
 

  

 

จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 
สภาวิจัยแห่งชาติ 

 
บทน า 
 นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดจ านวนหลายสิบล้านตัวได้ถูกน ามาใช้ในงานวิจัย 
งานทดสอบ และงานสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สตัว์เพือ่การนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลาย ๆ  กรณียังไม่มีวิธีการอื่นใด
ที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ดีกว่าหรือดีเท่า 
 อย่างไรกต็าม ตลอดเวลาทีผ่่านมา ผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่นอ้ยละเลยคุณธรรมทีพ่ึงมีต่อสัตว์ ไม่ค านึงถึง
ชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสียไปในการทดลองแต่ละครัง้ ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้เกิดความทรมาน
และสร้างความเจ็บปวดแก่สัตว์หรือไม่ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้รับเนื่องจากถูกกักขังสญูเสียอิสรภาพ 
และไม่ค านึงถึงการสูญพันธ์ุของสัตว์ป่าที่ถูกน าออกจากปา่มาใช้โดยไม่มกีารเพาะขยายพนัธ์ุเพิม่ ด้วยเหตุน้ี 
กลุ่มพทิักษ์สทิธิของสัตว์ กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์ และกลุ่มอนรุักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า จึงตอ่ต้านในรูปแบบ
ต่าง ๆ บางครั้งมีการท าลายทรัพย์สิน บางครั้งรุนแรงถึงกบัเสียเลือดเนือ้และชีวิต กลุ่มผู้ใช้สัตว์และผูร้ักษา
กฎหมาย จึงก าหนดมาตรการต่าง ๆ ข้ึนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎหมายบงัคับใช้ เช่น ประเทศ
อังกฤษเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกบัการทารุณกรรมสัตว์ข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2519 และปรับปรงุ
ให้รัดกุมยิ่งข้ึน เมื่อปี พ.ศ. 2529 จนเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีการควบคุมใช้สัตว์
ในงานวิจัยที่เข้มงวดที่สุด  
 องค์กรระหว่างประเทศ คือ สภาองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council 
for International Organization of Medical Science หรือ CIOMS) ได้จัดให้มีการประชุมระหว่าง
ผู้ใช้สัตว์ทดลองและกลุม่ผู้คัดค้านจากทั่วโลก ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ
ได้จัดท าข้อสรุปเปน็แนวทางการปฏิบัติในการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (International 
Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals) ซึ่ ง ห ล า ย ป ร ะ เท ศ  เ ช่ น 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ได้น ามาใช้เป็นแนวทาง ในการก าหนดจรรยาบรรณควบคุมการใช้
สัตว์ทดลองในประเทศของตนอย่างได้ผล จรรยาบรรณดังกล่าวได้น าไปสู่มาตรฐานต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
พันธุกรรมของสัตว์ ข้ึนอย่างหลากหลาย และน าไปสู่การใช้พันธุวิศวกรรมในการผลิตสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหา
โรคต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสัตว์เป็นตัวแบบ นอกจากนั้น จรรยาบรรณนี้ยังได้น าไปสู่การเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ 
และได้พัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติต่อสตัว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะเพือ่ลดความทรมานของสตัว์ลง ขณะเดียวกัน
ก็มีความพยายามที่จะน าวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ และ In vitro biological system 
มาใช้แทนการใช้สัตว์ เพื่อลดจ านวนการใช้สัตว์ลง แต่วิธีการเหล่าน้ีได้ผลเฉพาะบางกรณีเท่านั้น ยังไม่
สามารถใช้ทดแทนได้ทุกกรณี  
 นักวิชาการที่ใช้สัตว์ในการทดลองต่างตระหนักดีว่า พันธุกรรมของสัตว์ สภาพแวดล้อมในการ
เลี้ยงดู และเทคนิคที่ใช้ปฏิบัติต่อสัตว์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อผลการทดลอง คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง (International Committee on Laboratory Animal Science, ICLAS) ได้
แนะน าให้นักวิจัยรายงานปจัจัยทั้งสามอย่างละเอียดในการรายงานผลการวิจัย และได้เรียกร้องให้วารสาร
ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางวิชาการตีพิมพ์เฉพาะผลงานทีเ่สนอรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ในการใช้สัตว์เท่านั้น 
รวมทั้งเสนอให้แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยยกเลิกการให้ทุนในกรณีที่ผู้ได้รับทุนวิจัยปฏิบัติผิดแผนงานการใช้
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สัตว์ที่ได้เสนอไว้ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากวารสารและแหลง่ทนุอุดหนุนการวิจัย
เป็นอย่างด ี
 ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้น
เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควร
ก าหนด "จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ข้ึน เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
และสัตว์ อย่างแท้จริงต่อไป  

นิยาม 

 จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพทีก่ลุ่มบุคคล แตล่ะสาขาวิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลกั เพือ่ใหส้มาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ 
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
  สัตว์ หมายถึง สัตว์ทีม่ีกระดูกสันหลังทกุชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า 
  สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถกูน ามาเพาะเลี้ยงในทีก่ักขัง สามารถสบืสายพนัธ์ุได้ ซึง่มนุษย์น ามาใช้
เพื่อประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีุกสาขา 
 สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทีเ่กิดหรือด ารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
  ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
  องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หน่วยงานเอกชน 
และองค์กรต่าง ๆ 
  จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ทีผู่้ใช้สัตว์และผูเ้ลี้ยง
สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทกุสาขา 
ยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหก้ารด าเนนิงานตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรยิธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการ
ที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานทีเ่ป็นที่ยอมรบัโดยทั่วกัน 

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
 ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์/ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่า
ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใชส้ตัว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
 ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพื่อให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
 
 
 



 

  

 

3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นตอ่การศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์
ประเภทอื่นทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขัดตอ่กฎหมายและนโยบายการอนรุักษ์สัตว์ป่า 

4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  
 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติ
ต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
 ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมทีจ่ะเปิดเผยหรือช้ีแจงได้ทุกโอกาส 

จรรยาบรรณการใชส้ัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ผู้ใช้สัตว์ควรใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสงูสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เท่านั้น ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
และศีลธรรมตามหลักศาสนา 

 1.2 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องศึกษาข้อมลู หรือเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถ่ีถ้วน และ
น าข้อมูลทีม่ีอยู่แล้วมาพจิารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพื่อใหก้ารใช้สัตว์มปีระสิทธิภาพ
สูงสุด 

 1.3 ก่อนการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและข้ันตอนการใช้ พร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์/
ความก้าวหน้าทางวิชาการและข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น 

 1.4 เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ กรณีที่จ าเป็นต้องให้สัตว์นัน้
มีชีวิตอยู่ต่อไป ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนไว้ใน
โครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินโครงการ และต้อง
รับผิดชอบเลี้ยงดูแลสัตว์นั้นเองโดยไม่ใช้สถานที่หรือทรัพย์สินขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องไม่ปล่อยสัตว์กลับคืนสู่ธรรมชาติ 

1. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีท่ีได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุด

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์/ความกา้วหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 



 

  

 

 

แนวทางปฏิบัติ 

2.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยและการใช้สัตว์  

2.2 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้ชนิดและสายพนัธ์ุของสัตว์ที่มคุีณสมบัติทางพันธุกรรมตรงกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของงานวิจัย และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า และ
เป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

2.3 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งเพาะขยายพันธ์ุที่มีประวัตกิารสืบสายพันธ์ุ และมีคุณสมบัติ
ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมลูทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธ์ุ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนสัตว์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

2.4 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้สัตว์จากแหล่งที่มีการเลี้ยงด้วยระบบใดระบบหนึง่ ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 Strict Hygienic Conventional  
 2.4.2 Specified Pathogen Free 
 2.4.3 Germ Free 

 2.5 ผู้ใช้สัตว์ ควรน าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธ์ุมาใช้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

 2.6 ผู้ใช้สัตว์ ควรเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัย วิธีการเลี้ยงสัตว์ วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ การวางแผน
  การวิจัย และการวิเคราะหผ์ลการวิจัยที่ถูกต้องทั้งทางเทคนิคและสถิติ 
 

 

แนวทางปฏิบัติ 

 3.1 ผู้ใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือใช้ สัตว์อื่น
ทดแทนได ้

2. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใชส้ตัว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ ท่ีจะ

น ามาใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนท่ี
น้อยท่ีสุด และได้รับผลงานท่ีถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 

3. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถ

ใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได ้และการใช้สตัว์ป่าน้ัน จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่า 



 

  

 

 3.2 ผู้ใช้สัตว์ป่าในการศึกษาวิจัยจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์
สัตว์ป่าอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 

 

แนวทางปฏิบัติ 

 4.1 การขนส่งสัตว์ หน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลอง และหน่วยงานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองต้อง
ร่วมกันจัดการให้มีผู้รับผิดชอบดูแลให้การขนส่งสัตว์ทั้งทางบก ทางน้ า หรือทางอากาศ มี
ผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์น้อยที่สุด และให้สัตว์ได้รับความปลอดภัยมาก
ที่สุด (โดยให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันการติดเช้ือ ภาชนะ
บรรจุสัตว์ที่แข็งแรงมั่นคงป้องกันสัตว์หลบหนีได้ และมีพื้นที่ให้สัตว์เคลื่อนไหวได้ตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานสากล) 

 4.2 การจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องสามารถป้องกันการติดเช้ือ มีการควบคุม
อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ แสง และเสียงให้คงที่ และเหมาะสมกับความต้องการ
ของสัตว์แต่ละชนิด ไม่สร้างความเครียดให้แก่สัตว์ 

 4.3 วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ 
  4.3.1 กรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ ต้องแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่จะป้องกันสัตว์หลบหนีได้  และ

ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ส าหรับชนิด ขนาด และจ านวนสัตว์ ไม่มี
ส่วนประกอบที่จะท าให้สัตว์บาดเจ็บและต้องท าด้วยวัสดุที่คงทนต่อสารเคมี หรือ
ความร้อนที่ใช้ในการป้องกันการติดเช้ือ 

  4.3.2 วัสดุรองนอน ต้องเหมาะกบัสัตว์แต่ละชนิด ไม่แหลมคม มีคณุสมบัติทีซ่ึมซับน้ าแล้วไม่
เปื่อยยุ่ย และตอ้งปลอดจากสารพิษและเช้ือโรค 

  4.3.3 สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าที่สะอาดปราศจากเช้ือโรค สารพิษ และสารที่ก่อมะเร็ง
ต้องได้รับอาหารและน้ ากินในปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการตามระยะเวลา อาหาร
ต้องมีส่วนประกอบของโปรตีน ไขมัน แป้ง วิตามิน แร่ธาตุและกาก อย่างครบถ้วน 
เหมาะสมกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 

 4.4 การจัดการ 
  4.4.1 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงแบบ Strict Hygienic Conventional 

หรือ Specified Pathogen Free หรือ Germ Free ระบบใดระบบหนึ่งอย่างต่อเนื่อง 
และเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเช้ือ โดยด าเนินการตามระบบดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด 

4. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์  
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานท่ีเลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และ
การปฏิบัติต่อสัตว์ โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 



 

  

 

  4.4.2 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีสัตวแพทย์หรือนักวิชาการที่มีพื้นความรู้และประสบการณ์
ด้านสัตว์ทดลองและต้องมีพนักงานเลีย้งสตัว์ที่ผา่นการอบรมการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ได้
มาตรฐาน  

  4.4.3 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องมีข้อมูล แหล่งที่มาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การ
ป้องกันสัตว์ติดเช้ือ การควบคุมตรวจสอบสภาพแวดล้อม และการช่วยให้สัตว์ตาย
อย่างสงบในกรณีที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้องตามความต้องการ พร้อมทั้งต้องมีวัสดุอุปกรณ์ส ารอง และหน่วยซ่อมบ ารุง
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยต้องได้รับงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง 

  4.4.4 หน่วยงานเลี้ยงสัตว์ ต้องจัดการก าจัดซากสัตว์และขยะปฏิกูล ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ที่สามารถก าจัดท าลายสารกัมมันตรังสี สารพิษ และเช้ือโรค ไม่ให้ตก ค้าง หรือ
แพร่กระจายเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ 

 4.5 เทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ 
  4.5.1 ผู้ใช้สัตว์ ต้องก าหนดแผนงานและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
  4.5.2 ผู้ใช้สัตว์และพนักงานเลี้ยงสัตว์ ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ไม่ท าให้สัตว์ได้รับ

ความเจ็บปวด หรือเกิดความเครียด ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องแสดง
เหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วและต้องระบุวิธีการบ าบัดหรือลด
ความเครียดและความเจ็บปวดที่เกิดข้ึนไว้ในโครงการที่เสนอต่อคณะกรรมการของ
สถาบันไว้ด้วย ทั้งนี้การใช้สัตว์ควรสิ้นสุดลงก่อนที่สัตว์จะได้รับความเจ็บปวดจนถึงตาย 

  4.5.3 ผู้ใช้สัตว์ ต้องเรียนรูเ้ทคนิคพื้นฐานการปฏิบัติต่อสัตว์และมคีวามช านาญพร้อมในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การจัดและควบคุมสัตว์ 
2) การท าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ 
3) การแยกเพศ 
4) การใหส้ารทางปาก ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นเลือด ฯลฯ 
5) การเกบ็ตัวอย่างเลือด อจุจาระ ปสัสาวะ ช้ินเนื้อ 
6) การท าใหส้ัตว์สลบ 
7) การท าใหส้ัตว์ตายอย่างสงบ  
8) การผ่าซากสัตว์ 

 

 

5. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการท่ีเสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็น

หลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมท่ีจะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 



 

  

 

 

แนวทางปฏิบัติ 

5.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องด าเนินการตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการอย่างเครง่ครัด  
5.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกหลักฐานแหลง่ทีม่าของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเช้ือ

และสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง  
5.3 ผู้ใช้สัตว์ต้องท าบันทึกทุกครัง้ที่มกีารปฏิบัติต่อสัตว์ 

การก ากับและดแูลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

1. ระดับองค์การ 
1.1 องค์การที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ควรมี

คณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งชุด เพื่อรับผิดชอบและจัดการในเรื่องการใช้สัตว์ให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

1.2 คณะกรรมการควรประกอบด้วย กรรมการบรหิารขององค์การ นักวิจัย และบุคคลภายนอก
วงการหรือนอกองค์การ อย่างหลากหลาย  

1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี ้
1.3.1 ก าหนดรายละเอียด แนวทางปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ 

งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  
1.3.2 พิจารณาโครงการที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ

ที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการที่ต้องการด าเนินการภายในองค์การ และน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การเฉพาะ
โครงการที่มีแผนปฏิบัติการถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ซึ่งจะ
ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น 

1.3.3 ติดตามก ากับดูแลการใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

1.3.4 จัดการใหห้น่วยงานเลีย้งสัตว์ด าเนนิการอย่างมีมาตรฐานตามทีก่ าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
การใช้สัตว์ฯ 

1.3.5 สนับสนุนและผลักดันใหห้น่วยงานเลี้ยงสัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ 

1.3.6 จัดให้มีการสอน การอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สัตว์แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทีใ่ช้สัตว์ และพนักงานเลี้ยง
สัตว์เพื่อให้สามารถด าเนินการตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2. ระดับชาต ิ
2.1 ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดหนึง่ เพือ่ก ากบัดูแล สง่เสริม

และสนบัสนุน ใหก้ารใช้สัตว์เพือ่งานวิจัย งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุของทุก
องค์การ เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ และแนวทางปฏิบัติ โดยมีหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

 2.1.1 มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงภายในองค์การ กรณีที่มี
การร้องเรียนจากประชาชน สื่อมวลชน วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และแหล่ง
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 



 

  

 

 

 2.1.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนและประชาสมัพนัธ์ใหผู้้ใช้สตัว์ องค์การที่ใช้สัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ อย่างเคร่งครัด 

 2.1.3 สนับสนุนและเสนอแนะแก่องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้สัตว์ ในการก าหนด
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติส าหรับการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ 
งานสอน และงานผลิตชีววัตถุขององค์การให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  

 2.1.4 แก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และขนบธรรมเนยีมประเพณีของประเทศ  

 2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้สัตว์ จัดการประชุมสัมมนา อบรมวิธีการเลี้ยง
และวิธีการใช้สัตว์ ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ  

2.1.6 ประสานงานกบัส านักงบประมาณ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดสรรงบประมาณ ให้
ได้รับทราบถึงความส าคัญของการด าเนินงานตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณใหเ้พียงพอแก่การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.1.7 ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้พิจารณาให้ทุนอุดหนุนแก่
โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของแต่ละองค์การแล้วเท่านั้น 

 2.2 กองบรรณาธิการของวารสารท่ีตีพิมพ์ผลงานวิจัย ควรก าหนดให้ผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัย 
เพื่อพิมพ์เผยแพร่ จัดส่งต้นฉบับพร้อมด้วยข้อมูลที่แสดงความชัดเจนทั้งด้านพันธุกรรมสัตว์ 
จ านวนสัตว์ที่ใช้ วิธีการเลี้ยงและเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ รวมทั้งเอกสารแสดงหลักฐานการ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์การให้ด าเนินการวิจัยได้มาด้วย และควรรอการตีพิมพ์ไว้ 
จนกว่าผู้ส่งบทความหรือผลงานวิจัยจะส่งเอกสารแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ มาให้ครบถ้วนแล้ว 

 
 
 



 

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 
 
1. กรอกข้อมูลตามแบบค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (Download ที่ www.labanimals.net)  
2. จัดเตรียม  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
- ใบรับรองแพทย์  
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ เพื่อแนบมาพร้อมเอกสาร  

3. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมบน website  
(ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 600 บาท/ครั้ง ช าระได้โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สพสว. วช.) หรือ โอนเงินเข้าบัญชี 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขท่ีบัญชี 039-1-11453-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 
(ส่งหลักฐานการโอนเงินที่แฟกซ์ 0-2579-0388 หรือ Email : admin@labanimals.net โดยระบุชื่อ-
นามสกุล ผู้เข้ารับการอบรมและวันที่ประสงค์เข้ารับ การอบรม)  
4. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900 



ค าแนะน าในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตใชส้ัตว ์

 
 

 
 
 
 

 
 

              
 
 

 
 

 

1. เตรียมเอกสารในการลงทะเบยีนเพือ่เข้ารับการอบรมเพือ่ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไมเ่ป็นคนวิกลจริต 
 - เงินสดค่าลงทะเบียน 600 บาท หรือ หลักฐานการโอนเงินธนาคารกรุงไทย 
 - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

2. เข้าเว็บไซต์ www.labanimals.net 

3. กรอกข้อมลูในระบบ แล้ว Print Out 
แบบฟอร์ม หรอื Download และ 
Print Out แบบฟอร์ม เพื่อกรอก
ข้อมูล 

4. ลงลายมอืชื่อในแบบฟอรม์ 

5. ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์พร้อม
เอกสารและรูปถ่าย โดยตรงที่ 
สพสว.วช. 

6. จองวันและสถานที่เข้ารับการอบรม 
กับเจ้าหน้าที่ สพสว.วช. 

7. ช าระค่าลงทะเบียน และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

8. รับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานแสดง
สิทธิเข้ารับการอบรม 

3. กรอกข้อมลูในระบบและจองวัน 
เวลา สถานที่เขา้รับการอบรมเพื่อ
ขอรับใบอนุญาต 

4. Print Out แบบฟอรม์ที่กรอกแลว้  
ลงลายมือชือ่ พร้อมแนบเอกสาร  
รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงิน
ค่าลงทะเบียน 

5. ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

6. สพสว. ส่งเอกสารเพือ่เป็นหลักฐาน
แสดงสิทธเิข้ารับการอบรม 

 

เข้ารับการอบรม + สอบ ตามวันและสถานที่ ที่เลือกไว้ 

ผู้ที่สอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตร  

กรณีต้องการยื่น
ลงทะเบียนที่ สพสว. 

กรณีต้องการส่ง
ทางไปรษณีย์ 

(หรือ) 



ประเภทของใบอนุญาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์  

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่น าสัตว์
มาใช้ และ/หรือเลี้ยงเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ ใช้สัตว์
ประกอบการสอนภาคปฏิบัติ 

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 3 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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เลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U-- 
                 (เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์
 

                        เขียนที ่  
                                                                                วันท่ี เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกลุ    (ต าแหน่งทางวิชาการ) 
NAME (MR./MRS./MISS)    SURNAME   (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) 
เกิดวันที ่ เดือน   พ.ศ.  อาย ุ ปี สญัชาต ิ    

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      หรือหนังสือเดินทาง
เลขท่ี   ออกให้เมื่อวันท่ี    หมดอายุวันที ่    
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  เลขท่ี  หมู ่ ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์    โทรสาร     
โทรศัพท์เคลื่อนที ่    อีเมล        
ที่อยู่ปัจจุบนั  ที่เดียวกับท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน                                                                           
เลขท่ี หมู ่  ตรอก/ซอย   ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์    โทรศัพท ์    โทรสาร     
สถานที่ท างาน ช่ือหน่วยงาน           
เลขท่ี หมู ่    .ตรอก/ซอย    ถนน     
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพท ์    โทรสาร     
ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น   ที่อยู่ปัจจุบัน   สถานท่ีท างาน  
*มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว ์  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3       
 ใบอนุญาต   ประเภท 1  ประเภท 2 

 เพื่อ  1. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์(ครั้งแรก) 
   2. ขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้สัตว์ เนื่องจาก      

  ใบอนุญาตหาย     ใบอนุญาตช ารุด 
  เปลี่ยนช่ือตัว    เปลี่ยนช่ือสกุล 

    อื่นๆ (ระบุ)         
   3. ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สัตว ์

กรณี 2 - 3 โปรดระบุหมายเลขของใบอนุญาตเดิม       
ใบอนุญาต  ประเภท 3 
 เพื่อ  1. ขอให้ตนเอง (ได้แนบเอกสารประสบการณ์ท างานมาพร้อมนีแ้ล้ว) 

         2. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของ       
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขท่ี         
เพื่อเป็นวิทยากร ในการอบรม / สัมมนา / โครงการ เรื่อง       
             
ระหว่างวันท่ี      – วันท่ี       

รูปถ่าย 

2 นิ้ว 
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เป็นผู้ปฏิบตัิกับสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 นักวิจัย  
 นักวิทยาศาสตร์  
 ผู้สอน 

 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา 
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 ควบคุมการเลี้ยงสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
 ปฏิบัติหน้าท่ีสตัวแพทย์ประจ าสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 ก ากับดูแลสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน 

หรอืองค์การในประเทศให้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา 
 นักวิจัยต่างประเทศที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศมาปฏิบัติการเลี้ยงหรือใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในประเทศไทย โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบนักวิจัยต่างประเทศ สภาวิจัย
แห่งชาติ  

 นักวิจัยหรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 ปี 
 

 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต   

             (      )   
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

เลขที่ใบรับใบอนุญาตใช้สัตว์  U-- 
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว   ครบถ้วน  ไม่ครบ ขาด       

ลงชื่อ    ผู้ตรวจเอกสาร 
       (    ) 
ลงวันที่     

    ออกใบรับได้ 
ลงชื่อ    ผู้ควบคุม 
       (    ) 
ต าแหน่ง     
ลงวันที่   

ก าหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่  วันที่     

สถานที่             
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หลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 2. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นคนวิกลจริต 
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ 

 
กรณีขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ประเภท 3 

 1. ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับใบอนุญาต 
 2. เอกสารแสดงการมีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ > 30 ปี หรือ 
        โครงการอบรมและหนังสือเชิญเป็นวิทยากร กรณียื่นขอแทนวิทยากร แล้วแต่กรณี 

          
*หมายเหตุ 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ 
น าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่
ใช้สัตว์ประกอบการสอน 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 3” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ 
น าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกให้เป็นการเฉพาะแบบชั่วคราว 
โดยมีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งปี 

 
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์

1. กรอกข้อมูลตามแบบค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (Download ที่ www.labanimals.net) 
2. จัดเตรียม (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (2) ใบรับรองแพทย์ (3) รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 

จ านวน 2 ใบ เพ่ือแนบมาพร้อมเอกสาร 
3. ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมบน website (ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 600 บาท/ครั้ง 

ช าระได้โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (สพสว. วช.) หรือโอนเงินเข้าบัญชี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่บัญชี      
039-1-11453-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 (ส่งหลักฐานการโอนเงินที่แฟกซ์ 0-2579-0388 
หรือ Email : admin@labanimals.net โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับการอบรมและวันที่ประสงค์เข้ารับ
การอบรม) 

4. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900  
  

http://www.labanimals.net/
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ใบรับค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์
 
 

เลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U-- 
 
ผู้ขอ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที ่       

วัตถุประสงค์   

ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์   ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3       

เมื่อวันที ่            
 
 

ลงชื่อ    ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต 
     (           ) 

 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
     (           ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ใบรับค าขอนี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ตามมาตรา 55                     
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 แล้ว และใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาตและใบ
แทนใบอนุญาตใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รูปถ่าย 

2 นิ้ว 

ก าหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่  วันที่     

สถานที่             



  

 

จริยธรรมการวิจัยในคน 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในคนท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การป้องกัน  
การรักษา เพื่อยืนยัน efficacy และ safety ของยา ท าให้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรค
และการดูแลสุขภาพให้ก้าวหน้าข้ึน อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เข้าใจว่ามีความเสี่ยงน้อยต่อร่างกายของอาสาสมัครในการวิจัยนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
จิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุมได้ ประเทศไทยยังไม่มี
บทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในคนโดยเฉพาะ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง) นอกจากพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
แล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนให้การยอมรับหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนที่เป็นหลักสากล และยึดถือปฏิบัติ
มาอย่างยาวนาน 

ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทยได้จัดท า “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนแห่งชาติ” 
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเป็น “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 
2550” เผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศ ทั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและนักวิจัยให้ใช้เป็น 
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมในการท าวิจัยในคน แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติฉบับนี้สอดคล้องกับ
หลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International 
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International 
Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) แ ล ะ  ICH GCP Guidelines  
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับและข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแลในประเทศไทย ได้แก่ ค าประกาศสิทธิของ
ผู้ป่วย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พศ. 2550 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง  การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 และ
ครอบคลุมการวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางระบาดวิทยา การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับวัคซีน การ
วิจัยเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ การวิจัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์สืบพันธ์ุ ตัวอ่อน และทารกในครรภ์ 
ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ในประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการท าวิจัยในคนอย่างกว้างขวาง   

ด้านการก ากบัดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมพีระราชบัญญตัิยาและกฎกระทรวง (Drug Act and 
Ministerial Regulations) ที่ใช้บงัคับการน ายาใหม่ หรอืเครื่องมือแพทย์เข้ามาใช้ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยนั้น
ต้องได้รบัการอนุมัตจิากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบนัทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาให้การยอมรบั ท้ังน้ี คณะกรรมการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   

ปัจจุบันการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในหลายสถาบันได้พัฒนาเข้าสู่
ระบบคุณภาพ และได้รับการรบัรองคุณภาพจาก SIDCER (The Strategic Initiative for Developing 
Capacity of Ethical Review) ซึ่งอยู่ภายใต้ TDR/WHO ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของกรม
แพทย์ทหารบก (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics 

ผนวก 2



  

 

Committee หรือ CREC เดิมชื่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คือ JREC) กรมพัฒนาแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธริาช รวม 12 สถาบัน เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่าอาสาสมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
ศักด์ิศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดี ตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในโครงการวิจัยและหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 
และท าให้ได้ผลการศึกษาวิจัยท่ีเชื่อถือได้ 

จริยธรรมการท าวิจัยในคนฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ หรือการประยุกต์ใช้ 
โดยบางส่วนน ามาจาก “แนวทางจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550” ของชมรมจริยธรรม
การท าวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand หรือ FERCIT) 
หลักจริยธรรมสากล และรายงานโครงการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สนับสนุนโดย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

นิยาม 
จริยธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติอันเหมาะสมเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบุคคลหรือสังคมให้ยึดถือปฏิบัต ิ

สอดคล้องกบัหลักสากล และไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถ่ิน  
การท าวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งความรูท้างด้านสุขภาพ หรือ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระท าต่อเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล ์วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ าคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยและการทดลองในคน หมายถึง แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ด้านจริยธรรม
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในคน เช่น ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ หรือปฏิญญาเฮลซงิกิ (Declaration 
of Helsinki) กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดและแนวทางที่องค์กรก ากับดูแลระดบัประเทศ (National 
Regulatory Authorities, NRA) และสถาบันก าหนด 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตั้งข้ึน
เพื่อท าหน้าที่พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยในคน เพื่อคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี 
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันต้องมี
องค์ประกอบและวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางของประเทศตลอดจนแนวทางสากล   

หลักจริยธรรมการท าวิจัยในคนทั่วไป หรือ Belmont Report ประกอบด้วยหลกั 3 ประการ ได้แก่ 
 

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
2.    หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 
3.    หลักความยุติธรรม (Justice)  

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 1 : หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 
หลักความเคารพในบุคคล คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ (Respect for human dignity) 

ซึ่งเป็นหลักส าคัญของจริยธรรมการท าวิจัยในคน หลักนีเ้ป็นพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 



  

 

1.1 เคารพในการขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและให้อาสาสมัครตัดสินใจอย่างอิสระ 
ปราศจากการข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้างรางวัล (Respect for free and informed consent 
และ Respect to autonomy of decision making) 

1.2 เคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy) 
 ความหมายของ privacy คือตัวบุคคล (person) ความเปน็ส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล พฤติกรรม

ส่วนตัว พฤติกรรมปกปิด การเคารพในความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ท าโดยจัดสถานที่ในการขอความยินยอม
และการซักประวัติตรวจร่างกาย การไม่มปี้ายระบุช่ือคลินกิ เช่น “คลินิกโรคเอดส”์ “คลินิกยาเสพติด” 

1.3 เคารพในการเกบ็รกัษาความลบัของข้อมลูส่วนตัวของอาสาสมัคร (Respect for confidentiality) 
 ความหมายของ Confidentiality คือข้อมูล (data) เป็นวิธีการรักษาความลบัของข้อมูลส่วนตัว
ของอาสาสมัครโดยมีข้อจ ากัด ข้อมูลเหล่าน้ันได้แก่ แบบบันทึกข้อมลู (case report form) ใบยินยอม 
(consent form) การบันทึกเสียงหรือภาพ (tape, video and photo) มาตรการรักษาความลบั เช่น ใช้รหัส 
เก็บในตู้มกีุญแจล็อค (locked cabinet) เกบ็ในคอมพิวเตอร ์(computer) ที่มีรหสัผ่าน (password) ข้อมูลส่ง
ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-mail) มีการท าให้เป็นรหสั (encrypted) 

1.4 เคารพในความเป็นผู้ออ่นด้อย เปราะบาง (Respect for vulnerable persons) 
ความหมายของ ผู้อ่อนด้อย เปราะบาง คือบุคคลที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้อย่างเตม็ที ่ไมส่ามารถ

ท าความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับ ไมส่ามารถตัดสินใจได้โดยอสิระ เช่น ผู้ทีม่ีความบกพร่องทาง
สติปัญญาหรือทางจิต ผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ผู้ป่วยหมดสติ (comatose) ผู้ป่วยพิการ (handicapped) 
นักโทษ (prisoners) นักเรียน นสิิต นักศึกษา (students) ทหาร (soldiers) กลุ่มคนที่มีพลังอ านาจน้อย 
(marginalized people) เช่น ผู้อพยพ (immigrants) ชนกลุ่มน้อย (ethnic minority) กลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศ 
หรือกลุ่มรักร่วมเพศ (homosexuality) กลุ่มเปราะบางทางสังคม (socially vulnerable) เช่น ผู้ใหบ้ริการ
ทางเพศ (sex workers) ผู้ติดยาเสพติด (drug addicts) 

CIOMS Guideline 13 และ 14 ระบุว่าการท าวิจัยในกลุม่นี้ต้องมีเหตุผลสมควร (Justification) 
ต้องขออนุญาตและมลีายเซ็นของผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการขออนญุาตบุคคลผู้นั้นด้วย การท าวิจัย
ในเดก็ ไม่สมควรท าการศึกษาในสถานเลีย้งเด็กก าพร้า ยกเว้นอาสาสมัครเดก็ก าพรา้จะได้รบัประโยชน์โดยตรง หรือ
ผลการวิจัยจะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเด็กก าพร้าคนอื่น ๆ และอนุโลมใหผู้้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเดก็ก าพร้าเป็นผู้ให้
ความยินยอม ทั้งนี้ ต้องด าเนินการขอ assent ตามข้อก าหนดเช่นกัน 

การให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล เป็นกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มต้นจากการติดต่อครัง้
แรก (initial contact) และกระบวนการต่อเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
(elements) ได้แก่        

 Information ให้ข้อมลูครบถ้วนไม่ปิดบัง 
 Comprehension ผู้รบัข้อมูลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้ขอความยินยอมตอ้งตรวจสอบความเข้าใจ

ของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย  
 Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (เข้าร่วมการวิจัย/ถอนตัวออกจากการวิจัย) โดยปราศจาก

การขู่บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) และแรงกดดัน 
(unjustifiable pressure) 
 



  

 

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล (informed consent form หรือ ICF) ที่สมบูรณ์ต้อง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) เอกสารข้อมลูค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย (participant information 
sheet) 

2) เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (consent form) 

ค าแนะน าการเตรียมเอกสาร 
 ใช้สรรพนามให้ถูกต้อง ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน  
 ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 
 ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ 
 ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบงัคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือใหป้ระโยชน์เกินไป 
 เป็นการสือ่สาร 2 ทาง แลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัครที่ได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วมใน

การวิจัย  
 เป็นกระบวนการต่อเนือ่งและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (reconsent) ตลอดระยะเวลาทีร่่วมใน

การวิจัย 
 อาจขอความยินยอมด้วยวาจา (verbal/by action โดยมีเหตุผลเหมาะสม) หรอืด้วยการลงนาม 

(written)  
 อาจขอความยินยอมจากอาสาสมัคร หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือผูท้ี่

อยูใ่นภาวะที่ไม่มีความสามารถท าความเข้าใจ หรอืตัดสินใจ ผู้ป่วยหมดสติ) 
 ให้ข้อมูลครบถ้วน ตอบค าถามทุกข้อ ตรวจสอบว่าอาสาสมัครเข้าใจ 
 เอกสารข้อมลูส าหรับเด็ก 7-12 ขวบ ให้ใช้ภาษาง่ายที่เหมาะสมกบัเดก็ 
 ให้เวลาอาสาสมัครอย่างเพยีงพอทีจ่ะปรึกษากบัครอบครัวหรือบุคคลอื่นกอ่นการตัดสินใจ โดยอสิระ 
 ถ้าอาสาสมัคร/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ต้องมีพยานที่เป็นกลาง 

(impartial witness) อยู่ด้วยตลอดเวลาที่ขอความยินยอม 
 ผู้ให้ความยินยอม/พยาน ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง (การลงนามไม่ส าคัญเท่ากระบวนการ) 
 ให้เอกสารข้อมูลแก่อาสาสมัครไว้ 1 ชุด  
 ให้ส าเนาใบยินยอมแกอ่าสาสมัครไว้ 1 ชุด 

เอกสารข้อมลูค าอธิบายส าหรับอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) 
CIOMS Guideline 5 : Obtaining informed consent : Essential information for prospective 
research subjects) ซึ่งระบุข้อมูลที่จ าเป็นในเอกสารข้อมลูฯ ได้แก่ 

 

1. ระบุว่าเป็นโครงการวิจัย 
2. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการวิจัย 
3. การรกัษาที่จะให้และโอกาสที่อาสาสมัครจะได้รับการสุ่มเข้ากลุ่มศึกษา (ถ้ามี) 
4. ข้ันตอนวิธีด าเนินการวิจัยที่จะปฏิบัติต่ออาสาสมัคร 
5. หน้าที/่รับผิดชอบของอาสาสมัคร 
6. ความเสี่ยงจากการวิจัยที่อาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร 
7. ประโยชน์ที่อาสาสมัครอาจได้รบัโดยตรง หากไม่ได้รับประโยชน์ต้องระบุด้วย และประโยชน์อื่น ๆ 

เช่น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ประโยชน์ต่อชุมชน 



  

 

8. วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอื่น หากไม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย 
9. ค่าชดเชยกรณีเกิดอนัตราย โดยอาจท าประกนัชีวิต หรอืระบุว่าผู้วิจัยและผูส้นับสนุนการวิจัยเป็น

ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่าย   
10. ค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา และความไม่สะดวก ไม่สบาย (ถ้ามี) 
11. ค่าใช้จ่ายทีอ่าสาสมัครต้องจา่ยเอง (ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายทีผู่้วิจยั/ผูส้นบัสนุนการวิจัยรบัผิดชอบ 
12. การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัย หรือการถอนตัวออกจากการวิจัยโดยสมัครใจ 
13. ระบุการเก็บรักษาความลบั และขอบเขตการรักษาความลบั ใครสามารถเข้าถึงขอมลูความลบั 
14. การให้ข้อมูลใหม่ในระหว่างด าเนินการวิจัย 
15. บุคคลที่อาสาสมัครจะติดต่อและรับแจ้งเหต ุ
16. เหตผุลที่อาจถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย 
17. ระยะเวลาที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย 
18. จ านวนอาสาสมัคร 

การยกเว้นการขอความยินยอม  
CIOMS Guideline 4 : Individual informed consent ระบุว่าผู้วิจัยไม่ควรท าวิจัยโดยไม่ได้รับ 

informed consent จากอาสาสมัคร ยกเว้นว่าได้รับการพิจารณาอนุมัติ/รับรอง (approval) จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยและการวิจัยนั้นมีความเสี่ยงไมเ่กิน “ความเสี่ยงน้อย (minimal risk)” การขอความยินยอมที่
ไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัต ิ เป็นภาวะฉุกเฉิน (emergency, impractical or impossible) คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ อาจพจิารณาให้ยกเว้นข้อมลูบางส่วนหรือทั้งหมด หรืออาจอนุมัติให้ใช้วิธีให้ความยินยอมโดยการ
ร่วมมือ (consent by action) เช่น การตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มหญงิอาชีพพิเศษ ผู้ติดยาเสพติด ผู้เบี่ยงเบน
ทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ  

การวิจัยท่ีใช้แฟ้มประวัติผู้ป่วย (medical records) และตัวอย่างทางชีวภาพ (biological specimens) 
การใช้ medical records และ biological specimens จากการให้บริการเพื่อการวิจัย ถ้าท าตาม 

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 9 จะต้องขอความยินยอม แต่ในการปฏิบัติอาจขอยกเว้นการขอความยินยอม
ถ้าผู้วิจัยแสดงเหตุผลสมควรและคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอนุมัติ เช่น กรณีดังต่อไปนี ้

 การวิจัยมี minimal risk 
 การวิจัยน้ันจะตอบค าถามทีส่ าคัญมาก 
 ไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิหรือประโยชน์ของผูป้่วย 
 รับรองว่าจะรักษาความลบัและความเป็นส่วนตัว 
 การขอความยินยอมไมส่ามารถท าได้ในทางปฏิบัต ิ

การวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) 
 การวิจัยในผูป้่วยที่ไมส่ามารถให้ความยินยอมได ้ เช่น มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หมดสติ

ไม่รู้สึกตัว เป็นโรคจิตเภท กรณีน้ีจะท าได้ก็ต่อเมื่อสภาวะทางกายและจิตใจน้ันเป็นลักษณะของ
ประชากรท่ีจะใช้ในการวิจัย ในสถานการณ์เช่นน้ีแพทย์ควรขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวิจัยไมส่ามารถรอได้ (delay) ให้ท าการศึกษาได้โดย
ได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย หรอืผูแ้ทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในทันทีทีท่ าได้  



  

 

 ผู้วิจัยควรพยายามหากลุ่มประชากรทีม่ีแนวโน้มว่าจะเกิดภาวะ (condition) ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
แล้วเชิญเข้าร่วมการวิจัย ขอความยินยอมล่วงหน้าในขณะทีผู่้ป่วยอยู่ในสภาวะทีส่ามารถให้ความ
ยินยอมได ้

 ความเสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการใหส้ิ่งทดสอบ หรือ intervention และวิธีการวิจัยจะต้องมเีหตผุล
สมควร (justified) 

การขอความยินยอมโดยได้รับข้อมูลในอาสาสมัครเด็ก (Assent of the child) 
 เด็กอายุ 7 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ขอ assent “การยอมตาม”  
 เด็กอายุ 7 - 12 ปี ให้มีเอกสารข้อมลูฉบบัที่ง่ายส าหรับเดก็ที่จะเข้าใจได้ อาจมรีูปภาพประกอบ

ค าอธิบาย  
 ให้ผู้ปกครองลงนามใน assent form ของเด็กด้วย 
 เด็กอายุเกิน 12 - ต่ ากว่า 18 ปี ให้ใช้เอกสารข้อมลูทีม่ีข้อความเหมือนฉบับส าหรับผู้ปกครองได้ 

โดยปรบัสรรพนามใหส้อดคลอ้ง 
 การก าหนดอายุของเดก็ทีจ่ะให้ assent อาจแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน ยกเว้นว่ามีการก าหนด

ไว้ในกฎหมาย 

ผู้ขอความยินยอม  
 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากแพทย์เป็นผู้ดูแลผูป้่วยที่แพทยจ์ะเชิญเข้าร่วมการวิจัย เพราะผูป้่วย

อาจให้ความยินยอมด้วยความเกรงใจ หรือเหมือนถูกบังคับ 
 ผู้ขอ informed consent ควรเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้อย่างดเีกี่ยวกับการวิจัย เป็น

ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบัอาสาสมัคร  

การขอความยินยอมใหม่ (reconsent) หรือขอความยินยอมเพิ่มเติม (additional consent) 
 ระหว่างด าเนินการวิจัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาสาสมัครใน

การอยู่ในการวิจัยหรือถอนตัวออกจากการวิจัย เช่น มีข้อมูลใหม่เพิ่มข้ึน มีการตรวจบางอย่าง
เพิ่มข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิจัย ฯลฯ 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 2 : หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 

การประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายท่ีอาจเกิดจากการวิจยั ได้แก่  
1) อันตรายต่อร่างกาย (Physical harm) รวมถึงการเสียโอกาสที่ควรได้รบัตามมาตรฐาน 
2) อันตรายต่อจิตใจ (Psychological harm) 
3) อันตรายต่อสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน (Social and economic harms) 
4) อันตรายทางกฎหมาย เช่น ถูกจับกุม 

การประเมินการให้คุณประโยชน์ (Benefit) 
1) ประโยชน์ทีผู่ป้่วยที่เข้าร่วมการวิจัยได้รบัโดยตรง 
2)  ประโยชน์ทีผู่ป้่วยคนอื่นจะได้รบัจากผลการศึกษา 
3) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือสังคม 
4)  ประโยชน์ต่อชุมชนที่อาสาสมัครอยู ่
 

 



  

 

การให้คุณประโยชน์ (Benefits) อาจเป็นได้หลายรูปแบบ ได้แก ่
1) ประโยชน์ทางร่างกาย (Physical benefits) เช่น อาการของโรคดีขึ้น (Improvement of 

disease) 
2) ประโยชน์ทางด้านจิตใจ (Psychological benefits) เช่น รู้สึกสบายขึ้นจากความทุกข์

ทรมาน (Comfort from suffering) รู้สึกว่าได้ช่วยผู้อ่ืนในอนาคต (Feeling of helping 
others in the future) 

 

3) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐานะ (Economic benefits) เช่น ได้รับเงินชดเชยจากการเข้าร่วมใน
การวิจัย (Financial benefits related to research participation) ประโยชน์ข้อนี้ไม่ถือ
ว่าเป็นเงินตอบแทนอาสาสมัคร แต่เป็นเงินชดเชยค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา ความไม่สะดวกสบาย 
การสญูเสียรายได้ ฯลฯ 

 

4) ประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์/สังคม (Benefit to science/society) เช่น ได้ความรู้ที่
น าไปใช้ได้ (Generalizable knowledge) ได้วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพใช้ในอนาคต (Effective 
interventions in the future) เปลี่ยนแปลงวิธีการรักษามาตรฐาน ท าใหล้ดความพิการและ
ลดอัตราตาย (Change in practice standards decreasing morbidity and mortality) 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายอื่น ๆ และชุมชนทีอ่าสาสมัครอยู ่

ชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์และความเสีย่ง 
1) ผู้วิจัยต้องลดความเสี่ยงให้น้อยทีสุ่ด 
2) เพิ่มคุณประโยชน์มากที่สุด 

การพิจารณาว่ามี “ความเสีย่งน้อย (minimal risk)” มีตัวอย่างดังนี ้ 
 การศึกษาทดลองทางสรีรวิทยาเกี่ยวกบัการออกก าลังกาย 
 การเกบ็ตัวอย่างปัสสาวะ 
 การวัดส่วนสงู ช่ังน้ าหนักตัว 
 การเกบ็ตัวอย่างโดยตัดเลบ็หรือตัวอย่างผมปริมาณเล็กน้อย 
 การประเมินเกี่ยวกับพฒันาการ 
 การตรวจร่างกายที่เป็นวิธีปกติ (routine) 
 การสงัเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมโภชนาการ หรือการเปลีย่นแปลงโภชนาการ 
 การเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวจากหลอดเลือดด าของผู้ใหญห่รือเด็กโตสุขภาพดี 

แนวทางปฏิบัติหลักจริยธรรมข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice) 

การให้ความเป็นธรรมประเมินจาก 
3.1 การเลือกอาสาสมัคร (Selection of Subjects) 

 มีเกณฑ์การคัดเข้า และคัดออกชัดเจน 
 ไม่มีอคติ (selection bias) 
 ไม่เลือกกลุ่มตัวอย่างทีห่าง่าย สัง่ง่าย คนจน ผู้ด้อยการศึกษา 

3.2 การจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มศึกษา 
 มีการสุ่มเข้ากลุ่มศกึษา (randomization) ไม่มีอคติ (bias) 



  

 

สรุปแนวทางปฏิบัติ 
1. ผู้วิจัยต้องเขียนข้อเสนอการวิจัยทีม่ีพื้นฐานทางวิทยาศาสตรถู์กต้อง (Scientific validity) 
2. ในระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีด าเนินการวิจัย ก่อนจะด าเนินการใด ๆ กับอาสาสมัคร เช่น การตรวจ

คัดกรอง (screening) ผู้วิจัยต้องเขียนขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมก่อน1 ได้แก่ ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอ
ความยินยอม สถานที่ที่จะขอความยินยอม การให้ข้อมลูค าอธิบาย ฯลฯ ตรวจสอบกลับว่ามีความเข้าใจอย่าง
แท้จรงิ ตอบข้อสงสัย ให้เวลาตัดสินใจโดยอสิระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม  

3. เพื่อแสดงว่าผู้วิจัยจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethical principles) ผู้วิจัยจะต้อง
เขียนหัวข้อ “ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Ethical consideration)” โดยวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางปฏิบัติข้างต้นได้แก่  

 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)  
โดยระบุว่ามีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจยั 
 

 หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence)   
โดยระบุว่าอาสาสมัครจะได้รบัประโยชน์หรอืไม ่ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ  อาจเกดิ

ความเสี่ยงอะไรต่อตัวอาสาสมัคร ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของอาสาสมัครโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะไม่มี 
identifier ที่จะระบุถึงตัวอาสาสมัคร   

 หลักความยุติธรรม (Justice) คือมีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการกระจาย
ประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม 

4. ผู้วิจัยเสนอตารางแผนการด าเนินการวิจัย ทั้งนี้ข้ันตอนการทดลองกับอาสาสมัคร การเก็บข้อมูล 
จะต้องด าเนินการหลังจากข้อเสนอการวิจัยได้รับการพิจารณาอนุมัติหรือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยประจ าสถาบันแล้วเสมอ 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

                                                             
1หมายเหต ุ ผู้วิจัยสามารถเข้าดูตัวอย่างเอกสารข้อมูลฯ และใบยินยอมต้นแบบ (template) จาก web site ของ CREC (Central Research Ethic 

Committee) ที่อยู่ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 



  

 

แนวทางปฏบิตัิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ส าหรับการด าเนนิงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม 

 
บทน า 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหมห่รือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic Engineering) 
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตัดแต่ง หรือดัดแปลงสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ให้มี
ลักษณะใหม่ตามที่ต้องการ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะไม่มีลักษณะดังกล่าว ปัจจุบันเทคโนโลยี 
ชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมเป็นวิทยาการหนึ่งที่ก้าวหน้าและมีศักยภาพสูงในการสร้างประโยชน์ให้กับ
มนุษยชาติ ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร ทั้งนี้ ตามหลักการสากลในการด าเนินงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการวิจัยและพัฒนาพันธุวิศวกรรมจะมีความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
ต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด หลักการที่มีการใช้ดูแลประเด็นดังกล่าว ได้แก่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) 
โดยมีการแบ่งงานวิจัยด้านพันธุวิศวกรรมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามระดับความเสี่ยง (Biological Safety 
Levels – BSLs) และระบุระดับความปลอดภัยของสถานที่  ที่เหมาะสมส าหรับการทดลองนั้น ๆ และมี
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ( Institutional Biosafety Committee – IBC) เป็น
คณะกรรมการที่จัดข้ึนในหน่วยงานหรือสถาบันที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม ท าหน้าที่ในการพิจารณา
ประเมินและตรวจสอบโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยเสนอ รวมทั้งมีบทบาทในการตรวจสอบมาตรฐาน
ของสถานที่ทดลอง โดยมีคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety 
Committee – TBC) ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการวิจัยประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สาธารณชน 
และสิ่งแวดล้อม  

นิยาม 
 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Modern Biotechnology or Genetic 
Engineering) หมายถึง 

1. กระบวนการใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิคในหลอดทดลอง (in vitro) หรือในสภาพของห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงการตัดต่อสารพันธุกรรม หรือการใช้สารพันธุกรรมลูกผสม หรือการใส่กรดนิวคลีอิคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งข้ามขอบเขตของการผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการ
ขยายพันธ์ุหรือคัดเลือกพันธ์ุแบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) หรือ 

2. การรวมตัวกันของเซลล์ (fusion of cells) นอกวงศ์ (family) ทางอนุกรมวิธาน ซึ่งข้ามขอบเขต
ของการผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ และไม่ได้ใช้เทคนิคในการขยายพันธ์ุหรือคัดเลือกพันธ์ุแบบดั้งเดิม (ธรรมชาติ) 

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือสิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม  (Genetically Modified Organism – 
GMOs) หมายถึง สิง่มีชีวิตใดก็ตามที่มกีารตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม หรือ
ผสมผสานสารพันธุกรรมที่แปลกใหม่ (novel combination of genetic material) ซึ่งได้จากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่

สารพันธุกรรม (genetic materials) หมายถึง กรดนิวคลิอิค ยีน โครโมโซม ทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ผนวก 3



  

 

กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง กิจกรรมในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ได้แก่ การน าเข้า การส่งออก การผลิต การใช้ การปลดปล่อย การจ าหน่าย การ
เคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การขนส่ง และการก าจัด 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety level) หมายถึง ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพใน
การท างานที่มีการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือเช้ือโรคในคนและสัตว์ภายใต้สภาพควบคุมที่ระดบัต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ในบางประเทศระดับความปลอดภัยทางชีวภาพมีความหมายเดียวกบัระดบัสภาพควบคุม 

การทดลองในสภาพควบคุม  (contained use) หมายถึง  การทดลองหรอืวิจัยในสภาพควบคุมปิด
มิดชิด ซึ่งมีการใช้สิ่งของหรือสภาพ เพื่อกีดขวางทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีววิทยา หรือหลายลักษณะรวมกัน 
เพื่อจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตและสิง่แวดล้อมภายนอก 

การใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด (confine use) หมายถึง การทดลองทีม่ีการใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในภาคสนาม ซึ่งมีขอบเขตพื้นทีจ่ ากัด ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ภายใต้เงื่อนไขและสภาพจ ากัดทีจ่ะลดและป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ภายนอก และป้องกันการปลดปล่อยสารพันธุกรรมสูส่ิ่งแวดล้อม และสูห่่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ 

การปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (environmental release or deliberate release) หมายถึง 
การด าเนินการใด ๆ ซึ่งผู้น าเข้า ผู้ผลิต ผู้ใช้ในสภาพควบคุม และผู้ใช้ในการทดลองภาคสนามในสภาพจ ากัด   
มีเจตนาปลดปลอ่ยสิง่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรอืสิง่ทีม่ีชีวิตปนเปื้อนสารพันธุกรรมสูส่ิ่งแวดล้อม โดยไม่
ควบคุมและจ ากัดการติดต่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - 
IBC) หมายถึง คณะกรรมการที่สถาบันหรือหน่วยงาน แต่งตั้งข้ึนเพื่อท าหน้าทีพ่ิจารณา ให้ค าแนะน า และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน หรือโครงงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee – 
TBC) หมายถึง คณะกรรมการที่ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาด้านเทคนิคในการด าเนนิกจิกรรมใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการวิจัย
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงการบ่งช้ีประเภทของงานที่มีระดับความเสี่ยงอันตรายทีย่ังไม่มีความแน่ชัด ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานที่มหีน้าที่ควบคุมสิง่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และเป็นแกนกลางในการประสานงานควบคู่กับการ
สร้างขีดความสามารถของ IBC ของประเทศ 

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง ข้ันตอนการวิเคราะหเ์พื่อประเมินความเสี่ยง
อันตรายต่อสิง่แวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์  ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเกิดข้ึนโดยตรงหรือทางอ้อม  เกิดข้ึน
ทันทีหรือเกิดตามมาภายหลัง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สิง่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

วัตถุประสงค์ 
แนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ส าหรับการด าเนินงานงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

หรือพันธุวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) เป็นแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติด าเนินการวิจัยและทดลอง โดยระบกุระบวนการขออนมุัติ

และการด าเนินการเกี่ยวกบัสิง่มีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 



  

 

2)  เป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยในการวางแผนการวิจัย โดยระบุข้ันตอนและวิธีในการด าเนินการทดลอง 
อย่างปลอดภัยจากความเสี่ยง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัย
ของมนุษย ์

3)  เป็นแนวทางในการแบ่งประเภทการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามระดับ
ความเสี่ยง 

ประเภทของการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการดัดแปลงพันธุกรรม 
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดบัความเสีย่ง 

ได้แก่ 
1. งานประเภทท่ี 1 การวิจัยและทดลองท่ีไม่มีอันตราย 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่มีอนัตรายต่อผูป้ฏิบัติงานในหอ้งทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1) 

1.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 1 ได้แก ่
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลลส์ิ่งมีชีวิตที่ไม่กอ่ให้เกิดอันตราย 
2) งานวิจัยและทดลองทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่มีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมที่มกีารแลกเปลี่ยน DNA 

โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึง่เป็นที่ยอมรบั (รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1 ของแนวทางปฏิบัติฯ)  
3) การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 

2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
4) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และ

ไม่เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 
1.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 1 
 1)   การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับการรวมโปรโตพลาสสต์ (Protoplast) ซึ่งมาจาก

จุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค 
 2)   การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวข้องกับการรวมโปรโตพลาสต์ หรือ embryo rescue ของพืช 
 3)   การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกบัการรวมเซลลส์ัตว์ช้ันสูงที่ไมก่่อใหเ้กิดสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ 

และไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
1.3 วิธีการด าเนินงาน 

 หัวหน้าโครงการวิจัยเพียงแจ้งรายละเอียดการทดลองและวิธีการด าเนินงานทีเ่หมาะสมต่อ 
IBC ให้ทราบถึงสภาพการท างานและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเริ่มงานได้ทันทีเมื่อ IBC อนุมัต ิ

2. งานประเภทท่ี 2 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเป็นอันตรายในระดับต่ าต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองทีอ่าจมอีันตรายในระดับต่ าต่อผูป้ฏิบัติงานในห้องทดลอง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควรใช้การควบคุมระดบัความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 หรือ BSL2 (Biosafety 
Level 2) เป็นอย่างต่ า 

2.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 2 ได้แก ่
1) การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลลส์ิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดอันตรายในระดับต่ า 
2) การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวกบัระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ไม่ได้อนุญาตไว้ (ภาคผนวกที่ 2 

ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 



  

 

3) การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวกบัระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนญุาตไว้แล้ว (ภาคผนวกที่ 2 
ข้อ 2.2 ของแนวทางปฏิบัติฯ) แต่ยีนที่จะน ามาเช่ือมมลีักษณะเป็น 

- ตัวก าหนดให้เกิดพิษภัย หรือ 
- DNA หรือ RNA จากจลุินทรีย์ที่กอ่ให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในบัญชี

ระดับความเสี่ยง 2 (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) หรือมียีนสร้างโปรตีนทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโต
หรือการแบง่เซลล ์

4) การวิจัยและทดลองกบัสิง่มีชีวิต (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 ของแนวทางปฏิบัติฯ) 
5) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รบัสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มสีารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคตา่งถิ่น 
2.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 2 

1) การวิจยัและทดลองทีเ่กี่ยวกบัระบบเจ้าบ้าน/พาหะทีอ่นุญาตไว้แล้ว แต่ยีนที่น ามาเช่ือม  
มีลักษณะเป็นยีนที่ท าให้เกิดมะเร็ง 

2) การดัดแปลงพันธุกรรมของสตัว์ (รวมทั้งสตัว์ที่ไม่มกีระดูกสันหลัง) การดัดแปลงพันธุกรรม
ของไข่ หรือไข่ที่ผสมแล้วหรือตัวอ่อนช่วงต้น โดยวิธีการใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ 

2.3 วิธีการด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยงั IBC 

โดย IBC จะพจิารณา ถึงสภาพการท างาน และมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และจะเริ่มงานวิจัยได้
ต่อเมื่อ IBC ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ IBC ต้องส่งข้อเสนอโครงการและผลการประเมินไปยัง TBC เพื่อ
เก็บไว้เป็นข้อมลู 

3. งานประเภทท่ี 3 การวิจัยและทดลองท่ีอาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยท่ีอาจมีอันตรายใน
ระดับท่ียังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด 

งานประเภทนี้ เป็นงานวิจัยและทดลองที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัตงิานในห้องทดลอง โดยเป็น
การวิจัยในเช้ือที่ก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ ซึ่งโดยปกตจิะไม่แพรจ่ากคนหรือสัตว์ที่ติดเช้ือไปยงัคนหรือสัตว์
อื่น และเป็นโรคที่มีวิธีป้องกันและวิธีรกัษาที่ได้ผล หรือเป็นงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับการรักษาผูป้่วยโดย
การดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ งานที่ยงัไม่ทราบแน่ชัดถึงระดบัอันตรายจะรวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย 

งานวิจัยประเภทนี้ใช้วิธีควบคุมและปอ้งกันอันตรายในระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2, 
BSL3 หรือ BSL4 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระดบัของการควบคุมและป้องกันอันตราย จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะ
งานและระดับอันตรายทีจ่ะประเมินได้ ในบางกรณีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL2 อาจเพียงพอ หากมี
มาตรการเสริมที่สามารถปอ้งกันอันตรายทีเ่หมาะสม 

3.1 การวิจัยและทดลองท่ีจ าแนกเป็นงานประเภทท่ี 3 ได้แก่  
1) การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวกบัระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยนี หรือช้ินส่วน DNA จาก

เช้ือจุลินทรียท์ี่อาจท าใหเ้กิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ตามบัญชีระดับความเสี่ยง 3 ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 
2.4 ของแนวทางปฏิบัติฯ หรอืเช้ือที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

2) การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบั DNA และการโคลนน่ิง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ หรือผลิตสารพิษที่ม ี
LD50 ต่ ากว่า 100 นาโนกรัมตอ่กิโลกรมั (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.6 ของแนวทางปฏิบัติฯ) การวิจัยทีเ่กี่ยวกบัยีนที่
ใหผ้ลผลติสงูถึงแม้ว่าสารพิษทีผ่ลติจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัมตอ่กโิลกรมั ทัง้นี้ รวมถงึการวิจยัที่ใช้ DNA 



  

 

ของจลุินทรียท์ี่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยงัมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้
ชัดเจนถึงชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ร่วมในการท าโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษที่ LD50 

3) การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรสัเป็นพาหะ ซึง่ท าใหเ้ซลลม์นุษยต์ิดเช้ือได้ หรืองานวิจัยทีม่ ี
DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็นสารที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 

4) การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวกบัการรักษาผู้ป่วยด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมทกุประเภท 
5) การวิจัยและทดลองใด ๆ ที่มีการฉีดช้ินส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน 

เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรสั 
6) การวิจัยและทดลองที่มีการสร้างสายพันธ์ุจุลินทรีย์ที่มีการต้านทานยาปฏิชีวนะหลาย

ชนิด โดยที่ยาปฏิชีวนะนั้น ๆ ใช้ในการบ าบัดรักษามนุษย์ สัตว์ หรือใช้ในการเกษตร  
7) การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รบัสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือ

สิ่งมีชีวิตอื่น โดยสารพันธุกรรมนั้นมาจากจลุินทรีย์ต่างถ่ินที่กอ่โรค หรือมียีนสร้างสารพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลงั 
หรือสร้างสารออกฤทธ์ิทางเภสัช หรือสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

8) การวิจัยและทดลองที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มใด ๆ ของงานประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรอื 
ประเภทที่ 3 แต่อยู่ในประเด็นและแนวทางที่ก าหนดไว้ 

3.2 ตัวอย่างงานประเภทท่ี 3 
1) การวิจัยและทดลองทีเ่กี่ยวกบัการเช่ือมต่อระหว่างสารพันธุกรรมทั้งอันของไวรสั หรือ

ไวรอยด์/ช้ินส่วนที่เป็นส่วนประกอบ (complementary fragment) ซึ่งก่อใหเ้กิดการติดเช้ือ หรือเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้เกิดโรค รวมทัง้การทดลองทีเ่กีย่วข้องกบัการติดเช้ือของเจ้าบ้าน หรือการเพิ่มความรุนแรงและความสามารถ
ของการติดเช้ือ 

3.3 วิธีการด าเนินงาน  
งานประเภทที่ 3 นี ้ จะต้องได้รับการประเมิน และการแนะน าจาก TBC ผ่าน IBC โดย

หัวหน้าโครงการวิจัยต้องส่งรายละเอียดการทดลอง และวิธีการจัดการความเสี่ยงไปยงั IBC พิจารณา เพื่อส่ง
ข้อแนะน าพร้อมความเห็นไปที ่ TBC เพื่อการประเมิน ทัง้นี้ การเริ่มงานวิจัยทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้จะกระท าได้
ต่อเมื่อ IBC และ TBC ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว 

4. งานประเภทท่ี 4 การวิจัยและทดลองท่ีอาจเป็นอันตรายระดับร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานในห้อง 
ทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม  

งานวิจัยประเภทนี ้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ ซึง่รวมถึงกิจกรรมเหล่าน้ี ได้แก ่
1) งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุมป้องกันในเชิง

วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน 
2) งานวิจัยและทดลองที่มุง่เน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค/สารพิษ เพื่อเป้าหมายทางสงคราม และการ

ท าลายล้างเผ่าพันธ์ุมนุษย์หรือสัตว์  
3) งานวิจัยและทดลอง ที่มุง่จะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ที่

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้วิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม ฉบับพิมพ์คร้ังท่ี 8 ปี พ.ศ. 2556 จัดท าโดย คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสนับสนุน
โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   



  

 

แนวทางการด าเนินงานเพือ่จัดการความปลอดภัย 
ส าหรับหอ้งปฏิบตัิการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้มีมาตรฐานต่าง ๆ 
ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย และจริยธรรมในการด าเนินงานวิจัย  ในส่วนของการบังคับใช้มาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลอง และการใช้สารอันตรายทางชีวภาพ วช. มีแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
และมีส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ส านักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ
ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ท าหน้าที่ดูแลการให้การรับรองและออกเอกสารของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของหน่วยงานต่าง ๆ คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ
หน่วยงาน คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ/คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดทางชีวภาพ ของ
สถาบัน แต่ส าหรับการดูแลใหน้ักวิจัยทีใ่ช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการท างานอย่างปลอดภัยน้ัน ยังไม่มีแนวปฏิบัติ
ระดับสากลทีน่ ามาใช้อ้างอิงและปฏิบตัิได้ และยังไม่มีระบบและระดับการดูแลที่เทยีบเท่ากบัการด าเนินงานของ 
3 มาตรฐานที่กล่าวแล้ว ดังนั้น วช. จึงได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน “โครงการยกระดับความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in 
Thailand, ESPReL)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และประกาศ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
(วิจัย) ของ วช.” ในปี พ.ศ. 2557  คือ 

1. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 
2. วช. มุ่งที่จะส่งเสริมใหเ้กิดห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยใหเ้ป็นตัวอย่างในสถาบันอุดมศึกษา 
3. วช. มุ่งที่จะสร้างเครื่องมือมาตรการทั้งมาตรการจูงใจและบังคับที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบ      

การจัดการและความตระหนักในความปลอดภัย 
4. วช. มุ่งที่จะใช้วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้วยตนเองและเทคโนโลยี

การสื่อสารของ ESPReL เป็นเครื่องมือในการยกระดับและสร้างความตระหนักในความปลอดภัย 
5. วช. จะพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดการให้เกิดความยั่งยืนด้วยการสร้างคน สร้างเครื่องมือ  

ให้เกิดในระบบองค์กร 
6. วช. มุ่งที่จะใช้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยเป็นกลไกส่งเสริมเกิดการจัดการความปลอดภัย 

 ซึ่งนักวิจัยร่วมกบัหน่วยงานต้นสังกัด ต้องร่วมกันพฒันาใหเ้กิดระบบการส่งเสริมใหห้้องปฏิบัติการทีม่ี
การใช้สารเคมีด าเนินงานวิจัยอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับ “นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วิจัย” ของ วช. ด้วยการใช้เครือ่งมือทีโ่ครงการพฒันาข้ึน คือ ESPReL Checklists (esprel.labsafety.nrct.go.th) 
ส ารวจสถานภาพตนเอง และประเมินตนเองเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุน ซึ่งเริ่มจากการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ประสงค์จะประเมินตนเองด้วย 
ESPReL Checklist และด าเนินการและติดตามการพฒันาความปลอดภัยด้วยการเปรียบเทียบผลประเมินเป็น
ระยะ ๆ นักวิจัยต้องใช้เลขทะเบยีนห้องปฏิบัติการเพื่ออ้างองิในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย 
 จากการศึกษาตัวอย่างการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
และการระดมข้อคิดเห็นจากภาคีห้องปฏิบัติการ พบว่าองค์ประกอบของความปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเช่ือมโยงกับความเสี่ยง ไม่ใช่องค์ประกอบ

ผนวก 4



  

 

หรือปัจจัยเดี่ยว ๆ  ดังนั้นการด าเนินการทั้งหลายตั้งแต่การสร้างเครื่องมือและผลลพัธ์ที่จ าเป็นทั้งหมดต้องค านึงถึง
ทั้ง 7 องค์ประกอบว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1) การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ที่ต้องท าหลายด้านสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับนโยบายที่

เห็นความส าคัญของงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิาร จงึควรมีข้อมลูระดับนโยบาย/แผนงานทั้งเชิง
โครงสรา้งและการก าหนดผูร้บัผิดชอบ รูปธรรมของผลผลิตด้านนี้ อาจมีได้ต้ังแต่ค าสั่ง ประกาศแต่งตัง้ผู้รบัผดิชอบ 
หรือแผนปฏิบัตทิี่ได้มาจากกระบวนการพจิารณาร่วมกัน 

2) ระบบการจัดการสารเคมี ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสาร มีระบบการจัดการสารเคมี
ที่ดี ทั้งระบบข้อมลู การจัดเกบ็ การเคลือ่นย้าย และการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว หัวใจส าคัญของการจัดการ
สารเคมีในอันดับแรกคือ ‘สารบบสารเคมี’ (chemical inventory) หากปราศจากสารบบสารเคมีซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นแล้ว การบริหารจัดการเพื่อการท างานและการรับมือกับสารเคมีอย่างถูกต้องจะเกิดข้ึนไม่ได้ เมื่อ
ประมวลข้อมลูสารเคมีและจัดท าเป็นรายงานเป็นระยะ ๆ ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยง 
การแบ่งปันสารเคมี รวมทัง้การใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการและจัดสรรงบประมาณด้วย 

3) ระบบการจัดการของเสยี ที่มรีะบบข้อมลูการจ าแนกและการเกบ็ที่ถกูวิธี เพื่อรอการก าจดัโดยไมม่ี
การแพรก่ระจายสูส่ิ่งแวดล้อม ข้อมลูของเสียจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การประเมินความเสี่ยง
จากอันตรายของของเสีย ตลอดจนการจัดเตรียมงบประมาณในการก าจัด 

4)  ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการท างานอย่างปลอดภัย
ทั้งในภาวะปกติและฉกุเฉิน รายการส ารวจควรประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ดูพื้นทีก่าร
ใช้งานจริง วัสดทุี่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้าและการระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และระบบฉุกเฉิน 

5) ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย ต้องบรหิารความเสี่ยงจากข้อมลูจริง ที่มลี าดับความคิด
ตั้งต้นจากการก าหนดได้ว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัตงิานต้องรู้ว่าใช้สารใด คนอื่นในที่เดียวกันก าลังท าอะไร
ที่เสี่ยงอยูห่รือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ รายการส ารวจจะช่วยกระตุ้น
ความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหาร
งบประมาณ เพราะจัดการได้บนฐานของข้อมลูจริง ส่วนความพร้อมและการตอบโต้กรณีฉุกเฉินน้ัน อยู่ภายใต้



  

 

หัวข้อการจัดการความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกัน เช่น การมีผังพื้นที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์
เครื่องมือส าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนปอ้งกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ซึง่หมายถึงการจัดการเบือ้งต้น 
การแจง้เหตุและข้อปฏิบัติทั่วไป 

6) การให้ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ จะช่วยลดการเกิดอันตรายจาก
พฤติกรรมเสี่ยง ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรูพ้ื้นฐานทีเ่หมาะสม จ าเป็น และ
อย่างต่อเนื่องต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทต่างกัน ถึงแม้องค์กร/หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี 
หากบุคคลในองค์กร/หน่วยงานขาดความรู้และทักษะ ขาดความตระหนัก และเพิกเฉยแล้ว จะก่อให้เกิดอันตราย
และความเสียหายต่าง ๆ ได้  

7) การจัดการข้อมลูและเอกสาร เป็นสิ่งทีท่ าใหเ้กิดการพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องยัง่ยืน 
ระบบเอกสารจะเป็นหลักฐานบนัทกึทีส่ามารถสง่งานต่อกันได้หากมกีารเปลี่ยนผูร้บัผิดชอบ และเปน็การต่อยอด
ของความรู้ในทางปฏิบัติ ให้การพัฒนาความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง 

การยกระดับความปลอดภัย 
 การพฒันาความปลอดภัยต้องการวิธีบ่งช้ีสภาพตัง้ต้นและสภาพทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ESPReL Checklists 
(esprel.labsafety.nrct.go.th) ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือส ารวจสภาพของห้องปฏิบัตกิารด้วยตนเอง 
ครบทัง้ 7 องค์ประกอบของความปลอดภัย นับว่าเป็นจุดเริม่ต้นที่ดีของการสร้างความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยพร้อม ๆ กันไปด้วย เมื่อรู้ว่าอะไรคือปจัจัยที่ถูกต้องและครบถ้วนในแต่ละองค์ประกอบความปลอดภัย 
ผลการประเมินด้วยโปรแกรมจัดการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงออกมาได้เป็นข้อมูลความถ่ีหรือเป็น
กราฟ และสามารถประมวลผลเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มได้ด้วย การแสดงผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบก็
เพื่อใหผู้้ใช้รูส้ถานะความปลอดภัยของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพือ่แสดงผลงานต่อบุคคลอื่น หากผู้ใช้ไม่เข้าใจ
ในเจตนารมณ์ของการประเมินหรอืใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะท าให้ไดผ้ลทีค่ลาดเคลือ่นจากความจรงิและอาจไมเ่กดิ
การแก้ไข ประโยชน์จากการประมวลผลของ ESPReL Checklists นอกจากจะท าให้รูส้ภาพของห้องปฏิบัตกิาร
ของตนเองแล้ว อาจใช้เป็นหลักฐานในการจัดท าข้อเสนอและงบประมาณเพือ่การปรบัปรุงด้วย ส าหรบัผู้บรหิาร
ที่มีหอ้งปฏิบัติการหลายหอ้ง อาจใช้ผลจาก checklists ในการตดิตามสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาความปลอดภัย
ในภาพรวมต่อไป ภาพรวมของข้อมลูต่าง ๆ เช่น การใช้สารเคมี ชนิดและปริมาณของเสีย ยังน าไปสูก่ารตดิตาม
ความเคลื่อนไหว และการจัดเตรียมงบประมาณบนฐานของข้อมลูจริง ตัวอย่างรายงานผลการส ารวจสภาพ 
(ผนวก 17) 

ระบบส ารวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบของเว็บไซต์ เป็นเครื่องมือท างาน
ชิ้นหนึ่งเท่านั ้น ยังมีเครื ่องมือที ่ห้องปฏิบ ัติการใช้ได้อีกหลายชนิด มีทั ้งโปรแกรมการจัดการสารเคมี 
(cheminvent.labsafety.nrct.go.th) การจัดท าเว็บไซต์ฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ หรือ ESPReL Knowledge Platform, ENoP (labsafety.nrct.go.th) เป็นสื่อเพื่อการสร้าง
ความรู้สองทาง ทางหนึ่งคือ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี กฎหมาย การบริหารจัดการ ฯลฯ 
ที่บรรจไุว้แล้วและพรอ้มใช้งาน อีกทางหนึ่งคือ พื้นที่ที่จัดไว้ส าหรบัการแลกเปลีย่นเรียนรูผ้่านกระดานถาม-ตอบ 
และการสือ่ข่าวสาร เว็บไซต์และสาระที่พฒันาข้ึนน้ีนอกจากจะเป็นสือ่กลางการแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ยังมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องได้ เช่น การแสดงข้อมูล best practice ในที่ต่าง ๆ 
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ กรณีศึกษาหรือสาระการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
 

http://labsafety.nrct.go.th/


  

 

ข้อก าหนดส าหรับการกรอกข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้ห้องปฏิบตักิารที่เกี่ยวกบัสารเคมี 
ที่เสนอของบประมาณแผ่นดนิ ผ่านส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 ผู้เสนอข้อเสนอการวิจัย ที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน 
ต้องกรอกชุดข้อมูลในระบบบรหิารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System : 
NRMS) ตามรายละเอียด ดังนี้  

1. เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ 
 เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการนี้เป็นเลขที่ได้มาจากการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ ESPReL 

Checklists (esprel.labsafety.nrct.go.th) โดยระบบ ESPReL จะก าหนดเลขทะเบียนให้ 1 เลขทะเบียนต่อ 
1 ห้องปฏิบัติการ 

2. ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก 
 สามารถเลือกได้ 1 ตัวเลือก 

3. ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 

(ดูรายละเอียดแตล่ะตัวเลอืกโดยใช้เคอร์เซอร์ช้ีทีป่ระเภทห้องปฏิบัติการย่อย) 

4. ระบุสถานท่ีปฏิบัติการวิจัย (laboratory) 
 ให้ระบุช่ือสถานทีป่ฏิบัติการวิจัยในช่องกรอกข้อมลูทีป่รากฎ 
 
หมายเหตุ : หากข้อเสนอการวิจัย 1 โครงการ มีการใช้ห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 ห้อง มีตัวเลือกให้นักวิจัยสามารถกรอกชุด

ข้อมูลฯ น้ี ได้มากกว่า 1 ชุด ต่อ 1 โครงการฯ ให้กรอกจ านวนชุดข้อมูลตามจ านวนห้องปฏิบัติการที่ใช้จริง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการ แบ่งตามสาขาวิจัย ซึ่งจ าแนกตาม  
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

(Natural sciences) 
1.1. คณิตศาสตร์ (Mathematics) 

 Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics and 
probability1; 

1 This includes research on statistical methodologies, 
but excludes research on applied statistics which 
should be classified under the relevant field of 
application (e.g. Economics, Sociology, etc.) 

 1.2. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (เฉพาะซอฟต์แวร)์ 
(Computer and information sciences) 
 Computer sciences, information science and 

bioinformatics (hardware  development  to  be 
electrical engineering, electronic engineering, 
information engineering, social aspect to be media 
and communications); 

 1.3. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) 
 Atomic, molecular and chemical physics (physics 

of atoms and molecules including collision, 
interaction with radiation; magnetic resonances; 
Moessbauer effect); Condensed matter physics 
(including formerly solid state physics, 
superconductivity); Particles and fields physics; 
Nuclear physics; Fluids and plasma physics 
(including surface physics); Optics (including laser 
optics and quantum optics), Acoustics; Astronomy 
(including astrophysics, space science); 

 1.4. วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical sciences) 
 Organic chemistry; Inorganic and nuclear 

chemistry; Physical chemistry, Polymer science, 
Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, 
corrosion metals, electrolysis); Colloid chemistry; 
Analytical chemistry; 

 1.5. วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Earth and related 
Environmental sciences) 

 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
  Geosciences, multidisciplinary; Mineralogy; 

Palaeontology; Geochemistry and geophysics;  
 Physical geography; Geology; Volcanology; 

Environmental sciences (social aspects to be social 
and economic geography); 

 Meteorology and atmospheric sciences; climatic 
research; 

 Oceanography, Hydrology, Water resources; 
 1.6. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) 

 Cell biology, Microbiology; Virology; Biochemistry 
and molecular biology; Biochemical research 
methods; Mycology; Biophysics; 

 Genetics and heredity (medical genetics to be 
medical and health sciences); reproductive 
biology (medical aspects to be medical and 
health sciences); developmental biology; 

 Plant sciences, botany; 
 Zoology, Ornithology, Entomology, Behavioural 

sciences biology; 
 Marine biology, freshwater biology, limnology; 

Ecology; Biodiversity conservation; 
 Biology (theoretical, mathematical, thermal, 

cryobiology, biological rhythm), Evolutionary 
biology; other biological topics; 

 1.7. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ (วิชาที่ใกล้เคียงกันอื่นๆ)  
(Other natural sciences) 

 1.8. คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
 Pure mathematics, Applied mathematics; Statistics and 

probability1; 
1 This includes research on statistical methodologies, 
but excludes research on applied statistics which 
should be classified under the relevant field of 
application (e.g. Economics, Sociology, etc.) 

2. วิศวกรรมและเทคโนโลย ี
(Engineering and technology) 

2.1 วิศวกรรมโยธา (Civil engineering) 
 Civil engineering; Architecture engineering;  

 
 
 
 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 Construction engineering, Municipal and structural 

engineering; Transport engineering; 
 2.2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ 

(Electrical engineering, Electronic engineering, 
Information engineering) 

  Electrical and electronic engineering; Robotics and 
automatic control; Automation and control 
systems; Communication engineering and systems; 
telecommunications; Computer hardware and 
architecture; 

 2.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) 
 Mechanical engineering; Applied mechanics; 

Thermodynamics; 
 Aerospace engineering; 
 Nuclear related engineering; 
    (nuclear physics to be physical sciences); 
 Audio engineering, reliability analysis; 

 2.4 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering) 
 Chemical engineering (plants, products); Chemical 

process engineering; 
 2.5 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ (Materials engineering) 

 Materials engineering; Ceramics; Coating and films; 
Composites (including laminates, reinforced 
plastics, cermets, combined natural and synthetic 
fibre fabrics; filled composites); Paper and wood; 
textiles; including synthetic dyes, colours, fibres; 
(nanoscale materials to be nano-technology; 
biomaterials to be industrial biotechnology); 

 2.6 วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical engineering) 
 Medical engineering; Medical laboratory 

technology (including laboratory samples analysis; 
diagnostic technologies); (Biomaterials to be 
industrial biotechnology [physical characteristics of 
living material as related to medical implants, 
devices, sensors]); 

 
 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 2.7 วิศวกรรมสิง่แวดล้อม (Environmental engineering) 

 Environmental and geological engineering, 
geotechnics; Petroleum engineering, (fuel, oils), 
Energy and fuels; Remote sensing; Mining and 
mineral processing; Marine engineering, sea 
vessels; Ocean engineering; 

 2.8 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental biotechnology) 
 Environmental biotechnology; Bioremediation, 

diagnostic biotechnologies (DNA chips and 
biosensing devices) in environmental 
management; environmental biotechnology 
related ethics; 

 2.9 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  
(Industrial biotechnology) 
 Industrial biotechnology; Bioprocessing 

technologies (industrial processes relying on 
biological agents to drive the process) biocatalysis, 
fermentation; bioproducts (products that are 
manufactured using biological material as 
feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, 
bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived 
novel materials; 

 2.10 นาโนเทคโนโลยี (Nano-technology) 
 Nano-materials [production and properties]; 
 Nano-processes [applications on nano-scale]; 

(biomaterials to be industrial biotechnology); 
 2.11 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Other engineering 

and technologies) 
 Food and beverages; 
 Other engineering and technologies; 

3.   วิทยาศาสตร์การแพทย ์
  และสุขภาพ (Medical and 

health sciences) 
 

3.1 การแพทย์พื้นฐาน (Basic medicine) 
 Anatomy and morphology (plant  science  to  be  

biological sciences); Human genetics; Immunology; 
Neurosciences (including psychophysiology);  

 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 Pharmacology and pharmacy; Medicinal chemistry; 

Toxicology; Physiology (including cytology); 
Pathology; 

 3.2 การแพทย์คลีนิก (Clinical medicine) 
 Andrology; Obstetrics and gynaecology; 

Paediatrics; Cardiac and Cardiovascular systems; 
Peripheral vascular disease; Hematology;  

 Respiratory systems; Critical care medicine and 
Emergency medicine; Anaesthesiology; 
Orthopaedics; Surgery; Radiology, nuclear 
medicine and medical imaging; Transplantation; 
Dentistry, oral surgery and medicine; Dermatology 
and venereal diseases; Allergy; Rheumatology; 
Endocrinology and metabolism (including 
diabetes, hormones); Gastroenterology and 
hepatology; Urology and nephrology; Oncology; 
Ophthalmology; Otorhinolaryngology; Psychiatry; 
Clinical neurology; Geriatrics and gerontology; 
General and internal medicine; other clinical 
medicine subjects; Integrative and complementary 
medicine (alternative practice systems); 

 3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health sciences) 
 Health care sciences and services (including 

hospital administration, health care financing); 
Health policy and services; 

 Nursing; Nutrition, Dietetics; 
 Public and environmental health; Tropical 

medicine; Parasitology; Infectious diseases; 
epidemiology; 

 Occupational health; Sport and fitness sciences; 
 Social biomedical sciences (includes family 

planning, sexual health, psycho-oncology, political 
and social effects of biomedical research); Medical 
ethics; Substance abuse; 

 

 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 3.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  

(Medical biotechnology) 
 Health-related biotechnology; Technologies 

involving the manipulation of cells, tissues, organs 
or the whole organism (assisted reproduction); 
Technologies involving identifying the functioning 
of DNA, proteins and enzymes and how they 
influence the onset of disease and maintenance 
of well-being (gene-based diagnostics and 
therapeutic interventions (pharmacogenomics, 
gene-based therapeutics); Biomaterials (as related 
to medical implants, devices, sensors); Medical 
biotechnology related ethics; 

 3.5 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่น ๆ (Other medical sciences) 
 Forensic science 
 Other medical sciences 

4.   เกษตรศาสตร ์  
 (Agriculture sciences) 

4.1 เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง (Agriculture, Forestry,  
and Fisheries) 
 Agriculture; Forestry; Fishery; Soil science; 

Horticulture, viticulture; Agronomy, plant breeding 
and plant protection;  

 4.2 สัตวศาสตร์ (Animal and Dairy science) 
 Animal and dairy science; (Animal biotechnology 

to be agricultural biotechnology)  
 Husbandry; Pets; 

 4.3 สัตวแพทย์ศาสตร์ (Veterinary science) 
 4.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร  

(Agricultural biotechnology) 
 Agricultural biotechnology and food biotechnology; 

GM technology (crops and livestock), livestock 
cloning, marker assisted selection, diagnostics 
(DNA chips and biosensing devices for the 
early/accurate detection of diseases) biomass 
feedstock production technologies, biopharming; 
agricultural biotechnology related ethics; 

 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 4.5 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ ศาสตร์ทางการเกษตรที่

ยังสรุป ไม่ได้อื่น ๆ (Other agricultural sciences) 
5.   สังคมศาสตร ์

 (Social sciences) 
 

5.1 จิตวิทยา (Psychology) 
 Psychology (including human - machine relations); 
 Psychology, special (including therapy for learning, 

speech, hearing, visual and other physical and 
mental disabilities); 

 5.2 เศรษฐศาสตร์ (Economics and business) 
 Economics, Econometrics; Industrial relations; 
 Business and Management; 

 5.3 ศึกษาศาสตร ์(Educational sciences) 
 Education, general; including training, pedagogy, 

didactics; 
 Education, special (to gifted persons, those with 

learning disabilities); 
 5.4 สังคมวิทยา (Sociology) 

 Sociology; Demography; Anthropology,ethnology, 
 Social topics (Women.s and gender studies; Social 

issues; Family studies, Social work); 
 5.5 นิติศาสตร ์(Law) 

 Law, criminology, penology; 
 5.6 รัฐศาสตร ์(Political science) 

 Political science; public administration; 
organisation theory; 

 5.7 ภูมิศาสตร์ทางสงัคมและเศรษฐกจิ  
(Social and economic geography) 
 Environmental sciences (social aspects); Cultural 

and economic geography; Urban studies (Planning 
and development); Transport planning and social 
aspects of transport (transport engineering to be 
civil engineering); 

 5.8 นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
(Media and communications) 
 Journalism; Information science (social aspects);  

 



  

 

ประเภทห้องปฏิบัติการหลัก ประเภทห้องปฏิบัติการย่อย 
 Library science; Media and socio-cultural 

communication; 
 5.9 สังคมศาสตร์อื่นๆ (Other social sciences) 

 Social sciences, interdisciplinary; 
 Other social sciences; 

6.   มนุษยศาสตร์ 
 (Humanities) 

 

6.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and Archaeology) 
 History (history of science and technology to be 

philosophy,ethics and religion, history of specific 
sciences to be under the respective headings); 
Archaeology; 

 6.2 ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) 
 General language studies; Specific languages; 

General literature studies; Literary theory; Specific 
literatures; Linguistics; 

 6.3 ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา (Philosophy, ethics  
and religion) 
 Philosophy, History and philosophy of science and 

technology; 
 Ethics (except ethics related to specific subfields); 

Theology; Religious studies; 
 6.4 ศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร,์ ศิลปะการแสดง, ดนตรี)  

{Arts (arts, history of arts, performing arts, music)} 
 Arts, Art history; Architectural design; Performing 

arts studies (Musicology, Theater science, 
Dramaturgy); Folklore studies; 

 Studies on Film, Radio and Television; 
 6.5 มนุษยศาสตร์อื่น ๆ (Other humanities) 

แหล่งท่ีมา :  Revised field of Science and Technology (FOS) classification in the Frascati  
Manual (26-Feb-2007) 
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