ปญหาและอุปสรรคที่พบในการพิจารณาโครงการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. การมีใบอนุญาตใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร และประสบการณของผูวิจัย
2. การกําหนดกลุมตัวอยางของงานวิจัย โดยการคํานึงถึงหลัก 3R’s (Reduction)
3. กระบวนการในการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ ที่ใชระยะเวลานานคอนขางนาน
4. ผูวิจัยขาดความเขาใจในการประเมินและระบุเกณฑการจําแนกระดับความเครียดและความทุกขทรมาน
ในสัตวทดลอง(USDA pain and distress categories) ของโครงการที่ไมสอดคลองกับวิธีการทดลอง
โดยผูวิจัยตองประเมินงานวิจัยโดยใหจัดอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ โดยมีตัวอยางเกณฑการจําแนก
ระดับความเครียดและความทุกขทรมานในสัตวทดลอง(USDA pain and distress categories) ดังนี้
กลุม B :
สัตวทดลองถูกนํามาเพาะ
ขยายพันธุ ปรับสภาพ
เลี้ยง เพื่อใชในงานการ
เรียนการสอน
งาน
ทดสอบ งานทดลอง งาน
วิจัยหรืองานศัลยศาสตร
แตยังไมนําไปใชใน
วัตถุประสงคเหลานั้น มี
การสังเกตสัตวทดลองใน
สภาพความเปนอยู
ธรรมชาติ
ตัวอยาง
1. สัตวทดลองถูกนํามา
ขยายพันธุ หรือเลี้ยงไว
โดยมิไดมีการทดลองใดๆ
เกิดขึ้น กอนที่จะถูกนําไป
การุณยฆาต หรือโอนยาย
ไปยังโครงการวิจัยอื่นๆ
2. การสังเกตพฤติกรรม
กรรมในสัตวปา โดยที่มิได
มีการกระทําใดๆเกิดขึ้น
กับตัวสัตว

กลุม C :
สัตวทดลองถูกนําไปใชในงานวิจัยที่
ไมกอใหเกิดความเจ็บปวดทุกข
ทรมาน
เกิดความเจ็บปวดทุกข
ทรมานขึ้นเพียงชั่วขณะหรือเกิด
ความเจ็บปวดทุกขทรมานขึ้นเพียง
เล็กนอย โดยไมจําเปนตองใหยาลด
ปวด

กลุม D :
สัตวทดลองถูกนําไปใชใน
งานวิจัยที่กอใหเกิดความ
เจ็บปวด ความทุกขทรมาน
มาก จําเปนตองใหยาสลบ
ยาระงับปวดหรือยากลอม
ประสาท

ตัวอยาง
1. การจับ หรือชั่งนํ้าหนักสัตว
ทดลองเพื่อใชในการเลี้ยงการสอน
หรืองานวิจัย
2. การสังเกตพฤติกรรมสัตวทดลอง
ในหองปฏิบัติการ
3. การทําเครื่องหมายโดยการเจาะหู
(Ear punching) สัตวทดลองชนิด
ฟนแทะ (rodent)
4. การตัดหาง (tail snips) ในหนู
เมาส ที่มีอายุนอยกวา 21 วัน
5. การใหสาร หรือการเก็บเลือด
หรือการสอดcatheter
6. การศึกษาดานอาหาร ที่ไมสงผลก
ระทบตอสุขภาพของสัตว

ตัวอยาง
1. การผาตัดแบบรอดชีวิต
(Survival surgery)
2. กระบวนการผาตัดแบบ
ไมรอดชีวิต (Non-survival
surgical procedures)
3. การผาตัดผานกลอง หรือ
การตัดชิ้นเนื้อสงตรวจโดยใช
เข็ม (Laparoscopy or
needle biopsies)
4.
การเก็บเลือดที่ตา
(Retro-orbital)
5. การเปดหาเสนเลือดเพื่อ
สอด Catheter
6. การเหนี่ยวนําใหติดเชื้อ
หรือการผลิตแอนติบอดี้

กลุม E :
สัตวทดลองถูกนําไปใชใน
งานวิจัยที่กอใหเกิดความ
เจ็บปวด
ความทุกข
ทรมาน โดยไมสามารถให
ยาสลบ ยาระงับปวด หรือ
ยากลอมประสาท ทั้งนี้
ตองมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรรองรับและได
รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการจรรยาบรรณ
การวิจัยในสัตว
ตัวอยาง
1.
งานวิจัย
ประเภทToxicological or
microbiological
testing,
cancer
research or infectious
disease ที่มีความตองการ
ศึกษาอาการทางคลินิก
อยางตอเนื่องโดยไมมีการ
ใหยาเพื่อบรรเทาความเจ็บ
ปวด หรือการใชการตาย
เปนจุดสิ้นสุดของการ
ทดลอง(death as an
endpoint)

7. กระบวนการปฏิบัติการเลี้ยงและ
ดูแลสัตวเกษตร
ที่เปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือเปนไป
ตามโครงการที่ไดรับการรับรองจาก
คกส.แลว
8. การวางกับดักสัตวเปน (Live
Trapping)
9. การฝก หรือการวิจัยในสัตว
ทดลองโดยการใหรางวัลที่เปนเชิง
บวก เชน การฝกเจาะเลือดในลิงโดย
ฝกใหมีการยื่นแขนใหและใหรางวัล
เปนของกิน
10. การจับบังคับสัตวทดลองโดยใช
สารเคมี
11. กระบวนการของงานวิจัยใน
สัตวทดลองที่ไมเกี่ยวของกับการเกิด
ความเจ็บปวดมากขึ้นของสัตวที่มี
เจาของ ที่อยูภายใตกระบวนการ
ทางรักษาคลินิก (เชน การเก็บเลือด
เพิ่มขึ้นจากปกติเพื่อนําไปวิจัย การ
เลือดใชยาปฏิชีวนะเพื่อการวิจัย
เปนตน)
12. การใหสัตวทดลองสัมผัสกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม (ที่ไม
รุนแรง) ดวยสภาพแวดลอมที่เหมาะ
สมและสภาพแวดลอมทางจุลภาค
13. การจํากัดการใหอาหาร โดยไม
ทําใหเกิดการเปลี่ยนของนํ้าหนักใน
สัตวทดลอง มากเกิน 20% จากสัตว
ทดลองปกติที่อายุเทากัน
14. การใชวิธีการการุณยฆาตสัตว
ทดลองที่ AVMA รับรอง
15. การการุณยฆาตสัตวทดลองที่
ผสมพันธุออกมาหรือ ลูกสัตวที่มี
ความผิดปกติ
16. การนําเลือดออกจากตัวสัตว
(Exsanguination) โดยการวางยา
สลบ
17. การทํา perfusion โดยการ
วางยาสลบ
การตรวจgenetically
18.
engineered phenotype ที่ไมรูจัก

7. การทําเครื่องหมายบนตัว
สัตวโดยการสัก (Tattooing)
8. การใหผิวหนังสัตวทดลอง
โดนแสงยูวี เพื่อเหนี่ยวนําให
เกิด sunburn
9. การตัดหาง (tail snips)
ในหนูเมาส ที่มีอายุมากกวา
21 วัน
10. กระบวนการวิจัยที่อาจ
สงผลใหสัตวทดลองเกิด
ความเครียดและเจ็บปวด
มากขึ้น (เชน การศึกษาการ
ใชยาสลบ หรือยาลดปวด
เปนตน)ของสัตวที่มีเจาของ
ที่อยูภายใตกระบวนการ
รักษาทางคลินิก
11.การตรวจ Genetically
engineered phenotypeที่
ทําใหเกิดความเจ็บปวดและ
ตองมีการบรรเทาความเจ็บ
ปวดนั้น

2. การทดสอบที่กอใหเกิด
การระคายเคืองตอดวงตา
หรือผิวหนัง
3. การขาดอาหารหรือนํ้า
เกินกวาที่จําเปนสําหรับ
การเตรียมการกอนผาตัด
4. การใชสิ่งเราที่เปนพิษ
(noxious stimuli) เชน
การใชไฟฟาช็อตที่สัตว
โดยไมสามารถหลีกเลี่ยง
หรือหลบหนีได

5. ผูวิจัยขาดความเขาใจในการประเมินจุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint) ซึ่งประกอบไป
ดวย Early Endpoint, Humane Endpoint และ Death as Endpoint ของโครงการฯ
Early Endpoint (*ถามีขอมูลอางอิง)
- จุดยุติหรือจุดสิ้นสุดการใชสัตว ตามจรรณยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร เพื่อทําใหสัตว
ตายอยางสงบ (Euthanasia) โดยมีขอมูลที่บงชี้วาจะนําไปสูความทุกขทรมานใน Humane
endpoint จากการศึกษานํารองหรืองานวิจัยที่เคยมีการศึกษามากอนหรือขอสังเกตที่ไดมาจากการ
ทําการทดลอง โดยไมตองรอจนถึง Humane endpoint
Humane Endpoint
- จุดยุติหรือจุดสิ้นสุดการใชสัตว ตามจรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร เพื่อทําใหสัตว
ตายอยางสงบ(Euthanasia)โดยไมตองรอจนเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองหรือทดสอบ ในกรณีที่สัตว
ทดลองมีความผิดปกติ หรือความเจ็บปวดทรมาน
- ตัวอยางเชน สัตวอยูในสภาพทรุดโทรม นํ้าหนักลด สงเสียงรองดวยความเจ็บปวด และไมสามารถ
เคลื่อนไหวไดเอง เปนตน
Death as an Endpoint
(ถามีความจําเปนในการใชการตายในการสิ้นสุดการทดลอง)
- ความจําเปนในการใชการตายเปนจุดสิ้นสุดการทดลอง โดยเปนการตาย ซึ่งเปนผลโดยตรงจากขั้น
ตอนการทดลองที่ดําเนินการโดยความจําเปน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคทางวิทยาศาสตรของการ
ทดลอง

