แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2555 – 2559
จัดทําโดย

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

*********
บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
ภายในปี 2558 หรือในอีก 5 ปี ข้ างหน้ านี ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึงหมายรวมถึงประเทศไทย จะต้ อง
เข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ตามทีได้ มีประกาศจัดตังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ขึน
เพือให้ อาเซียนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอืนได้ เนืองจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้ มการจัดทํา
ข้ อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ทีเพิมมากขึน รวมทังการแข่งขันเพือดึงเงินลงทุนโดยตรงซึง
มีแนวโน้ มทีจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศอืนนอกภูมิภาคอาเซียนเหล่านีเป็ นปัจจัยสําคัญทีทําให้ อาเซียนต้ องเร่งรัดการ
รวมกลุ่มภายในเพือมุ่งไปสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้ าหมายให้ อาเซียนเป็ น ตลาดเดียวและ
ฐานการผลิตร่วมกัน การสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
และการบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจ ซึงหมายความว่าประเทศไทยจะต้ องเตรียมความพร้ อมในทุกๆด้ านเพือให้
สามารถก้ าวไปได้ พร้ อมกับประเทศอืนๆ และไม่เสียโอกาสในการแข่งขัน
การพั ฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่มาตรฐานนัน เป็ นเรืองพืนฐานทีสําคัญเรื องหนึงที
ประเทศไทยจะต้ องเร่งดําเนินการ ให้ เกิดขึน เพือป้ องกันการเสียโอกาสในการวิจัย พัฒนา และผลิต ยา สมุนไพร
วัคซีน และอาหาร ต่างๆทีสามารถจะแข่งขันได้ ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ปั จจุบันประเทศต่างๆทัวโลกต่าง
พัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จนได้ มาตรฐาน กัน แทบทังสิน ประเทศในอาเซียน หลายประเทศ อาทิ
เช่ น สิง คโปร์ ไต้ หวั น มาเลเซี ย อิน โดนี เ ซี ย ฯลฯ ต่ า งมีก ารพั ฒ นางานสัต ว์ เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ จ นได้
มาตรฐาน และยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนือง ประเทศเหล่านีมีการผลิตยา สมุนไพร วัคซีน ขึนได้ ในประเทศ
และสามารถส่งขายต่างประเทศได้ จากการทีประเทศเหล่านันมีนโยบายและลงทุนเพืองานสัตว์ทางวิทยาศาสตร์
อย่างจริงจัง
รั ฐบาลไทย มีนโยบายให้ หน่ วยงานทีรั บผิดชอบการพั ฒนาและผลิ ตยา สมุ นไพร วัคซีน และอาหาร
พัฒนาผลผลิตให้ สามารถแข่งขันได้ กบั สากลทังทางด้ านปริมาณ คุณภาพ และปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนและ
สัตว์เลียง และต้ องการพัฒนาให้ ประเทศมีความเป็ นเลิศทางด้ านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิต
อาหาร และนาโนเทคโนโลยี เพือนําไปสู่การแข่งขันได้ กบั สากลอย่างเข้ มแข็งและยังยืน สามารถช่วยตัวเองในการ
แก้ ไขปั ญหาจากการเกิดโรคระบาดของคนและสัตว์ได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง แต่การทีจะดําเนินการให้ ได้ ตาม
นโยบายทีกําหนดนี รัฐจะต้ องลงทุนให้ สถาบันต่างๆทีเป็ นหน่วยงานของรัฐพัฒนางานดังกล่ าวอย่างจริงจัง และ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และกํา กั บ ดู แ ลให้ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน ดํา เนิ น การพั ฒ นางานเลี ยงและใช้ สั ต ว์ ฯ ให้ ได้
มาตรฐานสากล เพือรองรับงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ และงานทดสอบ ให้ ได้ ผลงานทีถูกต้ อง แม่นยําปลอดภัยต่อ
การนําไปใช้ กบั มนุษย์และสัตว์ มีผลผลิตเป็ นทียอมรับของสากลและแข่งขันได้ กบั ผลผลิตจากนานาชาติ
ในช่วงทีผ่านมาตังแต่ปี 2550 รัฐได้ ให้ ความเห็นชอบให้ มีการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ของประเทศไทย ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 ซึง
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นับเป็ นระยะเริมต้ นของการพัฒนา โดยเน้ นการพัฒนาในเรืองของสถานที วัสดุอุปกรณ์ สัตว์ทดลอง บุคลากร
การวิ จั ย ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และการกํา กั บ ดู แ ล ซึ งเป็ นประเด็น หลั ก ทีเกี ยวข้ อ งกั บ การดํา เนิ น งานให้ ได้
มาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 3-4 ปี ทีผ่านมา แม้ ว่างานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จะ
ได้ เริมการพัฒนางาน ตามแผนกลยุทธ์แห่ งชาติฯ ไปบ้ างแล้ วก็ตาม แต่กเ็ ป็ นเพียงการพัฒนางานในระยะเริมต้ น
เนืองจากข้ อจํากัดหลายประการ ทําให้ การพัฒนางานเป็ นไปได้ ค่อนข้ างช้ า การพัฒนางานยังจําเป็ นต้ องดําเนินการ
ต่อเนืองต่อไปอีก
สถานภาพปัจจุบันของการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ในสถาบันต่างๆทัวประเทศ ในช่วง พ.ศ. 25502553 นัน พบว่า ได้ มีการเปลียนแปลงไปสู่การพัฒนาทีดีขึนในระดับหนึงเท่านัน ดังจะเห็นได้ จาก ทีสถาบันและ
หน่ วยงานโดยส่ วนใหญ่ ยังไม่ มีความพร้ อมทังสถานทีเลียงสัตว์ฯ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร การบริ หารจัดการ
รวมทังไม่มีเทคโนโลยีทจํี าเป็ นต่อการดําเนินงานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ให้ ได้ มาตรฐานสากล ทังนีเนืองจากความไม่
เข้ าใจถึงความจําเป็ นและความสําคัญของคุณภาพมาตรฐานของการเลียงและใช้ สตั ว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งาน
ผลิตชีววัตถุ งานผลิตและบริการสัตว์ และงานสอน ปั จจุบันนี มีประมาณ 7-8 สถาบัน ได้ ดาํ เนินการก่อสร้ าง
อาคารใหม่เพือให้ ได้ มาตรฐานสากล แต่ยังไม่มีแห่งใดทีเสร็จสมบูรณ์ ยังต้ องการวัสดุอุปกรณ์ หรือการปรับปรุง
แก้ ไขให้ ได้ มาตรฐาน เนืองจากได้ รับงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่ต่อเนือง ทําให้ มีปัญหาในการก่อสร้ างและการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทจํี าเป็ น นอกจากนี ในเรืองของ การผลิตและบริการสัตว์ทดลองทีมีคุณภาพ พันธุกรรม และ
สุ ข ภาพ หลากหลายชนิ ด สายพั น ธุ์ และปริ ม าณ นั นยั ง ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ได้
เช่ นเดียวกับเรื องของบุ คลากรก็ยังเป็ นปั ญหาอยู่ มากเนืองจาก ประเทศไทยยังไม่ มีสถานศึกษา ทีมีการปรั บ
หลักสูตรและเนือหาสาระวิชาให้ ทนั สมัย เพือผลิตบุคลากรทังสัตวแพทย์ผ้ ูชาํ นาญการ พนักงานเลียงสัตว์ทดลอง
นักวิจัยผู้ ใช้ สัตว์ทีมีความรู้ รวมทังขาดแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการ ยังไม่ มีงานวิจัย ทีเน้ นทางด้ านวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองทีสามารถรองรับความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนางานทางด้ านนี ขณะเดียวกันภาคธุรกิจ
เอกชนทีสนใจผลิตหรือให้ บริการวัสดุอุปกรณ์ในการเลียงและใช้ สัตว์ทมีี คุณภาพขึนภายในประเทศแม้ จะมีเพิม
มากขึน แต่กย็ ังน้ อยอยู่ รวมถึงยังขาดสถาปนิกและวิศวกรรมผู้ออกแบบและก่อสร้ างอาคารอาคารให้ เอือต่อการ
ควบคุมสภาพแวดล้ อม การป้ องกันการติดเชือ การเลียงสัตว์ทีเป็ นระบบและการป้ องกันการแพร่ กระจายของ
มลพิ ษ สารพิ ษ และเชื อโรคทีมาจากการเลี ยงและใช้ สัต ว์ ซึ งเป็ นปั จ จั ย หลั ก ในการเลี ยงสัต ว์ เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล
ประเทศต่ า งๆทังไกลและใกล้ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื อการพั ฒ นางานทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพมาเป็ นเวลานานแล้ ว และได้ ให้ ความสําคัญในการพัฒนาการเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ เข้ าสู่มาตรฐานสากล มีหน่ วยงานเลียงและใช้ สัตว์ฯ ทีได้ มาตรฐานสากลเพือใช้ ในงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานผลิตและบริการสัตว์ทดลอง ได้ อย่างต่อเนือง จึงเป็ นโอกาสให้ ประเทศต่างๆ
เหล่ านันได้ มีการพัฒนาผลงานทังงานวิจัย งานพัฒนาและผลิตยา สมุนไพร อาหารเสริม วัคซีน ทีแข่งขันได้ กับ
นานาชาติ และเป็ นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสัตว์เลียง
ในช่วงเวลาทีผ่านมา คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้
ดําเนินการกํากับการดําเนินการพัฒนางานสัตว์ทดลองของหน่วยงานต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติ
ว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 ผลจากการดําเนินงานในช่ วงทีผ่านมานัน ทําให้ หลาย
สถาบันได้ ดาํ เนินการปรับปรุงอาคารสถานทีเลียงสัตว์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ขึนมาบ้ างแล้ ว และทีสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ ได้ รับการรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้ สตั ว์ จาก AAALAC เมือเดือนมิถุนายน 2553 จากผลการ
ดําเนินงานนัน สรุปได้ ว่า การพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์ทีผ่านมา นันอยู่ในขันการดําเนินงาน ยังต้ องการการ
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พัฒนาให้ ต่อเนือง ดังนัน เพือให้ บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ การพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ในช่วงปี 2555-2559
จึงจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อเนืองจากแผนกลยุทธ์ว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 โดยยึด
หลักการของกลยุทธ์ทงั 6 กลยุทธ์ เพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ไปสู่มาตรฐานสากล และสามารถรองรับการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายการวิจัย พัฒนา และผลิตยา วัคซีน ขึนภายในประเทศได้ โดย“แผนกลยุทธ์แห่ งชาติ
ว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559” นีจะครอบคลุมสัตว์ทุกชนิดทีนํามาใช้
เพื องานทางวิทยาศาสตร์
และเพื อนําไปสู่การปฏิบัติอย่ างเป็ นรูปธรรม จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ดังนี
1. เห็นควรให้ มีการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วย
การพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 อันประกอบด้ วย 6 กลยุทธ์ทสํี าคัญ ดังนี
1) ปรับปรุงและพัฒนาการเลียงสัตว์ในหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้
มาตรฐานสากลเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ทังทางด้ านการแพทย์ การสาธารณสุข
และการเกษตร
2) สนั บสนุ นให้ มี การผลิ ตและบริ การสัตว์ เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ทีมีคุ ณภาพพั นธุ กรรมและ
คุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ์ และจํานวนได้ พอเพี ยงตามความต้ องการของผู้ใช้ ในทุกรูปแบบเพือ
รองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ
3) พัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรรวมทังเนือหาสาระวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้ องการในการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล
4) สนับสนุนให้ มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สัตว์ และวัสดุท้องถิน เป็ นวัสดุเลียง
สัตว์ทมีี คุณภาพ และเป็ น animal model สําหรับงานวิจัยเพือแก้ ไขปัญหาโรคประจําท้ องถินและโรคอุบัติใหม่
5) ส่งเสริมให้ ธุรกิจเอกชนสนใจผลิตสินค้ าเพือการเลียงและใช้ สตั ว์ฯหรือนําสินค้ าทีได้ มาตรฐาน
คุณภาพมาบริการให้ มากขึน และส่งเสริมให้ มีการลงทุนเพืออุตสาหกรรม ยา อาหาร อาหารเสริม และวัคซีน ทีได้
มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันได้ กบั นานาชาติ ลดการนําเข้ าและเพิมการส่งออก
6) กํา กับ ดู แ ลการเลี ยงและใช้ สัต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน สอดคล้ อ งกับ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการใช้
วิธกี ารอืนทดแทนการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับสากล รวมทังการประสานงานกับนานาชาติ
เพือการยอมรับของสากล
2. เห็นควรแต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึงมี
องค์ประกอบและหน้ าทีตามทีเสนอมา และมอบหมายให้ รับผิดชอบกํากับดูแลการการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์
แห่ งชาติฯ และพิ จารณาแผนพัฒนางานเลียงและใช้ สัตว์ฯ ของหน่ วยงานต่ างๆเพือให้ ข้อเสนอแนะแก่สาํ นัก
งบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี แก่หน่วยงานต่างๆทีเสนอแผนพัฒนางานฯและเสนอขอตัง
งบประมาณ พร้ อมทัง และติดตามประเมินผลการพัฒนางานฯของหน่ วยงานต่ างๆ โดยมีสาํ นักงานเลขานุ การ
คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เป็ นหน่วยงานดําเนินการ
3. เห็นควรให้ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาตินาํ กรอบกลยุ ทธ์แห่ งชาตินี
ผนวกเข้ ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11
********************
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แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2555-2559
บทที 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั รัฐมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีน ยา สมุนไพร ขึนภายใน
ประเทศ เพือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพือการพัฒนาสู่สงั คมทีเข้ มแข็งและมีดุลยภาพ สู่การพัฒนา
ทียังยืน ภายใต้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นให้ คนมีสขุ ภาพชีวิตทีดี มีการสร้ างความพร้ อมและพัฒนาความ
เข้ มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเน้
ี นการพัฒนานวัตกรรมและการปรับใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถินได้ อย่าง
เหมาะสม
ในช่วงเวลาทีผ่านมา รัฐได้ มีมติเห็นชอบให้ ดาํ เนินการพัฒนางานสัตว์ทดลอง ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่า
ด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. (2550-2553) 2551-2554 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิง
ทางด้ านสาธารณสุข เพื อให้ ประชาชนได้ อยู่ ดีกินดี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ ต้ องอาศัยการ
พั ฒนาการวิ จัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ ชีว ภาพ เพื อให้ เกิดองค์ความรู้ทางด้ านชี ววิ ทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
เพือทีจะนํามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับท้ องถินและเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยเป็ นประเทศในเขตร้ อน
จึงมีโรคหลายชนิดทีเกิดขึนจําเพาะในเขตร้ อน ซึงนักวิจัยไทยยังไม่สามารถทํางานวิจัยเพือแก้ ปัญหานีได้ เองใน
ประเทศไทย ทังนีเนืองมาจากการขาดแคลนปัจจัยพืนฐานต่างๆ เช่น สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
ี มาตรฐาน
สถานทีเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือทําการวิจัยทีได้ มาตรฐาน เป็ นต้ น ซึงปัจจัยเหล่านีมีความสําคัญต่อ
ความแม่นยําของผลงานวิจัยและความน่าเชือถือของผลงาน การทีประเทศไทยขาดแคลนปั จจัยพืนฐานดังกล่าว
ทําให้ ผลงานวิจัยทางด้ านชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทีอาจนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์และปลอดภัยกับคนไทยอย่างแท้ จริงนันมีน้อยมาก ในขณะนี
ถึงแม้ ขณะนีประเทศไทยจะมีการวิจัยยา อาหาร และวัคซีน ทีได้ ผลเป็ นทีน่าพอใจในระดับหนึง แต่
ผลงานวิจัยเหล่านันมักจะไม่มีการทดสอบทีจะทําให้ มนใจได้
ั
ว่า ยา อาหาร หรือวัคซีน เหล่านัน มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค ทังนีเพราะประเทศไทยยังไม่มีสตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
ี มาตรฐานคุณภาพ และไม่มีการเลียง
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ อยู่ดีกนิ ดีได้ ตามมาตรฐานทีกําหนด
เพือทีจะทําให้ ได้ ผลการวิจัยและผลการ
ทดสอบทีมีความถูกต้ อง แม่นยํา และเชือถือได้ รวมทังยังขาดแคลนบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ในเรือง
ของการเลียงและการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ
ทีจะทําให้ การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์เป็ นไปตามระบบและมาตรฐานสากลอีกด้ วย
ตามมาตรฐานสากลทีกําหนด สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทนํี ามาใช้ ในการวิจัยหรือการทดสอบนันต้ อง
เป็ นสัตว์ทได้
ี รับการควบคุมและเลียงดูอย่างต่อเนือง มีมาตรฐานทังทางด้ านพันธุกรรม สุขภาพ และวิธกี ารเลียง
ตามทีกําหนดไว้ เพือทีจะมันใจได้ ว่าผลงานทีได้ รับจากการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์นัน จะเหมือนกันทุก
ครัง ซึงจะทําให้ เกิดความแม่นยําของผลงาน เป็ นทียอมรับ สมควรทีจะพิจารณานําไปใช้ พัฒนาในเชิง
อุตสาหกรรมต่อไป เช่นเดียวกับวัคซีนทีมีการผลิตออกมานันก่อนทีจะปล่อยออกสู่ท้องตลาด ต้ องการการทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยทีให้ ผลแม่นยําเพือทีจะมันใจได้ ว่าเมือนําไปใช้ จะไม่เป็ นโทษต่อชีวิตของ
ประชาชนหรือสัตว์
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งานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุใดๆก็ตามทีใช้ สตั ว์ทไม่
ี ได้ มาตรฐานคุณภาพทางพันธุกรรม มี
การเลียงสัตว์โดยไม่มีการป้ องกันการติดเชือและไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมในห้ องเลียงสัตว์ เช่นทีเป็ นอยู่
โดยทัวไปในประเทศไทยในปัจจุบนั นัน นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนและสัตว์แล้ ว ยังถือได้ ว่ากระทําผิดต่อจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์สากลอีกด้ วย จากการทีไม่สามารถจัดการให้ สตั ว์
ได้ มีสวัสดิภาพทีดี และการทีปล่อยให้ สตั ว์ต้องสละชีวติ ไปโดยเปล่าประโยชน์จากการทีไม่สามารถนําผลงานมาใช้
ประโยชน์ได้
ดังนัน ตราบใดทีประเทศไทยยังต้ องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยใช้ ผลงานวิจัยของ คนไทย
จากงานวิจัยทางชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพือนําไปประยุกต์ใช้ ในการผลิตอาหาร
อาหารเสริม ยา สมุนไพร แอนตีซีรัม และวัคซีนป้ องกันโรค ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ทใช้
ี ทางการแพทย์ เพือการ
นําไปสู่การมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวิตทีดีของคนไทย มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผลงานวิจัยเหล่านันขึนเองใน
ประเทศ โดยไม่ต้องอาศัยการนําเข้ าจากต่างประเทศและสามารถส่งเป็ นสินค้ าออกสู่ต่างประเทศด้ วยแล้ ว ประเทศ
ไทยมีความจําเป็ นต้ องพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทังทางด้ านการผลิต การเลียงและการ
ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพสากล
ตลอดจนพัฒนาการใช้ สตั ว์ให้ เป็ นไปตาม
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ อย่างเร่งด่วนและต่อเนือง เพือหวังผลในการแข่งขันทางการค้ าของผลผลิตในตลาดโลก
ทังในเรืองอาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร แอนตีซีรัม และวัคซีนป้ องกันโรค แต่ถ้าหากปล่อยให้ มีสภาพเช่นนี
อยู่ต่อไปโดยไม่มีการพัฒนาให้ ได้ มาตรฐานแล้ ว นอกจากประเทศไทยจะต้ องนําเข้ าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านีจาก
ต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนืองทําให้ สญ
ู เสียเงินตราออกนอกประเทศแล้ ว ยังจะสูญเสียงบประมาณทีลงไปแต่ละปี
ในเรืองนีโดยไม่สามารถนําผลงานมาใช้ ประโยชน์ได้ และอาจมีปัญหาในการเข้ าสู่ระบบการค้ าโลก ซึงในปัจจุบนั มี
การกําหนดข้ อกติกาต่างๆ ทีใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการยอมรับหรือไม่รับสินค้ า มีการนําปัญหาความไม่มีมาตรฐานใน
เรืองต่างๆของประเทศคู่ค้ามาเป็ นข้ ออ้ างในการกีดกันการค้ า โดยเฉพาะอย่างยิงการเลียงและใช้ สตั ว์ในงานวิจัย
งานทดสอบ
อย่างไม่ได้ มาตรฐานมักถูกยกมาเป็ นข้ ออ้ างในการกีดกันสินค้ าทังทีเกียวข้ องและไม่เกียวข้ อง
นอกจากนียังจะเป็ นผลให้ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนางานทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพและ
อุตสาหกรรมยาได้ อกี ด้ วย
การทีสถานภาพของการผลิตและการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันต่างๆทีมีการใช้ สตั ว์
เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในประเทศไทยยังอยู่ในสภาพทีไม่ได้ มาตรฐานสากล
เนืองจากผู้บริหารทุกระดับไม่เข้ าใจและไม่เห็นความสําคัญของงานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ซึงเป็ นงาน
พืนฐานของการพัฒนางานทีสําคัญต่างๆทังทางด้ านอุตสาหกรรมอาหาร ยา สมุนไพร วัคซีน ฯลฯ ทําให้ ไม่ได้ รับ
งบประมาณเพียงพอเพือการดําเนินงานจึงประสบปัญหามากมายในการดําเนินงานและพัฒนา ทังทางด้ าน แหล่ง
ผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานทีเลียง บุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ วัสดุอปุ กรณ์และครุภัณฑ์ทใช้
ี ในการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนขาด
แคลนความรู้ในการเลียงและการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของนักวิจัยผู้ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ปัญหาเหล่านีจําเป็ นต้ องแก้ ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนือง
เพือทีจะสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย
แผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ นีจึงมุ่งเป้ าไปทีการแก้ ไขปัญหาต่างๆดังทีกล่าวมาแบบบูรณาการ เพือการพัฒนา
ความเข้ มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้ านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของหน่ วยงาน
ต่างๆและสถาบันการศึกษาทีมีการสืบสายพันธุ์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การเพาะขยายพันธุ์และการบริการ
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการใช้ สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ทังนีเพือ
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พัฒนางานผลิ ต งานเลี ยงและใช้ สัตว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ ได้ มาตรฐานสากล เพื อให้ ผลงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน มีความถูกต้ อง แม่ นยํา ได้ มาตรฐาน เป็ นทียอมรับของสากล สามารถ
ี นประโยชน์ต่อประชาชนและนํารายได้ เข้ าสู่ประเทศ
แข่งขันได้ กบั นานาชาติ และเป็ นพืนฐานให้ เกิดผลิตภัณฑ์ทเป็
ได้ อย่างจริงจังต่อไป
1.2 ความหมาย

สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง สัตว์ทุกชนิดทีนํามาใช้ ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ
และงานสอน รวมทังสัตว์ทนํี ามาสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุแ์ ละเลียงให้ ได้ พันธุกรรมคงที เพือใช้ ในงานดังกล่าว
ซึงในแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯนี จะใช้ คาํ ว่า “สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” เพือความกะทัดรัดของถ้ อยคํา
งานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน
ผูเ้ ลียง หมายถึง ผู้ททํี าหน้ าทีเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ผูใ้ ช้ หมายถึง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษาทีปฏิบัติการกับสัตว์
หัวหน้าหน่วยสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หัวหน้ าผู้ควบคุม และบริหารงานเลียงและควบคุม
การใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการกํากับและดูแล หมายถึง คณะกรรมการทีแต่งตังโดยสถาบันทีมีการเลียงและการใช้ สตั ว์
มีหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน “จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ”
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บทที 2 สถานภาพการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
2.1 สถานภาพสากล
2.1.1 สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เกือบทุกปี นักวิจัยทีได้ รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ นัน จะเป็ นผู้ทได้
ี ใช้
สัตว์ในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของสัตว์ทดลอง ทีมีความจําเป็ นสําหรับการดําเนิน
งานวิจัยเพื อผลงานวิจัยทีนํา ไปสู่การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิต และ/หรื อความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการ มนุ ษ ย์ไ ด้ รับ
ประโยชน์อย่างมากมายจากงานวิจัยทีใช้ สตั ว์เพือแสวงหาความรู้ทนํี าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้สาํ คัญๆที
ได้ รับจากการศึกษากับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เช่น
o ทําให้ ร้ ูถึงโครงสร้ างและหน้ าทีของส่วนประกอบต่ างๆในร่ างกายซึงรวมถึงเซลล์ เนือเยือ และ
อวัยวะต่างๆ
o ทําให้ ร้ ถู งึ การตอบสนองของส่วนประกอบของร่างกายทีมีต่อเชือโรคหรือสิงแปลกปลอมทีเข้ าสู่ร่างกาย
o ได้ ร้ วู ่าจุลินทรีย์ เชือรา พืช หรือสารเคมีชนิดใดให้ คุณ ให้ โทษ แก่ร่างกาย มีกลไกอย่างไรในการให้
คุณและให้ โทษ ชนิดใดควรนํามาทําเป็ นอาหาร อาหารเสริม และยารักษาโรค
o ได้ ร้ วู ่าสัตว์ชนิดใดเหมาะสมทีจะนํามาใช้ ในการศึกษาโรคใดโรคหนึงโดยเฉพาะ
o ได้ ร้ ูว่าสัตว์ชนิดใดเหมาะสมทีจะนํามาใช้ ในการผลิ ตแอนตีเซรั มเพื อใช้ ในการวินิจฉั ยโรคและ
นํามาใช้ ในการรักษาโรค
o ได้ ร้ วู ่าสัตว์ชนิดใดเหมาะสมทีจะนํามาใช้ ผลิตวัคซีนป้ องกันโรค
o ได้ เรียนรู้ว่าการพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ด้วยเทคโนโลยีททัี นสมัยอาจนําไปสู่การป้ องกันโรคและ
การรักษาโรคบางโรคซึงยังไม่มีสตั ว์ชนิดใดทีเหมาะสมเพือการแก้ ไขปัญหานีได้
o ได้ เรียนรู้ถงึ วิธกี ารเปลียนหรือปลูกถ่ายเนือเยือหรืออวัยวะให้ แก่ผ้ ูป่วยได้ โดยไม่เป็ นอันตราย
o นอกจากนันสัตว์ยังถูกนําไปใช้ ในเชิงฝึ กปฏิบัติทางศัลยกรรมตกแต่ง การตัดต่อเส้ นเลือด กระดูก
การผ่าตัดหัวใจ การทํา microsurgery หลากหลายชนิดโดยแพทย์และสัตวแพทย์ เป็ นต้ น
o การศึกษา stem cell เพือการรักษาโรค
o ฯลฯ
กระบวนการทางความรู้เหล่ านี ได้ ถูกนํามาถ่ ายทอดเป็ นตําราเรี ยนทางด้ านการแพทย์ สัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และถูกนําไปใช้ ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การผลิตยารักษาโรค อาหารเสริม และ
วัคซีนป้ องกันโรค ซึงเป็ นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เนืองจากยา สมุนไพร อาหารเสริม วัคซีน สารเคมี หรือเครืองสําอาง อาจมีผลข้ างเคียงทีเป็ นอันตราย
ต่อผู้ใช้ ได้ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนําให้ มีการวิจัยและการทดสอบอย่างรอบคอบตามกระบวนการทีกําหนดโดย
องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการกําหนดให้ มีการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์กบั สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จนได้ ผลทีชัดเจนแล้ วว่าปลอดภัย ก่อนแล้ วจึงจะนําไปทดสอบกับคนใน
ขันต่อไป ประเทศทีมีการควบคุมการผลิตยา วัสดุทางการแพทย์ อาหาร อาหารเสริม เครืองสําอาง และวัคซีนอย่าง
เข้ มงวดกวดขันจึงมีการใช้ สตั ว์ในแต่ละปี เป็ นจํานวนมาก
ผลงานทีได้ รับจากการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นผลงานทีมีคุณค่ าอย่ างยิงต่ อวงวิชาการ
ทางด้ านการแพทย์เป็ นอย่างยิง จะเห็นได้ จากผลงานของผู้ทได้
ี รับรางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เกือบ
ทุกปี จะเป็ นผลงานจากการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์แทบทังสิน ทังนี ผลงานทีจะนําไปประยุกต์ใช้ กบั คนได้
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นันจะต้ องผ่านการศึกษาวิจัย หรือทดสอบโดยใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จนมันใจว่าถูกต้ องปลอดภัยแล้ ว
เท่านัน
สัตว์ทถูี กนํามาใช้ ในงานวิจัยมีหลากหลายชนิด ทัง ปลา กบ นก หนู ไก่ สุนัข แมว หมู ม้ า วัว ลิง และ
ฯลฯ แต่สตั ว์หลักๆทีสําคัญต่อการวิจัยในยุคปัจจุบันคือ หนูเมาส์ หนูแรท หนูตะเภา และกระต่าย เนืองจากสัตว์
เหล่ านีเป็ นสัตว์ขนาดเล็ก จึงสามารถนํามาเลียงให้ อยู่รอด ทําการสืบสายพันธุ์ และเพาะขยายพันธุ์ได้ ในพืนที
จํากัด จนเกิดเป็ นศาสตร์ขึนมาอีกแขนงหนึงเรียกว่า วิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หรือ Laboratory
Animal Science เพือศึกษากระบวนการและวิธีการต่างๆในการสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ และการเลียง
สัตว์ให้ ได้ สัตว์ทีได้ มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม มาตรฐานคุณภาพสุขภาพ และมาตรฐานการเลียงทีสามารถ
ควบคุมให้ คงทีได้ ในพืนทีทีจํากัด เพือความแม่นยําของผลงานทีใช้ สัตว์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความจําเป็ นต้ องใช้ สตั ว์เพือวิจัยโรค วิจัยยา และวิจัยวัคซีน เพือผลิตยาและวัคซีน ในการแก้ ไขปั ญหา
โรคต่างๆทีคุกคามชีวิตของมนุษย์และสัตว์เลียง เป็ นผลให้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้ านสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์เจริญก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็วถึงขันพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ได้ โดยการ cloning, knockout gene และ
transgenic สามารถพัฒนาวิธกี ารเลียงสัตว์ได้ ถึงระดับการเลียงให้ ปลอดเชือ (germ free) และระดับปลอดเชือ
จําเพาะ (specified pathogen free) ด้ วยครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทสามารถควบคุ
ี
มสภาพแวดล้ อมทีจําเป็ นต่อ
การเลียงสัตว์ (อุณหภูมิ ความชืน การถ่ายเทอากาศ แสง เสียง และกลิน) เพือให้ สตั ว์ได้ อยู่ดีกนิ ดี มีสขุ ภาพดี ไม่
เครียด ไม่ติดเชือ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ไม่ให้ สตั ว์เครียด หรือเจ็บปวดจากวิธีการต่างๆทีใช้ ในการจับ
สัตว์ การให้ สาร การเก็บตัวอย่าง การสลบสัตว์ และการทําให้ สตั ว์ตายอย่างสงบ
ความก้ า วหน้ า ดั ง กล่ า วเป็ นผลมาจากวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทีทัน สมั ย ในการวิ จั ย ทางด้ า น
พันธุกรรมและเป็ นผลมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีททัี นสมัยในการก่อสร้ างอาคารและการคิดค้ นประดิษฐ์
ครุภัณฑ์แ ละวั สดุ อุปกรณ์ใ นการป้ องกัน การติ ด เชื อ และการควบคุ ม สภาพแวดล้ อม ทีมีประสิทธิภ าพยิงขึน
ตลอดจนการปรับปรุงสาระวิชาและหลักสูตรวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงในระดั
ั
บมหาวิทยาลัย
และอาชีวศึกษาเพือสร้ างบุคลากรให้ มีความรู้และประสบการณ์ทก้ี าวทันต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี
2.1.2 การต่อต้านการใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
การต่อต้ านการใช้ สัตว์เป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนคู่ขนานเรือยมากับการใช้ สัตว์ ในงานวิจัยตังแต่อดีตถึง
ี
ปัจจุบัน กลุ่มต่อต้ านหรือองค์กรเอกชนทีต่อต้ านมีแนวคิดในเชิงพิทกั ษ์อสิ รภาพของสัตว์ โดยถือว่าสัตว์มีสทิ ธิทจะ
อยู่อาศัยและหากินตามธรรมชาติของสัตว์ มนุษย์ไม่มีสทิ ธิทีจะนําสัตว์มากักขังทรมานหรือทําให้ สตั ว์บาดเจ็บ
การต่ อต้ า นการใช้ สัต ว์ ในงานวิจัยส่วนใหญ่ เกิด ขึนจากการทีนั กวิ จัยหรื อหน่ วยงานทีใช้ สัตว์ไ ม่ ใ ห้
ความสําคัญต่ อชีวิตสัตว์ ไม่ สนใจทีจะหาวิธีการเลียงสัตว์ให้ สัตว์ได้ กินดี อยู่ ดี ไม่ เครียด และไม่ สนใจว่ าจะใช้
วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์อย่ างใดทีจะไม่ ทาํ ให้ สัตว์ต้องเจ็บปวด ทรมาน ไม่ สนใจว่ าการนําสัตว์มาใช้ นันมีความจํา
เป็ นมากน้ อยเพียงใด ไม่สนใจว่าจะมีวิธีการอืนทีดีกว่าหรือดีเท่ากับการใช้ สัตว์หรือไม่ ไม่สนใจว่าชนิดสัตว์ สาย
พันธุ์สัตว์ทีนํามาใช้ ถูกต้ องกับเรืองทีจะนํามาศึกษาหรือไม่ และสัตว์นันมีคุณสมบัติทางพันธุกรรม และสุขภาพ
อย่างไร อายุ เพศ และจํานวนเท่าใดจึงจะทําให้ ได้ รับผลงานทีถูกต้ องแม่นยํา และไม่สนใจว่างานวิจัยทีทําอยู่นันจะ
ซําซ้ อนกับงานทีผู้อนทํ
ื าไว้ แล้ วซึงจะทําให้ เกิดการสูญเปล่าของชีวิตสัตว์หรือไม่
ั
ทําการต่อต้ านใน
การใช้ สตั ว์ในงานวิจัยจึงเป็ นประเด็นทีองค์กรเอกชนดังกล่าวซึงมีเครือข่ายอยู่ทวโลก
ทุกรูปแบบทังวิธกี ารผ่านสือมวลชน ทีวี เอกสาร การก่อม๊อบ และอาจรุนแรงถึงขันทําร้ ายนักวิจัย และเข้ าทําลาย
สถานทีเลียงสัตว์
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องค์กรระดับนานาชาติ (International Council for Laboratory Animal Science, ICLAS) ซึงเป็ น
องค์กรทีส่งเสริมให้ มีการเลียงและการใช้ สตั ว์อย่างถูกต้ องในงานวิจัย ได้ เรียกร้ องให้ นักวิจัยสนใจในวิธีการเลียง
และการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ถูกต้ อง ให้ สัตว์ได้ อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ และ
ไม่ให้ สัตว์ต้องเจ็บปวด หรือทรมาน จากวิธีการทีใช้ ปฏิบัติกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และได้ เรียกร้ องให้
มีค วามเข้ ม งวดกวดขัน ให้ น ัก วิจ ัย ต้ อ งรายงานวิธ ีก ารเลี ยง และวิ ธีก ารใช้ สัต ว์ ใ นการตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย ใน
วารสารวิชาการต่างๆ
การต่อต้ านทีไม่มีข้อยุติ และความผิดพลาดในผลงานจากการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทเกิ
ี ดขึน
บ่อยครัง เป็ นผลให้ The Council of International Organization of Medical Sciences (CIOMS) ซึงเป็ นองค์กร
หนึงของยูเนสโก จัดประชุมปรึกษาหารือกันระหว่ างผู้เลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้ สัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ และผู้ต่อต้ านการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ หลายครัง และในปี พ.ศ. 2528 ได้ มีผลสรุปเป็ น
เอกสารคู่มือชือ International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals โดยเรียกร้ อง
ให้ ทุกประเทศทีใช้ สัตว์นาํ ไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ศาสนา และสังคมของแต่ ละประเทศ และ
เรียกร้ องให้ ทุกประเทศมีจรรยาบรรณ และ/หรือกฎหมาย ขึนมากํากับและดูแลให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติทแต่
ี
ละประเทศได้ กาํ หนดขึน
CIOMS Guidelines นีนับเป็ นจุ ดเริมต้ นของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้ าน
วิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ก้าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ว โดยทีประเทศทีให้ ความสําคัญกับ CIOMS
Guidelines ทังในยุโรป อเมริกา และเอเซีย ต่างก็เร่งทํากฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติ ทีเกียวข้ องกับ
การเลียงและการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการกํากับดูแลทีเข้ มข้ น เป็ นผลให้ มีการพัฒนาเนือหาสาระ
วิ ช า และหลั ก สูต รทางด้ า นวิท ยาศาสตร์ สัต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ขึ นมารองรั บ สอดคล้ อ งกับ กฎหมาย
ี ในการเลียง
จรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติทกํี าหนดขึน และมีการพัฒนาสถานที ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทใช้
สัตว์โดยภาคธุรกิจเอกชน ทําให้ มีการพัฒนางานไปอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ
เป็ นทีน่ า สังเกตว่ า ประเทศทีมีกฎหมาย จรรยาบรรณและการกํา กับดู แลทีกระทํา กัน อย่ า งจริ งจัง
นอกจากจะตีกรอบให้ มีการเลียงและการปฏิบัติต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เป็ นไปอย่างถูกต้ องแล้ ว ยังเป็ น
ผลให้ ได้ รับผลงานทีแม่นยํา และสากลยอมรับมากขึน และยังส่งผลให้ มีการพัฒนางานวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่ างต่อเนือง โดยเฉพาะทางด้ านการพัฒนาพันธุกรรมสัตว์เพือให้ เหมาะสมเป็ น
animal model เฉพาะโรค เฉพาะทาง การสืบสายพันธุ์ และการอนุรักษ์สายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สตั ว์ที
พัฒนาพันธุไ์ ด้ การพัฒนาวิธกี ารขนส่งเพือให้ สตั ว์ไม่เครียดหรือได้ รับเชือระหว่างขนส่ง การพัฒนาอาคารสถานที
และวัสดุอุปกรณ์เพือให้ สตั ว์ได้ อยู่ดีกนิ ดี ไม่เครียด มีสขุ ภาพดี และไม่ติดเชือ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ
ของคนเลียง และสภาพสิงแวดล้ อมภายนอกอาคาร การพัฒนาวิธีการทีใช้ ตรวจสอบคุณภาพพันธุกรรม และ
คุณภาพสุขภาพของสัตว์ได้ อย่างแม่นยํา การพัฒนาวิธกี ารจัดการการเลียงสัตว์ให้ เป็ นระบบในการป้ องกันการติด
เชือ และการควบคุมสภาพแวดล้ อม
ทีน่ าสังเกตอีกประการหนึง คือ ในเวทีการค้ าโลก ปั จจุ บัน ประเทศทีไม่ มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare Act) หรือกฎหมายป้ องกันการทรมานสัตว์ (Animal Cruelty Act) มักถูกนํามาใช้ เป็ นประเด็น
ในการต่อต้ าน และกีดกันการค้ าระหว่างประเทศ
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2.1.3 มาตรฐานสากลในการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
CIOMS ประกาศให้ มี International Guiding Principles for Biomedical Research Involving
Animals ขึนเมือปี พ.ศ. 2528 โดยมีเนือหาทีจัดได้ ว่าเป็ นต้ นแบบของมาตรฐานสากลในการเลียงและใช้ สตั ว์ใน
งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ ของหลายๆประเทศทังในทวีป อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเซีย ได้
นํามาใช้ เป็ นหลักในการจัดทําแนวทางปฏิบัติ (Guidelines) หรือ จรรยาบรรณ (Ethics) ทีคล้ ายคลึงกัน แม้ ว่า
ขณะนีจะมีการปรับปรุงแก้ ไขเพิมเติม ก็ตามแต่เนือหาหลักๆ ทีเป็ นประเด็นสําคัญ คือ
2.1.3.1 การใช้ สัตว์เพื องานทางวิท ยาศาสตร์ ต้ องมีเหตุผลทีแสดงได้ ว่า เป็ นการศึกษาทีจะ
นําไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ หรือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เมือไม่มีทางเลือกอืนทีดีกว่าหรือดีเท่า
2.1.3.2 การใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเลือกชนิดสัตว์ ทีมีคุณภาพพั นธุกรรมและ
สุขภาพ และมีคุณสมบัติทางเพศ อายุ นําหนัก ให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ในจํานวนทีน้ อยทีสุด
เท่าทีหลักสถิติยอม รับในความแม่นยํา
2.1.3.3 การใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเลียงสัตว์ให้ ได้ อยู่ดี กินดี สัตว์ต้องได้ รับการ
ป้ องกันการติดเชือ และการจัดสภาพแวดล้ อมทีนําไปสู่การมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่เครียด และไม่ติดเชือ
2.1.3.4 การใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องมีการปฏิบัติกับสัตว์โดยไม่สร้ างความกดดัน
ความเจ็บปวด และความเครียดแก่สตั ว์ วิธกี ารปฏิบัติทสร้
ี างความเจ็บปวดให้ กบั สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้อง
มี วิ ธีก ารทีจะบรรเทาความเจ็บ ปวดทีเป็ นทียอมรั บ ในวงการสัต วแพทย์ กรณีทีมีก ารผ่ า ตัด สัต ว์เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ต้องวางยาสลบทุกครัง โดยต้ องระบุรายละเอียดวิธกี ารระงับความเจ็บปวดไว้ ในโครงการอย่างชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
2.1.3.5 เมือสินสุดการทดลอง หรือเมือสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ป่วยหรือได้ รับบาดเจ็บจน
ไม่สมารถรักษาได้ ต้ องจัดการให้ สตั ว์ตายอย่างสงบ
2.1.3.6 สถาบันหรือหน่วยงานใดทีมีการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องมีคณะกรรมการ
เพือกํากับดูแลการเลียงและการใช้ สัตว์ให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับสัตว์
และมีสัตวแพทย์ทมีี ความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
เป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบหน่วยเลียงสัตว์
2.1.3.7 ผู้ใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเสนอโครงการให้ คณะกรรมการกํากับและดูแล
การเลียงและการใช้ สตั ว์ของหน่วยงานหรือสถาบันนัน พิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ การเปลียนแปลงในส่วนใด
ของโครงการก็ตามต้ องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนทุกครัง และในกรณีทผูี ้ ใช้ สัตว์เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการกํากับและดูแลฯ ผู้ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องไม่มีส่วนร่ วมในการพิจารณาโครงการของ
ตน
2.1.3.8 คณะกรรมการกํากับและดูแลการเลียงและการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของ
หน่วยงานหรือสถาบัน ต้ องกําหนดมาตรฐานวิธกี ารปฏิบัติ (Standard Operation Procedures, SOPs) ในการเลียง
สัตว์ การใช้ สัตว์ และการให้ บริการแก่ผ้ ูใช้ สตั ว์ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สัตว์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
กับสัตว์
2.1.4 แหล่งผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ี มีกระดูกสันหลัง ไปจนถึง
สัตว์ทถูี กนํามาใช้ ในงานวิจัยมีหลากหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ตังแต่สตั ว์ทไม่
สัตว์มีกระดูกสันหลังทีเลียงลูกด้ วยนม ขึนอยู่กบั คุณสมบัติทางพันธุกรรมของสัตว์ ลักษณะของงานวิจัย วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของงาน สําหรับสัตว์ทถูี กนํามาใช้ ในงานทดสอบหรืองานผลิตชีววัตถุต้องเป็ นสัตว์ทมีี การวิจัยและได้ ผล
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งานยืนยันมาแล้ วชัดเจนว่าเหมาะสมทีจะนํามาใช้ เพือการนัน เพือให้ ได้ ผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีต้ องการ
ทดสอบ หรือผลิตชีววัตถุทต้ี องการจะผลิต ดังนันชนิดและสายพันธุส์ ตั ว์ทถูี กนํามาใช้ ในงานผลิตชีววัตถุ และงาน
ทดสอบจึงไม่หลากหลายเหมือนเช่นในงานวิจัย
เพือให้ งานวิจยั ได้ ผลถูกต้ อง แม่นยํา และไม่มีตัวแปร ทีจะมีผลต่อผลงานวิจัย นักวิจยั ต้ องการสัตว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ทมีี คุณสมบัติทางพันธุกรรมทีคงที มีเพศ อายุ นําหนัก และมีสขุ ภาพแข็งแรง เหมือนเดิมทุกครัง
ทีใช้ สตั ว์ในงานเดียวกัน และมีปริมาณทีเพียงพอต่อการใช้ ในแต่ละครังเพือจะได้ นาํ ไปสู่ผลงานทีถูกต้ องแม่นยําตาม
หลักสถิติอกี ด้ วย
ดังนัน งานวิจยั งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอนใดๆก็ตามทีใช้ สตั ว์ และต้ องการผลงานที
แม่นยําและเป็ นทียอมรับของสากล จําเป็ นต้ องใช้ สตั ว์จากแหล่งผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีสามารถให้ บริการ
สัตว์ตามข้ อกําหนดดังกล่าวได้ อย่างต่อเนือง
การผลิตสัตว์ทได้
ี มาตรฐานคุณภาพเพือบริการสําหรับงานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องมีการเลียงด้ วยระบบ
อนามัยเข้ ม (Strict Hygienic Conventional หรือ Clean Conventional) และ/หรือระบบปลอดเชือจําเพาะ (Specified
Pathogen Free) และ/หรือ ระบบปลอดเชือสมบูรณ์ (Germ Free) โดยต้ องมี
- หลักฐานการตรวจสอบสุขภาพและความปลอดเชือ (Health and Microbial monitoring) อย่างต่อเนือง
- หลักฐานการสืบสายพันธุส์ ตั ว์ ด้ วยวิธกี ารสืบสายพันธุส์ ตั ว์ outbred, inbred หรือ mutant ให้ ได้ สายพันธุ์
สัตว์ทคงที
ี
- หลักฐานการตรวจสอบพันธุกรรม (Genetic Monitoring) อย่างต่อเนืองทุกรุ่นของการสืบสายพันธุ์
- การจัดการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ให้ ได้ เพศ อายุ นําหนัก และจํานวนตามทีผู้ใช้ ต้องการ โดยไม่ให้ เกิดการ
สูญพันธุ์ หรือการเสียคุณภาพพันธุกรรม
ปัจจุบนั สถานทีดําเนินงานวิจัย งานทดสอบ และงานผลิตชีววัตถุ โดยส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆนันจะไม่ทาํ
การผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ขนเองภายในหน่
ึ
วยงาน เว้ นแต่หน่วยงานทีมีการใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์จาํ นวนมากอย่างต่อเนือง และเป็ นหน่วยงานทีมีการใช้ สตั ว์จาํ เพาะชนิดหรือสายพันธุเ์ ป็ นระยะเวลานาน
ทังนีเนืองจากเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปว่าการผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพนอกจากต้ อง
ใช้ สถานที และบุคลากรจํานวนมากแล้ ว จะต้ องใช้ งบประมาณลงทุนสูงแล้ ว ยังต้ องใช้ งบประมาณดําเนินการสูงอีก
ด้ วย ปัจจุบันมีธุรกิจการผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือบริการให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ซึงช่วยให้ นักวิจัยสามารถ
เลือกใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีี คุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพได้ ตามทีต้ องการ ธุรกิจนีได้ รับความ
นิยมมากทังใน ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเซีย
2.1.5 การทดสอบคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ (Quality Assessment)
สัตว์ทนํี ามาใช้ ในงานวิจัยต้ องเป็ นสัตว์ทมีี คุณภาพดี ปลอดเชือ และมีพันธุกรรมคงที ดังนัน การตรวจสอบ
สุขภาพและความปลอดเชือ (Health and Microbial monitoring) การตรวจสอบพันธุกรรม (Genetic Monitoring) จึง
เป็ นสิงทีแหล่งผลิตสัตว์ทได้
ี มาตรฐานต้ องปฏิบัติ และต้ องมีหลักฐานตรวจสอบได้ ปัจจุบันมีองค์กรทีให้ การรับรอง
(Accreditation) สายพันธุส์ ตั ว์ทได้
ี มาตรฐานพันธุกรรมจากแหล่งผลิตทัวโลก และเผยแพร่ส่สู าธารณะ
2.1.6 สถานทีและวัสดุอุปกรณ์ในการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
การเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากลต้ องการสถานที ครุภณ
ั ฑ์ และวัสดุอปุ กรณ์ที
ทันสมัย ด้ วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทก้ี าวหน้ าอย่างรวดเร็ว เป็ นผลให้ แนวคิดทางด้ านสถาปัตยกรรมในการสร้ าง
ี นการป้ องกันการติดเชือและการ
อาคารเลียงสัตว์ ซึงเดิมเป็ นอาคารเลียงสัตว์ธรรมดา มาเป็ นอาคารเลียงสัตว์ทเน้
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ควบคุมสภาพแวดล้ อมเพือให้ สตั ว์ได้ อยู่ดกี นิ ดี ไม่เครียด ไม่ตดิ เชือ เช่นเดียวกับแนวคิดในการผลิตครุภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลียงและการใช้ สตั ว์กถ็ ูกเปลียนแปลงไป เพือรองรับการเลียงสัตว์ทเน้
ี นการป้ องกันการติดเชือ และการ
ควบคุมสภาพแวดล้ อมโดยเน้ นสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพของคนและสัตว์เป็ นเรืองสําคัญ
การจัดการการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากลต้ องมีสถานที ครุภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์
ทีใช้ ในการเลียง การป้ องกันการติดเชือและการควบคุมสภาพแวดล้ อมต่อไปนีเป็ นพืนฐาน
1) สถานที รูปแบบโครงสร้ าง และวัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้ างอาคาร ต้ องเอือต่อการจัดการทีเป็ นระบบในการ
ป้ องกันการติดเชือจากพาหะนําเชือซึงรวมถึง คน สัตว์ทุกชนิด ฝุ่ นละออง อากาศ ครุภณ
ั ฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ทุกชนิดที
นํามาใช้ ในอาคารเลียงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิงในห้ องเลียงสัตว์ ห้ องเลียงสัตว์ต้องเอือต่อการควบคุมสภาพแวดล้ อม
ทังการควบคุมอุณหภูมิ ความชืน การถ่ายเทอากาศ เสียง และแสงให้ คงที และเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด นอกจากนี
จากพืนทีสะอาดไปสู่พืนที
พืนทีภายในอาคารต้ องออกแบบให้ มีเส้ นทางการเคลือนย้ ายของคนและวัสดุอปุ กรณ์
สกปรกโดยไม่ย้อนทาง หรือมีเส้ นทางทีทับซ้ อนกัน นอกจากนี การกําหนดรูปแบบอาคารจะต้ องได้ มาตรฐาน
สอดคล้ องกับลักษณะของการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ทีมีการใช้ เชือโรค สารพิษ สารกัมมันตรังสีต่างๆ ตามระดับทีกําหนด
2) วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ทใช้
ี ในการป้ องกันการติดเชือ
2.1) ครุภัณฑ์ทใช้
ี ในการป้ องกันการติดเชือ ได้ แก่ อ่างนําสําหรับแช่กรง เครืองล้ างกรง เครืองอบ
ความร้ อนแห้ ง (hot air oven) เครืองอบความร้ อนชืน (autoclave) เครืองฉีดไอนําความดันสูง เครืองซักผ้ า เครืองอบ
ผ้ าแห้ ง เครืองอบรมควันห้ อง เครืองกําจัดวัสดุรองนอนจากถาดรองกรง (bedding disposal) เครืองเติมวัสดุรองนอน
(bedding dispenser) เครืองกรองนํา เครืองบรรจุขวดนํา เครืองให้ อาหารสัตว์อตั โนมัติ เครืองปรับสภาพนําดืม เครือง
ล้ างขวด จุก หลอด และเตาเผา (incinerator ) เป็ นต้ น
2.2) วัสดุอปุ กรณ์ทใช้
ี ในการป้ องกันการติดเชือ ได้ แก่ นําสะอาด นําสบู่ สบู่ก้อน นํายาฆ่าเชือโรค
หลายชนิด กรดไฮโดรครอลิค หลอดอุลตร้ าไวโอเลต หลอดสําหรับดักแมลง H2O2 ถุงมือ แผ่นกรอง(Pre-filter,
HEPA filter, American filter) เป็ นต้ น
3) ครุภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ทใช้
ี ในการควบคุมสภาพแวดล้ อม
3.1) ครุภณ
ั ฑ์ ได้ แก่ เครืองปรับอากาศ เครืองควบคุมความชืน เครืองควบคุมการระบายอากาศ
เครืองกรองอากาศเข้ าและออกจากห้ องเลียงสัตว์ เครืองกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง เครืองตรวจสอบความคงทีของอุณหภูมิ
ความชืน การถ่ายเทอากาศ แสง เสียง ในห้ องเลียงสัตว์
3.2) วัสดุอปุ กรณ์ ทีใช้ ในการควบคุมสภาพแวดล้ อม เช่น timer, thermostat เป็ นต้ น
4) ครุภัณฑ์และวัสดุอปุ กรณ์ทใช้
ี ในการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
4.1) ครุภัณฑ์ เช่น กรงเลียงสัตว์ (หลายขนาด) ชันวางกรง ชันแขวนกรง Laminar flow rack,
Ventilated cages, Isolator, Laminar flow bench, เครืองชังนําหนักสัตว์แบบ digital, เครืองวัดความดันโลหิตสัตว์
เป็ นต้ น
4.2) วัสดุ อุปกรณ์ เช่น อาหารสัตว์ทมีี คุณค่าเหมาะสมสําหรับสัตว์แต่ละชนิดและต้ องปลอดจาก
สารพิษและยาปฏิชีวนะ, วัสดุรองนอนทีปลอดสารพิษและปลอดเชือ, ภาชนะสําหรับใส่อาหารสัตว์ ภาชนะสําหรับ
บรรจุนาให้
ํ สตั ว์ดืมพร้ อมจุก หลอด, วัสดุทใช้
ี ในห้ องปฏิบตั ิการกับสัตว์ เป็ นต้ น
การพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี ารต่างๆทีใช้ เลียงและปฏิบัติกบั สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จึง
เป็ นสิงจําเป็ น ทังนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ถูกนํามาใช้ ในการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐาน
ทางพันธุกรรม และมาตรฐานสุขภาพ เพือให้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ อยู่ดี กินดี ไม่เครียด มีสขุ ภาพดี ไม่ติด
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เชือ เพือให้ ได้ รับผลงานทีถูกต้ อง แม่นยําและเป็ นทียอมรับของสากล การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพือการเลียง
และการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่เป็ นเรืองธรรมดาอีกต่อไปสําหรับสากล
2.1.7 บุคลากร
ความรู้และเทคโนโลยีทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์มีความก้ าวหน้ าไปอย่างต่อเนือง
ในประเทศต่างๆจึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ททัี นสมัยทังใน
ระบบและนอกระบบ มีการจัดการหลักสูตรทังระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก เพือให้ ความรู้พืนฐาน
แก่บุคลากรในระดับต่างๆทีเกียวข้ อง มีการอบรม ประชุมวิชาการ เพือปรับความรู้ของบุคลากรให้ ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนือง การกําหนดตําแน่งในหน่วยสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์นันเล็งเห็นความจําเป็ นทีจะต้ องมีสตั วแพทย์ผ้ ูมี
ความรู้และประสบการณ์งานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ประจํา มีพนักงานเลียงสัตว์ทมีี ความรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มีผ้ ูใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทปฏิ
ี บัติกบั สัตว์ได้ อย่างถูกต้ อง และมีวิศวกรทีทํา
หน้ าทีดูแลเครืองมืออุปกรณ์ให้ สามารถใช้ ได้ อย่างต่อเนือง
2.1.8 ระดับความสําคัญของงานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ในประเทศต่างๆทีพัฒนาแล้ วต่างให้ การยอมรับงานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในฐานะทีเป็ นงาน
พืนฐานทีสําคัญของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมด้ านต่างๆ ทังในเรืองของ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนายา สมุนไพร วัคซีน อาหาร ฯลฯ โดยจะมีการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ควบคู่กนั ไปกับการพัฒนางานเหล่านัน ทําให้ งานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆทีมีความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมยา มีความก้ าวหน้ าไปได้ อย่างชัดเจนและยังยืน
2.1.9 การเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2558
ในปี 2558 นี ประเทศต่างๆในอาเซียน ซึงหมายรวมถึงปรtเทศไทย จะได้ เข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
ตามทีได้ ประกาศไว้ เพือรวมตลาดให้ เป็ นหนึงเดียว มีฐานการผลิตร่วมกัน เพือให้ สามารถแข่งขันได้ กบั ภูมิภาคอืนๆ
ของโลก อย่างไรก็ตามประเทศในอาเซียนหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น สิงคโปร์ ไต้ หวัน มาเลเซีย ฯลฯ ต่างล้ วนมีการ
พัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่มาตรฐาน เป็ นทียอมรับของสากล ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันมีบริษัทวิจัย
และพัฒนายาภายในประเทศ มีศนู ย์ผลิตและบริการสัตว์ทดลองทีได้ มาตรฐาน เช่นเดียวกับไต้ หวัน และมาเลเซีย ต่าง
ล้ วนก้ าวหน้ าไปมาก แม้ แต่ประเทศเวียตนามก็ได้ มีการพัฒนางานนีขึนอย่างรวดเร็ว ด้ วย นอกจากนียังมีความตกลง
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอืนๆอย่างมากมาย
2.2 สถานภาพของประเทศไทย
ประเทศไทยมีการเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ
งานผลิตและบริ การสัตว์ทดลอง และงานสอน ในสถาบันการศึกษา และหน่ วยงานต่ างๆทัวประเทศ แต่ งาน
ทางด้ านนี กลั บไม่ ก้า วหน้ า เท่าทีควร ผลงานวิจัยไม่ สามารถนําไปพั ฒนาให้ เป็ นประโยชน์ ได้ อย่ างแท้ จ ริ ง ไม่
สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ทมีี ผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ อย่างมันใจ มีการผลิตชีววัตถุเพียงบางชนิดที
นําไปใช้ ได้ และมีการเรียนการสอนทีไม่ได้ มาตรฐานเพียงพอทีจะเป็ นตัวอย่างให้ นักศึกษาสามารถนําไปใช้ ปฏิบัติ
ได้ อย่างมีมาตรฐานต่อไป
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สถานภาพการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
2.2.1 สภาพการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็ นการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ หรืองานสอน จัดได้ ว่า
อยู่ในสภาพทีห่างไกลจากมาตรฐานสากล เมือ 5-6 ปี มานี มีนักวิจยั ทีทําการศึกษาวิจัยยารักษาโรคมาเลเรีย ไม่
สามารถจะหาสถานทีเลียงสัตว์ทดลองทีได้ มาตรฐาน และไม่มหี ้ องปฏิบัติการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
ี
มาตรฐาน GLP เพือการศึกษาวิจัยยารักษาโรคมาเลเรีย ได้ จนในทีสุดต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการจ้ างดําเนินการใน
ต่างประเทศ หรือแม้ แต่การศึกษาวิจัยโรคเอดส์กย็ ังต้ องให้ ต่างประเทศเป็ นฝ่ ายดําเนินการเนืองจากเราไม่มสี ตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
ี มาตรฐานทีใช้ เป็ น model สําหรับโรคเอดส์ รวมทังไม่มีสถานทีเลียงสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ทได้
ี มาตรฐานเพือการศึกษาโรคเอดส์ การศึกษาแก้ ปัญหาโรคไข้ หวัดนกทีเป็ นปัญหาอยู่ในปัจจุบันก็
ไม่มีสถานทีตามระบบ ABSL3-4 เพือทําการศึกษาได้ หรือสถานทีเลียงสัตว์ทดลองเพือการทดสอบการผลิต
วัคซีนไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ เป็ นต้ น จนถึงปัจจุบนั แม้ ว่าจะมีหน่วยงานหนึงคือ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทีได้ รับ
การรับรองมาตรฐานการเลียงสัตว์จาก AAALAC International แล้ วก็ตาม แต่เราก็ยังไม่มีห้องปฏิบตั ิการ
สัตว์ทดลองทีได้ รับการรับรองมาตรฐาน GLP
2.2.2 คุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
ี มาตรฐานพันธุกรรม และมาตรฐานสุขภาพ ประเทศไทย
ไม่มีแหล่งผลิตสัตว์ทดลอง ทีมีความหลากหลายของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ นําหนัก และจํานวน เพือใช้ เป็ น
model ในการศึกษาได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั มีหน่วยงานของรัฐเป็ น
แหล่งผลิตสัตว์ทดลองเพียงแห่งเดียว ทีผลิตเพือให้ บริการทัวประเทศ ซึงจนถึงปัจจุบนั นีก็ยังไม่สามารถผลิตได้
หลากหลายชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ นําหนัก และปริมาณ ตามทีผู้ใช้ ต้องการได้ อย่างครบถ้ วน
2.2.3 วัสดุอปุ กรณ์ทเกี
ี ยวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่
สามารถผลิตอุปกรณ์ป้องกันการติดเชือ และอุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ ภายในประเทศ อุปกรณ์เหล่ านี
รวมทังวัตถุดิบเพือการผลิต ต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศแทบทังสิน ทําให้ หาได้ ยากและมีราคาแพง นอกจากนีวัสดุ
เลียงสัตว์เช่ น อาหาร วัสดุรองนอน ฯลฯ ก็เป็ นปั ญหาเช่ นกัน เนืองจากอาหารสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีมี
ผลิตขายในขณะนียังไม่ มีความหลากหลายตามความเหมาะสมกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ชนิดต่ างๆทีมี
ความต้ องการหลากหลายแตกต่างกัน ไม่มีการผลิตวัสดุรองนอนทีได้ มาตรฐานขึนภายในประเทศ แม้ ว่าประเทศ
ไทยจะมีวัตถุดิบเพือการผลิตวัสดุรองนอนอยู่อย่างหลากหลาย แต่ยังไม่มีการศึกษาและลงทุนอย่างจริงจังเพือการ
ผลิตวัสดุรองนอนให้ ได้ มาตรฐานปราศจากพิษและเชือโรคทีเป็ นอันตรายต่อสัตว์ ปั จจุ บันวัสดุรองนอนทีใช้ กัน
โดยส่วนใหญ่ เป็ นการนําขีกบจากไม้ ประเภทต่ างๆจากแหล่ งต่างๆเท่าทีหาได้ มาใช้ โดยไม่เคยมีการตรวจสอบ
ความเป็ นพิษของขีกบเหล่านัน
2.2.4 บุคลากร ประเทศไทยไม่มีการกําหนดตําแหน่งและระบุคุณวุฒิของพนักงานเลียงสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยพนักงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เจ้ าหน้ าทีเทคนิเชียน หรือแม้ แต่หัวหน้ าหน่วย
เลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ไว้ ในหน่วยงานเลียงสัตว์ให้ ชัดเจน บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองหรือไม่มีประสบการณ์การอบรมมาก่อนเลย บางแห่งนันจะนําบุคคลทีไม่พึงประสงค์จาก
ทีอืนมาทํางานในหน่วยงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่สนใจว่าเขาจะทํางานได้ หรือไม่ จึงทําให้ เป็ น
ปัญหาในการพัฒนางาน
ี มาตรฐาน
2.2.5 คณะสัตวแพทย์ยังไม่มีหลักสูตรทีมีวิชาวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทได้
บรรจุไว้ ในหลักสูตร บางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ บรรจุวิชานีไว้ ในคณะสัตวแพทย์ ไม่มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สตั ว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก มีหลักสูตรการอบรมพนักงานเลียงสัตว์
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เพืองานทางวิทยาศาสตร์บ้างแต่ไม่พอเพียงกับความต้ องการ
มีการอบรมหลักสูตรผู้ใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์บ้างแต่ไม่มีความต่อเนือง
2.2.6 สมาคมวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองแห่งประเทศไทย (Thailand Laboratory Animal Association)
ประเทศไทยเริมมีสมาคมฯนีก่อตังขึนประมาณ 4-5 ปี แต่ยังไม่มีการดําเนินการใดๆเพือการพัฒนางาน
สัตว์ทดลองอย่างจริงจัง
2.2.7 ภาคธุรกิจเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนทีเกียวข้ องกับงานทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง นัน ส่วน
ใหญ่จะเป็ นผู้นาํ เข้ าวัสดุอปุ กรณ์จากต่างประเทศ มีภาคธุรกิจรายใหญ่ทดํี าเนินการอยู่ขณะนีเพียงแห่งเดียวคือ
บริษัทซีพี ผู้ผลิตอาหารสัตว์ทดลองบริการทัวประเทศ
2.2.8 จรรยาบรรณ กฎหมาย และการกํากับดูแล ประเทศไทยเริมมีจรรยาบรรณมาเมือปี พ.ศ. 2542
และยังไม่สามารถกํากับดูแลได้ อย่างเข้ มแข็งนักเนืองจากคณะกรรมการระดับสถาบันยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที และการกํากับดูแลในระดับชาติโดยคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ เพิงเริม
ตังขึนมาเมือปี 2545นี ขณะนีได้ มีการจัดทําร่างกฎหมายขึนมาเพือให้ มีการควบคุมตามกฎหมายอีกขันหนึง โดย
จะมีการควบคุมให้ ผ้ ูเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีี ใบอนุญาตเท่านัน ทีจะสามารถเลียงและใช้ สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ แต่ยังไม่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเพือทีจะนําเสนอไปสู่ขันตอนการนําเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.ต่อไป
2.2.9 แหล่งความรู้ ไม่ว่าความรู้ในรูปแบบใดๆเป็ นสิงทีขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทย ทัง Text
Book ทีทันสมัย, Journal, VDO tape, CD-Rom, ฯลฯ เป็ นสิงทีหาได้ ยากมาก
2.2.10 การวิจัยและพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง ประเทศไทยมีการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองน้ อยมาก ความรู้ต่างๆ ต้ องอาศัยจากต่างประเทศแทบทังสิน การพัฒนางานทางด้ านนีจึงเป็ นปัญหา
ใหญ่มาก ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมานี สลช. ได้ รับงบประมาณเพือการจัดจ้ างทําการศึกษาวิจยั เพียงเรืองเดียวคือ
การพัฒนาสายพันธุป์ ลาท้ องถินให้ เป็ นสัตว์ทดลอง
หากไม่มีการ
สถานภาพการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยทีเป็ นอยู่เช่นนี
แก้ ไขและพัฒนาอย่างจริงจังและไม่มีแผนงานทีชัดเจนแล้ ว ความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร วัคซีน อาหาร ฯลฯ ทีรัฐบาลมีนโยบายทีจะ
พัฒนาให้ ก้าวหน้ าทัดเทียมกับต่างประเทศย่อมเป็ นไปไม่ได้ การทีจะร่วมมือกับประเทศในประชาคมอาเซียนย่อม
เป็ นไปไม่ได้ ในเมือมาตรฐานของประเทศไทยยังตํากว่าของประเทศต่างๆมาก หากไม่รีบแก้ ไขปัญหานี จะทําให้
ประเทศไทยต้ องสูญเสียโอกาสการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก จึงควรทีจะต้ องเร่งแก้ ไขให้ ทนั ต่อเหตุการณ์
ตามแผนกลยุทธ์นี

16

บทที 3 แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์
คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมือวันที 19 มีนาคม 2545 ให้ ทุกหน่วยงานและสถาบันของรัฐพัฒนางานเลียง
และใช้ สัตว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ ได้ มาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ โดยได้ แต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือการพัฒนางานเลียงและใช้
สัต ว์ เ พื องานวิ จั ย งานทดสอบ งานผลิ ต ชี ว วั ต ถุ และงานสอน รั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี
ต่อมา คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเมือวันที 6 มีนาคม 2550 เห็นชอบให้
1.
พั ฒ นางานเลี ยงและใช้ สั ต ว์ ท ดลอง ตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ วยการพั ฒ นางาน
สัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554)
2.
แต่งตังคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
3.
ให้ มีสาํ นักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่ งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.) ขึนที สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพือทําหน้ าทีเป็ นหน่วยงานดําเนินการ
และเลขานุ การของคณะกรรมการแห่ งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ในการ
กํากับการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ทดลองตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติพ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) ขึน
การดํา เนิ น งานพั ฒ นางานสั ต ว์ ท ดลองจึ ง ได้ เริ มขึ นอย่ า งจริ ง จั ง นั บ ตั งแต่ เ ดื อ นมี น าคม 2550
เป็ นต้ นมา โดยมีเป้ าหมายให้ การดําเนิ นการเลียงและใช้ สัตว์ทดลองของหน่ วยงานต่ างๆ พั ฒนางานไปสู่
มาตรฐานสากลโดยได้ มีการดําเนินการพัฒนางานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง
พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554) ทัง 6 กลยุทธ์
เพือการจัดทํา “แผนกลยุ ทธ์แห่ งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2555-2559” นี คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงได้ ทาํ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานทีผ่านมา โดยการ
1. รวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจสถานภาพหน่วยงานเลียงสัตว์และใช้ สตั ว์ทดลองของหน่วยงานและ
สถาบันต่างๆทัวประเทศ และพิจารณาความก้ าวหน้ า และปั ญหาการพัฒนางานเลียงและใช้ สัตว์ทดลองตาม
แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554)
2. วิเคราะห์ข้อมูลทีรวบรวมได้ ศึกษาปัญหาและข้ อขัดข้ อง โดยการเข้ าพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ
และจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์ของสถาบันประจําปี
3. การจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สัตว์ของสถาบันประจําปี
เพือสรุป
ความเห็น การพั ฒ นางานสัต ว์ ท ดลองตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นางานสั ต ว์ เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
4. การศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพการพัฒนางานตามแผนกลยุ ทธ์แห่ งชาติว่าด้ วยการพั ฒนางาน
สัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2553 (2551-2554)
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5.
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําแผนกลยุทธ์แห่ งชาติเพือพัฒนางานสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือการสรุป
แผนกลยุทธ์แห่งชาติเพือพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
6. การสัมมนา“เพือสรุปผลการพัฒนางานสัตว์ทดลองตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนางานในระยะต่อไป” เมือวันที 5 ตุลาคม 2553
จากผลการศึกษาข้ อดี ข้ อเสีย โอกาสความเป็ นไปได้ และ ความเสียงทีอาจเกิดขึน และการระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทเกี
ี ยวข้ องอย่างหลากหลาย คณะกรรมการแห่ งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์จึงได้ สรุปจัดทําเป็ น “แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปี
พ.ศ. 2555-2559”
โดย เน้ นการพัฒนางานต่อเนืองจากแผนกลยุทธ์แห่ งชาติว่าด้ วยการพัฒนางาน
สัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550 – 2553 (2551 – 2554) แต่ขยายความครอบคลุมเกียวกับสัตว์ให้ กว้ างออกไป
จาก “สัตว์ทดลอง” เป็ น “สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” เพือให้ ครอบคลุมสัตว์ อืนๆทีนํามาใช้ ในงานทาง
วิทยาศาสตร์ ทังหมด ดังทีได้ นาํ เสนอนี
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บทที 4 กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา
วิสยั ทัศน์
ประเทศไทยมีการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีได้มาตรฐานสากล
เพือยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิจยั เพือพัฒนายา อาหาร และวัคซี น งานทดสอบคุณภาพยา สมุนไพร อาหาร และ
วัคซี น งานผลิตชีววัตถุ งานผลิต บริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และงานสอน ให้สามารถแข่งขันได้กบั
นานาชาติ

พันธกิจ
1. กํากับดูแลการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และหลักการของ 3 Rs ต่อเนืองจากแผน
กลยุทธ์แห่งชาติว่าด้ วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554
2. เร่งรัดดําเนินการให้ ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
รวบรวมสถานภาพการเลียงและใช้ สตั ว์ของตนเอง และจัดทําแผนพัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ฯของหน่วยงาน
ให้ สอดคล้ องกับลักษณะของงาน เพือคุณภาพของผลงาน
3. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทีเกียวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ให้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง
4. เร่ งรัดให้ มีการวิจัยและพัฒนาทางด้ านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพือนําความรู้มาใช้ พัฒนา
งานอย่างต่อเนือง รวมถึงการวิจัยเพือเพิมมูลค่าของทรัพยากรท้ องถิน เกิดประโยชน์ต่อการเลียงและใช้ สัตว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ เพือใช้ เป็ นสัตว์ตัวแบบสําหรับศึกษาโรคในท้ องถิน
และโรคอุบัติใหม่ทเกิ
ี ดขึนอย่างต่อเนือง
5. ส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจเอกชนเข้ ามามีส่วนร่วมในงานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
6. สร้ างเครือข่ายงานทางด้ านสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงในและนอกประเทศ
ั
7. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาพันธุส์ ตั ว์ การผลิต และบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้
หลากหลายสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ สตั ว์
8. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยา
สาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากลเพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์ และมีผลงานทีการแข่งขันได้ กบั
นานาชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาหน่ วยงานทีเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล และ
สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
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2. เพือส่งเสริมให้ ผ้ ูเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์มีการเลียงและใช้ สตั ว์ให้ สอดคล้ อง
กับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการของ 3Rs
3. เพื อส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง ผลิ ต และบริ ก ารสั ต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ ไ ด้
มาตรฐานคุ ณภาพพั นธุกรรมและคุ ณภาพสุขภาพ มีปริ มาณเพี ยงพอต่ อความต้ องการของผู้ ใช้ และความ
ต้ องการเพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน
4. เพื อพั ฒนาบุ คลากรให้ มี ความรู้ และประสบการณ์ ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ สั ตว์ เพื องานทาง
วิทยาศาสตร์ทนั สมัย และเท่าเทียมกับสากล
5. เพือให้ ผลงานจากการใช้ สตั ว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ เป็ นทียอมรับของสากล

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีการเลียงและใช้ สัตว์เพืองานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และ
งานผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีได้ มาตรฐานสากล
2. ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานกลางระดั บ ชาติ ที เข้ มแข็ง ในการทํา หน้ าที กํา กั บ ดู แ ลและ
ประสานงานให้ มีการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ มีการประกันมาตรฐานคุณภาพการเลียงสัตว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์และคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
3. มีหน่วยงานกลางระดับสถาบัน เพือการบริหารจัดการและการใช้ งบประมาณและบุคลากรเพือ
การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการจัดสรรงบประมาณอย่ างต่ อเนืองเพือการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ไปสู่
ระดับสากล ได้ ภายใน 3 ปี
5. ประเทศไทยมี แ หล่ ง ผลิ ต และริ ก ารสั ต ว์ เ พื องานทางวิ ทยาศาสตร์ ทีได้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
พันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพ ให้ บริการได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ ทังในและต่างประเทศ
6. มีการเรียน การสอน และการวิจัยด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง ทีนําไปสู่การเป็ นผู้นาํ และเป็ น
แหล่งข้ อมูลทางวิชาการ อย่างน้ อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. มีบุคลากรทีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้ านสัตว์ทดลองอย่างเพียงพอ
8. มีเครือข่ายงานระหว่างหน่วยงานและสถาบันทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงใน
ั
และต่างประเทศ โดยใช้ ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ
9. มีธุรกิจเอกชนทีสามารถผลิตและบริการ ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทมีี คุณภาพ เพือการเลียง
และใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ลดการนําเข้ าและนําไปสู่การส่งออก
10. มีการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชน เพือการวิจัย การพัฒนาและผลิต อาหาร ยา วัคซีน และ
แอนตีเซรัม ทีได้ มาตรฐานขึนภายในประเทศ
11. มีธุรกิจเอกชนทีให้ บริการการก่อสร้ าง ติดตัง และจัดการงานระบบเพือการเลียงและใช้ สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างมีมาตรฐาน
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12. มี “พระราชบัญญัติว่าด้ วยสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....” ทีสามารถนํามาใช้ ในการ
กํากับดูแลให้ การเลียงและสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และกฎหมายของประเทศต่างๆ
13. ประชาชน สือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีส่วนร่วมในการกํากับดูแลการเลียง
และใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณ และมีความเข้ าใจ ไม่ต่อต้ านหรือคัดค้ าน
การใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยได้เริมพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์ทดลองมาได้ระยะหนึง โดยการพัฒนาตามแผน
กลยุทธ์แห่ งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ. 2550-2554 ซึ งนับเป็ นการเริมต้นการพัฒนา
งานเท่านัน ดังนันเพือให้เกิดความต่อเนืองในการพัฒนางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายตามที
กํ า หนดไว้ จึ ง เห็ น ควรขยายขอบเขตการพัฒ นางานให้ค รอบคลุ ม ถึ ง สัต ว์อื นๆที นํา มาใช้ใ นงานทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วย จึ งได้กําหนดกลยุทธ์การพัฒนางานสัตว์เพืองานทาวิทยาศาสตร์ในช่วง ปี พ.ศ.25552559 ดังนี
1. การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเลี ยงสัต ว์ ใ นหน่ ว ยงานทีใช้ สัต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล เพือรองรั บการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ ทังทางด้ านการแพทย์ การ
สาธารณสุข และการเกษตร
2. สนับสนุ นให้ มีการผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีี คุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพ
สุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ์ และจํานวนได้ พอเพียงตามความต้ องการของผู้ใช้ ในทุกรูปแบบเพือรองรับการ
ขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ
3. การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรรวมทังเนือหาสาระวิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้ องการในการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล
4. สนับสนุ นให้ มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สัตว์ และวัสดุท้องถิน เป็ นวัสดุเลียง
สัตว์ทมีี คุณภาพ และเป็ น animal model สําหรับงานวิจัยเพือแก้ ไขปัญหาโรคประจําท้ องถินและโรคอุบัติใหม่
5. ส่งเสริ มให้ ธุรกิจเอกชนสนใจผลิ ตสินค้ าเพื อการเลียงและใช้ สัตว์ฯหรื อนําสินค้ าทีได้ มาตรฐาน
คุณภาพมาบริการให้ มากขึน และส่งเสริมให้ มีการลงทุนเพืออุตสาหกรรม ยา อาหาร อาหารเสริม และวัคซีน ทีได้
มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันได้ กบั นานาชาติ ลดการนําเข้ าและเพิมการส่งออก
6. กํา กั บ ดู แ ลการเลี ยงและใช้ สั ต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ได้ มาตรฐาน สอดคล้ องกั บ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการ
ใช้ วิธีการอืนทดแทนการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ สอดคล้ องกับสากล รวมทังการประสานงานกับ
นานาชาติ เพือการยอมรับของสากล
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กลยุทธ์ที1
ปรับปรุงและพัฒนาการเลียงสัตว์ในหน่วยงานทีเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว
วัตถุ ทังทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร
เนืองจากการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์จาํ เป็ นต้ องมี
1) สถานทีหรืออาคารเลียงสัตว์ และวัสดุอปุ กรณ์ ทีเอือต่อ
1.1 การเลียงสัตว์ได้ มาตรฐาน
1.2 การป้ องกันการติดเชือและการควบคุมสิงแวดล้ อมในอาคาร
1.3 การป้ องกันการแพร่ กระจายของมลพิษ สารพิษ และเชือโรคทีเกิดจากการเลียงและใช้ สัตว์
ไปสู่คน สัตว์ และสิงแวดล้ อม
1.4 การจัดสวัสดิภาพของบุคลากรทีปฏิบัติงานอยู่ในอาคาร
2) บุ คลากรซึ งมีความสามารถในการจัดการระบบ การเลียงสัตว์ การป้ องกันการติดเชื อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้ อม และการแพร่กระจายของสารพิษและเชือโรค
3) บุคลากรทีสามารถเลียงสัตว์ให้ อยู่ดีกนิ ดี มีสขุ ภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ
4) บุคลากรผู้ใช้ สตั ว์ ทีสามารถปฏิบัติการกับสัตว์ไม่ให้ สตั ว์เครียด เจ็บปวด หรือทรมาน
ดังนันจึงจําเป็ นทีทุกหน่วยงานในประเทศไทย ทีมีการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องเร่ ง
ปรับปรุงหรือก่อสร้ างอาคารใหม่พร้ อมทังจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ ดาํ เนินงานให้ ได้ ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ ให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะงาน และปริมาณงานทีใช้ สตั ว์ฯ ของหน่ วยงานนันๆ โดยต้ องมีแผนพัฒนา
งานเลียงและใช้ สตั ว์ฯทีชัดเจนสอดคล้ องลักษณะงานของหน่วยงาน โดยมีเป้ าหมายเพือให้ งานเลียงและใช้ สตั ว์มี
ระบบทีได้ มาตรฐานสากล เพือนําไปสู่การมีผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ทีถูกต้ อง
แม่นยํา เชือถือได้ และเป็ นทียอมรับของสากล
1.1 เป้าประสงค์
ทุกหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
1.1.1 มีสถานทีและวัสดุ อุป กรณ์เพื อการเลี ยงสัต ว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ตามระดับความ
ปลอดภัย (ABSL 1-4) ทีเอือต่อ การป้ องกันการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดล้ อม และการปฏิบัติต่อสัตว์
ทีได้ มาตรฐานสากล
1.1.2 มี ก ารจั ด การการเลี ยงสั ต ว์ ที เป็ นระบบที ได้ ม าตรฐานสากล และมี ก ารป้ องกั น การ
แพร่กระจายของมลพิษจากการเลียงสัตว์ และสารพิษ หรือเชือโรคทีนํามาใช้ กบั สัตว์
1.1.3 มีการปฏิบัติต่อสัตว์ตามแนวทางปฏิบัติทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ฯ สภาวิจัย
แห่งชาติ
1.1.4 มีระบบการจัดการเพือสวัสดิภาพของบุคลากร
1.1.5 มีตาํ แหน่งและอัตรากําลังของบุคลากรเพือการเลียงสัตว์และการบริหารจัดการ ทีมีความรู้
และประสบการณ์งานสัตว์ทดลอง อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับงาน
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1.1.6 ได้ รับการรับรองมาตรฐานการเลียงและการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่ างน้ อย
เทียบเท่ากับสากล
1.2 แผนงานหลัก
1.2.1 มี แ ผนพัฒนางานเลี ย งและใช้สตั ว์ฯ ของหน่ วยงาน ปรับปรุ งหรื อก่ อสร้างอาคาร
สถานทีเลียงสัตว์ทดลองใหม่ให้เอือต่อการป้องกันการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดล้อม เพือการจัดการ
ทีเป็ นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และระดับการเลียงสัตว์ตามระบบชี วนิรภัยความปลอดภัย
(ABSL 1-4) รวมทัง มีการจัดสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับทีเข้าปฏิบตั ิการใน
อาคาร และและการป้ องกัน การแพร่ ก ระจายมลพิ ษ สารพิ ษ และเชื อ โรค ไม่ ใ ห้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
ดัชนีชวี ดั 1.หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์ฯมีแผนพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์
2.มีการปรับปรุงหรือก่อสร้ างอาคารใหม่ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ผูร้ ับผิดชอบ - หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องกําหนดลักษณะงาน สถานภาพการเลียง
และใช้ สัตว์ ในปั จจุ บันและอนาคต รวมทังวัต ถุประสงค์ของการเลี ยงและใช้ สัตว์ฯ และระบบต่ างๆทีต้ อ ง
นํามาใช้ ตามลักษณะการเลียงสัตว์ให้ ชัดเจน และจัดทําแผนงานและโครงการ พร้ อมร่ างรูปแบบอาคารเลียง
สัตว์ฯ ทีจะปรั บปรุงหรื อก่อสร้ างใหม่ ให้ สอดคล้ องกับระบบต่ างๆทีกําหนดไว้ นําเสนอต่ อคณะกรรมการ
แห่ งชาติฯ พิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ และส่งผลการพิจารณาให้ สาํ นักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณให้ ตามทีเสนอแนะ
1.2.2 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทีจํ าเป็ นต่อการเลียงสัตว์ฯ การป้องกันการติดเชือ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลียงสัตว์ การปฏิ บตั ิ การกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ การจัดสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และการป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษ สารพิษ สารเคมี และ
เชือโรคจากการเลียงและใช้สตั ว์ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกอาคาร
ดัชนีชวี ดั 1.หน่ วยงานเลี ยงและใช้ สัตว์ฯมีฐานข้ อมู ลและแผนการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
แผนการซ่อมบํารุงทีสามารถตรวจสอบได้
ผูร้ ับผิดชอบ - หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
หน่ วยงานทีเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องจัดทําฐานข้ อมูลและแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็ นต้ องมีเพื อการเลียงและใช้ สัตว์ฯ รวมทังเพื อการป้ องกันการติดเชือ การ
ควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม การป้ องกันการแพร่ ก ระจายของมลพิ ษ และเชื อโรค โดยจั ด ทํา ฐานข้ อ มู ล แสดง
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รายละเอียดของสิงทีมีอยู่แล้ ว สิงทีต้ องการ เรียงลําดับตามความสําคัญ คุณสมบัติและปริมาณทีต้ องการให้
สอดคล้ องกับลักษณะงาน
1.2.3 จัดให้มีผูช้ ํานาญการทางวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง ทีสามารถบริหารจัดการการเลียง
สัตว์เ พืองานทางวิ ทยาศาสตร์ใ ห้เ ป็ นระบบ สามารถจัดการการป้ องกันการติ ด เชื อ และการควบคุ ม
สภาพแวดล้อ ม การจั ด สวัส ดิ ภ าพและความปลอดภัย ต่ อสุ ข ภาพของบุ ค ลากร และการป้ องกัน การ
แพร่กระจายของมลพิษและเชือโรคไม่ให้แพร่กระจายสู่สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร และจัดมีตําแหน่ง
บุคลากรทีจํ าเป็ นในหน่วยงานเลียงสัตว์ ไว้อย่างครบถ้วน
ดัชนีชีวัด 1.หน่วยงานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ มีตาํ แหน่งหัวหน้ าหน่วยสัตว์ทดลองทีดูแลและบริหาร
จัดการหน่วยงานงานเต็มเวลา
2. มีอัตรากําลังของบุคลากรทีจําเป็ นเพือการเลียงและใช้ สตั ว์ ได้ อย่างพอเพียงทัง
คุณภาพและปริมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ - หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
หน่ วยงานทีเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องจัดทําแผนการดําเนินงานบริหารจัดการ
เพือจัดการการเลียงและใช้ สัตว์ฯของหน่ วยงาน อย่ างเป็ นระบบ จัดให้ มีอัตรากําลังของบุคลากรทุกระดับเพือ
การดูแลและจัดการหน่ วยงานเลียงและใช้ สัตว์ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล รวมทัง
จัดการดู แลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากร และมีการจัดการเพื อป้ องกันไม่ ให้ มีการปลดปล่ อย
มลพิษ และเชือโรคสู่สภาพแวดล้ อม
ดําเนินการจัดหาบุคลากรเข้ าสู่ตาํ แหน่ง โดยมีอตั ราของบุคลากรทีสอดคล้ องกับหน้ าทีและปริมาณ
งาน ของหน่วยงาน โดยเฉพาะตําแหน่ง ดังต่อไปนี
1) หัวหน้ าหน่ วยงานเลียงสัตว์ฯ ควรเป็ นสัตวแพทย์ทชํี านาญการหรือมีประสบการณ์ทางด้ าน
วิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง หรือนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ทมีี ประสบการณ์ และ/หรือผ่านการศึกษาปริญญา
เอกทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
2) สัตวแพทย์ ทีผ่านการศึกษาวิชาสัตว์ทดลองในระดับปริญญาตรี
3) นักงานเลียงสัตว์ วุฒิ ปวช./ปวส.
4) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท หรือเอก
5) ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.
6) ธุรการ วุฒิ ปวส. /ปริญญาตรี
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1.2.4 การจัดการให้มีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ ทดสอบความปลอดเชือในห้องเลียงสัตว์
และวัสดุเลียงสัตว์ฯ อย่างต่อเนือง รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ และความถู กต้องของการทํางาน
ของระบบต่างๆ เครืองมือและอุปกรณ์ทีใช้เพือการเลียงและใช้สตั ว์
ดัชนีชีวัด
1.หน่ วยงานเลียงและใช้ สัตว์ฯ มีแผนงานและดําเนินการตรวจสอบสุขภาพ
สัตว์ การตรวจสอบความปลอดเชือในสถานทีเลียงและใช้ สตั ว์
ผูร้ ับผิดชอบ

- หน่วยงานและสถาบันทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้ องจัดทําแผนงานและดําเนินการให้ มี
การตรวจสอบสุขภาพสัตว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบความปลอดเชื อในห้ องเลี ยงสัตว์ การ
ตรวจสอบวั สดุ ทีใช้ เ ลี ยงสัต ว์ และจั ด ทํา แผนการตรวจสอบประสิท ธิภ าพการทํา งานและการบํา รุ ง รั ก ษา
เครืองมือและอุปกรณ์ เพือการขอตังงบประมาณ ให้ ชัดเจน
1.2.5 การดําเนินการเพือขอใบรับรองมาตรฐานการเลียงและการใช้สตั ว์ ตามหลักการ
สากล
ดัชนีชีวัด
มาตรฐานของสากล

1.หน่ ว ยงานเลี ยงและใช้ สัต ว์ ฯ มี แ ผนการดํา เนิ น งานเพื อขอรั บ การรั บ รอง

ผูร้ ับผิดชอบ -หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ จัดทําแผนงานและดําเนินการเพือการขอ
ใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานทีให้ การรับรองมาตรฐาน ทีสากลยอมรับ ทังมาตรฐานการเลียงและใช้ สตั ว์
ฯ ของประเทศ และของสากล (AAALAC) และมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ (GLP)
1.2.6 การจัดการให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วย
สัตว์ ทดลอง
ดัชนีชีวัด 1.หน่วยงานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ มีการเก็บข้ อมูลในฐานข้ อมูลเครือข่าย
ผูร้ ับผิดชอบ -หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ควรดําเนินการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในงานการบริหารจัดการ การเก็บข้ อมูล และการบริการแก่ผ้ ูใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือความ
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยง่าย
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กลยุทธ์ที 2
สนับสนุ นให้มีการผลิตและบริ การสัตว์เพืองานทางวิ ทยาศาสตร์ทีมีคุณภาพ
พันธุ กรรมและคุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ ์ และจํ านวนได้พอเพียงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ในทุกรูปแบบเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจยั การทดสอบ และการผลิตชีว
วัตถุ
หน่วยงานทีผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงภาครั
ั
ฐและเอกชน มีการพัฒนางานเพือ
เป็ นแหล่ งผลิตทีสามารถให้ บริการสัตว์ทมีี คุณภาพทางพันธุกรรม คุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิดและสาย
พันธุ์ ได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของผู้ใช้ สัตว์ฯ เป็ นแหล่ งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ที
• มีการสืบสายพันธุส์ ตั ว์ให้ ได้ สายพันธุส์ ตั ว์ทคงที
ี อย่างต่อเนือง มีการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์
ทีสืบสายพันธุไ์ ด้ ให้ ได้ เพศ อายุ นําหนัก และจํานวนตามทีผู้ใช้ ต้องการ
• มีหลักฐานการทดสอบคุณภาพทางพันธุกรรมและคุณภาพสุขภาพ ทีตรวจสอบได้ อย่าง
ต่อเนือง
• มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การการขนส่ ง สัต ว์ ทีสามารถป้ องกั น การติ ด เชื อและการควบคุ ม
สภาพแวดล้ อมในระหว่างการขนส่ง ไม่ให้ สตั ว์เครียดหรือติดเชือ
• และมีการบริหารจัดการเพือการบริการสัตว์ฯให้ แก่ผ้ ูใช้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และมีการ
เก็บรักษาสายพันธุส์ ตั ว์ฯโดยวิธกี ารเก็บรักษาตัวอ่อนโดยระบบเยือกแข็ง (cryo-preservation) เพือเก็บรักษา
สายพันธุไ์ ว้ ไม่ให้ สญ
ู พันธุ์
2.1 เป้าประสงค์ ประเทศไทยมีแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทสามารถผลิ
ี
ต
สัต ว์เพื องานทางวิ ทยาศาสตร์ หลากชนิ ด หลากสายพั นธุ์ ได้ มาตรฐานคุ ณภาพพั น ธุ กรรมและมาตรฐาน
คุ ณภาพสุขภาพ แข่ ง ขันได้ กับนานาชาติ บริ การแก่ ผ้ ู ใช้ สัตว์ทังในประเทศและต่ างประเทศ ได้ ตามความ
ต้ องการอย่างต่อเนือง
2.2 แผนงานหลัก
2.2.1 มีการผลิตและบริการสัตว์ทดลองให้ได้หลากหลายชนิด สายพันธุ ์ และปริมาณที
ตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้สตั ว์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการให้มี
(1) การเลียงสัตว์ให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพสุขภาพ
(2) การสืบสายพันธุส์ ตั ว์หลากชนิด หลายสายพันธุ์ ให้ ได้ พันธุกรรมสัตว์ทคงที
ี
(3) การทดสอบสุขภาพ และพันธุกรรมสัตว์ด้วยวิธกี ารทีสากลยอมรับ
(4) การเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ทสืี บสายพันธุไ์ ด้ ให้ ได้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้
(5) การจัดทําธนาคารตัวอ่อนเพือเก็บรักษาสายพันธุท์ สืี บสายพันธุไ์ ด้
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(6) การจัดทําข้ อมูลเกียวกับสัตว์ทดลอง เพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้แก่ผ้ ูใช้ สัตว์
ให้ ใช้ สตั ว์ได้ อย่างเหมาะสมกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของงาน
(7) การบริการและการขนส่งสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล
(8) การเพิมมูลค่าสัตว์ทเหลื
ี อใช้ จากการบริการเพืองานทางวิทยาศาสตร์
ดัชนีชวี ดั
- มีการผลิตหรือจัดหา ชนิด หรือสายพันธุส์ ตั ว์ ทีตอบสนองผู้ใช้ ได้ อย่าง
พอเพียง ต่อความต้ องการของผู้ใช้
- มีการให้ บริการสัตว์ทมีี คุณภาพ ได้ มาตรฐาน ตรวจสอบได้
ผูร้ ับผิดชอบ

- ศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชาติ
- หน่วยงานต่างๆทีมีการสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ ขึนใช้ เอง

หน่วยงานทีทําหน้ าทีผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือให้ บริการแก่หน่วยงานอืนๆ หรือ
หน่วยงานตนเอง ดําเนินการพัฒนาการผลิตสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม
และคุณภาพสุขภาพ บริการได้ ในราคาทีเหมาะสม หลากชนิด และสายพันธุ์ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้
ใช้ ได้ อย่างต่อเนือง มีข้อมูลเกียวกับสัตว์ทถูี กต้ องชัดเจน จัดการบริการการขนส่งทีได้ มาตรฐานสากล มี
ดําเนินการเพือเพิมมูลค่าสัตว์ทเหลื
ี อใช้ จากการบริการเพืองานทางวิทยาศาสตร์
2.2.2 มีแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทังภาครัฐและเอกชน เพิมมาก
ขึนในประเทศ เพือให้บริการได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของผูใ้ ช้
ดัชนีชวี ดั
- มีบริษัทเอกชน หรือภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ จัดตังแหล่งผลิต
สัตว์ทดลองทีมีคุณภาพได้ มาตรฐาน
ผูร้ ับผิดชอบ

- บริษัทเอกชน

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนทีสนใจ ลงทุนเพือเป็ นมีแหล่งผลิตและบริการสัตว์ทมีี
คุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพ เพือใช้ ในงานทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างหลากหลาย เพิมโอกาสให้ แก่
ผู้ใช้ สตั ว์ได้ เลือกใช้ ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของงานโดยสะดวก
2.2.3 สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตและบริการ สัตว์ประเภทอืนๆ อาทิเช่น non – human
primate, สัตว์นา,
ํ ไก่ ฯลฯ เพือรองรับงานวิจยั และพัฒนา และการผลิตยา วัคซี น ฯลฯ และการทดสอบ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ดัชนีชวี ดั
- มีบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ จัดตังแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น สัตว์ประเภท non – human primate, สัตว์นา,ํ ไก่เพือผลิตไข่ เป็ นต้ น
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ผูร้ ับผิดชอบ

- ทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง อาทิ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมประมง
- บริษัทเอกชน

ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีแหล่งผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทต่างๆที
จําเป็ นต้ องใช้ เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย อาทิเช่น สัตว์ประเภท non-human primate, สัตว์นาํ
ต่างๆ ไก่ เป็ นต้ น เพือให้ มีสตั ว์ทได้
ี มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุขภาพ เพาะขยายพันธุข์ ึน
ให้ บริการในประเทศ โดยเฉพาะสายพันธุท์ เป็
ี นสายพันธุท์ ้ องถิน เพือการอนุรักษ์สายพันธุ์ และเพือตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ใช้ ในงานศึกษาวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ สมุนไพร, งานทดสอบ รวมถึงงานผลิตชีววัตถุ
ต่างๆ อาทิ วัคซีน เซรุ่ม ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐทีจะผลิตวัคซีนขึนใช้ เองในประเทศ
2.2.4 ส่งเสริมให้มีการขนส่งสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล
ดัชนีชวี ดั

- มีการกําหนดมาตรฐานการขนส่งสัตว์
- ลดปัญหาการขนส่งสัตว์ททํี าให้ เสียคุณภาพ

ผูร้ ับผิดชอบ

- ทุกหน่วยงานทีผลิตและบริการสัตว์
- บริษัทขนส่งทังทางบก และทางอากาศ
- คณะกรรมการแห่งชาติ

หน่วยงานทีผลิตและบริการสัตว์ และบริษัทขนส่งทังทางบก และทางอากาศ จัดการขนส่งสัตว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานตามทีสากลกําหนด เพือคงคุณภาพของสัตว์ และไม่ทาํ ให้ สตั ว์ต้องตาย
หรือ ทรมานระหว่างการเดินทาง รวมทังป้ องกันไม่ให้ สตั ว์หลุดออกไปสู่สงแวดล้
ิ
อมภายนอกได้ โดยต้ องมีการ
จัดการให้ ได้ มาตรฐานทังภาชนะทีบรรจุ การจัดเตรียมก่อนการขนส่ง และการดูแลระหว่างการขนส่ง จนถึงที
หมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที 3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรรวมทังเนือหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
ปั ญหาของประเทศไทยในเรื องการขาดแคลนบุค ลากรเพื อการเลี ยงและใช้ สัตว์ เพื องานทาง
วิทยาศาสตร์ ทีมีพืนความรู้และประสบการณ์ทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองทีทันสมัย เพือทีจะปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นันเป็ นปัญหาวิกฤติทต้ี องการการแก้ ไขโดยเร่งด่วน
ทังนีสืบเนืองมาจาก สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่ไม่ให้ ความสําคัญทีจะกําหนดให้ มี หรือหากมี
อยู่ แ ล้ ว ก็ไ ม่ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูต รและเนื อหาสาระวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สัต ว์ ท ดลอง ทังในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
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อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา ประเทศไทยจึงไม่ มีสถาบันระดับอาชีวศึกษาทีผลิตพนักงานเลียงสัตว์ทดลอง
หรือเทคนิเชียนทีสามารถเลียงสัตว์หรือปฏิบัติการกับสัตว์ให้ สตั ว์ได้ อยู่ดีกนิ ดี มีสขุ ภาพดี ได้ ตามหลักวิชาการ
ไม่มีสถาบันการศึกษาทีผลิตสัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ทมีี พืนฐานความรู้พอทีจะจัดการการเลียงสัตว์ให้
ได้ มาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ ไม่มีสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทีให้
ความสําคัญต่อการเตรียมนักศึกษาให้ ตระหนักถึงจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ และหลักการของ 3 Rs ในการใช้
สัตว์ในงานวิจัย ให้ ร้ ูถึงวิธีการเลียงและการใช้ สัตว์ให้ สัตว์ได้ อยู่ดี กินดี ไม่ เครียด ไม่ติดเชือ และไม่เจ็บปวด
หรือทรมาน เพือนํามาใช้ ในการเขียนโครงการและการปฏิบัติต่อสัตว์
บุคลากรเหล่ านีทุกระดับ มีความสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ทดลอง แม้ ว่า
ในช่ วงแผนพั ฒนากลยุ ทธ์แห่ งชาติว่าด้ วยการพั ฒนางานสัตว์ ทดลอง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ จะได้ มีการ
ดําเนินการแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ า โดยการจัดการอบรมหลักสูตร Training for Trainers ครังที ๑ และครังที
๒ ขึน มีผ้ ูเข้ าร่วมอบรมประมาณ ๖๐ คน แต่กย็ ังไม่สามารถจะขยายให้ ได้ มากกว่านี จึงจําเป็ นต้ องดําเนินการ
อย่ างต่ อเนืองโดยเร่ งด่ วน เพือพัฒนาบุคลากรทุกระดับทีเลียงและใช้ สัตว์อยู่ ปัจจุ บันให้ เข้ าใจถึงมาตรฐาน
วิธีก ารเลี ยงและการใช้ สัต ว์ ตามหลักจรรยาบรรณสากล รวมทังต้ องเร่ งพั ฒ นาการสอนวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์
สัตว์ทดลองในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา เพือผลิตบุคลากรทีมีความรู้ทเกี
ี ยวข้ องกับการ
เลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ต่อไป
บุคลากรอีกกลุ่มหนึงซึงจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนา ได้ แก่สถาปนิก และวิศวกร จําเป็ นต้ องมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพือเพิมเนือหาวิชาให้ มีความรู้ ความเชียวชาญในการออกแบบ การก่อสร้ างอาคารสถานที
เลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐาน การจัดการระบบควบคุมสภาพแวดล้ อม เพือการเลียงสัตว์
ให้ ได้ ตามระบบทีต้ องการ ก็เป็ นอีกเป้ าหมายหนึงซึงต้ องเร่ งดําเนินการโดยเร่ งด่ วน ทังนีเนืองจากปั จจุ บัน
ประเทศไทยยังไม่มีบุคลากรทางด้ านนีอยู่เลย
นอกจากนียังจําเป็ นต้ องจัดหาแหล่งข้ อมูลทางวิชาการขึนในประเทศไทยเพือใช้ ในการศึกษา การ
ทําความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เพือการพัฒนาบุคลากร ทังการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ การอบรม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้ บุคลากรทีทําหน้ าทีเหล่ านี ให้ สามารถปรับตัว
เข้ ากับวิธกี ารทีทันสมัย ก็เป็ นความจําเป็ นเร่งด่วนทีทุกสถาบันต้ องดําเนินการ
3.1 เป้าประสงค์
3.1.1 มีสัตวแพทย์ทีมีพืนฐานความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีได้
มาตรฐานสากลเพือการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 มีพนักงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทมีี พืนฐานความรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้ าทีเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 มีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ทีสามารถดําเนินการวิจัยทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดสอบพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.1.4 มีผ้ ูใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้ าโครงการวิจัย
และอาจารย์ผ้ ูใช้ สัตว์ในงานสอน มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และการ
ปฏิบัติต่อสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามกรอบจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
3.1.5 มีสตั วแพทย์ผ้ ูชาํ นาญการสัตว์ทดลอง (attending veterinary) กํากับดูแลการเลียงและใช้
สัตว์ฯในหน่วยงานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ
3.1.6 พนักงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และสัตวแพทย์ผ้ ูควบคุมงานสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ในหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ได้ รับการเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ททัี นสมัยอย่างต่อเนือง
เพือนําไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้ าทีอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.7 มีสถาปนิก และวิศวกร ทีมีความรู้ ความเข้ าใจถึงหลักการสําคัญของการออกแบบและ
ก่ อสร้ าง อาคารเลียงและใช้ สัตว์ ทดลอง ตามระบบทีผู้ ใช้ ต้ องการ เข้ าใจถึงหลักการเลื อกใช้ วัสดุ เพื อการ
ก่อสร้ างทีจะเอือต่อการป้ องกันการติดเชือและการควบคุมสภาพแวดล้ อม หลักการจัดการระบบการควบคุม
สภาพแวดล้ อม การจัดการป้ องกันการแพร่กระจายของเชือโรคและมลพิษต่างๆ สู่สงแวดล้
ิ
อม ฯลฯ
3.1.8 มีแหล่งข้ อมูลวิชาการในประเทศไทยทีสามารถจะสืบค้ นได้ โดยสะดวก รวดเร็ว
3.1.9 มีการสร้ างความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศเพือการพัฒนาบุคลากรอย่างยังยืน
3.2 แผนงานหลัก
3.2.1. การจัดการอบรมเพือเร่ งรัดพัฒนาบุ คลากรทีเกียวข้องกับการเลียงและใช้สตั ว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์
(1) หลักสูตรอบรมคณะกรรมการกํากับดู แลการเลียงและใช้สตั ว์ของสถาบัน
(2) หลักสูตรอบรมสัตวแพทย์ผูจ้ ดั การหรือควบคุมหน่วยงานเลียงและใช้สตั ว์ฯ
(3) หลักสูตรอบรมพนักงานเลียงสัตว์ทดลอง
(4) หลักสูตรอบรมนักวิจยั ผูใ้ ช้สตั ว์
(5) หลักสูตรอบรมเทคนิเชียนผูช้ ่วยนักวิจยั ผูใ้ ช้สตั ว์
(6) หลักสูตรอบรมผูด้ ู แลงานระบบ งานออกแบบก่อสร้าง
ดัชนีชีวดั

1. จํานวนหลักสูตรการอบรม
2. จํานวนครังทีจัดการอบรม/ปี

ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
โดยสํานักงาน
เลขานุการฯ (สลช.) มีหน้ าทีดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝึ กอบรมแก่บุคลากรทีเกียวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่ม รวมทัง จัดหาสือการสอน จัดหาวิทยากรผู้เชียวชาญจากต่างประเทศเพือจัดการอบรม
เตรียมความพร้ อมของวิทยากรในการสอน การฝึ กอบรม อย่างต่อเนือง
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3.2.2 การศึกษาดู งาน ประชุมวิชาการ การอบรม และศึกษาต่อต่างประเทศ
(1) การศึกษาดูงานสถานทีเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
(2) การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
(3) การเข้าร่วมในการอบรมของหน่วยงานต่างประเทศ
(4) จัดให้มีทุนเพือสนับสนุ นการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง และสาขาที
เกียวข้อง ในต่างประเทศ
ดัชนีชีวดั 1.
2.
3.
4.
ผูร้ ับผิดชอบ

จํานวนครังในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
จํานวนครังในการเข้ าร่วมประชุมวิชาการหรือร่วมอบรมระดับนานาชาติ
จํานวนทุนการศึกษาแต่ละปี
การจัดสรรทุนเพือศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยหน่วยงานต้ นสังกัด
- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- หน่วยงานต้ นสังกัดหน่วยสัตว์ทดลอง

คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยสํานักงาน
เลขานุการฯ (สลช.) จัดเตรียมงบประมาณเพือจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพือเปิ ดโลกทัศน์ให้ แก่
ผู้บริหารและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรทีเกียวข้ องกับการเลียง กิจกรรมการเข้ าร่วมประชุมวิชาการและการเข้ าร่วม
อบรมในต่างประเทศ เพือเรียนรู้ความก้ าวหน้ าของนาประเทศ และการสนับสนุนทุนการศึกาแก่เจ้ าหน้ าทีหรือ
นักศึกษาทีจะมาปฏิบตั ิหน้ าทีในหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์ และช่วยปฏิบัติงานของ สลช.
3.2.3 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและเนือหาสาระวิชา
(1) สัตวแพทยศาสตร์ ทังระดับปริ ญญาตรี หรื อระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
(2) หลัก สู ต รหลัง ปริ ญญาตรี ผู ช้ ํ านาญการสัต ว์ทดลอง (Attending
certificate, diploma หรือระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง

vet)

(3) การพัฒนาหลักสูตรและเนือหาสาระวิชาในระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง และสาขาทีเกียวข้อง
ดัชนีชีวดั 1. มีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกแห่ง
2. มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีวิชาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
4. มี ห ลั ก สู ต ร หรื อ วิ ช าการเลี ยงสั ต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ
อาชีวศึกษา
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5. มี ก ารสอนหรื อ วิช าทีเกียวกับ การออกแบบก่ อ สร้ า ง การจั ด การระบบใน
สถานทีเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย สาขาด้ านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมสถาน สภาวิศวกรรม
- กรมอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทีเกียวข้ อ ง ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง เนื อหาสาระวิช าวิท ยาศาสตร์
สัตว์ทดลองในหลักสูตรสัตวแพทย์ และสาขาอืนทีเกียวข้ อง และพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับประกาศนียบัตร
ภายหลังปริญญาตรี เช่น ให้ มีหลักสูตร Attending vet, certificate, diploma หรือระดับปริญญาโท ปริญญา
เอกสาขาวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง เพือผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิตทีมีความรู้ในเรืองของวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
ทีได้ มาตรฐาน เพือให้ สามารถบริหารจัดการหน่ วยงานเลียงสัตว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ อย่ างถูกต้ อง
รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยทุกสถาบันจัดการให้ มีวิชาการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัย สอน
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพือให้ มีความรู้ในเรืองการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ถูกต้ องตามหลัก
จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ ก่อนทีจะนําสัตว์มาใช้ ทาํ การศึกษาวิจัย หรือฝึ กปฏิบัติใดๆ เพือทีจะได้ ฝึกการเป็ น
นักวิจัยทีปฏิบัติได้ ถูกต้ องตามหลักจรรยาบรรณ และยึดมันปฎิบัติในกรอบจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ต่อไปใน
อนาคต
สถาบันอาชีวศึกษา ต้ องจัดให้ มีหลักสูตรการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช.
ให้ มีวิชาการเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และเพิมหลักสูตรใหม่ในระดับ ปวส. ทางด้ านการเลียงสัตว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
3.2.4 จัดทําแหล่งข้อมูลวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลอง
ดัชนีชีวดั
1.
มีห้องสมุด ทีเป็ นแหล่ งรวบรวมข้ อมูลเอกสารวิชาการกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ วารสาร ทีเกียวข้ องกับงานเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
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ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สถาบันและหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

ดําเนินการให้ มีแหล่ งข้ อมูลวิชาการ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ วารสาร ทีเกียวข้ องกับงาน
เลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีสามารถเข้ าสืบค้ นได้ โดยง่ าย
3.2.5 สนับสนุ นและสร้างแรงจู งใจ เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ บุคลากรที เกียวข้อง
กับงานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ดัชนีชีวดั
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
ผูร้ ับผิดชอบ

- มีกจิ กรรมมอบรางวัล /ประกาศเกียรติคุณแก่ผ้ ูดาํ เนินการสอดคล้ องกับ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สถาบันและหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
- บริษัทเอกชน

ดําเนิน การต่ า งๆ เพื อเสริม สร้ างแรงจู งใจให้ แ ก่บุคคลากรทีเกียวข้ องกับงานเลี ยงและใช้
สัต ว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ เพื อให้ ตนเองและผู้ ทีเกียวข้ องได้ มีตระหนักถึงความสํา คัญของ
งานทีปฏิบัติ และนําไปสู่การร่ วมแรงร่ วมใจกันพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่ อไป
3.2.6
ส่งเสริม สนับสนุ นให้มีการใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการใช้สตั ว์และมาตรฐานสากล
ดัชนีชีวดั 1.
มี กิ จ กรรมการประชุ ม วิ ช าการที เกี ยวข้ อ งกั บ หลั ก การ 3Rs
และจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
2. มีผลงานดําเนินการทีเกียวข้ องกับการส่งเสริมสนับสนุน การใช้ หลักการ 3Rs
และจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ

จัดให้ มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และการใช้ วิธีการอืน เป็ นประจําทุกปี
เพือส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการเลียงและใช้ สตั ว์โดยยึดหลักของ 3 Rs และจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ เพือผลงาน
ทีถูกต้ อง แม่ นยํา ได้ รับการยอมรับและแข่งขันได้ กับนานาชาติ รวมทังเพือการพัฒนางานสัตว์ทดลอง และ
เรืองของ 3Rs ให้ ก้าวหน้ าทัดเทียมกับนานาชาติ
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กลยุทธ์ที 4 สนับสนุ นให้มีการวิจัยและพัฒนาความหลากหลายของพืช สัตว์ และวัสดุทอ้ งถิน
เป็ นวัสดุเลียงสัตว์ทีมีคุณภาพ และเป็ น animal model สําหรับงานวิจยั เพือแก้ไขปั ญหาโรคประจํ า
ท้องถินและโรคอุบตั ิใหม่
นับแต่อดีตจนถึงปั จจุ บันประเทศไทย มีการวิจัยทีเกียวข้ องกับงานเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย รวมทังการศึกษาวิจัยทีเกียวข้ องกับหลักการ 3Rs น้ อยมาก อันเป็ นสาเหตุหนึงที
ทําให้ การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของไทยมีการพัฒนาไปน้ อยมาก การศึกษาวิจัยและพัฒนา
อย่ างต่ อเนืองและครบถ้ วนทุกด้ าน ทังในเรืองของ การพัฒนาพันธุกรรมสัตว์ เพือสร้ างสายพันธุ์ใหม่ และ
แสวงหาสายพันธุ์ให้ เหมาะสมกับโรค ใหม่ๆทีเกิดขึนมาอย่างต่อเนือง และโรคเก่าทียังไม่มี animal model
เพือนํามาใช้ ในการศึกษาวิจัย การวิจัยเพือศึกษาหาวิธกี ารทีจะนํามาใช้ ในการตรวจสอบพันธุกรรมและสุขภาพ
สัตว์ งานวิจัยเพือพัฒนาวัสดุเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ทใช้
ี ในการป้ องกันการติดเชือและ
การควบคุมสภาพแวดล้ อม การเลียง งานวิจัยเพือศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้ อมต่อการเลียงสัตว์เพืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ในเขตร้ อนชืนเช่นประเทศไทย งานวิจัยเพือหาวิธกี ารอืนมาใช้ ทดแทนการใช้ สตั ว์ หรือลดการ
ใช้ สัตว์ลง รวมทังการวิจัยเพือหาวิธีการปฏิบัติทเหมาะสมกั
ี
บสัตว์ ตามหลักการของ 3Rs นันมีความจําเป็ น
อย่างยิงต่อการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ ทดั เทียมกับนานาชาติ
4.1 เป้าประสงค์
4.1.1 มีการศึกษาวิจยั เพือสร้ างองค์ความรู้ใหม่ทเกี
ี ยวข้ องกับงานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์
4.1.2 มีการวิจัยเพือให้ ได้ animal model ทีเป็ นสายพันธุใ์ หม่สาํ หรับโรคทีเกิดในท้ องถินเขต
ร้ อน และโรคอืนๆ
4.1.3 ประเทศไทยมีการผลิต อาหารสัตว์ วัสดุเลียงสัตว์ ให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพ จากวัตถุดิบ
ภายในประเทศและวัสดุเหลือใช้
4.1.4 ประเทศไทยสามารถผลิตวัสดุอปุ กรณ์และครุภัณฑ์ทมีี คุณภาพเพือใช้ ในงานสัตว์เพืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ทดแทนการนําเข้ า (และสามารถส่งออกได้ )
4.1.5 มีรปู แบบมาตรฐานอาคารสําหรับเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในเขตร้ อนชืน
4.1.6 มีวิธกี ารอืนทดแทนหรือลดการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และมีวิธกี ารทีจะใช้
ปฏิบัติกบั สัตว์ได้ ตามหลัก 3Rs ทีเป็ นทียอมรับของสากล
4.2 แผนงานหลัก
4.2.1 กําหนดให้มีนโยบายงานวิจยั ทีเกียวข้องกับงาสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และ
หลักการ 3Rs เป็ นแนวทางการวิจยั ทังในระยะสันและระยะยาว
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ดัชนีชวี ดั
- มีนโยบายการวิจัยและพัฒนาสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และงานทีเกียวข้ อง
แบบครบวงจรของประเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คณะกรรมการแห่งชาติฯ โดยการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) กําหนดนโยบายการวิจัยทังในระยะสันและระยะยาว เพือให้ มีแนวทางการวิจัยและพัฒนาสัตว์เพืองาน
ทางวิทยาศาสตร์และงานทีเกียวข้ อง แบบครบวงจรของประเทศ เพือให้ มีการวิจัยทีมีทศิ ทางทีชัดเจนและมี
ความต่อเนือง
4.2.2 จัดให้มีทุนอุดหนุ นการวิจยั และดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั
ดัชนีชวี ดั

- มีงานวิจัยทีสอดคล้ องกับนโยบายการวิจัย

ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่ งชาติเพื อพั ฒนางานเลียงและใช้ สัตว์เพื องาน
ทางวิทยาศาสตร์
- วช.
- หน่วยงานให้ทุน

ดําเนินการเพือให้ มีทุนอุดหนุนการวิจัย
เพือสนับสนุนให้ มีการวิจัยให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการวิจัยทีกําหนดขึน เพือนําไปสู่ผลงานทีจะนําไปใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุ นให้มีนกั วิจยั ทีสนใจศึกษาวิจยั และพัฒนาสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์และงานทีเกียวข้อง
ดัชนีชวี ดั
1.

มีการประกาศให้ ทุนสนับสนุนการวิจัยทีสอดคล้ องกับนโยบายการวิจัย

ผูร้ ับผิดชอบ

- หน่วยงาน/สถาบันวิจัย

ทุกหน่วยงานวิจัย หรือสถาบันวิจัยมีแผนงานสนับสนุนให้ นักวิจัยมีแผนงาน/
โครงการวิจัยเพือพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์และงานทีเกียวข้ อง และทํางานวิจัยเพือให้ ได้ ผล
งานวิจัยทีมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างแท้ จริง
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กลยุทธ์ที 5 ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนสนใจผลิตสินค้าเพือการเลียงและใช้สตั ว์ฯหรือนําสินค้าที
ได้มาตรฐานคุณภาพมาบริการให้มากขึน และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพืออุตสาหกรรม ยา
อาหาร อาหารเสริม และวัคซี น ทีได้มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันได้
กับนานาชาติ ลดการนําเข้าและเพิมการส่งออก
การเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานนัน จําเป็ นต้ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที
ทันสมัยมีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน ซึงหลายประเภทยังไม่สามารถผลิตขึนได้ ในประเทศไทย หรือทีผลิตได้ ส่วน
ใหญ่นันยังไม่มีคุณภาพทีได้ มาตรฐาน จึงจําเป็ นต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเหล่านีเป็ น
ทีตระหนักดีว่ามีราคาแพง การจัดหาจัดซือของทีไม่มีคุณภาพมาใช้ นับเป็ นข้ อจํากัดอย่างยิงในการพัฒนางาน
เลียงและใช้ สตั ว์ฯให้ ได้ มาตรฐานสากล
ปัจจุบัน ในต่างประเทศ วิทยาการและเทคโนโลยีทเกี
ี ยวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิท ยาศาสตร์ มี ค วามเจริ ญ รุ ด หน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ว มาก ทังเรื องการป้ องกัน การติ ด เชื อ และการควบคุ ม
สภาพแวดล้ อมในการเลียงสัตว์ การป้ องกันการกระจายของสารพิษและเชือโรคสู่สงแวดล้
ิ
อม รวมทัง ครุภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการเลียงและปฏิบัติกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะ
เจริ ญก้ าวหน้ าแล้ ว ยังมีการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื อง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆทีมีคุณภาพได้ มาตรฐาน
เหล่านีล้ วนเอือต่อการพัฒนาไปสู่มาตรฐานได้ จําเป็ นทีผู้เลียงและผู้ใช้ สตั ว์จะต้ องได้ เรียนรู้และรับข้ อมูลอย่าง
ต่อเนือง
นอกเหนือจากนัน การเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ยังต้ องการสถานทีเลียงสัตว์ที
ต้ องการการออกแบบและก่อสร้ างหือต่อการป้ องกันการติดเชือ การควบคุมสภาพแวดล้ อม และการป้ องกัน
การแพร่ กระจายของสารพิษและเชือโรคอย่างเข้ มงวด ซึงปั จจุบัน สถาปนิกผู้ออกแบบก่อสร้ าง วิศวกร และผู้
ให้ บริการวัสดุก่อสร้ างยังไม้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานการออกแบบก่อสร้ างและเลือกใช้ วัสดุให้
เหมาะสม ไม่ได้ เข้ าใจถึงความสําคัญของการติดตังระบบ และวัสดุอปุ กรณ์ทจํี าเป็ นทีจะต้ องมีการออกแบบและ
ติดตังพร้ อมอาคาร นักวิจัยผู้ใช้ สตั ว์หรือผู้รับผิดชอบการเลียงสัตว์เองยังไม่มีความรู้ พอทีจะให้ คาํ แนะนําได้ ว่า
อาคารเลียงสัตว์ และอุปกรณ์ทจํี าเป็ นต้ องใช้ เพือการเลียงสัตว์หรือปฏิบัติการกับสัตว์ ควรมีคุณสมบัติ และ
คุณภาพ อย่ างไรจึงจะใช้ ได้ เหมาะสมกับลักษณะงาน การดําเนินการให้ ภาคธุรกิจเอกชนผู้ประกอบการได้ มี
โอกาสชีแจง ให้ ผ้ ูใช้ ได้ มีทางเลือก หรือได้ เห็นสินค้ าก่อนทีจะนําไปวางแผน จัดหา จัดซือ ได้ ตรงตามความ
ต้ องการ จึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง
การจัดงาน Trade Exhibition หรือ การประชุมร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเพือให้ ผ้ ูซือและผู้ขายได้ มี
โอกาสพบปะกัน เพือการแนะนําให้ มีการผลิต หรือนําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศมาบริการ จึงเป็ นประโยชน์
อย่ างยิงทังสําหรับภาคธุรกิจเอกชนและผู้เลียงและใช้ สัตว์ ในการทีจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆมา
ให้ บริการและใช้ ในการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูแสดงสินค้ าจากต่างประเทศทีต้ องการใช้ ประเทศ
ไทยเป็ นฐานการผลิตสินค้ าในภูมิภาคได้ เจรจากับนักธุรกิจไทย ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการเลียงและใช้ สตั ว์เพือ
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งานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็ นอย่ างมากจากการทีมีผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพผลิตขึนภายในประเทศ
สามารถหาซือได้ ง่ายและมีราคาถูกลง และประเทศไทยยังจะได้ ประโยชน์จากการส่งสินค้ าออกขายต่างประเทศ
อีกด้ วย
5.1 เป้าหมายหลัก
5.1.1 มีสนิ ค้ าทีมีคุณภาพและจําเป็ นต่อการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ให้ เลือกใช้ ได้ อย่างหลากหลายใน
ราคายุตธิ รรม
5.1.2 ผู้ใช้ เข้ าใจถึงคุณภาพและคุณสมบัติของวัสดุอปุ กรณ์ทวางแผนจั
ี
ดซือ สามารถเลือกและ
ตรวจสอบคุณภาพได้ อย่างถูกต้ อง
5.1.3 มีธุรกิจเอกชนลงทุน หรือร่วมลงทุนกับภาครัฐเพือการผลิตและบริการสัตว์ และวัสดุอปุ กรณ์
ทีได้ คุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอทีจะให้ บริการเพือการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
5.1.4 มีสถาปนิก และวิศวกรทีเข้ าใจถึงหลักการทีสําคัญของการออกแบบก่อสร้ างอาคารเลียงและ
ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือการออกแบบ ก่อสร้ าง เลือกวัสดุได้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทีกําหนด
รวมทังช่วยดําเนินการตรวจสอบและรับรองการก่อสร้ าง การติดตังระบบ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.5 เอกชนให้ ความสนใจทีจะดําเนินการผลิต หรือให้ บริการ วัสดุอปุ กรณ์ การจัดการระบบ การ
ก่อสร้ าง การให้ บริการหรือผลิตวัสดุก่อสร้ างทีมีคุณภาพ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทีกําหนด
5.1.6 มีการจัดงานแสดงสินค้ า เพือแนะนําสินค้ า และนวัตกรรมใหม่ๆ ทีนํามาใช้ ในการเลียงและ
ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
5.1.7 ภาคธุรกิจเอกชนทีเกียวข้ องกับสินค้ าเพือการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร
มีการเลียงและใช้ สตั ว์ทได้
ี มาตรฐานสากล เพือการพัฒนายา อาหาร อาหารเสริม วัคซีน และวัสดุการแพทย์
5.2 แผนงานหลัก
5.2.1 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้ มูลให้ภาคธุรกิจเอกชนร่วมมือกับภาครัฐในกิจกรรมต่างๆ
ทีเกียวข้องกับการเลียงและใช้สตั ว์
ดัชนีชวี ดั - มีการขยายตัวของภาคธุรกิจเอกชน ในรูปแบบต่างๆ
ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ

คณะกรรมการแห่ งชาติฯ ดําเนินการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน สภาหอการค้ าไทย และสภาอุตสาหกรรม เพือการส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจเอกชนทีเป็ นผู้แทนจําหน่ายและ
ผู้ผลิตสินค้ าทีเกียวข้ องกับการเลียงและใช้ สัตว์ ผู้ผลิต ยา อาหาร อาหารเสริม วัคซีน และวัสดุวิทยาศาสตร์
วัสดุก่อสร้ าง รวมทังงานระบบ ได้ สนใจลงทุนหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทีมีคุณภาพมาบริการอย่ างหลากหลาย
และพอเพียง และดําเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนือง
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5.2.2 การจัดงานแสดงสินค้าระดับชาติ และนานาชาติ เพือแนะนําสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการเลียงและใช้สตั ว์
ดัชนีชวี ดั - มีการจัดงานแสดงสินค้ าทังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
คณะกรรมการแห่ งชาติฯ โดย สลช.ดําเนินการร่ วมกับภาคธุรกิจเอกชน ผู้แทนจําหน่าย และ
ผู้ผลิตสินค้ าทีเกียวข้ องกับการเลียงสัตว์ การใช้ สตั ว์ ยา อาหาร วัคซีน ระบบการจัดการ ฯลฯ จัดให้ มีงานแสดง
สินค้ าและการสัมมนาทังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
5.2.3
ส่งเสริมภาคธุ รกิจเอกชนทีผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุข และการเกษตร ทีจํ าเป็ นต้องใช้สตั ว์ให้เลียงและใช้สตั ว์ทีได้มาตรฐานสากล เพือการวิจัย
และพัฒนา และการทดสอบคุณภาพผลผลิตก่อนนําออกจํ าหน่าย
ดัชนีชวี ดั -ภาคเอกชน มีการพัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ไปสู่มาตรฐาน
- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- ภาคธุรกิจเอกชน
คณะกรรมการแห่ งชาติฯ โดย สลช.ดําเนินการส่งเสริมและให้ ข้อมูลต่างๆเพือให้ ภาคธุรกิจ
เอกชนทีผลิตและให้ บริการผลิตภัณฑ์ทางด้ านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร พัฒนาการเลียงและ
ใช้ สตั ว์ให้ ได้ มาตรฐานสากล เพือผลงานทีมีคุณภาพ เชือถือได้
ผูร้ ับผิดชอบ

5.2.4 ส่งเสริมภาคธุ รกิจเอกชนลงทุนเพือการบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้
ครบวงจร โดยการผลิ ต สัต ว์ ครุ ภ ัณ ฑ์ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ที ใช้เ ลี ย งและปฏิ บ ตั ิ ก ับ สัต ว์เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ ทีได้มาตรฐานคุณภาพ ขึนภายในประเทศ เพือการใช้ภายในประเทศและการส่งออก
ดัชนีชีวัด - มีภาคธุรกิจเอกชนลงทุนทําการผลิตและบริการสัตว์ หรือ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุ
อุปกรณ์ทได้
ี คุณภาพมาตรฐาน
ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- ภาคธุรกิจเอกชน

ดําเนินการส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนเพือการผลิตและบริการสัตว์ ครุภัณฑ์ และ
วัสดุอปุ กรณ์ทได้
ี คุณภาพ โดยใช้ กลไกทางภาษี และกลไกอืนๆ
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กลยุ ท ธ์ที 6 กํ า กับ ดู แ ลการเลี ย งและใช้ส ัต ว์เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ใ ห้ไ ด้ม าตรฐาน
สอดคล้อ งกับ จรรยาบรรณการใช้ส ตั ว์เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ สภาวิ จัย แห่ ง ชาติ อย่ า ง
ต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการใช้วิธีการอืนทดแทนการใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ให้สอดคล้องกับสากล รวมทังการประสานงานกับนานาชาติ เพือการยอมรับของสากล
การกํากับดูแลให้ หน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์แห่ งชาติ และจรรยาบรรณ
การใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่ งชาติ อย่างต่อเนืองนันเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิง อย่างไรก็ตามการทีจะกํากับดูแลได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพนันจําเป็ นต้ องมีหน่ วยงานกลางระดับชาติทีมีความคล่ องตัวในการดําเนินงาน มีบุคลากรทีมี
คุณภาพ และปริมาณทีเพียงพอ ทําหน้ าทีประสานงาน ให้ ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ทุกหน่วยงานที
เกียวข้ องได้ เข้ าใจถึงแผนกลยุทธ์แห่ งชาติ จรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพือเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
งานเลียงและใช้ สตั ว์ของสถาบันให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ และจัดทําแผนการขอตังงบประมาณประจําปี ให้
สอดคล้ องกับแผนทีกําหนด
หน่ ว ยงานกลางนี มี ห น้ า ทีกํา กับ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานเลี ยงและใช้ สัต ว์ เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ ของประเทศให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุ ทธ์แห่ งชาติ ให้ ได้ มาตรฐานสากล อย่ างยังยืน เพือให้
ผลงานทีได้ จากการใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึงเป็ นงานพืนฐานทีสําคัญต่องานทางด้ านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทังในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ ได้ คุณภาพ
มาตรฐาน เป็ นทียอมรับของสากล และแข่งขันได้ กบั นานาชาติ
การเลียงและใช้ สตั ว์ตามมาตรฐานสากลนัน เป็ นทียอมรับกันทัวโลกว่า ต้ องใช้ งบประมาณสูงใน
การลงทุ น และดําเนิ นการ แต่ ผลตอบแทนทีคุ้ มค่ า จากการทีได้ รับผลงานทีมีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และ
แข่งขันได้ กบั สากล รวมทังสัตว์ได้ รับการเลียงให้ ได้ อยู่ดีกนิ ดี มีสขุ ภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชือ และเป็ นการใช้
สัตว์อย่างคุ้มค่า ไม่ทาํ ให้ สตั ว์ต้องสูญเสียชีวิตโดยไม่จาํ เป็ น ไม่ทาํ ให้ ต้องสูญเสียงบประมาณไปโดยไร้ ประโยชน์
จากการทีผลงานไม่ได้ มาตรฐาน และไม่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูทไม่
ี เห็นด้ วยกับการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ใช้
เป็ นข้ ออ้ างในการต่อต้ านการใช้ สตั ว์ได้ ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงทีทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้ สตั ว์ฯต้ องมี
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์ฯภายในหน่วยงาน ทําหน้ าทีอย่างเข้ มแข็งในการกํากับดูแลและ
พัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ของหน่วยงานนันให้ ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับการดําเนินงานของแผนพัฒนา
งานสัตว์ทดลองทีหน่วยงานกลางในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลระดับชาติกาํ หนดไว้ เป็ นแผนกลยุทธ์แห่งชาติ
การเลี ยงและใช้ สัต ว์ ฯ อาจนํา ไปสู่ก ารแพร่ ก ระจายของมลพิ ษ ทีเกิด จากการเลี ยงสัต ว์ การ
แพร่ กระจายของสารพิษ หรือเชือโรคทีนํามาใช้ กับสัตว์ และอาจนําไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า สัตว์สงวน ที
ถูกนํามาใช้ ในงานทางวิทยาศาสตร์ หากผู้เลียงสัตว์ ผู้ใช้ สตั ว์ และการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแล
ของหน่วยงานนันๆ รวมถึงผู้บริหาร ไม่ให้ ความสําคัญทีจะต้ องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์อย่าง
เคร่ งครัด อาจทําให้ เกิดผลเสียต่อสิงแวดล้ อม เกิดการระบาดของโรคสู่คนและสัตว์เลียง สัตว์เศรษฐกิจ หรือ
อาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขันมีการต่อต้ านการค้ าระหว่ างประเทศได้ เพือป้ องกันไม่ ให้ เกิดปั ญหาดังกล่ าว
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นานาอารยะประเทศนันต่างเห็นพ้ องต้ องกันแล้ วว่าจําเป็ นต้ องมีกฎหมายเพือการกํากับดูแลให้ การดําเนินการ
เลียงและใช้ สตั ว์สอดคล้ องกับหลักจรรยาบรรณสากล และหลักการของ 3Rs โดยครอบคลุมทุกเรืองทีเกียวข้ อง
กับการเลียงและการใช้ สตั ว์ รวมถึงการขนส่งสัตว์ การนําเข้ า นําออกสัตว์ รวมทังตัวอ่อนและเนือเยือ สถานที
ประกอบการ ผู้เลียงสัตว์ ผู้ ใช้ สัตว์ ฯลฯ แต่ ประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมายนี จึงจําเป็ นอย่ างยิงทีจะต้ องเร่ ง
ดําเนินการให้ มีกฎหมายนีขึนในประเทศไทย เพือให้ มีมาตรการในการกํากับดูแลทีชัดเจน และป้ องกันไม่ให้
นักวิจัยต่างประเทศทีต้ องการจะหลีกเลียงกฎหมายของประเทศนันๆ เข้ ามาดําเนินการในประเทศไทย อันจะ
ทําให้ เกิดผลเสียหายต่อชือเสียงของประเทศได้
นอกจากนี ประเทศไทยยังจําเป็ นต้ องประสานงานกับองค์กรต่ างประเทศ เพือการยอมรับของ
สากล รวมทังการทําความร่ วมมือหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆจากประเทศต่างๆทีมี
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงาน ต้ องมีส่วนร่ วมในการจัดงาน หรือเข้ าร่วมประชุมนานาชาติ ทังระดับภูมิภาค
และระดับโลก การมีผ้ ูแทน และมีเครือข่ ายการดําเนินงานทังในประเทศและต่ างประเทศ เพือแลกเปลียน
ความรู้และเทคโนโลยีททัี นสมัย และการสร้ างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างต่อเนือง
การประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และสือมวลชน การประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่ม
บุคคลต่างๆให้ ทวถึ
ั ง ทุกกลุ่ม ให้ เห็นถึงความสําคัญ ประโยชน์ และความจําเป็ นทีจะต้ องนําสัตว์มาเลียงและใช้
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ต่างประเทศทีได้ รับการยอมรับ และมีผลงานทีสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างปลอดภัยและเป็ นทียอมรับของสากล
รวมทังมีการสร้ างแนวร่วมในการเฝ้ าระวังให้ การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามกรอบ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ฯ
6.1 เป้าหมาย
1. พัฒนาหน่ วยงานกลาง (สลช. วช.) ให้ เป็ นหน่ วยงานกลางทีมีความเข้ มแข็ง คล่ องตัวใน
การดําเนินงานและบริหารจัดการ เพือการกํากับดูแล และส่งเสริมการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากลอย่างยังยืน
2. ประเทศไทยมีกฎหมายสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือใช้ กาํ กับการดําเนินงานต่างๆที
เกียวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์ฯให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน และกรอบจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สากล
3. ประเทศไทยมีหน่วยงานกลางทําหน้ าทีกําหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสถานทีเลียง
สัตว์ คุณภาพสัตว์ และการขนส่งสัตว์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีสอดคล้ องกับสากล
4. ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้ สตั ว์ฯ มีคณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์ของ
หน่ ว ยงานทีดํา เนิ น การอย่ า งเข้ ม แข็ง ในการกํา กับ ดู แ ลและพั ฒ นาการเลี ยงและใช้ สัต ว์ ข องหน่ ว ยงานให้
สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์แห่ งชาติ และจรรยาบรรณการใช้ สัตว์ เพือให้ ได้ มาตรฐานตามทีกําหนด มีการใช้
งบประมาณในการลงทุนและการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ ผลิตผลทีมีคุณภาพแข่งขันได้ กบั นานาชาติ
5. มี การติ ดตามและประเมิ นแผนงานและผลการพั ฒนางานเลี ยงและใช้ สั ตว์ เพื องานทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนการใช้ งบประมาณ
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6. ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้ าใจ และเห็นความสําคัญทีจะต้ องพัฒนาการเลียงและใช้ สัตว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล
7. ผู้ใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ
8. มีอาสาสมัครเข้ าร่วมการพัฒนางานสัตว์ทดลองและเฝ้ าระวังการเลียงและใช้ สตั ว์ฯให้ สอดคล้ อง
กับจรรยาบรรณ และร่วมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแล
9. มีเครือข่ายทังในประเทศและต่างประเทศเพือแลกเปลียนความรู้ และเทคโนโลยีททัี นสมัย
10. ประเทศไทยมีการประสานความร่ วมมือกับนานาประเทศ และมีผ้ ูแทนเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
ในองค์กรนานาชาติ รวมทังเข้ าร่วมประชุมในการประชุมนานาชาติ อย่างต่อเนือง
6.2 แผนงานหลัก
6.2.1 จัดตังสํานักงานพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ (ขึนจาก สลช.
วช.) เป็ นหน่วยงานบริการพิเศษ หรือองค์การมหาชน เพือทําหน้าทีเป็ นองค์กรกลางดําเนินการกํากับ
ดู แล ประสานงาน ติดตามประเมินผลให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์
อย่างต่อเนือง รวมทังทําหน้าทีเป็ นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุ น การใช้หลักการ 3Rs ในการ
เลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ดัชนีชวี ดั

- มีสํานักงานพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ เสนอตัง “สํานักงานพัฒนางานเลียงและใช้
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์” ในรูปแบบหน่ วยงานบริการพิเศษ หรือองค์กรมหาชน เพือเป็ นหน่ วยงาน
กลางทําหน้ าทีกํากับดูแลการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ฯ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ รวมทังทําหน้ าทีออกใบรับรองมาตรฐาน
การเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และใบอนุ ญาตการเลียงและใช้ สัตว์ฯ ตามทีกฎหมายกําหนด
เมือกฎหมายประกาศใช้
ดําเนิ น การในฐานะหน่ วยงานกลางของประเทศเผยแพร่ และสนั บ สนุ น การยึ ด หลั กการ 3Rs
ในการเลียงและการใช้ สัตว์ฯ และประสานกับองค์กรต่ างประเทศ เพือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสาน
ความร่วมมือในการดําเนินงาน
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6.2.2 ดําเนินการสํารวจสถานภาพการเลียงและใช้สตั ว์ฯของหน่วยงานต่างๆ และพิจารณา
แผนพัฒ นาหน่ ว ยงานเลี ย งและใช้ส ัต ว์ฯ ของหน่ ว ยงานหรื อ สถาบัน เพื อให้ข ้อ เสนอแนะแก่ สํ า นัก
งบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดัชนีชวี ดั

1. รายงานสถานภาพการเลียงและใช้ สตั ว์ฯของหน่วยงานต่างๆ
2. จํา นวนแผนพั ฒ นางานเลี ยงและใช้ สั ต ว์ ข องหน่ ว ยงานต่ า งๆทีเสนอขอ

งบประมาณประจําปี
ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สถาบันและหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์
- สํานักงบประมาณ
คณะกรรมการแห่ งชาติฯ ดําเนินการสํารวจและประเมินสถานภาพของหน่ วยงานและสถาบันที
เลี ยงและใช้ สัตว์ ประเมินแผนงานและงบประมาณ ติดตามและประเมินแผนการใช้ งบประมาณ และการ
ปฏิบัติงานในโครงการตามแผนกลยุทธ์ และให้ ข้อเสนอแนะแก่สาํ นักงบประมาณเพือการจัดสรรงบประมาณ
6.2.3 ดําเนินการให้มีกฎหมายเพือให้จรรยาบรรณการใช้สตั ว์มีผลบังคับใช้ และกําหนดให้
ผู ใ้ ช้สตั ว์เพืองานทางวิ ทยาศาสตร์ และหน่ วยงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิ ทยาศาสตร์ตอ้ งมีใบอนุ ญาต
ประกอบการ
ดัชนีชวี ดั

- มีการนําเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ /มี กฎหมายประกาศใช้

ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
ดําเนินการจัดทํา ร่ างพระราชบัญญัติสตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... เพือนําเสนอ ครม.
และรัฐสภา พร้ อมทังผลักดันให้ ประกาศใช้ เป็ นกฎหมายได้ โดยเร็ว และดําเนินการให้ มีกฎ ระเบียบ ว่าด้ วย
การเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้ สอดคล้ องกับ พ.ร.บ.ฯ ต่อไป
6.2.4 สนับสนุ นและพัฒนาให้คณะกรรมการกํากับดู แลการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถาบัน ปฏิ บตั ิหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ สภาวิจัยแห่ งชาติได้
อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ดัชนีชวี ดั

- มีรายงานการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับดูแลของสถาบัน ทีสามารถ

ตรวจสอบได้
- หน่วยงานเลียงและใช้ สตั ว์ มี SOP ในการเลียงและใช้ สตั ว์
ผูร้ ับผิดชอบ - สถาบันและหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์
- คณะกรรมการแห่งชาติฯ
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ดําเนินการให้ คณะกรรมการกํากับดู แลการเลียงและใช้ สัตว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ของสถาบัน
ปฏิบัติหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการอบรม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก าร และการสั ม มนาให้ ค ณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลได้ เ ข้ า ใจถึ ง บทบาทหน้ า ทีของคณะ
กรรมการฯ เพือให้ สามารถปฏิบัติงานกํากับดูแลการเลียงและใช้ สัตว์ภายในสถาบันได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับหน้ าทีทีกําหนดไว้ และช่วยให้ การพัฒนางานสัตว์ทดลองเป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนด
6.2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สือมวลชน และองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวัง
ให้การเลียงและใช้สตั ว์อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณการใช้สตั ว์ สภาวิจยั แห่งชาติ
ดัชนีชวี ดั

- มีกจิ กรรมเพือการประชาสัมพันธ์ให้ เข้ าถึงประชาชน สือมวลชน และองค์กร

เอกชน
ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนือง เพือให้ สอมวลชน
ื
ประชาชน และองค์กร
เอกชน ได้ เห็นประโยชน์และความสําคัญของการใช้ สตั ว์ทมีี ต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ ตระหนักถึงคุณค่า
ของชีวิตสัตว์ และให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังให้ การเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
เป็ นไปตามกรอบจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ
6.2.6 มีหน่วยงานกลางทําหน้าทีทดสอบคุณภาพพันธุ กรรมและคุณภาพสุขภาพสัตว์เพืองาน
ทางวิทยาศาสตร์
ดัชนีชวี ดั

- มีหน่วยงานกลางให้ บริการทดสอบคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์

ผูร้ ับผิดชอบ - สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยทีมีศักยภาพ
- ภาคธุรกิจเอกชน
- คณะกรรมการแห่งชาติ
คณะกรรมการแห่ งชาติฯ ดําเนินการเพือการ สนับสนุนให้ มีสถาบันหรือหน่วยงานทังภาครัฐและ
เอกชน รั บ บริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพพั น ธุ กรรม และคุ ณภาพสุขภาพสัต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื อ
ให้ บริการทดสอบคุณภาพสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ แก่หน่วยงานเลียงสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์หรือ
นั ก วิ จั ยทีไม่ ส ามารถดํา เนิ น การจั ด ให้ มี ห น่ ว ยทดสอบคุ ณ ภาพสัต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ขึ นภายใน
หน่วยงานได้
6.2.6 การรับรองมาตรฐานการเลียงและการใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศ
ดัชนีชวี ดั

1. มีมาตรฐานการเลียงและการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2. มีระบบการรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้ สตั ว์
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ผูร้ ับผิดชอบ

- คณะกรรมการแห่งชาติฯ

คณะกรรมการแห่ งชาติฯ ดําเนินการให้ สาํ นักงานเลขานุ การคณะกรรมการแห่ งชาติฯ (สลช.)
เป็ นหน่ วยงานกลางทําหน้ าทีรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้ สัตว์ของประเทศ โยจัดให้ มีมาตรฐานการเลียง
และการใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ และระบบการรับรองมาตรฐานฯ เพือดําเนินการให้ การรับรองสถาบัน
หรือหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ทีดําเนินการเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้ มาตรฐานตามที
กํา หนด และประสานกับ หน่ ว ยงานมาตรฐานอืนๆ เช่ น สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.),
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ทีเกียวข้ องเพือให้ เป็ นทียอมรับร่วมกัน
6.2.7 การเข้าสู่สากลโดยการสร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงาน และองค์กรที
เกียวข้องกับการเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทงในและต่
ั
างประเทศ
ดัชนีชวี ดั

- มีฐานข้ อมูลและเครือข่าย

ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
- สถาบันและหน่วยงานทีเลียงและใช้ สตั ว์
- สมาคมวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองแห่งประเทศไทย
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติฯ (สลช.) ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้ อมูล และสร้ าง
เครือข่ายเพือการประสานงานร่ วมกัน จัดการประชุมแลกเปลียนวิชาการทังระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การเสนอชือผู้แทนเป็ นสมาชิกในองค์กรนานาชาติทางด้ านวิทยาศาสตร์สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึง
การส่ งผู้ แทนเข้ าร่ วมประชุ มนานาชาติในต่ างประเทศและนําความรู้กลั บมาเผยแพร่ ในประเทศ การเชิ ญ
ผู้เชียวชาญจากต่ างประเทศเป็ นทีปรึกษาเฉพาะเรือง การจัดการประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้ าใน
ประเทศ
6.2.8 การสนับ สนุ น ให้มี สมาชิ ก อาสาสมัค รเข้าร่ วมการพัฒนางานสัตว์เ พื องานทาง
วิทยาศาสตร์ และ 3Rs
ดัชนีชวี ดั

- มีการร่วมงานกับ NGO, อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ

ผูร้ ับผิดชอบ - คณะกรรมการแห่งชาติฯ
ดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การให้ ความรู้และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพือให้ มี
อาสาสมัครเข้ าร่วมการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ เพือให้ การดําเนินงานพัฒนางาน
เลียงและใช้ สตั ว์มีการพัฒนางานไปได้ อย่างกว้ างขวาง
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บทที 5 กลไกการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
5.1 การบริหารจัดการและการกําหนดตัวผูบ้ ริหารจัดการ
คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ได้ รับการแต่งตังขึน
โดยคณะรัฐมนตรี ให้ ทาํ หน้ าที กําหนดนโยบายการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ และดําเนินการพัฒนางาน
เลียงและใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ของประเทศ ให้ ได้ มาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับจรรยาบรรณ
การใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติฯ ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 6
ท่าน และผู้แทนหน่วยงานทีสําคัญทังหน่วยงานระดับนโยบาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงาน
หลักๆ ทีเกียวข้ องกับการเลียงและใช้ สตั ว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน อาทิเช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสตั ว์ ทบวงมหาวิทยาลัย รวมทังผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน และสมาคม
คณะกรรมการแห่งชาติฯ ชุดนีจะทําหน้ าทีกํากับดูแลการพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ พิจารณาแผนพัฒนาการ
เลียงและใช้ สตั ว์ฯ ให้ เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานเลียงและใช้ สตั ว์ของหน่วยงาน และพิจารณาแผน
งบประมาณของหน่วยงานทีมีเลียงและใช้ สตั ว์ฯ
เพือให้ ข้อเสนอแนะแก่สาํ นักงบประมาณในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ให้ เหมาะสมกับความจําเป็ นตามหน้ าทีและภารกิจของหน่วยงาน/สถาบันทีมีการเลียงและ
ใช้ สตั ว์ เพือไม่ให้ เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณจากการทีจัดสรรงบประมาณให้ มากหรือน้ อยเกินความ
จําเป็ น
และกํากับดูแลให้ มีการดําเนินการและการใช้ งบประมาณให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และนโยบายที
กําหนด นอกจากนียังทําหน้ าทีในการ ช่วยประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรต่างประเทศทีเกียวข้ อง
การบริหารจัดการแผนกลยุทธ์ฯ โดยคณะกรรมการแห่งชาติฯ มีดงั นี
1.
หน่ ว ยงานดํ า เนิ น การ การบริ ห ารจั ด การแผนกลยุ ท ธ์ นี เป็ นหน้ าที ของ สํ า นัก งาน
เลขานุ การของคณะกรรมการแห่ งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.)
สังกัดใน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพือให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถดําเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรปรับรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรนีเป็ น หน่วยงานบริการรู ปแบบพิเศษ (SDU)
สลช. ภายใต้ การกํากับของคณะกรรมการแห่ งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
และคณะกรรมการอํานวยการ ซึงได้ รับการแต่งตังจาก วช. เพือให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการพั ฒนาอย่ างยังยืน อันจะทําให้ ได้ รับผลงานวิจัย งานผลิตชีววัตถุ งานทดสอบ และงานสอน ทีมี
คุ ณภาพอย่ า งต่ อเนื อง และประสานงานกับ หน่ วยงานและองค์กรทีเกียวข้ องกับการเลี ยงและใช้ สัตว์ เพื อ
งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ให้ ดาํ เนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที
กําหนด เพือพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานสากล และสอดคล้ องกับจรรยาบรรณการ
ใช้ สตั ว์
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2.
การประสานงาน สํารวจและประเมินสถานภาพหน่วยงานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากล การประสานงานสํารวจและประเมินหน่วยงานเลียงและใช้
สัตว์ เพือให้ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทําแผนงานและโครงการพร้ อมทังงบประมาณเพือการ
พัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ ได้ มาตรฐานให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ฯ พร้ อมทังเสนอแนะแก่
สํานักงบประมาณเพือการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้ นการสนับสนุนให้ มีการพัฒนางานแบบบูรณา
การภายในหน่วยงานเพือให้ มีการใช้ งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3. การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ สลช. ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ ในส่วน
ทีต้ องรับผิดชอบดําเนินการด้ วย อาทิเช่น การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนือง การประสานงานเพือ
การพัฒนาหลักสูตรและสาระวิชาในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ประสานงานภาคธุรกิจ
เอกชนเพื อการผลิ ต และให้ บ ริ การครุภัณ ฑ์และวั สดุ อุป กรณ์ทีมี คุณ ภาพอย่ า งต่ อเนื อง การกํา กับ ดู แลให้
สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ และแผนกลยุทธ์แห่งชาติ
4. การประเมินผล การบริหารจัดการนี ต้ องมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี เพือ
นําไปสู่การปรับปรุงแก้ ไขได้ ทนั ต่อเหตุการณ์
5.2 การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2554 – 2559 แยกตามหน่วยงานทีรับผิดชอบ

กลยุทธ์ที 1 ปรับปรุงและพัฒนาการเลียงสัตว์ในหน่วยงานทีเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจัย การทดสอบ การผลิตชีว
วัตถุ ทังทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร
การดําเนินงาน
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์
1.

2.

3.

ศึกษาสถานภาพปัจจุบนั การเลียงและใช้สตั ว์ของ
หน่วยงานเพือนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
งานฯ (ลักษณะงานทีใช้สตั ว์ จํานวนโครงการ
จํานวนผูใ้ ช้สตั ว์ อาคารสถานทีเลียงสัตว์และวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
จัดทําแผนพัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์ ฯ และ
งบประมาณ ช่วง๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
แห่งชาติฯ/ มาตรฐานสากล /จรรยาบรรณ และขอตัง
งบประมาณแต่ละปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา โดย
ประสานงานกับ สลช.
เสนอขอความเห็นชอบในหลักการและขอจัดอันดับ

สลช., วช.
1. สํารวจสถานภาพการเลียงและใช้สตั ว์ของทุกหน่วยงานทัว
ประเทศ
2. ประสานงานกับทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ให้
จัดทําแผนพัฒนาฯให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ/
มาตรฐานสากล /จรรยาบรรณ
3. วิเคราะห์แผนพัฒนาและการขอตังงบประมาณของ
หน่วยงานต่างๆ ทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ฯ เพือให้
ข้อเสนอแนะแก่สาํ นักงบประมาณ
4. จัดทําแนวทางการออกแบบก่อสร้างอาคารและการกําหนด
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็ นเพือการป้ องกันการติดเชือ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม และการป้ องกันการแพร่ กระจาย
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การดําเนินงาน
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์

4.

ความสําคัญจากต้นสังกัด เพือประโยชน์ในการขอ
งบประมาณแผ่นดิน
หากมีการปรับปรุ งหรื อก่อสร้างอาคารใหม่ ควร
ดําเนินการดังต่อไปนี

ศึกษาพืนที ระบบและอุปกรณ์ทีจําเป็ นให้
สอดคล้องกับลักษณะงาน
• ดําเนิ นการออกแบบ / ประมาณราคากลาง
/ กําหนดอุปกรณ์
• เสนอขอตังงบประมาณ
• ก่อสร้างและดําเนิ นการจัดซื ออุปกรณ์
เตรี ยมระบบและ SOP ในการจัดการ
ดําเนินการเพือการรับรองมาตรฐานจาก
องค์การทีรับผิดชอบ
•

5.
6.

สลช., วช.
ของสารพิษ มลพิษ และเชือโรค ทีเกิดจากการเลียงและใช้
สัตว์
5. ประชุม สัมมนาทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ ให้
เข้าใจถึงมาตรฐานการเลียงและใช้สตั ว์ตามมาตรฐานสากล
และจรรยาบรรณการใช้สตั ว์
6. ติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจําปี

กลยุทธ์ที 2 สนับสนุนให้มีการผลิตและบริการสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ทีมีคุณภาพพันธุกรรม
และคุณภาพสุขภาพ หลากหลายชนิด สายพันธุ ์ และจํ านวนได้พอเพียงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ในทุกรูปแบบเพือรองรับการขยายตัวทางการวิจยั การทดสอบ และการผลิตชีววัตถุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานทีมีการผลิตและบริการสัตว์ฯ
1. ดําเนินการจัดการเลียงสัตว์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
สุ ขภาพ
2. สื บสายพันธุ์สัตว์หลากชนิด และสายพันธุ์ ให้ได้
มาตรฐานคุณภาพพันธุกรรม
3. เพาะขยายพันธุ์สตั ว์ทีสื บสายพันธุไ์ ด้ให้ได้ชนิด สาย
พันธุ์ เพศ อายุ นําหนัก และจํานวน ตามทีผูใ้ ช้ตอ้ งการ
4. ทดสอบคุณภาพพันธุกรรม และคุณภาพสุ ขภาพสัตว์ที
สื บสายพันธุ์ อย่างต่อเนือง
5. จัดบริ การการสังสัตว์ ด้วยระบบ electronics
6. จัดบริ การขนส่ งสัตว์ ให้ถึงมือผูใ้ ช้บริ การโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพสัตว์

1.

2.

3.

4.
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สํารวจ ชนิด สายพันธุ์ และจํานวนสัตว์ ทีมีการใช้แต่ละ
ปี
ประสานงานกับแหล่งผลิตและบริ การ ให้ผลิตชนิด และ
สายพันธุ์สตั ว์ทีได้มาตรฐานพันธุกรรม และสุ ขภาพ
และจํานวน ตามความต้องการของผูใ้ ช้
ติดตามและศึกษาปัญหาการขนส่ งสัตว์ทางบก และทาง
อากาศ และประสานงานให้ผรู ้ ับผิดชอบดําเนินการ
ขนส่ งตามมาตรฐาน ATA และ IATA
สนับสนุนให้มีiระบบการสังสัตว์ดว้ ยระบบ electronics

กลยุทธ์ที 3 พัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตรรวมทังเนือหาสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนางานเลียงและใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
สถาบันทีมีการเรียนการสอน

ทุกหน่วยงานทีมีการเลียง
และใช้สตั ว์ฯ
1.

2.

3.

กําหนดอัตรากําลังทีจําเป็ น
ของหน่วยสัตว์ทดลอง และ
จัดหาบุคลากรมาให้พร้อม
ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้
พัฒนาความรู ้และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนือง
จัดการอบรมผูเ้ ลียงและผูใ้ ช้
สัตว์ อย่างต่อเนือง เพือให้
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการ
ใช้สัตว์ สภาวิจยั แห่งชาติ

1.

2.

3.

4.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน
จัดให้มีเนือหาสาระวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองทีทันสมัย
และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพือการ
สร้าง Attending Veterinarian
(สัตวแพทย์ประจําหน่วย)
สถาบันทีมีการเรี ยนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพ จัดให้มีการสอน
วิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองทีมีเนือหา
สาระวิชาทีทันสมัย
เพือสร้างนักวิจยั ให้มีความรู ้
ความสามารถทีจะปฏิบตั ิการกับ
สัตว์ได้ตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์
สถาบันอาชีวศึกษา จัดให้มีการ
เรี ยนการสอนวิชาสัตว์ทดลองไว้
ในหลักสูตรการเรี ยนการสอน เพือ
สร้างพนักงานเลียงสัตว์
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

จัดทําโครงการ Training for the Trainers
อย่างต่อเนือง เพือสร้างบุคลากรผูเ้ ลียง และ
ผูใ้ ช้ และกรรมการกํากับดูแลให้มีความชํานาญ
ในหน้าทีทีต้องรับผิดชอบ
จัดทําคู่มือ และจัดเตรี ยมเอกสาร เพือใช้ในการ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้ ผูเ้ ลียง และกรรมการกํากับดูแล
ประสานงานกับสถาบันการศึกษา รับผิดชอบ
การสอนระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา และ
บัณฑิตศึกษา พัฒนาหลักสูตร หรื อเนือหา
สาระวิชาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
ให้ทนั สมัย
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาทีมีการสอน
ทางสัตวแพทย์ หรื อเทคนิคสัตวแพทย์ ให้มี
การสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สตั ว์ทดลอง และ
เทคนิคการปฏิบตั ิต่อสัตว์ เพือสร้างนักวิชาการ
และเทคนิเชียนทีสามารถปฏิบตั ิการได้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
ประสานงานกับสถาบันการศึกษา
จัดให้มีการประชุมวิชาการประจําปี
จัดให้มีรางวัลสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่
พนักงานเลียงสัตว์ และนักวิจยั รุ่ นเยาว์ เพือ
สร้างนักวิจยั ทียึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
การใช้สตั ว์

กลยุทธ์ที 4 สนับสนุนให้มีการวิจยั และพัฒนาความหลากหลายของพืช สัตว์ และวัสดุทอ้ งถิน
เป็ นวัสดุเลียงสัตว์ทีมีคุณภาพ และเป็ น animal model สําหรับงานวิจยั เพือแก้ไขปั ญหาโรค
ประจํ าท้องถินและโรคอุบตั ิใหม่
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ฯ
1. กําหนดนโยบาย /กลุ่มเรื องวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองเป็ นหัวข้อการวิจยั ทีหน่วยงาน
สนับสนุน
2. สถาบันทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ฯ ส่ งเสริ ม
สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้นกั วิจยั ใน
หน่วยงานทําการวิจยั ในรู ปแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานอืนตามนโยบาย แผนการวิจยั และ
หัวข้อการวิจยั ที สลช. กําหนด
3. นักวิจยั เตรี ยมความพร้อมในการจัดทํา
โครงการวิจยั ทีเกียวข้องกับวิทยาศาสตร์ สตั ว์?ดล
อง เช่น สัตว์ทดลอง วัสดุเลียงสัตว์ พันธุส์ ัตว์
โภชนาการสัตว์ทดลอง การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ

1.
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ดําเนินการให้มีการประชุม สัมมนาร่ วมกับทุกหน่วยงานทีมี
การเลียงและใช้สตั ว์เพือ
1) กําหนดนโยบายและแผนการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลองเพือนํามาใช้แก้ไขปัญหา และการพัฒนา
งานเลียงและใช้สตั ว์ทดลองในประเทศไทยให้ได้
มาตรฐานและเพือผลิตผลงานทีแข่งขันได้กบั นานาชาติ
2) ให้มีการนําทรัพยากรท้องถินทีหลากหลายมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์เพือการแก้ไขปัญหาขาดแคลนวัสดุเลียงสัตว์
และการวิจยั เกียวกับโรค ท้องถิน
3) กําหนดหัวข้อการวิจยั ในรู ปแบบบูรณาการเพือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการเลียงและใช้สัตว์ให้ได้มาตรฐาน
4) หาวิธีการอืนทดแทนการใช้สต
ั ว์
2. ดําเนินการให้มีการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจยั และพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
3. จัดการประชุมวิชาการประจําปี

กลยุทธ์ที 5 ส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนสนใจผลิตสินค้าเพือการเลียงและใช้สตั ว์ฯหรือนําสินค้าที
ได้มาตรฐานคุณภาพมาบริการให้มากขึน และส่งเสริมให้มีการลงทุนเพืออุตสาหกรรม ยา
อาหาร อาหารเสริม และวัคซี น ทีได้มาตรฐาน เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันได้
กับนานาชาติ ลดการนําเข้าและเพิมการส่งออก
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ธุรกิจเอกชน

สลช., วช.

1. ร่ วมจัดนิทรรศการแสดงสิ นค้าทีนําเข้าหรื อผลิต
ภายในประเทศ ทีนําสมัย มีคุณภาพ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานเลียงและใช้สัตว์ฯ

1. ประสานงาน และติดตาม บริ ษทั ห้างร้านต่างๆทีผลิตและ
บริ การสิ นค้าทีเกียวข้องกับการเลียงและใช้สตั ว์ทงในและ
ั
ต่างประเทศ
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หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ธุรกิจเอกชน

สลช., วช.

2. ให้ความร่ วมมือจัดหาวิทยากรผูเ้ ชียวชาญเฉพาะ
ทางให้ความรู้ในการสัมมนา แก่บุคลากรผูเ้ ลียง
และใช้สตั ว์ฯ
3. ผลิตและบริ การวัสดุเลียงสัตว์ทีจําเป็ นจาก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน หรื อวัสดุเหลือใช้
เช่นการผลิตและบริ การ อาหารสัตว์ วัสดุรอง
นอน ทีมีคุณภาพ ให้บริ การได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้ ในราคาทีเหมาะสม
4. ภาคธุรกิจเอกชนทีมีการผลิตและทดสอบ ยา
อาหาร อาหารเสริ ม สมุนไพร วัคซี น ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาการเลียงและใช้สตั ว์ให้
ได้มาตรฐานสากลในขันตอนการผลิตและการ
ทดสอบ เพือให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ ปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริ โภค

2. จัดทํารายชือบริ ษทั และรายการสิ นค้าทีมีจาํ หน่ายใน
ประเทศ และนําเข้าจากต่างประเทศ แยกประเภทสิ นค้า
เป็ นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานเพือ
ความสะดวกต่อการเลือกใช้งานของผูเ้ ลียงและใช้สตั ว์
3. เป็ นหน่วยงานกลางให้ขอ้ มูลแก่ภาคธุรกิจเอกชนเพือให้
ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการวัสดุอุปกรณ์เพือการ
เลียงและใช้สัตว์ของหน่วยงานต่างๆ อย่างทัวถึง
4. ประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการเลียงและใช้สตั ว์ฯ ในกิจกรรมที สลช.
รับผิดชอบ เช่น การจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ
การจัดหาเงินรางวัลแก่ผทู ้ ีเกียวข้องกับการเลียงและใช้
สัตว์ฯ และการจัดทําจุสาร
5. ประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจเอกชนประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจ
เอกชนทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมยา อาหาร อาหารเสริ ม
สมุนไพร วัคซี น ได้ทราบถึงความจําเป็ นต้องใช้สตั ว์ใน
การพัฒนาและ การทดสอบยา หรื อ เวชภัณฑ์ต่างๆ เพือ
ความปลอดภัยต่อชีวติ ของปะชาชน และตระหนักถึง
ความจําเป็ นทีจะต้องเลียงและใช้สัตว์ให้ได้
มาตรฐานสากลเพือการทดสอบและการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
6. ประชาสัมพันธ์ให้บริ ษทั ยา เวชภัณฑ์จากต่างประเทศได้
ทราบถึงความก้าวหน้าของงานสัตว์ทดลองในประเทศ
ไทย เพือให้มีการลงทุนเพือการวิจยั พัฒนาและผลิต
เวชภัณฑ์ต่างๆขึนภายในประเทศ
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กลยุ ท ธ์ที 6 กํ า กับ ดู แ ลการเลี ย งและใช้ส ัต ว์เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ใ ห้ไ ด้ม าตรฐาน
สอดคล้อ งกับ จรรยาบรรณการใช้ส ตั ว์เพื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ สภาวิ จัย แห่ ง ชาติ อย่ า ง
ต่อเนือง และยังยืน การส่งเสริมการใช้วิธีการอืนทดแทนการใช้สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์
ให้สอดคล้องกับสากล รวมทังการประสานงานกับนานาชาติ เพือการยอมรับของสากล
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ฯ
1. คณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์ของ
สถาบัน
1.1 ศึกษาสถานภาพ และเก็บรวบรวมข้ อมูลการ
เลียงและใช้ สตั ว์ของสถาบัน
1.2 จัดทําแผนพัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ของ
หน่วยงานให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติและ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ โดยเฉพาะทีเกียวข้ องกับสถานที
เลียงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และบุคลากรทีจําเป็ น
ให้ มคี วามพร้ อมเพือการเลียงและใช้ สตั ว์ทได้
ี
มาตรฐานสากล และเสนอต่อ สลช. เพือพิจารณา
ประกอบการขอตังงบประมาณประจําปี
1.3 การเสนอขอตังงบประมาณประจําปี ให้
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการเลียงและใช้ สตั ว์ของ
หน่วยงาน
1.4 จัดทําแบบฟอร์มการขอใช้ สตั ว์ให้ สอดคล้ องกับ
จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ สภาวิจัยแห่งชาติ
1.5 ดําเนินการให้ มีสตั วแพทย์ประจําหน่วย
พนักงานเลียงสัตว์ ช่างเทคนิค และเทคนิเชียนทีมีความรู้
ความสามารถเพือปฏิบตั ิการเลียงและใช้ สตั ว์ให้ ได้
มาตรฐานสอดคล้ องกับจรรยาบรรณ
1.6 กําหนดมาตรฐานวิธปี ฏิบตั ิ (SOP) เพือการ
เลียงและใช้ สตั ว์ให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณการใช้ สตั ว์
1.7 อบรมการเขียนข้ อเสนอโครงการทีใช้ สตั ว์ และ
วิธกี ารกรอกแบบฟอร์มเพือขอใช้ สตั ว์
1.8 พิจารณาโครงการทีใช้ สตั ว์ ตามแบบฟอร์มที
กําหนด
1.9 ติดตามประเมินโครงการทีใช้ สตั ว์อย่าง
ต่อเนือง และเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติ
1.10 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเลียง

สลช., วช.
1. คณะกรรมการแห่งชาติเพือพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์
1.1 ทําหน้ าทีกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์ระดับชาติ
1.2 จัดทําและเผยแพร่แผนกลยุทธ์เพือพัฒนางานเลียง
และใช้ สตั ว์ระดับชาติ
1.3 วิเคราะห์ ประเมินผลโดยคณะทํางานทีได้ รับ
มอบหมาย และสรุปรายงานเสนอต่อ ครม.
1.4 พิจารณาแผนพัฒนางานเลียงและใช้ สตั ว์ฯ ของ
หน่วยงานและสถาบัน ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจําปี เพือให้ ข้อเสนอแนะแก่สาํ นักงบประมาณ
1.5 จัดทําฐานข้ อมูลและเครือข่ายการเลียงและใช้ สตั ว์
เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย
1.6 ยกร่าง พ.ร.บ.สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย
คณะทํางาน
1.7 จัดทํามาตรฐานการเลียงและใช้ สตั ว์ ให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากล
1.8 ประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
1.9 จัดทําบัญญัติศพั ท์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ โดย
คณะทํางาน
1.10 การสร้ างจิตสํานึกแก่เยาวชน ครู และผู้ปกครอง
1.11 การอบรมบุคลากร
• คณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์
ระดับสถาบัน
• ผู้ดูแลหน่วยงานเลียงและใช้ สตั ว์
• ผู้ใช้ สตั ว์
2. ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ และเชิญผู้เชียวชาญ
ต่างประเทศเป็ นทีปรึกษา รวมทังการเข้ าร่วมประชุม
สัมมนาในการประชุมนานาชาติ
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หน่วยงานทีรับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานทีมีการเลียงและใช้สตั ว์ฯ
และใช้ สตั ว์
1.11 การดําเนินการเพือขอรับรองมาตรฐาน
1.12 กํากับดูแลให้ มกี ารดําเนินการและการบริหาร
จัดการ เพือให้ มกี าร
1) เลียงสัตว์อย่างเป็ นระบบ ให้ สตั ว์ได้ อยู่ดี กินดี
ไม่เครียด ไม่ติดเชือ
2) จัดหาชนิด สายพันธุส์ ตั ว์ ทีได้ มาตรฐาน
คุณภาพพันธุกรรมและสุขภาพ วัสดุอปุ กรณ์เพือการเลียง
และการใช้ ตามความต้ องการของผู้ใช้
3) ให้ ข้อมูลความพร้ อม/ไม่พร้ อมของหน่วยงาน
เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของ
คณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์
4) เก็บบันทึกข้ อมูลการเลียงและใช้ สตั ว์ใน
ฐานข้ อมูลและเครือข่าย พร้ อมทังจัดหาบุคลากรที
รับผิดชอบดําเนินการ

3.
4.
5.

6.

สลช., วช.
การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ : website, จุลสาร, การให้
ข้ อมูลกับสือมวลชน ฯลฯ
การพัฒนา สลช. ให้ เป็ นหน่วยงานกลางทีดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพด้ วยความเข้ มแข็ง
การพัฒนาคณะกรรมการกํากับดูแลการเลียงและใช้ สตั ว์
ของสถาบันให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้ มแข็.
ประสานงานกับองค์การอาหารและยา ให้ รับทราบถึง
ระดับมาตรฐานการเลียงและใช้ สตั ว์ทเป็
ี นอยู่ในปัจจุบนั
เพือให้ มกี ารพัฒนาในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ยา
เวชภัณฑ์ สมุนไพร อาหารและอาหารเสริม เพือความ
ปลอดภัยของประชาชน

5.3 ผลผลิตและผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากความสําเร็จของแผน
ผลผลิตและผลลัพธ์ ทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการบริหารจัดการแผนกลยุทธ์แห่งชาติฯ นี มีดงั นี
ผลผลิต (Output)
1. มีหน่ วยงานกลางทีทําหน้ าทีรับรองมาตรฐานการเลียงและใช้ สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์เพือ
ผลงานทีได้ มาตรฐานสากล แข่งขันได้ กบั นานาชาติ
2. ประเทศไทยมีความพร้ อมทังทางด้ านสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ สถานทีเลียงสัตว์เพืองานทาง
วิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรทีได้ มาตรฐานสากล เพือรองรับงานวิจัย งานทดสอบ
งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และความต้ องการอย่างต่อเนือง
3. มีการพัฒนางานอย่างยังยืน ทีนําไปสู่มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้ กบั นานาชาติ
4. มีการกํากับดูแลการใช้ งบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพ ไม่สูญเปล่ า และมีการประเมินผลตาม
แผนงานและแผนงบประมาณ
5. มี ก ารผลิ ต สั ต ว์ ท ดลองและสั ต ว์ เ พื องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ที มี คุ ณ ภาพได้ มาตรฐาน ขึ น
ภายในประเทศ เพือให้ บริการได้ ทงในและต่
ั
างประเทศ
6. มีการประสานงานและการสร้ างเครือข่ ายการพัฒนางานสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์/งานเลียง
และใช้ สตั ว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจน
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

มีผลงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชี ววัตถุ ทีใช้ สัตว์มีคุณภาพ เป็ นทียอมรั บของสากล และ
แข่งขันได้ กบั นานาชาติ จากการทีมีการเลียงและใช้ สตั ว์ฯทีได้ มาตรฐาน
การใช้ สตั ว์ในงานสอนทุกระดับมีประสิทธิภาพสูง หวังผลทีแม่นยําได้ และใช้ สตั ว์จาํ นวนน้ อย
สามารถเลือกใช้ สตั ว์ในการผลิตวัคซีนเพือป้ องกันโรคและการผลิตแอนตีเซรัมเพือการรักษาและ
วินิจฉัยโรคได้ อย่างเหมาะสม
สามารถศึกษาและวินิจฉัยโรคระบาดทังของคน และสัตว์ได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
สามารถดําเนินการทดสอบสารพิษ และเชือโรคทีอาจเจือปนอยู่ในอาหาร ยา สมุนไพร วัคซีน
วัสดุ อุป กรณ์ทางการแพทย์ และเครื องสําอางทียัง มีความจําเป็ นต้ อ งใช้ สัต ว์ต ามกําหนดของ
องค์การอาหารและยาหรื อองค์การอนามัยโลก ได้ ทันต่ อเหตุการณ์ อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
มีการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ทใช้
ี เพือการเลียง และการปฏิบัติกบั สัตว์ทมีี คุณภาพ ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีกฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแล และประกันคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์สากล โดย
ไม่ต้องอาศัยองค์กรจากต่างประเทศ

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. อาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร และชีววัตถุ หรือผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพทีต้ องผ่านการ
ทดสอบกับสัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ กับ
ตลาดโลก
2. ประเทศไทยมีโอกาสทีจะทําการวิจัยและพัฒนายา และเวชภัณฑ์ ขึนใช้ เองในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ
3. มีโอกาสทีบริษัทยาจากต่างประเทศจะเข้ ามาลงทุนเพือการวิจัยและพัฒนายาขึนในประเทศไทย
4. ประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบประเทศในอาเซียน เมือเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
5. สามารถผลิตชีววัตถุ เช่ น วัคซีน แอนตีเซรัม ทียังมีความจําเป็ นต้ องใช้ สัตว์ เพือนํามาใช้ ในการ
ป้ องกันโรค การรักษาโรค และการวินิจฉัยโรค ในคน และสัตว์ ได้ ในประเทศ โดยไม่ต้องพึงพา
อาศัยผลผลิตจากต่ างประเทศ นอกจากนันยังมีวัสดุวิทยาศาสตร์อืนทีอาจผลิตได้ จากสัตว์ เช่ น
enzymes, complement และเนือเยือ (ซึงปกติเป็ นวัสดุนาํ เข้ าจากต่างประเทศ)
6. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากประเทศไทย เป็ นทียอมรับของตลาดโลก
7. ช่วยให้ งานทางด้ านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ โมเลกูลาร์เทคโนโลยี ซึงมีความสําคัญใน
ปัจจุบัน สามารถก้ าวไปได้ อย่างมีคุณภาพ ครบวงจร และสามารถนําไปใช้ ได้ จริง
8. สัตว์เพืองานทางวิทยาศาสตร์ ทีได้ มาตรฐานคุณภาพพั นธุกรรมและคุ ณภาพสุขภาพ พร้ อมทัง
บริการทีได้ มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันเป็ นสินค้ าส่งออก และเป็ นสิงจูงใจให้ ต่างชาติลงทุนใน
การวิจัย และการผลิตยา อาหาร อาหารเสริม และสมุนไพร ในประเทศไทย
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9. ความปลอดภัยต่อชีวิตของคนไทยสูงขึนจากการทีอาหาร อาหารเสริม ยา สมุนไพร วัคซีน และ
แอนตีเซรัม ได้ ผ่านการวิจัยและทดสอบกับสัตว์ทได้
ี มาตรฐานสากล
10. สามารถศึกษาแก้ ไขปัญหาโรคระบาดของคนและสัตว์ ทีปัจจุบันมีโรคใหม่ๆระบาดมาเป็ นระยะๆ
ได้ อย่ างรวดเร็ว สามารถป้ องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนได้ อย่ างรวดเร็วทังทําให้ เกิดความ
ปลอดภัยกับชีวิตคนและสัตว์
11. การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตของคนและสัตว์ในประเทศไทย โดยใช้ ภูมิปัญญา(นั กวิจัย)ไทย และ
ผลผลิต(ชีววัตถุ)ในประเทศไทย เป็ นไปได้ อย่ างต่ อเนือง เหมาะสมกับสถานภาพ และทันต่ อ
เหตุการณ์ โดยไม่ต้องอาศัยผลงานหรือผลผลิตจากต่างประเทศ
12. ลดการนําเข้ าและเพิมการส่งออกครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เลียงและใช้ ปฏิบัติกับสัตว์ ทีผลิตได้
มาตรฐานสากล
13. การเรี ยนการสอนทางด้ านวิทยาศาสตร์ สัตว์เพื องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ มาตรฐานสากล และ
เสริมสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการทางด้ านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
14. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนักวิจัยไทยจะดีขึนจากการกํากับดูแล การเลียง การใช้ สตั ว์เพือ
งานทางวิทยาศาสตร์ และการประกันคุณภาพ ทีสอดคล้ องกับมาตรฐานสากล

5.4 การกําหนดระยะเวลาติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ์
5.4.1 การติดตามและประเมินผลในระหว่างการดําเนินงาน
คณะกรรมการแห่งชาติฯ
ทําการติดตามและประเมินผลดําเนินการติดตามความก้ าวหน้ าของการ
ดําเนินงานแต่ละแผนกลยุทธ์ รวบรวมผลการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน นํามาวิเคราะห์และแก้ ไข
ปัญหา จัดทําเป็ นรายงานประจําปี นําเสนอปัญหาและอุปสรรค พร้ อมทังการปรับแผนกลยุทธ์เพือความ
เหมาะสม และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็ นประจําทุกปี
5.4.2 การติดตามและประเมินผลเมือสินสุดโครงการ
เมือสินสุดโครงการตามระยะเวลาทีแผนนันกําหนด คณะกรรมการแห่งชาติฯ จะทําการประเมินผล
สําเร็จในภาพรวม ตามดัชนีชีวัดทีกําหนด รวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทังหมดเปรียบเทียบกับเป้ าหมายที
ต้ องการเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติฯ
ซึงจะรายงานผลการดําเนินงานพร้ อมทังเสนอแนะความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
**********
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