เครือง

ล้างขวด จุก หลอด และเตาเผา (incinerator ) เป็นต้น 

2.2)  วัสดุอปุกรณท์ใีช้ในการป้องกนัการติดเชือ ได้แก่ นาํสะอาด นาํสบู่ สบู่ก้อน นาํยาฆ่าเชือโรค

หลายชนิด กรดไฮโดรครอลิค หลอดอลุตร้าไวโอเลต หลอดสาํหรับดกัแมลง  H2O2  ถุงมือ แผ่นกรอง(Pre-filter, 

HEPA filter, American filter) เป็นต้น 

3) ครภุัณฑแ์ละวัสดุอปุกรณท์ใีช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อม 

3.1)  ครภุณัฑ ์ ได้แก่ เครืองปรับอากาศ เครืองควบคุมความชืน เครืองควบคุมการระบายอากาศ 

เครืองกรองอากาศเข้าและออกจากห้องเลียงสตัว์ เครืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง เครืองตรวจสอบความคงทขีองอณุหภมูิ 

ความชืน การถ่ายเทอากาศ แสง เสยีง ในห้องเลียงสตัว์ 

3.2) วัสดุอปุกรณ ์ทใีช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น timer, thermostat เป็นต้น 

4) ครภุัณฑแ์ละวัสดุอปุกรณท์ใีช้ในการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 
4.1)  ครภุัณฑ ์  เช่น กรงเลียงสตัว์ (หลายขนาด) ชันวางกรง ชันแขวนกรง Laminar flow rack, 

Ventilated cages, Isolator, Laminar flow bench, เครืองชังนาํหนักสตัว์แบบ digital, เครืองวัดความดนัโลหิตสตัว์ 

เป็นต้น 

4.2)  วัสดุ อปุกรณ ์ เช่น อาหารสตัว์ทมีีคุณค่าเหมาะสมสาํหรับสตัวแ์ต่ละชนิดและต้องปลอดจาก

สารพิษและยาปฏชีิวนะ, วัสดุรองนอนทปีลอดสารพิษและปลอดเชือ, ภาชนะสาํหรับใส่อาหารสตัว์ ภาชนะสาํหรับ

บรรจุนาํให้สตัว์ดืมพร้อมจุก หลอด, วัสดุทใีช้ในห้องปฏบิตัิการกบัสตัว์ เป็นต้น 

 การพัฒนาวัสดุ อปุกรณ ์ และวิธกีารต่างๆทใีช้เลียงและปฏบิัติกบัสตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์จึง

เป็นสงิจาํเป็น ทงันีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถูกนาํมาใช้ในการเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน

ทางพันธุกรรม และมาตรฐานสขุภาพ เพือให้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้อยู่ดี กนิดี ไม่เครียด มีสขุภาพดี ไม่ติด
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เชือ เพือให้ได้รับผลงานทถูีกต้อง แม่นยาํและเป็นทยีอมรับของสากล การเลือกใช้วัสดุ อปุกรณต่์างๆเพือการเลียง

และการใช้สตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ จึงไม่เป็นเรืองธรรมดาอกีต่อไปสาํหรับสากล 

2.1.7  บุคลากร   

ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนือง

ในประเทศต่างๆจึงมีหลักสตูรการเรียนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ททีนัสมัยทงัใน

ระบบและนอกระบบ มีการจดัการหลักสตูรทงัระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก เพือให้ความรู้ พืนฐาน

แก่บุคลากรในระดับต่างๆทเีกยีวข้อง มีการอบรม ประชุมวิชาการ เพือปรับความรู้ของบุคลากรให้ทนัสมัยอย่าง

ต่อเนือง การกาํหนดตาํแน่งในหน่วยสตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์นันเลง็เหน็ความจาํเป็นทจีะต้องมีสตัวแพทย์ผู้มี

ความรู้และประสบการณง์านสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ประจาํ มีพนักงานเลียงสตัว์ทมีีความรู้ พืนฐานวิทยาศาสตร์

สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มีผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทปีฏบิัติกบัสตัวไ์ด้อย่างถูกต้อง และมีวิศวกรททีาํ

หน้าทดูีแลเครืองมืออปุกรณใ์ห้สามารถใช้ได้อย่างต่อเนือง 

2.1.8  ระดบัความสําคญัของงานสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ 

ในประเทศต่างๆทพัีฒนาแล้วต่างให้การยอมรับงานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในฐานะทเีป็นงาน

พืนฐานทสีาํคญัของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรมด้านต่างๆ ทงัในเรืองของ วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนายา สมุนไพร วัคซีน อาหาร ฯลฯ โดยจะมีการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

ควบคู่กนัไปกบัการพัฒนางานเหล่านัน ทาํให้งานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆทมีีความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาอตุสาหกรรมยา มีความก้าวหน้าไปได้อย่างชัดเจนและยังยืน 

2.1.9  การเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2558 

ในปี 2558 นี ประเทศต่างๆในอาเซียน ซึงหมายรวมถงึปรtเทศไทย จะได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ตามทไีด้ประกาศไว้เพือรวมตลาดให้เป็นหนึงเดียว มีฐานการผลิตร่วมกนั เพือให้สามารถแข่งขนัได้กบัภมูิภาคอนืๆ

ของโลก อย่างไรกต็ามประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สงิคโปร์ ไต้หวนั มาเลเซีย ฯลฯ ต่างล้วนมีการ

พัฒนางานสตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ ไปสู่มาตรฐาน เป็นทยีอมรับของสากล ประเทศสงิคโปร์ปัจจุบันมบีริษัทวจิัย

และพัฒนายาภายในประเทศ มีศนูย์ผลิตและบริการสตัว์ทดลองทไีด้มาตรฐาน เช่นเดียวกบัไต้หวัน และมาเลเซีย ต่าง

ล้วนก้าวหน้าไปมาก แม้แต่ประเทศเวียตนามกไ็ด้มีการพัฒนางานนีขนึอย่างรวดเรว็ ด้วย นอกจากนียังมีความตกลง 

ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาคอนืๆอย่างมากมาย 

 

2.2 สถานภาพของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ 

งานผลิตและบริการสัตว์ทดลอง และงานสอน ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆทัวประเทศ แต่งาน

ทางด้านนีกลับไม่ก้าวหน้าเท่าทีควร ผลงานวิจัยไม่สามารถนําไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ไม่

สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ทมีีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมันใจ มีการผลิตชีววัตถุเพียงบางชนิดที

นาํไปใช้ได้ และมีการเรียนการสอนทไีม่ได้มาตรฐานเพียงพอทจีะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาสามารถนาํไปใช้ปฏบิัติ

ได้อย่างมีมาตรฐานต่อไป 
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สถานภาพการเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรข์องประเทศไทย 

2.2.1 สภาพการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเลียงและใช้สตัว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ หรืองานสอน จดัได้ว่า

อยู่ในสภาพทห่ีางไกลจากมาตรฐานสากล เมือ 5-6 ปีมานี มีนักวิจยัททีาํการศึกษาวิจัยยารักษาโรคมาเลเรีย ไม่

สามารถจะหาสถานทเีลียงสตัว์ทดลองทไีด้มาตรฐาน และไม่มห้ีองปฏบิัติการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทไีด้

มาตรฐาน GLP เพือการศึกษาวิจัยยารักษาโรคมาเลเรีย ได้ จนในทสีดุต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการจ้างดาํเนินการใน

ต่างประเทศ หรือแม้แต่การศึกษาวิจัยโรคเอดสก์ยั็งต้องให้ต่างประเทศเป็นฝ่ายดาํเนินการเนืองจากเราไม่มสีตัว์

เพืองานทางวทิยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐานทใีช้เป็น model สาํหรับโรคเอดส ์รวมทงัไม่มีสถานทเีลียงสตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐานเพือการศึกษาโรคเอดส ์ การศึกษาแก้ปัญหาโรคไข้หวดันกทเีป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็

ไม่มีสถานทตีามระบบ ABSL3-4 เพือทาํการศึกษาได้ หรือสถานทเีลียงสตัว์ทดลองเพือการทดสอบการผลิต

วัคซีนไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่ เป็นต้น จนถงึปัจจุบนั แม้ว่าจะมีหน่วยงานหนึงคือ สถาบันวจิัยจุฬาภรณ ์ทไีด้รับ

การรับรองมาตรฐานการเลียงสตัว์จาก AAALAC International แล้วกต็าม แต่เรากยั็งไม่มีห้องปฏบิตัิการ 

สตัว์ทดลองทไีด้รับการรับรองมาตรฐาน GLP 

2.2.2 คุณภาพสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐานพันธุกรรม และมาตรฐานสขุภาพ ประเทศไทย

ไม่มีแหล่งผลิตสตัว์ทดลอง ทมีีความหลากหลายของชนิด สายพันธุ ์ เพศ อายุ นาํหนัก และจาํนวน เพือใช้เป็น 

model ในการศึกษาได้ตามความต้องการของผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ ปัจจุบนัมีหน่วยงานของรัฐเป็น

แหล่งผลิตสตัว์ทดลองเพียงแห่งเดียว ทผีลิตเพือให้บริการทวัประเทศ ซึงจนถงึปัจจุบนันีกยั็งไม่สามารถผลิตได้

หลากหลายชนิด สายพันธุ ์เพศ อายุ นาํหนัก และปริมาณ ตามทผู้ีใช้ต้องการได้ อย่างครบถ้วน 

2.2.3 วัสดุอปุกรณท์เีกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่

สามารถผลิตอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ และอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ภายในประเทศ อุปกรณ์เหล่านี

รวมทงัวัตถุดิบเพือการผลิต ต้องนาํเข้าจากต่างประเทศแทบทงัสนิ ทาํให้หาได้ยากและมีราคาแพง นอกจากนีวัสดุ

เลียงสัตว์เช่น อาหาร วัสดุรองนอน ฯลฯ กเ็ป็นปัญหาเช่นกัน เนืองจากอาหารสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีมี

ผลิตขายในขณะนียังไม่มีความหลากหลายตามความเหมาะสมกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดต่างๆทีมี

ความต้องการหลากหลายแตกต่างกนั ไม่มีการผลิตวัสดุรองนอนทไีด้มาตรฐานขึนภายในประเทศ  แม้ว่าประเทศ

ไทยจะมีวัตถุดิบเพือการผลิตวัสดุรองนอนอยู่อย่างหลากหลาย แต่ยังไม่มีการศึกษาและลงทุนอย่างจริงจังเพือการ

ผลิตวัสดุรองนอนให้ได้มาตรฐานปราศจากพิษและเชือโรคทีเป็นอันตรายต่อสัตว์ ปัจจุบันวัสดุรองนอนทีใช้กัน

โดยส่วนใหญ่เป็นการนาํขีกบจากไม้ประเภทต่างๆจากแหล่งต่างๆเท่าทีหาได้มาใช้ โดยไม่เคยมีการตรวจสอบ

ความเป็นพิษของขกีบเหล่านัน  

 2.2.4 บุคลากร ประเทศไทยไม่มีการกาํหนดตาํแหน่งและระบุคุณวฒิุของพนักงานเลียงสตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยพนักงานเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าทเีทคนิเชียน หรือแม้แต่หัวหน้าหน่วย

เลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ไว้ในหน่วยงานเลียงสตัว์ให้ชัดเจน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองหรือไม่มีประสบการณก์ารอบรมมาก่อนเลย บางแห่งนันจะนาํบุคคลทไีม่พึงประสงคจ์าก

ทอีนืมาทาํงานในหน่วยงานเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่สนใจว่าเขาจะทาํงานได้หรือไม่ จึงทาํให้เป็น

ปัญหาในการพัฒนางาน 

2.2.5 คณะสตัวแพทย์ยังไม่มีหลักสตูรทมีีวิชาวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทไีด้มาตรฐาน

บรรจุไว้ในหลักสตูร บางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้บรรจุวิชานีไว้ในคณะสตัวแพทย์ ไม่มีหลักสตูรวิทยาศาสตร์สตัวเ์พือ

งานทางวิทยาศาสตร์ในระดบัอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก มีหลักสตูรการอบรมพนักงานเลียงสตัว์
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เพืองานทางวทิยาศาสตร์บ้างแต่ไม่พอเพียงกบัความต้องการ มกีารอบรมหลักสตูรผู้ใช้สตัวเ์พืองานทาง

วิทยาศาสตร์บ้างแต่ไม่มีความต่อเนือง 

2.2.6   สมาคมวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองแห่งประเทศไทย  (Thailand Laboratory Animal Association)

ประเทศไทยเริมมีสมาคมฯนีก่อตังขนึประมาณ 4-5 ปี แต่ยังไม่มีการดาํเนินการใดๆเพือการพัฒนางาน

สตัว์ทดลองอย่างจริงจัง 

2.2.7 ภาคธุรกจิเอกชน ภาคธุรกจิเอกชนทเีกยีวข้องกบังานทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง นัน ส่วน

ใหญ่จะเป็นผู้นาํเข้าวัสดุอปุกรณจ์ากต่างประเทศ มีภาคธุรกจิรายใหญ่ทดีาํเนินการอยู่ขณะนีเพียงแห่งเดียวคอื

บริษัทซีพี ผู้ผลิตอาหารสตัวท์ดลองบริการทวัประเทศ 

2.2.8 จรรยาบรรณ กฎหมาย และการกาํกบัดูแล  ประเทศไทยเริมมีจรรยาบรรณมาเมือปี พ.ศ. 2542 

และยังไม่สามารถกาํกบัดูแลได้อย่างเข้มแขง็นักเนืองจากคณะกรรมการระดับสถาบันยังไม่สามารถปฏบิัติงานได้

อย่างเตม็ท ีและการกาํกบัดูแลในระดับชาติโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ เพิงเริม

ตังขึนมาเมือปี 2545นี ขณะนีได้มีการจัดทาํร่างกฎหมายขึนมาเพือให้มีการควบคุมตามกฎหมายอกีขันหนึง โดย

จะมีการควบคุมให้ผู้เลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีีใบอนุญาตเท่านัน ทจีะสามารถเลียงและใช้สตัว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ยังไม่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหารเพือทจีะนาํเสนอไปสู่ขันตอนการนาํเสนอ

ร่าง พ.ร.บ.ต่อไป 

2.2.9 แหล่งความรู้ ไม่ว่าความรู้ในรปูแบบใดๆเป็นสงิทขีาดแคลนอย่างมากในประเทศไทย ทงั Text 

Book ททีนัสมัย, Journal, VDO tape, CD-Rom, ฯลฯ เป็นสงิทหีาได้ยากมาก 

2.2.10 การวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง ประเทศไทยมีการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์
สตัว์ทดลองน้อยมาก ความรู้ ต่างๆ ต้องอาศัยจากต่างประเทศแทบทงัสนิ การพัฒนางานทางด้านนีจึงเป็นปัญหา

ใหญ่มาก ในช่วง 2-3 ปีทผ่ีานมานี  สลช. ได้รับงบประมาณเพือการจัดจ้างทาํการศึกษาวิจยัเพียงเรืองเดียวคือ

การพัฒนาสายพันธุป์ลาท้องถนิให้เป็นสตัว์ทดลอง 

สถานภาพการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยทเีป็นอยู่เช่นนี หากไม่มีการ

แก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจังและไม่มีแผนงานทชัีดเจนแล้ว ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาอตุสาหกรรมยา สมุนไพร วัคซีน อาหาร ฯลฯ ทรัีฐบาลมีนโยบายทจีะ

พัฒนาให้ก้าวหน้าทดัเทยีมกบัต่างประเทศย่อมเป็นไปไม่ได้ การทจีะร่วมมือกบัประเทศในประชาคมอาเซียนย่อม

เป็นไปไม่ได้ในเมือมาตรฐานของประเทศไทยยังตาํกว่าของประเทศต่างๆมาก หากไม่รีบแก้ไขปัญหานี จะทาํให้

ประเทศไทยต้องสญูเสยีโอกาสการแข่งขนัทางเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก จึงควรทจีะต้องเร่งแก้ไขให้ทนัต่อเหตุการณ์

ตามแผนกลยุทธนี์ 
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บทที 3  แนวทางการจดัทําแผนกลยทุธ ์

 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันท ี19 มีนาคม 2545 ให้ทุกหน่วยงานและสถาบันของรัฐพัฒนางานเลียง

และใช้สัตว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ โดยได้แต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือการพัฒนางานเลียงและใช้

สัตว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

ต่อมา คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมือวันท ี6 มีนาคม 2550 เหน็ชอบให้ 

1. พัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ทดลอง ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนางาน

สตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554)  

2. แต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  

3. ให้มีสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ (สลช.) ขนึท ีสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพือทาํหน้าทเีป็นหน่วยงานดาํเนินการ 

และเลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ในการ

กาํกบัการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ทดลองตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาติพ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) ขนึ   

การดําเนินงานพัฒนางานสัตว์ทดลองจึงได้เริมขึนอย่างจริงจังนับตังแต่เดือนมีนาคม 2550  

เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายให้การดําเนินการเลียงและใช้สัตว์ทดลองของหน่วยงานต่างๆ พัฒนางานไปสู่

มาตรฐานสากลโดยได้มีการดาํเนินการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์ทดลอง  

พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) ทงั 6 กลยุทธ ์

เพือการจัดทาํ “แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 

2555-2559” นี คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ทาํการ

รวบรวมและวิเคราะห์ ผลการดาํเนินงานทผ่ีานมา โดยการ 

1.  รวบรวมข้อมูลจากการสาํรวจสถานภาพหน่วยงานเลียงสตัว์และใช้สตัว์ทดลองของหน่วยงานและ

สถาบันต่างๆทวัประเทศ และพิจารณาความก้าวหน้า และปัญหาการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ทดลองตาม

แผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลทรีวบรวมได้ ศึกษาปัญหาและข้อขัดข้อง โดยการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ 

และจัดการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ของสถาบันประจาํปี   

3.  การจัดประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลการเลียงและใช้สัตว์ของสถาบันประจาํปี  เพือสรุป

ความเห็นการพัฒนางานสัตว์ทดลองตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

4.  การศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางาน

สตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) 
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5.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือจัดทาํแผนกลยุทธ์แห่งชาติเพือพัฒนางานสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือการสรุป

แผนกลยุทธแ์ห่งชาติเพือพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

6. การสมัมนา“เพือสรปุผลการพัฒนางานสตัว์ทดลองตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาตฯิ และพิจารณาแนว

ทางการพัฒนางานในระยะต่อไป” เมือวันท ี5 ตุลาคม 2553 

 

 

 จากผลการศึกษาข้อดี ข้อเสยี โอกาสความเป็นไปได้ และ ความเสยีงทอีาจเกดิขนึ และการระดมความ

คิดเหน็จากผู้ทเีกยีวข้องอย่างหลากหลาย คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์จึงได้สรุปจัดทาํเป็น “แผนกลยุทธแ์ห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปี

พ.ศ. 2555-2559”  โดย เน้นการพัฒนางานต่อเนืองจากแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางาน

สตัว์ทดลอง พ.ศ. 2550 – 2553 (2551 – 2554)  แต่ขยายความครอบคลุมเกยีวกบัสตัว์ให้กว้างออกไป

จาก “สัตว์ทดลอง” เป็น “สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” เพือให้ครอบคลุมสัตว์ อืนๆทนีาํมาใช้ในงานทาง

วิทยาศาสตร์ ทงัหมด ดังทไีด้นาํเสนอนี 



 19

บทที 4    กลยทุธแ์ละแผนงานการพฒันา  

วิสยัทศัน ์

ประเทศไทยมีการเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรที์ไดม้าตรฐานสากล เพอืยกระดบั

คุณภาพของผลงานวิจยั เพอืพฒันายา อาหาร และวคัซีน  งานทดสอบคุณภาพยา สมุนไพร อาหาร และ

วคัซีน งานผลิตชีววตัถุ งานผลิต บริการสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์และงานสอน ใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บั

นานาชาติ 

พนัธกิจ  

1. กาํกบัดูแลการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกบั

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ  และหลักการของ 3 Rs ต่อเนืองจากแผน

กลยุทธแ์ห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสตัวท์ดลอง พ.ศ. 2550-2554 

2. เร่งรัดดาํเนินการให้ทุกหน่วยงานทมีีการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ศึกษาและ

รวบรวมสถานภาพการเลียงและใช้สตัว์ของตนเอง และจัดทาํแผนพัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ฯของหน่วยงาน

ให้สอดคล้องกบัลักษณะของงาน เพือคุณภาพของผลงาน 

3. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทเีกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์ฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณท์างด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง  

4. เร่งรัดให้มีการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพือนาํความรู้มาใช้พัฒนา

งานอย่างต่อเนือง รวมถึงการวิจัยเพือเพิมมูลค่าของทรัพยากรท้องถิน เกิดประโยชน์ต่อการเลียงและใช้สัตว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ เพือใช้เป็นสัตว์ตัวแบบสาํหรับศึกษาโรคในท้องถิน 

และโรคอบุัติใหม่ทเีกดิขึนอย่างต่อเนือง 

5. ส่งเสริมให้ภาคธุรกจิเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วมในงานสตัวเ์พืองานทางวทิยาศาสตร์  

6. สร้างเครือข่ายงานทางด้านสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงัในและนอกประเทศ  

7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุส์ตัว์ การผลิต และบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้

หลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้สตัว์ 

8. ประชาสมัพันธใ์ห้ประชาชน ตระหนักถงึความสาํคัญของการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยา

สาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสตัว์ และมีผลงานทกีารแข่งขนัได้กบั

นานาชาต ิ

 

วตัถุประสงค ์

1. เพือพัฒนาหน่วยงานทีเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ  
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2. เพือส่งเสริมให้ผู้เลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์มีการเลียงและใช้สตัว์ให้สอดคล้อง

กบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการของ 3Rs 

3. เพือส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้

มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ และความ

ต้องการเพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน  

4. เพือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ทนัสมัย และเท่าเทยีมกบัสากล  

5. เพือให้ผลงานจากการใช้สตัว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ เป็นทยีอมรับของสากล 

 

เป้าหมาย 

1. ประเทศไทยมีการเลียงและใช้สัตว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และ

งานผลิตและบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทไีด้มาตรฐานสากล 

2. ประเทศไทยมีหน่วยงานกลางระดับชาติ ทีเข้มแข็ง ในการทําหน้าทีกํากับดูแลและ

ประสานงานให้มีการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มีการประกนัมาตรฐานคุณภาพการเลียงสตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์และคุณภาพสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

3. มีหน่วยงานกลางระดับสถาบัน เพือการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณและบุคลากรเพือ

การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสทิธภิาพ 

4. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนืองเพือการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ไปสู่

ระดับสากล ได้ภายใน 3 ปี 

5. ประเทศไทยมีแหล่งผลิตและริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีได้มาตรฐานคุณภาพ

พันธุกรรม และคุณภาพสขุภาพ ให้บริการได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ ทงัในและต่างประเทศ 

6. มีการเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง ทนีาํไปสู่การเป็นผู้นาํและเป็น

แหล่งข้อมูลทางวิชาการ อย่างน้อยในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7. มีบุคลากรทมีีความรู้และประสบการณท์างด้านสตัว์ทดลองอย่างเพียงพอ 

8. มีเครือข่ายงานระหว่างหน่วยงานและสถาบันทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงัใน

และต่างประเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ 

9. มีธุรกจิเอกชนทสีามารถผลิตและบริการ ครภุัณฑ ์วัสดุ และอปุกรณท์มีีคุณภาพ เพือการเลียง

และใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ลดการนาํเข้าและนาํไปสู่การส่งออก 

10. มีการลงทุนของภาคธุรกจิเอกชน เพือการวิจัย การพัฒนาและผลิต อาหาร ยา วคัซีน และ

แอนตีเซรัม ทไีด้มาตรฐานขนึภายในประเทศ 

11. มีธุรกจิเอกชนทใีห้บริการการก่อสร้าง ติดตัง และจดัการงานระบบเพือการเลียงและใช้สตัว์

เพืองานทางวทิยาศาสตร์ ได้อย่างมีมาตรฐาน 
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12. มี “พระราชบญัญัติว่าด้วยสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....” ทสีามารถนาํมาใช้ในการ

กาํกบัดูแลให้การเลียงและสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล จรรยาบรรณการใช้สตัว์

เพืองานทางวทิยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณขีองไทย และกฎหมายของประเทศต่างๆ 

13. ประชาชน สอืมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแลการเลียง

และใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณ และมีความเข้าใจ ไม่ต่อต้านหรือคัดค้าน

การใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ประเทศไทยไดเ้ริมพฒันางานเลียงและใชส้ตัวท์ดลองมาไดร้ะยะหนึง โดยการพฒันาตามแผน

กลยุทธแ์ห่งชาติว่าดว้ยการพฒันางานสตัวท์ดลอง พ.ศ. 2550-2554 ซึงนบัเป็นการเริมตน้การพฒันา

งานเท่านนั ดงันนัเพือใหเ้กิดความต่อเนืองในการพฒันางานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายตามที

กําหนดไว ้จึงเห็นควรขยายขอบเขตการพฒันางานให้ครอบคลุมถึงสตัวอื์นๆทีนํามาใชใ้นงานทาง

วิทยาศาสตร ์ดว้ย จึงไดก้ําหนดกลยทุธก์ารพฒันางานสตัวเ์พืองานทาวิทยาศาสตรใ์นช่วง ปี พ.ศ.2555-

2559 ดงัน ี 

1. การปรับปรุงและพัฒนาการเลียงสัตว์ในหน่วยงานทีใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้

มาตรฐานสากล เพือรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ทังทางด้านการแพทย์ การ

สาธารณสขุ และการเกษตร 

2. สนับสนุนให้มีการผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีีคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพ

สขุภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ ์และจาํนวนได้พอเพียงตามความต้องการของผู้ใช้ ในทุกรูปแบบเพือรองรับการ

ขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ 

3. การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสตูรรวมทงัเนือหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้องการในการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล 

4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สตัว์ และวัสดุท้องถิน เป็นวัสดุเลียง

สตัว์ทมีีคุณภาพ และเป็น animal model สาํหรับงานวิจัยเพือแก้ไขปัญหาโรคประจาํท้องถนิและโรคอบุัติใหม่ 

5. ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนสนใจผลิตสินค้าเพือการเลียงและใช้สัตว์ฯหรือนําสินค้าทีได้มาตรฐาน

คุณภาพมาบริการให้มากขนึ และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพืออตุสาหกรรม ยา อาหาร อาหารเสริม และวัคซีน ทไีด้

มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขนัได้กบันานาชาติ ลดการนาํเข้าและเพิมการส่งออก 

6. กํากับดูแลการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการ

ใช้วิธีการอืนทดแทนการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับสากล รวมทังการประสานงานกับ

นานาชาติ เพือการยอมรับของสากล 
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กลยุทธที์1  ปรบัปรุงและพฒันาการเลียงสตัวใ์นหน่วยงานทีเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทาง

วิทยาศาสตรใ์หไ้ดม้าตรฐานสากลเพือรองรบัการขยายตวัทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว

วตัถุ ทงัทางดา้นการแพทย ์การสาธารณสุข และการเกษตร 
 

เนืองจากการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จาํเป็นต้องมี  

1) สถานทหีรืออาคารเลียงสตัว์ และวัสดุอปุกรณ ์ทเีออืต่อ 

1.1 การเลียงสตัว์ได้มาตรฐาน 

1.2 การป้องกนัการติดเชือและการควบคุมสงิแวดล้อมในอาคาร 

1.3 การป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษ สารพิษ และเชือโรคทเีกิดจากการเลียงและใช้สัตว์ 

ไปสู่คน สตัว์ และสงิแวดล้อม 

1.4 การจัดสวัสดิภาพของบุคลากรทปีฏบัิติงานอยู่ในอาคาร 

2) บุคลากรซึงมีความสามารถในการจัดการระบบ การเลียงสัตว์ การป้องกันการติดเชือ การ

ควบคุมสภาพแวดล้อม และการแพร่กระจายของสารพิษและเชือโรค  

3) บุคลากรทสีามารถเลียงสตัว์ให้อยู่ดีกนิดี มีสขุภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ 

4) บุคลากรผู้ใช้สตัว์ ทสีามารถปฏบิัติการกบัสตัว์ไม่ให้สตัว์เครียด เจบ็ปวด หรือทรมาน 

ดังนันจึงจาํเป็นททุีกหน่วยงานในประเทศไทย ทมีีการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเร่ง

ปรับปรงุหรือก่อสร้างอาคารใหม่พร้อมทงัจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ดาํเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานทกีาํหนดไว้ ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน และปริมาณงานทใีช้สตัว์ฯ ของหน่วยงานนันๆ โดยต้องมีแผนพัฒนา

งานเลียงและใช้สตัว์ฯทชัีดเจนสอดคล้องลักษณะงานของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเพือให้งานเลียงและใช้สตัว์มี

ระบบทีได้มาตรฐานสากล เพือนาํไปสู่การมีผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ทีถูกต้อง 

แม่นยาํ เชือถอืได้ และเป็นทยีอมรับของสากล  

 

1.1 เป้าประสงค ์ ทุกหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  

1.1.1   มีสถานทีและวัสดุอุปกรณ์เพือการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามระดับความ

ปลอดภัย (ABSL 1-4) ทเีออืต่อ การป้องกนัการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดล้อม และการปฏบัิติต่อสตัว์ 

ทไีด้มาตรฐานสากล 

1.1.2 มีการจัดการการเลียงสัตว์ทีเป็นระบบทีได้มาตรฐานสากล และมีการป้องกันการ

แพร่กระจายของมลพิษจากการเลียงสตัว์ และสารพิษ หรือเชือโรคทนีาํมาใช้กบัสตัว์  

1.1.3 มีการปฏิบัติต่อสัตว์ตามแนวทางปฏิบัติทีกาํหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ สภาวิจัย

แห่งชาติ 

1.1.4 มีระบบการจัดการเพือสวัสดิภาพของบุคลากร 

1.1.5 มีตาํแหน่งและอตัรากาํลังของบุคลากรเพือการเลียงสตัว์และการบริหารจัดการ ทมีีความรู้

และประสบการณง์านสตัว์ทดลอง อย่างเพียงพอและเหมาะสมกบังาน 
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1.1.6 ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลียงและการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย

เทยีบเท่ากบัสากล 

1.2 แผนงานหลกั 

1.2.1 มีแผนพฒันางานเลียงและใชส้ตัวฯ์ ของหน่วยงาน ปรบัปรุงหรือก่อสรา้งอาคาร

สถานทีเลียงสตัวท์ดลองใหม่ใหเ้อือต่อการป้องกนัการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดลอ้ม เพือการจัดการ

ทีเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และระดบัการเลียงสตัวต์ามระบบชีวนิรภยัความปลอดภยั 

(ABSL 1-4) รวมทงั มีการจัดสวสัดิภาพและความปลอดภยัของบุคลากรทุกระดบัทีเขา้ปฏิบติัการใน

อาคาร และและการป้องกันการแพร่กระจายมลพิษ สารพิษและเชือโรค ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร 

 

ดัชนีชวีดั 1.หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์ฯมีแผนพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ 

  2.มีการปรับปรงุหรือก่อสร้างอาคารใหม่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 

ผูรั้บผดิชอบ  - หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องกาํหนดลักษณะงาน สถานภาพการเลียง

และใช้สัตว์ในปัจจุบันและอนาคต รวมทังวัตถุประสงค์ของการเลียงและใช้สัตว์ฯ และระบบต่างๆทีต้อง

นาํมาใช้ตามลักษณะการเลียงสตัว์ให้ชัดเจน และจัดทาํแผนงานและโครงการ พร้อมร่างรูปแบบอาคารเลียง

สัตว์ฯ ทีจะปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบต่างๆทีกาํหนดไว้ นาํเสนอต่อคณะกรรมการ

แห่งชาติฯ พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และส่งผลการพิจารณาให้สาํนักงบประมาณ

ดาํเนินการจัดสรรงบประมาณให้ตามทเีสนอแนะ 

1.2.2  จัดหาครุภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณที์จําเป็นต่อการเลียงสตัวฯ์ การป้องกนัการติดเชือ การ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มในการเลียงสตัว ์การปฏิบติัการกบัสตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร ์การจัดสวสัดิ

ภาพและความปลอดภยัของบุคลากร และการป้องกนัการแพร่กระจายของมลพิษ สารพิษ สารเคมี และ

เชือโรคจากการเลียงและใชส้ตัว ์ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกอาคาร 

ดัชนีชวีดั 1.หน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ฯมีฐานข้อมูลและแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ

แผนการซ่อมบาํรงุทสีามารถตรวจสอบได้ 

ผูรั้บผดิชอบ  - หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานทีเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดทาํฐานข้อมูลและแผนการจัดหา

ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นต้องมีเพือการเลียงและใช้สัตว์ฯ รวมทังเพือการป้องกันการติดเชือ การ

ควบคุมสภาพแวดล้อม การป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษและเชือโรค โดยจัดทาํฐานข้อมูลแสดง
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รายละเอียดของสิงทีมีอยู่แล้ว สิงทีต้องการ เรียงลาํดับตามความสาํคัญ คุณสมบัติและปริมาณทีต้องการให้

สอดคล้องกบัลักษณะงาน 

1.2.3  จัดใหม้ีผูชํ้านาญการทางวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง ทีสามารถบริหารจัดการการเลียง

สตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตรใ์ห้เป็นระบบ สามารถจัดการการป้องกนัการติดเชือ และการควบคุม

สภาพแวดลอ้ม การจัดสวสัดิภาพและความปลอดภยัต่อสุขภาพของบุคลากร และการป้องกนัการ

แพร่กระจายของมลพษิและเชือโรคไม่ใหแ้พร่กระจายสู่สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร และจัดมีตําแหน่ง

บุคลากรทีจําเป็นในหน่วยงานเลียงสตัว ์ไวอ้ย่างครบถว้น 

ดชันีชีวดั 1.หน่วยงานเลียงและใช้สตัว์ฯ มีตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยสตัว์ทดลองทดูีแลและบริหาร

จัดการหน่วยงานงานเตม็เวลา  

2. มีอัตรากาํลังของบุคลากรทจีาํเป็นเพือการเลียงและใช้สตัว์ ได้อย่างพอเพียงทงั

คุณภาพและปริมาณ 

ผูรั้บผดิชอบ  - หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานทเีลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดทาํแผนการดาํเนินงานบริหารจัดการ 

เพือจัดการการเลียงและใช้สัตว์ฯของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ จัดให้มีอัตรากาํลังของบุคลากรทุกระดับเพือ

การดูแลและจัดการหน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทัง

จัดการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และมีการจัดการเพือป้องกันไม่ให้มีการปลดปล่อย

มลพิษ และเชือโรคสู่สภาพแวดล้อม   

ดาํเนินการจัดหาบุคลากรเข้าสู่ตาํแหน่ง โดยมีอตัราของบุคลากรทสีอดคล้องกบัหน้าทแีละปริมาณ

งาน ของหน่วยงาน โดยเฉพาะตาํแหน่ง ดังต่อไปนี 

1) หัวหน้าหน่วยงานเลียงสัตว์ฯ ควรเป็นสัตวแพทย์ทชีาํนาญการหรือมีประสบการณ์ทางด้าน

วิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง หรือนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทมีีประสบการณ์ และ/หรือผ่านการศึกษาปริญญา

เอกทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง 

2) สตัวแพทย์ ทผ่ีานการศึกษาวิชาสตัว์ทดลองในระดับปริญญาตรี 

3) นักงานเลียงสตัว์ วุฒิ ปวช./ปวส. 

4) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หรือเอก 

5) ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส. 

6) ธุรการ วุฒิ ปวส. /ปริญญาตรี 
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1.2.4  การจัดการใหมี้การตรวจสอบคุณภาพสตัว ์ทดสอบความปลอดเชือในหอ้งเลียงสตัว ์

และวสัดุเลียงสตัวฯ์ อย่างต่อเนือง รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ และความถูกตอ้งของการทํางาน

ของระบบต่างๆ เครืองมือและอุปกรณที์ใชเ้พอืการเลียงและใชส้ตัว ์

ดชันีชีวดั 1.หน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ฯ มีแผนงานและดาํเนินการตรวจสอบสุขภาพ

สตัว์ การตรวจสอบความปลอดเชือในสถานทเีลียงและใช้สตัว ์

ผูรั้บผดิชอบ  - หน่วยงานและสถาบันทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดทาํแผนงานและดาํเนินการให้มี

การตรวจสอบสุขภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบความปลอดเชือในห้องเลียงสัตว์ การ

ตรวจสอบวัสดุทีใช้เลียงสัตว์ และจัดทาํแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานและการบํารุงรักษา

เครืองมือและอปุกรณ ์เพือการขอตังงบประมาณ ให้ชัดเจน 

1.2.5  การดําเนินการเพือขอใบรบัรองมาตรฐานการเลียงและการใชส้ตัว ์ตามหลกัการ

สากล 

ดชันีชีวดั 1.หน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ฯ มีแผนการดําเนินงานเพือขอรับการรับรอง

มาตรฐานของสากล 

ผูรั้บผดิชอบ -หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  

หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จัดทาํแผนงานและดาํเนินการเพือการขอ

ใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทใีห้การรับรองมาตรฐาน ทสีากลยอมรับ  ทงัมาตรฐานการเลียงและใช้สตัว์

ฯ ของประเทศ และของสากล (AAALAC) และมาตรฐานห้องปฏบิัติการ (GLP)  

1.2.6  การจัดการใหม้ีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการหน่วย

สตัว ์ทดลอง 

ดชันีชีวดั 1.หน่วยงานเลียงและใช้สตัว์ฯ มีการเกบ็ข้อมูลในฐานข้อมูลเครือข่าย 

ผูรั้บผดิชอบ -หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  

หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ควรดาํเนินการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในงานการบริหารจัดการ การเกบ็ข้อมูล และการบริการแก่ผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือความ

สะดวก รวดเรว็ มีประสทิธภิาพ และตรวจสอบได้โดยง่าย 
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กลยุทธที์ 2 สนบัสนุนใหมี้การผลิตและบริการสตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตรที์มีคุณภาพ

พนัธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิด สายพนัธุ ์และจํานวนไดพ้อเพียงตามความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้ในทุกรูปแบบเพือรองรบัการขยายตวัทางการวิจยั การทดสอบ และการผลิตชีว

วตัถุ 

หน่วยงานทผีลิตและบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงัภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนางานเพือ

เป็นแหล่งผลิตทสีามารถให้บริการสัตว์ทมีีคุณภาพทางพันธุกรรม คุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิดและสาย

พันธุ์ ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ใช้สัตว์ฯ  เป็นแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ท ี

• มีการสบืสายพันธุส์ตัว์ให้ได้สายพันธุส์ตัว์ทคีงท ีอย่างต่อเนือง มีการเพาะขยายพันธุส์ตัว์

ทสีบืสายพันธุไ์ด้ ให้ได้เพศ อายุ นาํหนัก และจาํนวนตามทผู้ีใช้ต้องการ  

• มีหลักฐานการทดสอบคุณภาพทางพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ ทตีรวจสอบได้อย่าง

ต่อเนือง  

• มีระบบบริหารจัดการการขนส่งสัตว์ทีสามารถป้องกันการติดเชือและการควบคุม

สภาพแวดล้อมในระหว่างการขนส่ง ไม่ให้สตัว์เครียดหรือติดเชือ  

• และมีการบริหารจัดการเพือการบริการสัตว์ฯให้แก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

เกบ็รักษาสายพันธุส์ตัว์ฯโดยวิธกีารเกบ็รักษาตัวอ่อนโดยระบบเยือกแขง็ (cryo-preservation) เพือเกบ็รักษา

สายพันธุไ์ว้ไม่ให้สญูพันธุ ์

 

2.1 เป้าประสงค ์ ประเทศไทยมีแหล่งผลิตและบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทสีามารถผลิต

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หลากชนิด หลากสายพันธุ์ ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรมและมาตรฐาน

คุณภาพสุขภาพ แข่งขันได้กับนานาชาติ บริการแก่ผู้ใช้สัตว์ทังในประเทศและต่างประเทศ ได้ตามความ

ต้องการอย่างต่อเนือง 

 

2.2 แผนงานหลกั 

 2.2.1  มีการผลิตและบริการสตัวท์ดลองใหไ้ดห้ลากหลายชนดิ สายพนัธุ ์และปริมาณที

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้ตัวฯ์ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยจดัการใหม้ี 

(1) การเลียงสตัว์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพสขุภาพ 

(2) การสบืสายพันธุส์ตัว์หลากชนิด หลายสายพันธุ ์ให้ได้พันธุกรรมสตัว์ทคีงท ี

(3) การทดสอบสขุภาพ และพันธุกรรมสตัว์ด้วยวิธกีารทสีากลยอมรับ 

(4) การเพาะขยายพันธุส์ตัว์ทสีบืสายพันธุไ์ด้ให้ได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ 

(5) การจัดทาํธนาคารตัวอ่อนเพือเกบ็รักษาสายพันธุท์สีบืสายพันธุไ์ด้ 
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(6) การจัดทาํข้อมูลเกียวกับสัตว์ทดลอง เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ใช้สัตว์ 

ให้ใช้สตัว์ได้อย่างเหมาะสมกบัลักษณะและวัตถุประสงค์ของงาน 

(7) การบริการและการขนส่งสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการขนส่งสตัว์สากล 

(8) การเพิมมูลค่าสตัว์ทเีหลือใช้จากการบริการเพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 ดัชนีชวีดั -  มีการผลิตหรือจัดหา ชนิด หรือสายพันธุส์ตัว ์ทตีอบสนองผู้ใช้ได้อย่าง

พอเพียง ต่อความต้องการของผู้ใช้ 

- มีการให้บริการสตัว์ทมีีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้ 

 ผูรั้บผดิชอบ - ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ 

  - หน่วยงานต่างๆทมีีการสบืสายพันธุ ์เพาะขยายพันธุส์ตัว์ ขนึใช้เอง 

 หน่วยงานททีาํหน้าทผีลิตสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือให้บริการแก่หน่วยงานอนืๆ หรือ

หน่วยงานตนเอง ดาํเนินการพัฒนาการผลิตสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม 

และคุณภาพสขุภาพ บริการได้ในราคาทเีหมาะสม หลากชนิด และสายพันธุ ์สอดคล้องกบัความต้องการของผู้

ใช้ได้อย่างต่อเนือง มีข้อมูลเกยีวกบัสตัว์ทถูีกต้องชัดเจน จดัการบริการการขนส่งทไีด้มาตรฐานสากล มี

ดาํเนินการเพือเพิมมูลค่าสตัว์ทเีหลือใช้จากการบริการเพืองานทางวิทยาศาสตร์  

2.2.2  มีแหล่งผลิตและบริการสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ทงัภาครฐัและเอกชน เพมิมาก

ขึนในประเทศ เพอืใหบ้ริการไดอ้ย่างหลากหลาย ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ดัชนีชวีดั  -  มีบริษัทเอกชน หรือภาคเอกชนร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ จัดตังแหล่งผลิต

สตัว์ทดลองทมีีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ผูรั้บผดิชอบ - บริษัทเอกชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกจิเอกชนทสีนใจ ลงทุนเพือเป็นมีแหล่งผลิตและบริการสตัว์ทมีี

คุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสขุภาพ เพือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย เพิมโอกาสให้แก่

ผู้ใช้สตัว์ได้เลือกใช้ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของงานโดยสะดวก 

2.2.3  สนบัสนุนใหมี้แหล่งผลิตและบริการ สตัวป์ระเภทอืนๆ อาทิเช่น  non – human 

primate, สตัวน์าํ, ไก่ ฯลฯ  เพอืรองรบังานวิจยัและพฒันา และการผลิตยา วคัซีน ฯลฯ และการทดสอบ

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ 

 ดัชนีชวีดั -  มีบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ จัดตังแหล่งผลิตและบริการสตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ อาทเิช่น สตัว์ประเภท non – human primate, สตัว์นาํ, ไก่เพือผลิตไข่ เป็นต้น 
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 ผูรั้บผดิชอบ - ทุกหน่วยงานทเีกยีวข้อง อาท ิเช่น จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรมประมง 

- บริษัทเอกชน 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตและบริการสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่างๆที

จาํเป็นต้องใช้เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย อาทเิช่น สตัว์ประเภท non-human primate, สตัว์นาํ

ต่างๆ ไก่ เป็นต้น เพือให้มีสตัว์ทไีด้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสขุภาพ เพาะขยายพันธุข์ึน

ให้บริการในประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุท์เีป็นสายพันธุท้์องถนิ เพือการอนุรักษ์สายพันธุ ์และเพือตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ในงานศึกษาวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ ์สมุนไพร, งานทดสอบ รวมถงึงานผลิตชีววัตถุ

ต่างๆ อาท ิวคัซีน เซรุ่ม ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐทจีะผลิตวัคซีนขนึใช้เองในประเทศ  

2.2.4  ส่งเสริมใหมี้การขนส่งสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ใหไ้ดม้าตรฐานสากล  

 ดัชนีชวีดั -  มีการกาํหนดมาตรฐานการขนส่งสตัว์ 

- ลดปัญหาการขนส่งสตัว์ททีาํให้เสยีคุณภาพ 

 ผูรั้บผดิชอบ - ทุกหน่วยงานทผีลิตและบริการสตัว ์

- บริษัทขนส่งทงัทางบก และทางอากาศ 

- คณะกรรมการแห่งชาติ  

 หน่วยงานทผีลิตและบริการสตัว์ และบริษัทขนส่งทงัทางบก และทางอากาศ จัดการขนส่งสตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานตามทสีากลกาํหนด เพือคงคุณภาพของสตัว์ และไม่ทาํให้สตัว์ต้องตาย 

หรือ ทรมานระหว่างการเดนิทาง รวมทงัป้องกนัไม่ให้สตัว์หลุดออกไปสู่สงิแวดล้อมภายนอกได้ โดยต้องมีการ

จัดการให้ได้มาตรฐานทงัภาชนะทบีรรจุ การจัดเตรียมก่อนการขนส่ง และการดูแลระหว่างการขนส่ง จนถงึที

หมายอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

กลยทุธที์ 3 พฒันาบุคลากร และพฒันาหลกัสูตรรวมทงัเนอืหาสาระวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์

สตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรใ์นสถาบนัการศึกษาทุกระดบั เพอืตอบสนองความตอ้งการในการ

พฒันางานเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 

 

ปัญหาของประเทศไทยในเรืองการขาดแคลนบุคลากรเพือการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ทมีีพืนความรู้และประสบการณท์างด้านวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองททีนัสมัย เพือทจีะปฏบิัติงานได้

อย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล นันเป็นปัญหาวิกฤติทต้ีองการการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ทงันีสบืเนืองมาจาก สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาํคัญทจีะกาํหนดให้มี หรือหากมี

อยู่แล้วกไ็ม่มีการพัฒนาหลักสูตรและเนือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ทังในระดับอาชีวศึกษา 
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อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา ประเทศไทยจึงไม่มีสถาบันระดับอาชีวศึกษาทีผลิตพนักงานเลียงสัตว์ทดลอง 

หรือเทคนิเชียนทสีามารถเลียงสตัว์หรือปฏบิัติการกบัสตัว์ให้สตัว์ได้อยู่ดีกนิดี มีสขุภาพดี ได้ตามหลักวิชาการ 

ไม่มีสถาบันการศึกษาทผีลิตสตัวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ทมีีพืนฐานความรู้พอทจีะจัดการการเลียงสตัว์ให้

ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ ไม่มีสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา ทใีห้

ความสาํคัญต่อการเตรียมนักศึกษาให้ตระหนักถึงจรรยาบรรณการใช้สตัว์ และหลักการของ 3 Rs ในการใช้

สัตว์ในงานวิจัย ให้รู้ถึงวิธีการเลียงและการใช้สัตว์ให้สัตว์ได้อยู่ดี กินดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ และไม่เจบ็ปวด

หรือทรมาน เพือนาํมาใช้ในการเขยีนโครงการและการปฏบิัติต่อสตัว์ 

บุคลากรเหล่านีทุกระดับ มีความสาํคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ทดลอง แม้ว่า

ในช่วงแผนพัฒนากลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ จะได้มีการ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยการจัดการอบรมหลักสตูร Training for Trainers ครังท ี๑ และครังท ี

๒ ขึน มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๖๐ คน แต่กยั็งไม่สามารถจะขยายให้ได้มากกว่านี จึงจาํเป็นต้องดาํเนินการ

อย่างต่อเนืองโดยเร่งด่วน เพือพัฒนาบุคลากรทุกระดับทีเลียงและใช้สัตว์อยู่ปัจจุบันให้เข้าใจถึงมาตรฐาน 

วิธีการเลียงและการใช้สัตว์ ตามหลักจรรยาบรรณสากล รวมทังต้องเร่งพัฒนาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

สตัว์ทดลองในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑติศึกษา เพือผลิตบุคลากรทมีีความรู้ทเีกยีวข้องกบัการ

เลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป  

บุคลากรอกีกลุ่มหนึงซึงจาํเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่สถาปนิก และวิศวกร จาํเป็นต้องมีการ

พัฒนาหลักสูตรเพือเพิมเนือหาวิชาให้มีความรู้  ความเชียวชาญในการออกแบบ การก่อสร้างอาคารสถานที

เลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน การจัดการระบบควบคุมสภาพแวดล้อม เพือการเลียงสตัว์

ให้ได้ตามระบบทีต้องการ กเ็ป็นอีกเป้าหมายหนึงซึงต้องเร่งดาํเนินการโดยเร่งด่วน ทังนีเนืองจากปัจจุบัน

ประเทศไทยยังไม่มีบุคลากรทางด้านนีอยู่เลย 

นอกจากนียังจาํเป็นต้องจัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการขึนในประเทศไทยเพือใช้ในการศึกษา การ

ทาํความร่วมมือกบัสถาบันต่างประเทศ เพือการพัฒนาบุคลากร ทงัการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ การอบรม การ

ประชุมเชิงปฏบิัติการ เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรททีาํหน้าทีเหล่านี ให้สามารถปรับตัว

เข้ากบัวิธกีารททีนัสมัย กเ็ป็นความจาํเป็นเร่งด่วนททุีกสถาบันต้องดาํเนินการ 

 

3.1 เป้าประสงค ์ 

3.1.1  มีสัตวแพทย์ทีมีพืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีได้

มาตรฐานสากลเพือการพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.1.2 มีพนักงานเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีีพืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปฏบัิติหน้าทเีลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  

3.1.3 มีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทสีามารถดาํเนินการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ ปฏบิัติการทดสอบพันธุกรรมและสขุภาพสตัว์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
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3.1.4 มีผู้ใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย 

และอาจารย์ผู้ใช้สัตว์ในงานสอน มีความรู้ และประสบการณ์ในการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และการ

ปฏบิัติต่อสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบจรรยาบรรณการใช้สตัว์ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3.1.5 มีสตัวแพทย์ผู้ชาํนาญการสตัว์ทดลอง (attending veterinary) กาํกบัดูแลการเลียงและใช้

สตัว์ฯในหน่วยงานเลียงและใช้สตัว์ฯ 

3.1.6 พนักงานเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และสตัวแพทย์ผู้ควบคุมงานสตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ในหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ได้รับการเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ททีนัสมัยอย่างต่อเนือง 

เพือนาํไปปรับใช้ในการปฏบัิติงานในหน้าทอีย่างมีประสทิธภิาพ 

3.1.7 มีสถาปนิก และวิศวกร ทีมีความรู้  ความเข้าใจถึงหลักการสาํคัญของการออกแบบและ

ก่อสร้าง อาคารเลียงและใช้สัตว์ทดลอง ตามระบบทีผู้ใช้ต้องการ เข้าใจถึงหลักการเลือกใช้วัสดุเพือการ

ก่อสร้างทีจะเอือต่อการป้องกันการติดเชือและการควบคุมสภาพแวดล้อม หลักการจัดการระบบการควบคุม

สภาพแวดล้อม การจัดการป้องกนัการแพร่กระจายของเชือโรคและมลพิษต่างๆ สู่สงิแวดล้อม ฯลฯ 

3.1.8 มีแหล่งข้อมูลวิชาการในประเทศไทยทสีามารถจะสบืค้นได้โดยสะดวก รวดเรว็ 

3.1.9 มีการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรต่างประเทศเพือการพัฒนาบุคลากรอย่างยังยืน 

 

3.2  แผนงานหลกั 

3.2.1.  การจัดการอบรมเพือเร่งรดัพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการเลียงและใชส้ตัวเ์พือ

งานทางวิทยาศาสตร ์

 (1)  หลกัสูตรอบรมคณะกรรมการกํากบัดูแลการเลียงและใชส้ตัวข์องสถาบนั 

 (2)  หลกัสูตรอบรมสตัวแพทยผู์จ้ดัการหรือควบคุมหน่วยงานเลียงและใชส้ตัวฯ์ 

 (3)  หลกัสูตรอบรมพนกังานเลียงสตัวท์ดลอง 

 (4)  หลกัสูตรอบรมนกัวิจยัผูใ้ชส้ตัว ์

 (5)  หลกัสูตรอบรมเทคนเิชียนผูช่้วยนกัวิจยัผูใ้ชส้ตัว ์

 (6)  หลกัสูตรอบรมผูดู้แลงานระบบ งานออกแบบก่อสรา้ง 

ดชันีชีวดั   1. จาํนวนหลักสตูรการอบรม 

2. จาํนวนครังทจัีดการอบรม/ปี 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสาํนักงาน

เลขานุการฯ (สลช.) มีหน้าทดีาํเนินการจดัทาํหลักสตูรฝึกอบรมแก่บุคลากรทเีกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม รวมทงั จัดหาสอืการสอน จัดหาวิทยากรผู้เชียวชาญจากต่างประเทศเพือจัดการอบรม

เตรียมความพร้อมของวิทยากรในการสอน การฝึกอบรม อย่างต่อเนือง 
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3.2.2 การศึกษาดูงาน ประชมุวิชาการ การอบรม และศึกษาต่อต่างประเทศ 

(1)  การศึกษาดูงานสถานทีเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์       

(2)  การเขา้ร่วมประชมุวิชาการนานาชาติ 

(3)  การเขา้ร่วมในการอบรมของหน่วยงานต่างประเทศ 

(4)  จัดใหมี้ทุนเพือสนบัสนุนการศึกษาต่อดา้นวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง และสาขาที

เกียวขอ้ง ในต่างประเทศ                                                                                                                       

ดชันีชีวดั 1.  จาํนวนครังในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

2. จาํนวนครังในการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือร่วมอบรมระดับนานาชาติ  
3. จาํนวนทุนการศึกษาแต่ละปี 

4. การจัดสรรทุนเพือศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้นสงักดั 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

- หน่วยงานต้นสงักดัหน่วยสตัว์ทดลอง  

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสาํนักงาน

เลขานุการฯ (สลช.) จัดเตรียมงบประมาณเพือจัดกจิกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพือเปิดโลกทศัน์ให้แก่

ผู้บริหารและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทเีกยีวข้องกบัการเลียง กจิกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเข้าร่วม

อบรมในต่างประเทศ เพือเรียนรู้ความก้าวหน้าของนาประเทศ และการสนับสนุนทุนการศึกาแก่เจ้าหน้าทหีรือ

นักศึกษาทจีะมาปฏบิตัิหน้าทใีนหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์ และช่วยปฏบิัติงานของ สลช. 

 

3.2.3  การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรและเนอืหาสาระวิชา 

(1) สตัวแพทยศาสตร ์ทงัระดบัปริญญาตรี หรือระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาขาวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง 

(2)  หลกัสูตรหลงัปริญญาตรี ผูชํ้านาญการสตัวท์ดลอง (Attending vet) 

certificate, diploma หรือระดบัปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง 

(3)  การพฒันาหลกัสูตรและเนือหาสาระวิชาในระดบั อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและ

บณัฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง และสาขาทีเกียวขอ้ง 

ดชันชีีวดั 1. มีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองในคณะสตัวแพทยศาสตร์ ทุกแห่ง 

2. มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองในการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

3. มีวิชาวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองในการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษา 

4. มีหลักสูตร หรือวิชาการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในระดับ

อาชีวศึกษา 
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5. มีการสอนหรือวิชาทีเกียวกับการออกแบบก่อสร้าง การจัดการระบบใน

สถานทเีลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  

ผูรั้บผดิชอบ - คณะสตัวแพทยศาสตร์  

- คณะเทคนิคการสตัวแพทยศาสตร์  
- บัณฑติวิทยาลัย สาขาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  
- สถาปัตยกรรมสถาน สภาวิศวกรรม 

 - กรมอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

- กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

สถาบันการศึกษาทุกระดับทีเกียวข้อง ดําเนินการปรับปรุงเนือหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลองในหลักสูตรสัตวแพทย์ และสาขาอืนทีเกียวข้อง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตร

ภายหลังปริญญาตรี เช่น ให้มีหลักสตูร Attending vet, certificate, diploma หรือระดับปริญญาโท ปริญญา

เอกสาขาวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง เพือผลิตบัณฑติ มหาบัณฑติทมีีความรู้ ในเรืองของวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลอง

ทีได้มาตรฐาน เพือให้สามารถบริหารจัดการหน่วยงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

รวมถงึคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   

บัณฑติวิทยาลัยทุกสถาบันจัดการให้มีวิชาการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัย สอน

แก่นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาเพือให้มีความรู้ ในเรืองการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องตามหลัก

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ก่อนทีจะนาํสัตว์มาใช้ทาํการศึกษาวิจัย หรือฝึกปฏิบัติใดๆ เพือทีจะได้ฝึกการเป็น

นักวิจัยทีปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ และยึดมันปฎิบัติในกรอบจรรยาบรรณการใช้สัตว์ต่อไปใน

อนาคต 

สถาบันอาชีวศึกษา ต้องจัดให้มีหลักสตูรการเลยีงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช. 

ให้มีวิชาการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และเพิมหลักสูตรใหม่ในระดับ ปวส. ทางด้านการเลียงสัตว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 

3.2.4 จดัทําแหล่งขอ้มูลวิชาการทางดา้นวิทยาศาสตรส์ตัวท์ดลอง 

  ดชันีชีวดั 1.  มีห้องสมุด ทีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการกฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติ วารสาร ทีเกียวข้องกับงานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  
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 ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

   - สถาบันและหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

  ดาํเนินการให้มีแหล่งข้อมูลวิชาการ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ วารสาร ทีเกียวข้องกับงาน

เลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีสามารถเข้าสืบค้นได้โดยง่าย   

3.2.5 สนบัสนุนและสรา้งแรงจูงใจ เสริมสรา้งขวญัและกําลงัใจใหแ้ก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง

กบังานสตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร ์

 ดชันีชีวดั - มีกจิกรรมมอบรางวัล /ประกาศเกยีรติคุณแก่ผู้ดาํเนินการสอดคล้องกบั

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ 

   ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

    - สถาบันและหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

    - บริษัทเอกชน 

  ดาํเนินการต่างๆ เพือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรทีเกียวข้องกับงานเลียงและใช้

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ เพือให้ตนเองและผู้ทีเกียวข้องได้มีตระหนักถึงความสาํคัญของ

งานทีปฏิบัติ และนาํไปสู่การร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป 

3.2.6  ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตรที์สอดคลอ้งกบั

จรรยาบรรณการใชส้ตัวแ์ละมาตรฐานสากล 

 ดชันีชีวดั 1. มีกิจกรรมการประชุมวิชาการทีเกียวข้องกับหลักการ 3Rs 

และจรรยาบรรณการใช้สตัว์ 

2. มีผลงานดาํเนินการทเีกยีวข้องกบัการส่งเสริมสนับสนุน การใช้หลักการ 3Rs 

และจรรยาบรรณการใช้สตัว์ 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

 จัดให้มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และการใช้วิธีการอืน เป็นประจาํทุกปี  

เพือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลียงและใช้สตัว์โดยยึดหลักของ 3 Rs และจรรยาบรรณการใช้สตัว์ เพือผลงาน

ทถูีกต้อง แม่นยาํ ได้รับการยอมรับและแข่งขันได้กับนานาชาติ รวมทังเพือการพัฒนางานสัตว์ทดลอง และ

เรืองของ 3Rs ให้ก้าวหน้าทดัเทยีมกบันานาชาติ 
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กลยุทธที์ 4  สนบัสนุนใหม้ีการวิจัยและพฒันาความหลากหลายของพืช สตัว ์และวสัดุทอ้งถิน 

เป็นวสัดุเลียงสตัวที์มีคุณภาพ และเป็น animal model สาํหรบังานวิจยัเพอืแกไ้ขปัญหาโรคประจํา

ทอ้งถนิและโรคอุบติัใหม่ 

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทย มีการวิจัยทเีกียวข้องกับงานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทงัการศึกษาวิจัยทเีกยีวข้องกบัหลักการ 3Rs น้อยมาก อนัเป็นสาเหตุหนึงที

ทาํให้การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของไทยมีการพัฒนาไปน้อยมาก การศึกษาวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนืองและครบถ้วนทุกด้าน ทังในเรืองของ การพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ เพือสร้างสายพันธุ์ใหม่ และ

แสวงหาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกบัโรค ใหม่ๆทเีกิดขึนมาอย่างต่อเนือง และโรคเก่าทยัีงไม่มี animal model 

เพือนาํมาใช้ในการศึกษาวิจัย การวิจัยเพือศึกษาหาวิธกีารทจีะนาํมาใช้ในการตรวจสอบพันธุกรรมและสขุภาพ

สตัว์ งานวิจัยเพือพัฒนาวัสดุเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ทใีช้ในการป้องกนัการติดเชือและ

การควบคุมสภาพแวดล้อม การเลียง งานวิจัยเพือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการเลียงสตัว์เพืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ในเขตร้อนชืนเช่นประเทศไทย งานวิจัยเพือหาวิธกีารอนืมาใช้ทดแทนการใช้สตัว์ หรือลดการ

ใช้สัตว์ลง รวมทงัการวิจัยเพือหาวิธีการปฏบัิติทเีหมาะสมกบัสัตว์ ตามหลักการของ 3Rs นันมีความจาํเป็น

อย่างยิงต่อการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ทดัเทยีมกบันานาชาติ  

 

4.1 เป้าประสงค ์

4.1.1 มีการศึกษาวิจัยเพือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทเีกยีวข้องกบังานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์  

4.1.2 มีการวิจัยเพือให้ได้ animal model ทเีป็นสายพันธุใ์หม่สาํหรับโรคทเีกดิในท้องถนิเขต

ร้อน และโรคอนืๆ 

4.1.3 ประเทศไทยมกีารผลิต อาหารสตัว์ วัสดุเลียงสตัว์ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ จากวตัถุดิบ

ภายในประเทศและวัสดุเหลือใช้ 

4.1.4 ประเทศไทยสามารถผลิตวัสดุอปุกรณแ์ละครภุัณฑท์มีีคุณภาพเพือใช้ในงานสตัว์เพืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ทดแทนการนาํเข้า (และสามารถส่งออกได้) 

4.1.5 มีรปูแบบมาตรฐานอาคารสาํหรับเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในเขตร้อนชืน 

4.1.6 มีวิธกีารอนืทดแทนหรือลดการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีวิธกีารทจีะใช้

ปฏบิัติกบัสตัว์ได้ตามหลัก 3Rs ทเีป็นทยีอมรับของสากล 

 

4.2 แผนงานหลกั 

4.2.1  กําหนดใหม้ีนโยบายงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบังาสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์และ

หลกัการ 3Rs เป็นแนวทางการวิจยัทงัในระยะสนัและระยะยาว 
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ดัชนีชวีดั - มีนโยบายการวิจัยและพัฒนาสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และงานทเีกยีวข้อง 

แบบครบวงจรของประเทศ 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

- สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ โดยการสนับสนุนของ สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) กาํหนดนโยบายการวิจัยทงัในระยะสนัและระยะยาว เพือให้มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาสตัว์เพืองาน

ทางวิทยาศาสตร์และงานทเีกยีวข้อง แบบครบวงจรของประเทศ เพือให้มีการวิจัยทมีีทศิทางทชัีดเจนและมี

ความต่อเนือง  

4.2.2  จดัใหมี้ทุนอุดหนุนการวิจยั และดําเนนิการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจยั 

ดัชนีชวีดั - มีงานวิจัยทสีอดคล้องกบันโยบายการวิจัย 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ 

- วช. 

- หน่วยงานใหทุ้น 

ดาํเนินการเพือให้มีทุนอดุหนุนการวิจัย เพือสนับสนุนให้มีการวิจัยให้สอดคล้องกบั

นโยบายการวจัิยทกีาํหนดขนึ เพือนาํไปสู่ผลงานทจีะนาํไปใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.2.3  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้นกัวิจยัทีสนใจศึกษาวิจยัและพฒันาสตัวเ์พอืงานทาง

วิทยาศาสตรแ์ละงานทีเกียวขอ้ง 

ดัชนีชวีดั  

1. มีการประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทสีอดคล้องกบันโยบายการวิจัย 

ผูรั้บผดิชอบ - หน่วยงาน/สถาบันวิจัย 

ทุกหน่วยงานวิจัย หรือสถาบันวิจัยมีแผนงานสนับสนุนให้นักวิจัยมีแผนงาน/ 

โครงการวิจัยเพือพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และงานทเีกยีวข้อง และทาํงานวิจัยเพือให้ได้ผล

งานวิจัยทมีีคุณภาพ สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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กลยทุธที์ 5  ส่งเสริมใหธุ้รกิจเอกชนสนใจผลิตสินคา้เพอืการเลียงและใชส้ตัวฯ์หรือนาํสินคา้ที

ไดม้าตรฐานคุณภาพมาบริการใหม้ากขึน และส่งเสริมใหมี้การลงทุนเพอือุตสาหกรรม ยา 

อาหาร อาหารเสริม และวคัซีน ทีไดม้าตรฐาน เพอืพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขนัได้

กบันานาชาติ ลดการนาํเขา้และเพมิการส่งออก 

การเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานนัน จาํเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที

ทนัสมัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึงหลายประเภทยังไม่สามารถผลิตขึนได้ในประเทศไทย หรือทผีลิตได้ส่วน

ใหญ่นันยังไม่มีคุณภาพทไีด้มาตรฐาน จึงจาํเป็นต้องนาํเข้าจากต่างประเทศ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเหล่านีเป็น

ทตีระหนักดีว่ามีราคาแพง การจัดหาจัดซือของทไีม่มีคุณภาพมาใช้นับเป็นข้อจาํกดัอย่างยิงในการพัฒนางาน

เลียงและใช้สตัว์ฯให้ได้มาตรฐานสากล 

ปัจจุบัน ในต่างประเทศ วิทยาการและเทคโนโลยีทเีกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ทังเรืองการป้องกันการติดเชือ และการควบคุม

สภาพแวดล้อมในการเลียงสตัว์ การป้องกนัการกระจายของสารพิษและเชือโรคสู่สงิแวดล้อม รวมทงั ครุภัณฑ์

และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทจีาํเป็นต้องใช้ในการเลียงและปฏบัิติกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์  นอกจากจะ

เจริญก้าวหน้าแล้ว ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เหล่านีล้วนเออืต่อการพัฒนาไปสู่มาตรฐานได้ จาํเป็นทผู้ีเลียงและผู้ใช้สตัว์จะต้องได้เรียนรู้และรับข้อมูลอย่าง

ต่อเนือง 

นอกเหนือจากนัน การเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ยังต้องการสถานทีเลียงสัตว์ที

ต้องการการออกแบบและก่อสร้างหือต่อการป้องกนัการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดล้อม และการป้องกัน

การแพร่กระจายของสารพิษและเชือโรคอย่างเข้มงวด ซึงปัจจุบัน สถาปนิกผู้ออกแบบก่อสร้าง วิศวกร และผู้

ให้บริการวัสดุก่อสร้างยังไม้ได้ตระหนักถงึความสาํคัญของมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุให้

เหมาะสม ไม่ได้เข้าใจถงึความสาํคัญของการติดตังระบบ และวัสดุอปุกรณท์จีาํเป็นทจีะต้องมีการออกแบบและ

ติดตังพร้อมอาคาร นักวิจัยผู้ใช้สตัว์หรือผู้รับผดิชอบการเลียงสตัว์เองยังไม่มีความรู้ พอทจีะให้คาํแนะนาํได้ว่า 

อาคารเลียงสัตว์ และอุปกรณ์ทจีาํเป็นต้องใช้เพือการเลียงสัตว์หรือปฏบิัติการกับสัตว์ ควรมีคุณสมบัติ และ

คุณภาพ อย่างไรจึงจะใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน การดาํเนินการให้ภาคธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการได้มี

โอกาสชีแจง ให้ผู้ใช้ได้มีทางเลือก หรือได้เห็นสินค้าก่อนทีจะนาํไปวางแผน จัดหา จัดซือ ได้ตรงตามความ

ต้องการ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิง 

การจัดงาน Trade Exhibition หรือ การประชุมร่วมกบัภาคธุรกจิเอกชนเพือให้ผู้ซือและผู้ขายได้มี

โอกาสพบปะกัน เพือการแนะนาํให้มีการผลิต หรือนาํเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาบริการ จึงเป็นประโยชน์

อย่างยิงทังสาํหรับภาคธุรกิจเอกชนและผู้เลียงและใช้สัตว์ ในการทีจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมา

ให้บริการและใช้ในการเลียงและใช้สตัว์ฯ และเปิดโอกาสให้ผู้แสดงสนิค้าจากต่างประเทศทต้ีองการใช้ประเทศ

ไทยเป็นฐานการผลิตสนิค้าในภมิูภาคได้เจรจากบันักธุรกจิไทย ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเลียงและใช้สตัว์เพือ
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งานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นอย่างมากจากการทีมีผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพผลิตขึนภายในประเทศ 

สามารถหาซือได้ง่ายและมีราคาถูกลง และประเทศไทยยังจะได้ประโยชน์จากการส่งสนิค้าออกขายต่างประเทศ

อกีด้วย 

 

5.1  เป้าหมายหลกั  

5.1.1 มีสนิค้าทมีีคุณภาพและจาํเป็นต่อการเลียงและใช้สตัว์ฯ ให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายใน

ราคายุตธิรรม 

5.1.2  ผู้ใช้เข้าใจถงึคุณภาพและคุณสมบัติของวัสดุอปุกรณ์ทวีางแผนจดัซือ สามารถเลือกและ

ตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 

5.1.3  มีธุรกจิเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนกบัภาครัฐเพือการผลิตและบริการสตัว ์และวัสดุอปุกรณ์

ทไีด้คุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอทจีะให้บริการเพือการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

5.1.4  มีสถาปนิก และวิศวกรทเีข้าใจถงึหลักการทสีาํคัญของการออกแบบก่อสร้างอาคารเลียงและ

ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือการออกแบบ ก่อสร้าง เลือกวัสดุได้สอดคล้องกบัมาตรฐานทกีาํหนด 

รวมทงัช่วยดาํเนินการตรวจสอบและรับรองการก่อสร้าง การตดิตังระบบ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

5.1.5  เอกชนให้ความสนใจทจีะดาํเนินการผลิต หรือให้บริการ วัสดุอปุกรณ ์การจดัการระบบ การ

ก่อสร้าง การให้บริการหรือผลิตวัสดุก่อสร้างทมีีคุณภาพ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทกีาํหนด 

5.1.6  มีการจัดงานแสดงสนิค้า เพือแนะนาํสนิค้า และนวัตกรรมใหม่ๆ ทนีาํมาใช้ในการเลียงและ

ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

5.1.7  ภาคธุรกจิเอกชนทเีกยีวข้องกบัสนิค้าเพือการแพทย์ การสาธารณสขุ และการเกษตร 

มีการเลียงและใช้สตัว์ทไีด้มาตรฐานสากล เพือการพัฒนายา อาหาร อาหารเสริม วัคซีน และวัสดุการแพทย์   

 

5.2  แผนงานหลกั 

5.2.1 ประชาสมัพนัธ ์และเผยแพร่ขอ้มูลใหภ้าคธุรกิจเอกชนร่วมมือกบัภาครฐัในกิจกรรมต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัการเลียงและใชส้ตัว ์

ดัชนีชวีดั  - มีการขยายตัวของภาคธุรกจิเอกชน ในรูปแบบต่างๆ 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ดาํเนินการประสานงานกับสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรม เพือการส่งเสริมให้ภาคธุรกจิเอกชนทเีป็นผู้แทนจาํหน่ายและ

ผู้ผลิตสินค้าทีเกียวข้องกับการเลียงและใช้สัตว์ ผู้ผลิต ยา อาหาร อาหารเสริม วัคซีน และวัสดุวิทยาศาสตร์ 

วัสดุก่อสร้าง รวมทังงานระบบ ได้สนใจลงทุนหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพมาบริการอย่างหลากหลาย

และพอเพียง และดาํเนินการประชาสมัพันธ ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนือง 



 38

5.2.2  การจัดงานแสดงสินคา้ระดบัชาติ และนานาชาติ เพือแนะนาํสินคา้และนวตักรรมใหม่ๆ

ในการเลียงและใชส้ตัว ์

ดัชนีชวีดั  - มีการจัดงานแสดงสนิค้าทงัในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

 คณะกรรมการแห่งชาติฯ โดย สลช.ดาํเนินการร่วมกบัภาคธุรกจิเอกชน ผู้แทนจาํหน่าย และ

ผู้ผลิตสนิค้าทเีกยีวข้องกบัการเลียงสตัว์ การใช้สตัว์ ยา อาหาร วัคซีน ระบบการจัดการ ฯลฯ จัดให้มีงานแสดง

สนิค้าและการสมัมนาทงัในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

5.2.3  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนทีผลิตและใหบ้ริการผลิตภณัฑท์างดา้นการแพทย ์การ

สาธารณสุข และการเกษตร ทีจําเป็นตอ้งใชส้ตัวใ์หเ้ลียงและใชส้ตัวที์ไดม้าตรฐานสากล เพือการวิจัย 

และพฒันา และการทดสอบคุณภาพผลผลติก่อนนาํออกจําหน่าย 

ดัชนีชวีดั  -ภาคเอกชน มีการพัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ฯ ไปสู่มาตรฐาน 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

- ภาคธุรกจิเอกชน 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ โดย สลช.ดาํเนินการส่งเสริมและให้ข้อมูลต่างๆเพือให้ภาคธุรกิจ

เอกชนทผีลิตและให้บริการผลิตภัณฑท์างด้านการแพทย์ การสาธารณสขุ และการเกษตร พัฒนาการเลียงและ

ใช้สตัว์ให้ได้มาตรฐานสากล เพือผลงานทมีีคุณภาพ เชือถอืได้ 

5.2.4  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนลงทุนเพือการบริการสตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตรใ์ห้

ครบวงจร โดยการผลิตสัตว์ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้เลียงและปฏิบติักับสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร ์ทีไดม้าตรฐานคุณภาพ ขึนภายในประเทศ เพอืการใชภ้ายในประเทศและการส่งออก 

ดัชนีชีวัด - มีภาคธุรกจิเอกชนลงทุนทาํการผลิตและบริการสตัว์ หรือ ครุภัณฑ ์หรือวัสดุ

อปุกรณท์ไีด้คุณภาพมาตรฐาน  

ผูรั้บผดิชอบ -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

  -  ภาคธุรกจิเอกชน 

 ดาํเนินการส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกจิเอกชนเพือการผลิตและบริการสตัว์ ครุภัณฑ ์และ

วัสดุอปุกรณท์ไีด้คุณภาพ โดยใช้กลไกทางภาษี และกลไกอนืๆ 
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กลยุทธ์ที 6  กํากับดูแลการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ไดม้าตรฐาน 

สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่าง

ต่อเนือง และยงัยืน การส่งเสริมการใชวิ้ธีการอืนทดแทนการใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร์

ใหส้อดคลอ้งกบัสากล รวมทงัการประสานงานกบันานาชาติ เพอืการยอมรบัของสากล 

การกาํกับดูแลให้หน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์ปฏบัิติตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติ และจรรยาบรรณ

การใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนืองนันเป็นสงิจาํเป็นอย่างยิง อย่างไรกต็ามการทจีะกาํกบัดูแลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพนันจาํเป็นต้องมีหน่วยงานกลางระดับชาติทีมีความคล่องตัวในการดาํเนินงาน มีบุคลากรทีมี

คุณภาพ และปริมาณทเีพียงพอ ทาํหน้าทปีระสานงาน ให้ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสมัพันธ ์ให้ทุกหน่วยงานที

เกียวข้องได้เข้าใจถึงแผนกลยุทธ์แห่งชาติ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพือเป็นแนวทางในการจัดทาํแผนพัฒนา

งานเลียงและใช้สตัว์ของสถาบันให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ ์และจัดทาํแผนการขอตังงบประมาณประจาํปีให้

สอดคล้องกบัแผนทกีาํหนด  

หน่วยงานกลางนี มีหน้าทีกํากับและสนับสนุนการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ของประเทศให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติ ให้ได้มาตรฐานสากล อย่างยังยืน เพือให้

ผลงานทีได้จากการใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึงเป็นงานพืนฐานทีสาํคัญต่องานทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทังในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐาน เป็นทยีอมรับของสากล และแข่งขนัได้กบันานาชาติ 

 การเลียงและใช้สตัว์ตามมาตรฐานสากลนัน เป็นทยีอมรับกนัทวัโลกว่า ต้องใช้งบประมาณสงูใน

การลงทุน และดําเนินการ แต่ผลตอบแทนทีคุ้มค่า จากการทีได้รับผลงานทีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ

แข่งขันได้กบัสากล รวมทงัสตัว์ได้รับการเลียงให้ได้อยู่ดีกนิดี มีสขุภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ และเป็นการใช้

สตัว์อย่างคุ้มค่า ไม่ทาํให้สตัว์ต้องสญูเสยีชีวิตโดยไม่จาํเป็น ไม่ทาํให้ต้องสญูเสยีงบประมาณไปโดยไร้ประโยชน์

จากการทผีลงานไม่ได้มาตรฐาน และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ทไีม่เหน็ด้วยกบัการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ใช้

เป็นข้ออ้างในการต่อต้านการใช้สตัว์ได้ ดังนันจึงจาํเป็นอย่างยิงททุีกหน่วยงานทมีีการเลียงและใช้สตัว์ฯต้องมี

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ฯภายในหน่วยงาน ทาํหน้าทอีย่างเข้มแขง็ในการกาํกบัดูแลและ

พัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ของหน่วยงานนันให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกบัการดาํเนินงานของแผนพัฒนา

งานสตัว์ทดลองทหีน่วยงานกลางในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแลระดับชาติกาํหนดไว้เป็นแผนกลยุทธแ์ห่งชาติ 

การเลียงและใช้สัตว์ฯ อาจนําไปสู่การแพร่กระจายของมลพิษทีเกิดจากการเลียงสัตว์ การ

แพร่กระจายของสารพิษ หรือเชือโรคทนีาํมาใช้กับสัตว์ และอาจนาํไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า สตัว์สงวน ที

ถูกนาํมาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ หากผู้เลียงสตัว์ ผู้ใช้สตัว์ และการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัดูแล

ของหน่วยงานนันๆ รวมถึงผู้บริหาร ไม่ให้ความสาํคัญทจีะต้องยึดถือปฏบัิติตามจรรยาบรรณการใช้สตัว์อย่าง

เคร่งครัด อาจทาํให้เกดิผลเสยีต่อสงิแวดล้อม เกดิการระบาดของโรคสู่คนและสตัว์เลียง สตัว์เศรษฐกิจ หรือ

อาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขันมีการต่อต้านการค้าระหว่างประเทศได้ เพือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
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นานาอารยะประเทศนันต่างเหน็พ้องต้องกนัแล้วว่าจาํเป็นต้องมีกฎหมายเพือการกาํกบัดูแลให้การดาํเนินการ

เลียงและใช้สตัว์สอดคล้องกบัหลักจรรยาบรรณสากล และหลักการของ 3Rs โดยครอบคลุมทุกเรืองทเีกยีวข้อง

กบัการเลียงและการใช้สตัว์ รวมถึงการขนส่งสตัว์ การนาํเข้า นาํออกสตัว์ รวมทงัตัวอ่อนและเนือเยือ สถานที

ประกอบการ ผู้เลียงสัตว์ ผู้ใช้สัตว์ ฯลฯ แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี จึงจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องเร่ง

ดาํเนินการให้มีกฎหมายนีขึนในประเทศไทย เพือให้มีมาตรการในการกาํกับดูแลทชัีดเจน และป้องกันไม่ให้

นักวิจัยต่างประเทศทต้ีองการจะหลีกเลียงกฎหมายของประเทศนันๆ เข้ามาดาํเนินการในประเทศไทย อนัจะ

ทาํให้เกดิผลเสยีหายต่อชือเสยีงของประเทศได้ 

นอกจากนี ประเทศไทยยังจาํเป็นต้องประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ เพือการยอมรับของ

สากล รวมทงัการทาํความร่วมมือหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆจากประเทศต่างๆทีมี

ความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดงาน หรือเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ทงัระดับภมิูภาค 

และระดับโลก การมีผู้แทน และมีเครือข่ายการดาํเนินงานทังในประเทศและต่างประเทศ เพือแลกเปลียน

ความรู้และเทคโนโลยีททีนัสมัย และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกนัอย่างต่อเนือง  

การประสานงานกบัองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และสอืมวลชน การประชาสมัพันธ์ไปสู่กลุ่ม

บุคคลต่างๆให้ทวัถงึ ทุกกลุ่ม ให้เหน็ถงึความสาํคัญ ประโยชน์ และความจาํเป็นทจีะต้องนาํสตัว์มาเลียงและใช้

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือนาํไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

ต่างประเทศทไีด้รับการยอมรับ และมีผลงานทสีามารถนาํไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและเป็นทยีอมรับของสากล 

รวมทงัมีการสร้างแนวร่วมในการเฝ้าระวังให้การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ฯ  

6.1 เป้าหมาย 

1. พัฒนาหน่วยงานกลาง (สลช. วช.) ให้เป็นหน่วยงานกลางทีมีความเข้มแขง็ คล่องตัวใน

การดาํเนินงานและบริหารจัดการ เพือการกาํกบัดูแล และส่งเสริมการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลอย่างยังยืน  

2. ประเทศไทยมีกฎหมายสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือใช้กาํกบัการดาํเนินงานต่างๆที

เกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์ฯให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกรอบจรรยาบรรณการใช้สตัว์ สากล 

3. ประเทศไทยมีหน่วยงานกลางทาํหน้าทกีาํหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสถานทเีลียง

สตัว์ คุณภาพสตัว์ และการขนส่งสตัว์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทสีอดคล้องกบัสากล 

4. ทุกหน่วยงานทมีีการเลียงและใช้สตัว์ฯ มีคณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ของ

หน่วยงานทีดําเนินการอย่างเข้มแข็งในการกาํกับดูแลและพัฒนาการเลียงและใช้สัตว์ของหน่วยงานให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพือให้ได้มาตรฐานตามทีกาํหนด มีการใช้

งบประมาณในการลงทุนและการดาํเนินการอย่างมีประสทิธภิาพ ได้ผลิตผลทมีีคุณภาพแข่งขนัได้กบันานาชาติ 

5. มีการติดตามและประเมินแผนงานและผลการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์อย่างมีประสทิธภิาพ และแผนการใช้งบประมาณ 
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6. ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจ และเหน็ความสาํคัญทีจะต้องพัฒนาการเลียงและใช้สัตว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล 

7.  ผู้ใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสาํคัญในการปฏบิัติตามจรรยาบรรณ

การใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

8. มีอาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนางานสตัว์ทดลองและเฝ้าระวังการเลียงและใช้สตัว์ฯให้สอดคล้อง

กบัจรรยาบรรณ และร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกาํกบัดูแล 

9. มีเครือข่ายทงัในประเทศและต่างประเทศเพือแลกเปลียนความรู้ และเทคโนโลยีททีนัสมัย  

10. ประเทศไทยมีการประสานความร่วมมือกบันานาประเทศ และมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ในองค์กรนานาชาติ รวมทงัเข้าร่วมประชุมในการประชุมนานาชาติ อย่างต่อเนือง  

6.2 แผนงานหลกั 

6.2.1  จัดตงัสํานกังานพฒันางานเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร ์(ขึนจาก สลช. 

วช.) เป็นหน่วยงานบริการพิเศษ หรือองคก์ารมหาชน เพือทําหนา้ทีเป็นองคก์รกลางดําเนินการกํากบั

ดูแล ประสานงาน ติดตามประเมินผลใหเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ ์และการพฒันางานเลียงและใชส้ตัว์

อย่างต่อเนือง รวมทงัทําหนา้ทีเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนบัสนุน การใชห้ลกัการ 3Rs ในการ

เลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

ดัชนีชวีดั - มีสํานกังานพฒันางานเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์

ผูรั้บผดิชอบ -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

-  สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

ดาํเนินการโดยสาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เสนอตัง “สาํนักงานพัฒนางานเลียงและใช้

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” ในรูปแบบหน่วยงานบริการพิเศษ หรือองค์กรมหาชน  เพือเป็นหน่วยงาน

กลางทาํหน้าทกีาํกบัดูแลการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธฯ์ 

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ รวมทงัทาํหน้าทอีอกใบรับรองมาตรฐาน

การเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และใบอนุญาตการเลียงและใช้สัตว์ฯ ตามทีกฎหมายกาํหนด 

เมอืกฎหมายประกาศใช้  

ดําเนินการในฐานะหน่วยงานกลางของประเทศเผยแพร่และสนับสนุนการยึดหลักการ 3Rs 

ในการเลียงและการใช้สัตว์ฯ และประสานกับองค์กรต่างประเทศ เพือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสาน

ความร่วมมือในการดาํเนินงาน 
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6.2.2  ดําเนินการสํารวจสถานภาพการเลียงและใชส้ตัวฯ์ของหน่วยงานต่างๆ และพิจารณา

แผนพฒันาหน่วยงานเลียงและใช้สัตว์ฯ ของหน่วยงานหรือสถาบนัเพือให้ข้อเสนอแนะแก่สํานกั

งบประมาณในการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ  

ดัชนีชวีดั 1.  รายงานสถานภาพการเลียงและใช้สตัว์ฯของหน่วยงานต่างๆ 

2.  จํานวนแผนพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ของหน่วยงานต่างๆทีเสนอขอ

งบประมาณประจาํปี 

ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

- สถาบันและหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์  

 - สาํนักงบประมาณ 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ดาํเนินการสาํรวจและประเมินสถานภาพของหน่วยงานและสถาบันที

เลียงและใช้สัตว์ ประเมินแผนงานและงบประมาณ ติดตามและประเมินแผนการใช้งบประมาณ และการ

ปฏบิัติงานในโครงการตามแผนกลยุทธ ์และให้ข้อเสนอแนะแก่สาํนักงบประมาณเพือการจัดสรรงบประมาณ 

6.2.3  ดําเนินการใหมี้กฎหมายเพือใหจ้รรยาบรรณการใชส้ตัวม์ีผลบงัคบัใช ้และกําหนดให้

ผูใ้ชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร ์และหน่วยงานเลียงสตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตรต์อ้งมีใบอนุญาต

ประกอบการ 

ดัชนีชวีดั    - มีการนาํเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ /มี กฎหมายประกาศใช้ 

ผูรั้บผดิชอบ -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

ดาํเนินการจัดทาํ ร่างพระราชบัญญัติสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... เพือนาํเสนอ ครม. 

และรัฐสภา พร้อมทงัผลักดันให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ โดยเรว็ และดาํเนินการให้มีกฎ ระเบียบ ว่าด้วย

การเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.ฯ ต่อไป 

6.2.4  สนบัสนุนและพฒันาใหค้ณะกรรมการกํากบัดูแลการเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทาง

วิทยาศาสตรข์องสถาบนั ปฏิบติัหนา้ทีตามทีกําหนดไวใ้นจรรยาบรรณการใชส้ตัว ์สภาวิจัยแห่งชาติได้

อย่างเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ 

ดัชนีชวีดั -  มีรายงานการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัดูแลของสถาบัน ทสีามารถ

ตรวจสอบได้ 

 -  หน่วยงานเลียงและใช้สตัว์ มี SOP ในการเลียงและใช้สตัว์  

ผูรั้บผดิชอบ - สถาบันและหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์  

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ 
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ดาํเนินการให้คณะกรรมการกาํกับดูแลการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน

ปฏบัิติหน้าทตีามทกีาํหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ จัดการอบรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาให้คณะกรรมการกํากับดูแลได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีของคณะ

กรรมการฯ เพือให้สามารถปฏิบัติงานกาํกับดูแลการเลียงและใช้สัตว์ภายในสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบัหน้าททีกีาํหนดไว้ และช่วยให้การพัฒนางานสตัว์ทดลองเป็นไปตามเป้าหมายทกีาํหนด 

6.2.5 ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน สือมวลชน และองคก์รเอกชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั

ใหก้ารเลียงและใชส้ตัวอ์ยู่ในกรอบของจรรยาบรรณการใชส้ตัว ์สภาวิจยัแห่งชาติ 

  ดัชนีชวีดั  -  มีกจิกรรมเพือการประชาสมัพันธใ์ห้เข้าถึงประชาชน สอืมวลชน และองค์กร

เอกชน 

  ผูรั้บผดิชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

ดาํเนินการประชาสมัพันธใ์นรปูแบบต่างๆอย่างต่อเนือง เพือให้สอืมวลชน ประชาชน และองค์กร

เอกชน ได้เหน็ประโยชน์และความสาํคัญของการใช้สตัว์ทมีีต่อคุณภาพชีวิตของคนและสตัว์ ตระหนักถึงคุณค่า

ของชีวิตสัตว์ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังให้การเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณการใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

 

6.2.6 มีหน่วยงานกลางทําหนา้ทีทดสอบคุณภาพพนัธุกรรมและคุณภาพสุขภาพสตัวเ์พืองาน

ทางวิทยาศาสตร ์ 

ดัชนีชวีดั  -  มหีน่วยงานกลางให้บริการทดสอบคุณภาพสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ผูรั้บผดิชอบ - สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยทมีีศักยภาพ 

- ภาคธุรกจิเอกชน 

- คณะกรรมการแห่งชาติ 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ดาํเนินการเพือการ สนับสนุนให้มีสถาบันหรือหน่วยงานทงัภาครัฐและ

เอกชน รับบริการตรวจสอบคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือ

ให้บริการทดสอบคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานเลียงสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์หรือ

นักวิจัยทีไม่สามารถดําเนินการจัดให้มีหน่วยทดสอบคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ขึนภายใน

หน่วยงานได้  

 

6.2.6 การรบัรองมาตรฐานการเลียงและการใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ของประเทศ 

 ดัชนีชวีดั 1.  มีมาตรฐานการเลียงและการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

  2. มีระบบการรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้สตัว์ 
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ผูรั้บผดิชอบ  -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ดาํเนินการให้สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติฯ (สลช.) 

เป็นหน่วยงานกลางทาํหน้าทรัีบรองมาตรฐานการเลียงและใช้สัตว์ของประเทศ โยจัดให้มีมาตรฐานการเลียง

และการใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และระบบการรับรองมาตรฐานฯ เพือดาํเนินการให้การรับรองสถาบัน

หรือหน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชน ทดีาํเนินการเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้มาตรฐานตามที

กาํหนด และประสานกับหน่วยงานมาตรฐานอืนๆ เช่น สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), 

สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ทเีกยีวข้องเพือให้เป็นทยีอมรับร่วมกนั 

6.2.7  การเขา้สู่สากลโดยการสรา้งเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงาน และองคก์รที

เกียวขอ้งกบัการเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรท์งัในและต่างประเทศ 

ดัชนีชวีดั -  มีฐานข้อมูลและเครือข่าย 

ผูรั้บผดิชอบ -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

-  สถาบันและหน่วยงานทเีลียงและใช้สตัว์  

-  สมาคมวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองแห่งประเทศไทย  

สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติฯ (สลช.) ดาํเนินการจัดทาํระบบฐานข้อมูล และสร้าง

เครือข่ายเพือการประสานงานร่วมกนั จัดการประชุมแลกเปลียนวิชาการทงัระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

การเสนอชือผู้แทนเป็นสมาชิกในองค์กรนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง

การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมนานาชาติในต่างประเทศและนําความรู้ กลับมาเผยแพร่ในประเทศ การเชิญ

ผู้เชียวชาญจากต่างประเทศเป็นทีปรึกษาเฉพาะเรือง การจัดการประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้าใน

ประเทศ 

6.2.8  การสนับสนุนให้มีสมาชิกอาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนางานสัตว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร ์และ 3Rs 

ดัชนีชวีดั -  มีการร่วมงานกบั NGO, อาสาสมัครในรปูแบบต่างๆ  

ผูรั้บผดิชอบ -  คณะกรรมการแห่งชาติฯ  

ดาํเนินการส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้และการประชาสมัพันธใ์นรปูแบบต่างๆเพือให้มี

อาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือให้การดาํเนินงานพัฒนางาน

เลียงและใช้สตัว์มีการพัฒนางานไปได้อย่างกว้างขวาง 
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บทที 5   กลไกการบริหารจดัการ และการติดตามประเมินผล 

แผนกลยทุธแ์ห่งชาติว่าดว้ยการพฒันางานสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์
 

5.1  การบริหารจดัการและการกําหนดตวัผูบ้ริหารจดัการ 

 คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวทิยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตังขึน

โดยคณะรัฐมนตรี ให้ทาํหน้าท ี กาํหนดนโยบายการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ และดาํเนินการพัฒนางาน

เลียงและใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศ ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัจรรยาบรรณ

การใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 

ท่าน และผู้แทนหน่วยงานทสีาํคัญทงัหน่วยงานระดบันโยบาย อาทเิช่น สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ สาํนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงาน

หลักๆ ทเีกยีวข้องกบัการเลียงและใช้สตัว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน อาทเิช่น 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสตัว์ ทบวงมหาวทิยาลัย รวมทงัผู้แทนจากภาคธุรกจิเอกชน และสมาคม 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดนีจะทาํหน้าทกีาํกบัดูแลการพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ พิจารณาแผนพัฒนาการ

เลียงและใช้สตัว์ฯ ให้เหมาะสมกบัลักษณะการดาํเนินงานเลียงและใช้สตัว์ของหน่วยงาน และพิจารณาแผน

งบประมาณของหน่วยงานทมีีเลียงและใช้สตัว์ฯ เพือให้ข้อเสนอแนะแก่สาํนักงบประมาณในการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมกบัความจาํเป็นตามหน้าทแีละภารกจิของหน่วยงาน/สถาบันทมีีการเลียงและ

ใช้สตัว์ เพือไม่ให้เกดิความสญูเปล่าของงบประมาณจากการทจัีดสรรงบประมาณให้มากหรือน้อยเกนิความ

จาํเป็น และกาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินการและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนกลยุทธแ์ละนโยบายที

กาํหนด นอกจากนียังทาํหน้าทใีนการ ช่วยประสานงานกบัภาคธุรกจิเอกชน และองค์กรต่างประเทศทเีกยีวข้อง  

 การบริหารจัดการแผนกลยทุธฯ์ โดยคณะกรรมการแห่งชาติฯ มีดงัน ี

1. หน่วยงานดําเนินการ การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์นีเป็นหน้าทีของ สํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการแห่งชาติเพือพฒันางานเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร ์(สลช.) 

สงักดัใน สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพือให้มีความเข้มแขง็และสามารถดาํเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรนีเป็น หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

สลช. ภายใต้การกาํกับของคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ 

และคณะกรรมการอาํนวยการ ซึงได้รับการแต่งตังจาก วช. เพือให้การปฏบิัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

และมีการพัฒนาอย่างยังยืน อันจะทาํให้ได้รับผลงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ และงานสอน ทีมี

คุณภาพอย่างต่อเนือง และประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทีเกียวข้องกับการเลียงและใช้สัตว์เพือ

งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที

กาํหนด เพือพัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล และสอดคล้องกบัจรรยาบรรณการ

ใช้สตัว์ 
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2.  การประสานงาน สํารวจและประเมินสถานภาพหน่วยงานเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทาง

วิทยาศาสตรเ์พือการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐานสากล การประสานงานสาํรวจและประเมินหน่วยงานเลียงและใช้

สตัว์ เพือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทาํแผนงานและโครงการพร้อมทงังบประมาณเพือการ

พัฒนางานสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธฯ์ พร้อมทงัเสนอแนะแก่

สาํนักงบประมาณเพือการดาํเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นการสนับสนุนให้มีการพัฒนางานแบบบูรณา

การภายในหน่วยงานเพือให้มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสทิธภิาพ 

 3.  การบริหารงานตามแผนกลยทุธแ์ห่งชาติฯ สลช.  ดาํเนินการตามแผนกลยุทธแ์ห่งชาติฯ ในส่วน

ทต้ีองรับผิดชอบดาํเนินการด้วย อาทเิช่น การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนือง การประสานงานเพือ

การพัฒนาหลักสูตรและสาระวิชาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประสานงานภาคธุรกิจ

เอกชนเพือการผลิตและให้บริการครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพอย่างต่อเนือง การกาํกับดูแลให้

สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ และแผนกลยุทธแ์ห่งชาติ 

 4.  การประเมินผล  การบริหารจัดการนี ต้องมีการประเมินผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกปี เพือ

นาํไปสู่การปรับปรงุแก้ไขได้ทนัต่อเหตุการณ ์

 
5.2  การดําเนนิงานตามแผนกลยทุธแ์ห่งชาติว่าดว้ยการพฒันางานสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตร ์ พ.ศ. 

2554 – 2559 แยกตามหน่วยงานทีรบัผดิชอบ 
กลยุทธที์ 1  ปรบัปรุงและพฒันาการเลียงสตัวใ์นหน่วยงานทีเลียงและใชส้ตัวเ์พืองานทาง

วิทยาศาสตรใ์หไ้ดม้าตรฐานสากลเพือรองรบัการขยายตวัทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว

วตัถุ ทงัทางดา้นการแพทย ์การสาธารณสุข และการเกษตร 

การดําเนนิงาน 
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัว ์ สลช., วช. 

1. ศึกษาสถานภาพปัจจุบนัการเลียงและใชส้ตัวข์อง
หน่วยงานเพือนาํมาใชป้ระกอบการจดัทาํแผนพฒันา
งานฯ (ลกัษณะงานทีใชส้ตัว ์จาํนวนโครงการ 
จาํนวนผูใ้ชส้ตัว ์อาคารสถานทีเลียงสตัวแ์ละวสัดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ 

2. จดัทาํแผนพฒันางานเลียงและใชส้ตัว ์ฯ และ
งบประมาณ ช่วง๕ ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
แห่งชาติฯ/ มาตรฐานสากล /จรรยาบรรณ และขอตงั
งบประมาณแต่ละปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา โดย
ประสานงานกบั สลช.   

3. เสนอขอความเห็นชอบในหลกัการและขอจดัอนัดบั

1. สาํรวจสถานภาพการเลียงและใชส้ตัวข์องทุกหน่วยงานทวั
ประเทศ 

2. ประสานงานกบัทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัวใ์ห้
จดัทาํแผนพฒันาฯใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธแ์ห่งชาติฯ/ 
มาตรฐานสากล /จรรยาบรรณ 

3. วเิคราะห์แผนพฒันาและการขอตงังบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ ทีมีการเลียงและใชส้ตัวฯ์ เพือให้
ขอ้เสนอแนะแก่สาํนกังบประมาณ 

4. จดัทาํแนวทางการออกแบบก่อสร้างอาคารและการกาํหนด
วสัดุอุปกรณ์ทีจาํเป็นเพือการป้องกนัการติดเชือ การ
ควบคุมสภาพแวดลอ้ม และการป้องกนัการแพร่กระจาย
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การดําเนนิงาน 
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัว ์ สลช., วช. 
ความสาํคญัจากตน้สงักดั เพือประโยชนใ์นการขอ
งบประมาณแผน่ดิน 

4. หากมีการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารใหม่ ควร
ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

• ศึกษาพืนที ระบบและอุปกรณ์ทีจาํเป็นให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน 

• ดาํเนินการออกแบบ / ประมาณราคากลาง 
/ กาํหนดอุปกรณ์ 

• เสนอขอตงังบประมาณ 

• ก่อสร้างและดาํเนินการจดัซืออุปกรณ์ 

5. เตรียมระบบและ SOP ในการจดัการ 
6. ดาํเนินการเพือการรับรองมาตรฐานจาก

องคก์ารทีรับผดิชอบ 

ของสารพิษ มลพิษ และเชือโรค ทีเกิดจากการเลียงและใช้
สัตว ์

5. ประชุม สมัมนาทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัว ์ให้
เขา้ใจถึงมาตรฐานการเลียงและใชส้ตัวต์ามมาตรฐานสากล 
และจรรยาบรรณการใชส้ตัว ์

6. ติดตามและประเมินการใชง้บประมาณประจาํปี 

กลยทุธที์ 2 สนบัสนุนใหมี้การผลิตและบริการสตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรที์มีคุณภาพพนัธุกรรม

และคุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนดิ สายพนัธุ ์ และจํานวนไดพ้อเพยีงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ในทุกรูปแบบเพอืรองรบัการขยายตวัทางการวิจยั การทดสอบ และการผลิตชีววตัถุ 

หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 
ทุกหน่วยงานทีมีการผลิตและบริการสตัวฯ์ สลช., วช. 

1. ดาํเนินการจดัการเลียงสตัวใ์หไ้ดม้าตรฐานคุณภาพ
สุขภาพ 

2. สืบสายพนัธุ์สัตวห์ลากชนิด และสายพนัธ์ุ ใหไ้ด้
มาตรฐานคุณภาพพนัธุกรรม 

3. เพาะขยายพนัธุ์สตัวที์สืบสายพนัธุไ์ดใ้หไ้ดช้นิด สาย
พนัธุ์ เพศ  อาย ุนาํหนกั และจาํนวน ตามทีผูใ้ชต้อ้งการ

4. ทดสอบคุณภาพพนัธุกรรม และคุณภาพสุขภาพสตัวที์
สืบสายพนัธุ์ อยา่งต่อเนือง 

5. จดับริการการสงัสตัว ์ดว้ยระบบ electronics 
6. จดับริการขนส่งสตัว ์ใหถึ้งมือผูใ้ชบ้ริการโดยไม่ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพสตัว ์

1. สาํรวจ ชนิด สายพนัธุ์ และจาํนวนสตัว ์ทีมีการใชแ้ต่ละ
ปี 

2. ประสานงานกบัแหล่งผลิตและบริการ ใหผ้ลิตชนิด และ
สายพนัธุ์สตัวที์ไดม้าตรฐานพนัธุกรรม และสุขภาพ  
และจาํนวน ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

3. ติดตามและศึกษาปัญหาการขนส่งสตัวท์างบก และทาง
อากาศ และประสานงานใหผู้รั้บผิดชอบดาํเนินการ
ขนส่งตามมาตรฐาน ATA และ IATA 

4. สนบัสนุนใหมี้iระบบการสงัสตัวด์ว้ยระบบ electronics 
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กลยทุธที์ 3  พฒันาบุคลากร และพฒันาหลกัสูตรรวมทงัเนือหาสาระวิชาทางดา้นวิทยาศาสตร์

สตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรใ์นสถาบนัการศึกษาทุกระดบั เพอืตอบสนองความตอ้งการในการ

พฒันางานเลียงและใชส้ตัวเ์พอืงานทางวิทยาศาสตรใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 

 
หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 

ทุกหน่วยงานทีมีการเลียง

และใชส้ตัวฯ์ 
สถาบนัทีมีการเรียนการสอน สลช., วช. 

1. กาํหนดอตัรากาํลงัทีจาํเป็น
ของหน่วยสตัวท์ดลอง  และ
จดัหาบุคลากรมาใหพ้ร้อม
ดาํเนินการ 

2. จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรให้
พฒันาความรู้และ
ประสบการณ์อยา่งต่อเนือง 

3. จดัการอบรมผูเ้ลียงและผูใ้ช้
สตัว ์อยา่งต่อเนือง เพือให้
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการ
ใชส้ัตว ์สภาวจิยัแห่งชาติ 

1. คณะสตัวแพทยศาสตร์ ทุกสถาบนั 
จดัใหมี้เนือหาสาระวชิาการสอน
วิทยาศาสตร์สตัวท์ดลองทีทนัสมยั 
และหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาเพือการ
สร้าง Attending Veterinarian 
(สัตวแพทยป์ระจาํหน่วย) 

2. สถาบนัทีมีการเรียนการสอนใน
ระดบับณัฑิตศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วทิยาศาสตร์
สุขภาพ จดัใหมี้การสอน
วิทยาศาสตร์สตัวท์ดลองทีมีเนือหา
สาระวชิาทีทนัสมยั 

3. เพือสร้างนกัวจิยัใหมี้ความรู้ 
ความสามารถทีจะปฏิบติัการกบั
สตัวไ์ดต้ามจรรยาบรรณการใช้
สตัว ์

4. สถาบนัอาชีวศึกษา จดัใหมี้การ
เรียนการสอนวชิาสตัวท์ดลองไว้
ในหลกัสูตรการเรียนการสอน เพือ
สร้างพนกังานเลียงสตัว ์

1. จดัทาํโครงการ Training for the Trainers 
อยา่งต่อเนือง เพือสร้างบุคลากรผูเ้ลียง และ
ผูใ้ช ้และกรรมการกาํกบัดูแลใหมี้ความชาํนาญ
ในหนา้ทีทีตอ้งรับผิดชอบ 

2. จดัทาํคู่มือ และจดัเตรียมเอกสาร เพือใชใ้นการ
ฝึกอบรมผูใ้ช ้ผูเ้ลียง และกรรมการกาํกบัดูแล 

3. ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษา รับผดิชอบ
การสอนระดบัอาชีวศึกษาอุดมศึกษา และ
บณัฑิตศึกษา พฒันาหลกัสูตร หรือเนือหา
สาระวชิาการสอนวชิาวทิยาศาสตร์สัตวท์ดลอง
ใหท้นัสมยั 

4.  ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษาทีมีการสอน
ทางสตัวแพทย ์หรือเทคนิคสตัวแพทย ์ใหมี้
การสอนทางดา้นวทิยาศาสตร์สตัวท์ดลอง และ
เทคนิคการปฏิบติัต่อสตัว ์เพือสร้างนกัวชิาการ 
และเทคนิเชียนทีสามารถปฏิบติัการได้
สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ัตว์
ประสานงานกบัสถาบนัการศึกษา 

5. จดัใหมี้การประชุมวิชาการประจาํปี 
6. จดัใหมี้รางวลัสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่

พนกังานเลียงสตัว ์และนกัวิจยัรุ่นเยาว ์เพือ
สร้างนกัวจิยัทียดึถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
การใชส้ตัว ์
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กลยทุธที์ 4  สนบัสนุนใหม้ีการวิจยัและพฒันาความหลากหลายของพืช สตัว ์และวสัดุทอ้งถนิ 

เป็นวสัดุเลียงสตัวที์มีคุณภาพ และเป็น animal model สาํหรบังานวิจยัเพอืแกไ้ขปัญหาโรค

ประจําทอ้งถนิและโรคอุบติัใหม่ 

 
หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 

ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัวฯ์ สลช., วช. 
1. กาํหนดนโยบาย /กลุ่มเรืองวทิยาศาสตร์

สตัวท์ดลองเป็นหวัขอ้การวจิยัทีหน่วยงาน
สนบัสนุน 

2. สถาบนัทีมีการเลียงและใชส้ตัวฯ์ ส่งเสริม 
สนบัสนุน และประชาสัมพนัธ์ใหน้กัวจิยัใน
หน่วยงานทาํการวจิยัในรูปแบบบูรณาการกบั
หน่วยงานอืนตามนโยบาย แผนการวจิยั และ
หวัขอ้การวจิยัที สลช. กาํหนด 

3. นกัวจิยัเตรียมความพร้อมในการจดัทาํ
โครงการวจิยัทีเกียวขอ้งกบัวทิยาศาสตร์สตัว?์ดล
อง เช่น สตัวท์ดลอง วสัดุเลียงสตัว ์พนัธุส์ัตว ์
โภชนาการสตัวท์ดลอง การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ 

1. ดาํเนินการใหมี้การประชุม สมัมนาร่วมกบัทุกหน่วยงานทีมี
การเลียงและใชส้ตัวเ์พือ 
1) กาํหนดนโยบายและแผนการวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์

สตัวท์ดลองเพือนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหา และการพฒันา
งานเลียงและใชส้ตัวท์ดลองในประเทศไทยใหไ้ด้
มาตรฐานและเพือผลิตผลงานทีแข่งขนัไดก้บันานาชาติ

2) ใหมี้การนาํทรัพยากรทอ้งถินทีหลากหลายมาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชนเ์พือการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนวสัดุเลียงสตัว ์
และการวจิยัเกียวกบัโรค ทอ้งถิน 

3) กาํหนดหวัขอ้การวจิยัในรูปแบบบูรณาการเพือแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาการเลียงและใชส้ัตวใ์หไ้ดม้าตรฐาน  

4) หาวธีิการอืนทดแทนการใชส้ตัว ์
2. ดาํเนินการใหมี้การจดัสรรทุนอุดหนุนการวจิยัและพฒันา

ดา้นวทิยาศาสตร์สัตวท์ดลอง 
3. จดัการประชุมวชิาการประจาํปี 

กลยทุธที์ 5  ส่งเสริมใหธุ้รกิจเอกชนสนใจผลิตสินคา้เพอืการเลียงและใชส้ตัวฯ์หรือนาํสินคา้ที

ไดม้าตรฐานคุณภาพมาบริการใหม้ากขึน และส่งเสริมใหมี้การลงทุนเพอือุตสาหกรรม ยา 

อาหาร อาหารเสริม และวคัซีน ทีไดม้าตรฐาน เพอืพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขนัได้

กบันานาชาติ ลดการนาํเขา้และเพมิการส่งออก 

 
หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 

ธุรกิจเอกชน สลช., วช. 
1. ร่วมจดันิทรรศการแสดงสินคา้ทีนาํเขา้หรือผลิต

ภายในประเทศ ทีนาํสมยั มีคุณภาพ และเป็น
ประโยชนต์่อการพฒันางานเลียงและใชส้ัตวฯ์ 

1. ประสานงาน และติดตาม บริษทั หา้งร้านต่างๆทีผลิตและ
บริการสินคา้ทีเกียวขอ้งกบัการเลียงและใชส้ตัวท์งัในและ
ต่างประเทศ 
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หน่วยงานทีรบัผดิชอบ 
ธุรกิจเอกชน สลช., วช. 

2. ใหค้วามร่วมมือจดัหาวทิยากรผูเ้ชียวชาญเฉพาะ
ทางใหค้วามรู้ในการสมัมนา แก่บุคลากรผูเ้ลียง
และใชส้ตัวฯ์  

3. ผลิตและบริการวสัดุเลียงสตัวที์จาํเป็นจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถิน หรือวสัดุเหลือใช ้
เช่นการผลิตและบริการ อาหารสตัว ์วสัดุรอง
นอน ทีมีคุณภาพ ใหบ้ริการไดเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ในราคาทีเหมาะสม 

4. ภาคธุรกิจเอกชนทีมีการผลิตและทดสอบ ยา 
อาหาร  อาหารเสริม สมุนไพร วคัซีน ให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาการเลียงและใชส้ตัวใ์ห้
ไดม้าตรฐานสากลในขนัตอนการผลิตและการ
ทดสอบ เพือใหไ้ดผ้ลผลิตทีมีคุณภาพ ปลอดภยั
ต่อผูบ้ริโภค 

2. จดัทาํรายชือบริษทั และรายการสินคา้ทีมีจาํหน่ายใน
ประเทศ และนาํเขา้จากต่างประเทศ แยกประเภทสินคา้
เป็นหมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการใชง้านเพือ
ความสะดวกต่อการเลือกใชง้านของผูเ้ลียงและใชส้ตัว ์

3. เป็นหน่วยงานกลางใหข้อ้มลูแก่ภาคธุรกิจเอกชนเพือให้
ไดท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการวสัดุอุปกรณ์เพือการ
เลียงและใชส้ัตวข์องหน่วยงานต่างๆ อยา่งทวัถึง 

4. ประชาสมัพนัธใ์หธุ้รกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการเลียงและใชส้ตัวฯ์ ในกิจกรรมที สลช. 
รับผดิชอบ เช่น การจดันิทรรศการ การประชุมวชิาการ 
การจดัหาเงินรางวลัแก่ผูที้เกียวขอ้งกบัการเลียงและใช้
สตัวฯ์ และการจดัทาํจุสาร 

5. ประชาสมัพนัธใ์หธุ้รกิจเอกชนประชาสัมพนัธ์ใหธุ้รกิจ
เอกชนทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยา อาหาร อาหารเสริม 
สมุนไพร วคัซีน ไดท้ราบถึงความจาํเป็นตอ้งใชส้ตัวใ์น
การพฒันาและ การทดสอบยา หรือ เวชภณัฑต่์างๆ เพือ
ความปลอดภยัต่อชีวติของปะชาชน และตระหนกัถึง
ความจาํเป็นทีจะตอ้งเลียงและใชส้ัตวใ์หไ้ด้
มาตรฐานสากลเพือการทดสอบและการผลิตผลิตภณัฑ ์
ดงักล่าว 

6. ประชาสมัพนัธใ์หบ้ริษทัยา เวชภณัฑจ์ากต่างประเทศได้
ทราบถึงความกา้วหนา้ของงานสัตวท์ดลองในประเทศ
ไทย เพือใหมี้การลงทุนเพือการวจิยั พฒันาและผลิต
เวชภณัฑต์่างๆขึนภายในประเทศ 
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กลยุทธ์ที 6  กํากับดูแลการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ไดม้าตรฐาน 

สอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณการใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่าง

ต่อเนือง และยงัยืน การส่งเสริมการใชวิ้ธีการอืนทดแทนการใชส้ตัวเ์พืองานทางวิทยาศาสตร์

ใหส้อดคลอ้งกบัสากล รวมทงัการประสานงานกบันานาชาติ เพอืการยอมรบัของสากล 

 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 

ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัวฯ์ สลช., วช. 

1. คณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ของ
สถาบนั 

1.1  ศกึษาสถานภาพ และเกบ็รวบรวมข้อมูลการ

เลียงและใช้สตัว์ของสถาบนั 

1.2 จดัทาํแผนพัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ของ

หน่วยงานให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธแ์ห่งชาติและ

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ โดยเฉพาะทเีกยีวข้องกบัสถานที

เลียงสตัว์ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และบุคลากรทจีาํเป็น

ให้มคีวามพร้อมเพือการเลียงและใช้สตัว์ทไีด้

มาตรฐานสากล และเสนอต่อ สลช. เพือพิจารณา

ประกอบการขอตังงบประมาณประจาํปี 

1.3 การเสนอขอตังงบประมาณประจาํปีให้

สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการเลียงและใช้สตัว์ของ

หน่วยงาน 

1.4 จดัทาํแบบฟอร์มการขอใช้สตัว์ให้สอดคล้องกบั

จรรยาบรรณการใช้สตัว์ สภาวิจัยแห่งชาติ 

1.5 ดาํเนินการให้มีสตัวแพทย์ประจาํหน่วย 

พนักงานเลียงสตัว์ ช่างเทคนิค และเทคนิเชียนทมีคีวามรู้ 

ความสามารถเพือปฏบัิติการเลียงและใช้สตัว์ให้ได้

มาตรฐานสอดคล้องกบัจรรยาบรรณ 

1.6 กาํหนดมาตรฐานวิธปีฏบิตัิ (SOP) เพือการ

เลียงและใช้สตัว์ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สตัว์ 

1.7 อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการทใีช้สตัว์ และ

วิธกีารกรอกแบบฟอร์มเพือขอใช้สตัว์ 

1.8 พิจารณาโครงการทใีช้สตัว์ ตามแบบฟอร์มที

กาํหนด 

1.9  ติดตามประเมนิโครงการทใีช้สตัว์อย่าง

ต่อเนือง และเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาต ิ

1.10 ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานเลยีง

1. คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลยีงและใช้สตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์  

   1.1  ทาํหน้าทกีาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ระดับชาติ 

   1.2  จัดทาํและเผยแพร่แผนกลยุทธเ์พือพัฒนางานเลียง

และใช้สตัว์ระดับชาติ  

1.3 วิเคราะห์ ประเมนิผลโดยคณะทาํงานทไีด้รับ

มอบหมาย และสรุปรายงานเสนอต่อ ครม. 

   1.4  พิจารณาแผนพัฒนางานเลียงและใช้สตัว์ฯ ของ

หน่วยงานและสถาบนั ประกอบการเสนอของบประมาณ

ประจาํปี เพือให้ข้อเสนอแนะแก่สาํนักงบประมาณ 

 1.5  จัดทาํฐานข้อมูลและเครือข่ายการเลียงและใช้สตัว์

เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย 

1.6  ยกร่าง พ.ร.บ.สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย

คณะทาํงาน 

1.7 จดัทาํมาตรฐานการเลียงและใช้สตัว์ ให้สอดคล้องกบั

มาตรฐานสากล 

1.8  ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

1.9  จัดทาํบัญญัติศพัทเ์พืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย

คณะทาํงาน 

1.10  การสร้างจิตสาํนึกแก่เยาวชน ครู และผู้ปกครอง 

1.11  การอบรมบุคลากร 

• คณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์

ระดับสถาบนั 

• ผู้ดูแลหน่วยงานเลียงและใช้สตัว์ 

• ผู้ใช้สตัว์ 

2. ประสานงานกบัองค์กรต่างประเทศ และเชิญผู้เชียวชาญ

ต่างประเทศเป็นทปีรึกษา รวมทงัการเข้าร่วมประชุม 

สมัมนาในการประชุมนานาชาต ิ
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หน่วยงานทีรบัผิดชอบ 

ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใชส้ตัวฯ์ สลช., วช. 

และใช้สตัว์ 

1.11  การดาํเนินการเพือขอรับรองมาตรฐาน 

       1.12  กาํกบัดูแลให้มกีารดาํเนินการและการบริหาร

จัดการ เพือให้มกีาร 

1) เลียงสตัว์อย่างเป็นระบบ ให้สตัว์ได้อยู่ดี กนิดี 

ไม่เครียด ไม่ติดเชือ 

2)   จัดหาชนิด สายพันธุส์ตัว์ ทไีด้มาตรฐาน

คุณภาพพันธกุรรมและสขุภาพ วัสดุอปุกรณเ์พือการเลียง

และการใช้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

3)  ให้ข้อมูลความพร้อม/ไม่พร้อมของหน่วยงาน

เพือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์ 

4) เกบ็บนัทกึข้อมูลการเลียงและใช้สตัว์ใน

ฐานข้อมูลและเครือข่าย พร้อมทงัจดัหาบุคลากรที

รับผดิชอบดาํเนินการ 

3. การประชาสมัพันธทุ์กรูปแบบ : website, จุลสาร, การให้

ข้อมูลกบัสอืมวลชน ฯลฯ 

4. การพัฒนา สลช. ให้เป็นหน่วยงานกลางทดีาํเนินการ

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยความเข้มแขง็ 

5. การพัฒนาคณะกรรมการกาํกบัดูแลการเลียงและใช้สตัว์

ของสถาบนัให้สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

และเข้มแข.็ 

6. ประสานงานกบัองค์การอาหารและยา ให้รับทราบถึง

ระดับมาตรฐานการเลียงและใช้สตัว์ทเีป็นอยู่ในปัจจุบนั

เพือให้มกีารพัฒนาในการกาํกบัดูแลผลิตภัณฑ ์ยา  

เวชภัณฑ ์ สมุนไพร อาหารและอาหารเสริม เพือความ

ปลอดภัยของประชาชน 

 
5.3 ผลผลิตและผลลพัธที์เกิดขึนจากความสําเร็จของแผน 

ผลผลิตและผลลพัธ ์ ทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการบริหารจดัการแผนกลยทุธแ์ห่งชาติฯ น ีมีดงัน ี

ผลผลิต (Output)   
1. มีหน่วยงานกลางทีทาํหน้าทีรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือ

ผลงานทไีด้มาตรฐานสากล แข่งขนัได้กบันานาชาติ 
2. ประเทศไทยมีความพร้อมทงัทางด้านสตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานทเีลียงสตัว์เพืองานทาง

วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรทีได้มาตรฐานสากล เพือรองรับงานวิจัย งานทดสอบ 

งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ได้ทนัต่อเหตุการณ ์และความต้องการอย่างต่อเนือง 
3. มีการพัฒนางานอย่างยังยืน ทนีาํไปสู่มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขนัได้กบันานาชาติ 
4. มีการกาํกับดูแลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สูญเปล่า และมีการประเมินผลตาม

แผนงานและแผนงบประมาณ 
5. มีการผลิตสัตว์ทดลองและสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีมี คุณภาพได้มาตรฐาน ขึน

ภายในประเทศ เพือให้บริการได้ทงัในและต่างประเทศ 
6. มีการประสานงานและการสร้างเครือข่ายการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์/งานเลียง

และใช้สตัว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจน  
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7. มีผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ ทีใช้สัตว์มีคุณภาพ เป็นทียอมรับของสากล และ

แข่งขนัได้กบันานาชาติ จากการทมีีการเลียงและใช้สตัว์ฯทไีด้มาตรฐาน 
8. การใช้สตัว์ในงานสอนทุกระดับมีประสทิธภิาพสงู หวังผลทแีม่นยาํได้ และใช้สตัว์จาํนวนน้อย 
9. สามารถเลือกใช้สตัว์ในการผลิตวัคซีนเพือป้องกนัโรคและการผลิตแอนตีเซรัมเพือการรักษาและ

วินิจฉัยโรคได้อย่างเหมาะสม 
10. สามารถศึกษาและวินิจฉัยโรคระบาดทงัของคน และสตัว์ได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ 
11. สามารถดาํเนินการทดสอบสารพิษ และเชือโรคทีอาจเจือปนอยู่ในอาหาร ยา สมุนไพร วัคซีน 

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครืองสาํอางทียังมีความจําเป็นต้องใช้สัตว์ตามกาํหนดของ

องค์การอาหารและยาหรือองค์การอนามัยโลก ได้ทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 
12. มีการผลิต วัสดุ อปุกรณท์ใีช้เพือการเลียง และการปฏบิัติกบัสตัว์ทมีีคุณภาพ ในประเทศไทย 
13. ประเทศไทยมีกฎหมายและหน่วยงานกาํกบัดูแล และประกนัคุณภาพ ตามหลักเกณฑส์ากล โดย

ไม่ต้องอาศัยองค์กรจากต่างประเทศ 
 

ผลลพัธ ์(Outcomes) 
1. อาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร และชีววัตถุ หรือผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพทต้ีองผ่านการ

ทดสอบกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้กับ

ตลาดโลก 
2. ประเทศไทยมีโอกาสทจีะทาํการวิจัยและพัฒนายา และเวชภัณฑ ์ขึนใช้เองในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ 
3. มีโอกาสทบีริษัทยาจากต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนเพือการวิจัยและพัฒนายาขนึในประเทศไทย 
4. ประเทศไทยจะไม่เสยีเปรียบประเทศในอาเซียน เมือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
5. สามารถผลิตชีววัตถุ เช่น วัคซีน แอนตีเซรัม ทยัีงมีความจาํเป็นต้องใช้สัตว์ เพือนาํมาใช้ในการ

ป้องกันโรค การรักษาโรค และการวินิจฉัยโรค ในคน และสัตว์ ได้ในประเทศ โดยไม่ต้องพึงพา

อาศัยผลผลิตจากต่างประเทศ นอกจากนันยังมีวัสดุวิทยาศาสตร์อืนทอีาจผลิตได้จากสัตว์ เช่น 

enzymes, complement และเนือเยือ (ซึงปกติเป็นวัสดุนาํเข้าจากต่างประเทศ) 
6. ผลิตภัณฑส์มุนไพร จากประเทศไทย เป็นทยีอมรับของตลาดโลก 
7. ช่วยให้งานทางด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ โมเลกูลาร์เทคโนโลยี ซึงมีความสาํคัญใน

ปัจจุบัน สามารถก้าวไปได้อย่างมีคุณภาพ ครบวงจร และสามารถนาํไปใช้ได้จริง  
8. สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีได้มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ พร้อมทัง

บริการทไีด้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขนัเป็นสนิค้าส่งออก และเป็นสงิจูงใจให้ต่างชาติลงทุนใน

การวิจัย และการผลิตยา อาหาร อาหารเสริม และสมุนไพร ในประเทศไทย 
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9. ความปลอดภัยต่อชีวิตของคนไทยสูงขึนจากการทีอาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร วัคซีน และ

แอนตีเซรัม ได้ผ่านการวิจัยและทดสอบกบัสตัว์ทไีด้มาตรฐานสากล 
10. สามารถศึกษาแก้ไขปัญหาโรคระบาดของคนและสตัว์ ทปัีจจุบันมีโรคใหม่ๆระบาดมาเป็นระยะๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว สามารถป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนได้อย่างรวดเร็วทังทาํให้เกิดความ

ปลอดภัยกบัชีวิตคนและสตัว์ 
11. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ในประเทศไทย โดยใช้ภูมิปัญญา(นักวิจัย)ไทย และ

ผลผลิต(ชีววัตถุ)ในประเทศไทย เป็นไปได้อย่างต่อเนือง เหมาะสมกับสถานภาพ และทันต่อ

เหตุการณ ์โดยไม่ต้องอาศัยผลงานหรือผลผลิตจากต่างประเทศ  
12. ลดการนาํเข้าและเพิมการส่งออกครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เลียงและใช้ปฏิบัติกับสัตว์ ทผีลิตได้

มาตรฐานสากล 
13. การเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากล และ

เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 
14. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนักวิจัยไทยจะดีขึนจากการกาํกับดูแล การเลียง การใช้สตัว์เพือ

งานทางวิทยาศาสตร์ และการประกนัคุณภาพ ทสีอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
 

5.4  การกาํหนดระยะเวลาติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ ์
 5.4.1 การติดตามและประเมินผลในระหว่างการดาํเนินงาน 
 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ทาํการติดตามและประเมินผลดาํเนินการติดตามความก้าวหน้าของการ

ดาํเนินงานแต่ละแผนกลยุทธ ์ รวบรวมผลการดาํเนินงานปัญหาอปุสรรคทเีกดิขนึ นาํมาวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหา จัดทาํเป็นรายงานประจาํปี นาํเสนอปัญหาและอปุสรรค พร้อมทงัการปรับแผนกลยุทธเ์พือความ

เหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจาํทุกปี 
 5.4.2 การติดตามและประเมินผลเมือสนิสดุโครงการ 
 เมือสนิสดุโครงการตามระยะเวลาทแีผนนันกาํหนด  คณะกรรมการแห่งชาติฯ จะทาํการประเมินผล

สาํเรจ็ในภาพรวม ตามดัชนีชีวัดทกีาํหนด รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทงัหมดเปรียบเทยีบกบัเป้าหมายที

ต้องการเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาตฯิ ซึงจะรายงานผลการดาํเนินงานพร้อมทงัเสนอแนะความเหน็ต่อ

คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

********** 


