20/09/61

ทาอย่างไรให้ได้รับการรับรอง มคกส
รศ.ดร. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.
1

ประเด็นที่ 1.1
ประเด็นการประเมิน
1.1 นโยบาย / กฏ / ระเบียบ

ประเมินสถาบัน
การพิจารณา-ตัวชี้วัด
- เนื้อหา สอดคล้องกับจรรยาบรรณ การใช้สัตว์
(ตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการดาเนินการต่ อสัตว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง ข้ อกาหนดจรรยาบรรณ
การดาเนินการต่ อสัตว์ เพื่องานทางวิทยศาสตร์
2 ฉบับ ) หลักการ 3 R พรบ.การใช้สัตว์ทาง
วิทยาศาสตร์ พศ. 2558 (สาระสาคัญ-โครงการ
ต้องผ่าน คกส, ผู้ใช้สัตว์ต้องผ่านการอบรม, การ
พัฒนาหน่วยงานเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่สากล)
- การประกาศเผยแพร่
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เนื้อหา สอดคล้องกับจรรยาบรรณ การใช้สัตว์ (ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการดาเนินการต่ อสัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ) หลักการ 3 R พรบ.การใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ พศ. 2558

1 นโยบายหลัก
- สถานที่ดาเนินการมีวัตถุประสงค์ อะไรบ้ างตามพรบ.สั ตว์ เพื่องงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
2558 ตย. ระบบการเลี้ยง เลี้ยงและใช้ ผลิตเพื่อขาย วิจยั ทดสอบ การพัฒนาสายพันธุ์
การศึกษาเซลล์ตน้ กาเนิ ด การดัดแปลงพันธุ กรรม (ตามมาตรา 31) การขาย นาเข้า ส่ งออก
(มาตรา 32)......
2 สั ตว์ แพทย์ (คุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับฯ) ผู้กากับดูแลประจาสถานที่
ดาเนินการ (หน้าที่ตามประกาศของผูบ้ ริ หาร/หัวหน้าส่ วนงาน ตามมาตรา 24)
3 คกส ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการดาเนิ นการต่ อสัตว์ เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง คกส เล่ ม 133 ตอนพิเศษ 144 ง หน้ า 18-22 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 (หรื อรายละเอียด
ตามประกาศของผูบ้ ริ หาร/หัวหน้าส่ วนงานตอนแต่งตั้ง คกส)
- ลักษณะระบบของ คกส เช่น มีกี่ชุด ดาเนิ นการอย่างไร
- องค์ ประกอบ การแต่ งตั้ง วาระ
- หน้ าที่
3

เนื้อหา สอดคล้องกับจรรยาบรรณ การใช้สัตว์ (ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการดาเนินการต่ อสั ตว์ เพื่ อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ) หลักการ 3 R พรบ.การใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ พศ. 2558 (ต่อ)

4 ผู้ใช้ สัตว์ (คุณสมบัติ ตามมาตรา 27 บุคคลากรภายใน-ภายนอกองศ์กร ต้องทาอย่างไรเช่น
เสนอโครงการ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ดาเนิ นการต่ อสัตว์ เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ข้ อกาหนดจรรยาบรรณการดาเนิ นการต่ อสัตว์
เพื่ องานทางวิทยศาสตร์ 2 ฉบับ )
5 ผู้ใช้ สัตว์ต้องการดาเนินการนอกสถานที่ (ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การดาเนิ นการต่ อสัตว์ เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง คกส เล่ ม 133 ตอนพิ เศษ 144 ง หน้ า 19)

6 การรักษาความลับ
7 การร้ องเรียน - การทาผิดจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ิตามโครงการ ระบบ
อุทธรณ์ เมื่อมีปัญหาในการทางานหรื อการพิจารณาโครงการ
8 อาชีวอนามัย
9 การทาให้ สัตว์ตายอย่างสงบ และการจัดการกับซากของสัตว์ (มาตรา 33)
10 ......................
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ประเด็นที่ 1.1

ประเมินสถาบัน

ประเด็นการประเมิน

การพิจารณา-ตัวชี้วัด

1.1 นโยบาย / กฏ / ระเบียบ

- เนื้อหา สอดคล้องกับจรรยาบรรณ การใช้สัตว์
(สพสว วช) หลักการ 3 R พรบ.การใช้สัตว์ทาง
วิทยาศาสตร์ พศ. 2558 (สาระสาคัญ-โครงการต้อง
ผ่าน คกส, ผู้ใช้สัตว์ต้องผ่านการอบรม, การพัฒนา
หน่วยงานเลี้ยงสัตว์มุ่งสู่สากล)
- การประกาศเผยแพร่

แผนพัฒนาของสถาบัน

- สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติ (25552559)

5

แผนพัฒนาของสถาบัน
สถานภาพในปัจจุบัน (ตาม มาตรา 21 และ 22)
สถานภาพทีต่ ้องการให้ เป็ นในอนาคต
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ของหน่ วยงาน
วางแผนพัฒนา
- สถานที่
- จานวนบุคคลากร
- การพัฒนาบุคคลากร
- วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
- งบประมาณ
- ระยะเวลาการดาเนินงาน ระยะสั้น ระยะยาว
5 การปรับแผนเมื่อไม่เป็ นไปตามแผนพัฒนาทีว่ างไว้
6 ............
1
2
3
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ประเด็นที่ 1.2
ประเด็นการประเมิน
1.2 การแต่งตั้งกรรมการ คกส

ประเมินสถาบัน
การพิจารณา-ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบ คุณสมบัติของกรรมการ หน้าที่
ของคกส หน้าที่เฉพาะของบางตาแหน่งเช่น เลขา
หัวหน้าห้องสัตว์ทดลอง เป็นต้น การเลือก/การ
สรรหา วาระ การลาออก

รายละเอียดอาจกาหนดในนโยบาย หรื อ ในประกาศของผูบ้ ริ หาร/หัวหน้าส่ วนงาน
– ในประกาศแต่งตั้ง คกส ขอให้เพิ่มเติมคุณสมบัติของกรรมการเป็ นองค์ประกอบ
ประเภทใด
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ประเด็นที่ 1.3
ประเด็นการประเมิน

ประเมินสถาบัน (ต่อ)
ตัวชี้วัด

1.3 การสนับสนุนงานของ คกส

- สถานภาพของหน่วยงานเลี้ยงสัตว์/คกส ในองค์กร
- สานักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ การตั้งและการจัดสรร
งบประมาณประจาปี
- การตอบสนองต่อคาร้องขอ ข้อเสนอแนะของ คกส
- จัดให้มีระบบอุทธรณ์ เมื่อมีปัญหาในการทางานหรือ
การพิจารณาโครงการ

ให้ความรู้กับบุคลากรทุกฝ่าย

- เป็นนโยบาย ให้งบประมาณจัดการอบรม

จัดให้มีการเลี้ยงและการใช้สัตว์ให้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

- มีนโยบาย แผนพัฒนา แต่งตั้งคกส ตั้งงบประมาณ
ฯลฯ
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องค์ประกอบของ คกส (ไมน้ อยกว่า 7 คน)
1. ประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย หรือผู้บริหารหน่วยงาน)
2. สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริม ฯ)
3. ผู้มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ (ไม่น้อยกว่า 2 คน)
4. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่
คลอมคุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คน
5. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า
1 คน (อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้)
6. ผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
9

องค์ ประกอบของคกส.ในหน่ วยงานที่ใช้ สัตว์ ท่ไี ม่ มีกระดูกสันหลัง
(แมง แมลง หอย กุ้ง ปู หมึก) อย่ างน้ อย 5 คน
1. ประธานกรรมการ (ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย หรือ
ผู้บริหารหน่วยงาน)
2. ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์
3. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยงานเป็น
กรรมการไม่น้อยกว่า 1 คน (อาจเป็นบุคคลเดียวกันได้)
4. ผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
5. ผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำนสำขำนันๆ
้ ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน
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ประเด็นที่ 2.1

ประเมิน กรรมการ คกส

ประเด็น

2.1 กรรมการ คกส.

การพิจารณา

- องค์ประกอบ กรรมการผ่านอบรมเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
- การเชื่อมโยงกับกรรมการบริหาร เช่น ประธาน
เป็นกรรมการบริหาร
- หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง (และ/หรือผู้กากับ
ดูแลสถานที่ดาเนินการ) เป็นกรรมการและ
เลขานุการหรือแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
คกส กับหน่วยสัตว์ทดลอง
- การฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
11

หน้าที่ของ คกส
1. จัดทาแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ และขอตั้งงบประมาณ
ประจาปี
2. พิจารณาโครงการที่ใช้สัตว์ อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อเสนอโครงการ
3. ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว สั่งแก้ไข
ระงับ ยุติโครงการที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอ
4. กากับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจาสถานที่ดาเนินการ
5. ตรวจสอบและกากับดูแลสถานที่ดาเนินการ ให้มีการดาเนินการตาม
จรรยาบรรณฯ
6. จัดทาแผนและดาเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร
12
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7. จัดทาแผนและดาเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้
เข้าใจเรื่อง จรรยาบรรณฯ มาตรฐานการเลี้บงและใช้สัตว์ พ.ร.บ. สัตว์ฯ
8. กาหนดมาตรฐานวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedures, SOPs) การปฏิบัติ
หน้าที่ของ คกส. การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดาเนินการ ฯลฯ
9. จัดทารายงานการดาเนินการต่อสัตว์ทุก ๖ เดือน และกากับการจัดทาสถิติการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทุก ๖ เดือนของผู้กากับดูแลสถานที่ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการ วช. และ
จัดทาสรุปรายงานประจาปี
10. ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน และวินิจฉัยการกระทาผิด
จรรยาบรรณ
11. เสนอผู้บริหารหน่วยงานให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการตามความ
จาเป็น
13

ประเด็นที่ 2.2-2.5
ประเด็นการประเมิน
2.2 การประชุมของ คกส
2.3 การใช้อานาจของคกส.
- พิจารณาวินิจฉัยการกระทา
ผิดจรรณาบรรณ
- เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4 การเก็บรักษาความลับ
2.5 การจัดการเอกสารและการ
เข้าถึงเอกสาร

ประเมิน หน้าที่ของคกส
การพิจารณา
- มีกาหนดการประชุม หลักเกณฑ์ บันทึก
ค่าตอบแทน/ภาระงาน
- มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณา/การแต่งตั้ง
- มีหลักเกณฑ์การยื่นข้อร้องเรียน
- ประกาศเผยแพร่
- การจัดการรักษาความลับและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (กาหนดในนโยบายและ SOP)
- มีระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- มีการจัดการเกี่ยวกับการเข้าถึงเอกสาร
14
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ประเด็นที่ 2.6-2.8

ประเมิน หน้าที่คกส (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน

การพิจารณา

2.6 การจัดการฐานข้อมูล

- มีการจัดทาฐานข้อมูล
- การเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- มีบุคลากรรับผิดชอบปรับข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

2.7 หน้าที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนาฯ
และแผนงบประมาณ
2.8 หน้าที่ 2 การพิจารณาโครงการที่
ขอใช้สัตว์

-

ประเด็นที่ 2.9-2.11
ประเด็นการประเมิน

การจัดทาแผนพัฒนาการเลี้ยงและการใช้สัตว์
ติดตามแผน ทบทวน ปรับแผน
มีกฏ/ระเบียบ และเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศขั้นตอน เอกสาร แบบฟอร์มกาหนดเวลา
หลักการพิจารณา ประเด็นพิจารณา (โครงการ
ต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณและหลักการ 3 R)
- การอุทธรณ์ร้องทุกข์

15

ประเมิน หน้าที่คกส (ต่อ)
การพิจารณา

2.9 หน้าที่ 3 การติดตามโครงการฯ
โดย สัตวแพทย์ / คกส

- ติดตามการดาเนินงานและรายงานของโครงการ
- ระเบียบข้อบังคับในการควบคุมการไม่ปฏิบัตติ าม
ข้อเสนอโครงการ
2.10 หน้าที่ 4 กากับดูแลให้มีการ
- การตรวจสุขภาพสัตว์/สภาพแวดล้อม
สุขภาพสัตว์ สภาพแวดล้อม การ
- การป้องกันการติดเชื้อ/การแพร่กระจายเชื้อ สารพิษ
ป้องกันการติด/กระจายเชื้อ สารพิษ
มลพิษ
โดยสัตวแพทย์
- มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ คกส. ในการ
ประชุมทุกครั้ง
2.11 หน้าที่ 5 การตรวจสอบและกากับ - มีหลักเกณฑ์ วิธีตรวจสอบ
การเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม
- มีแผนและหลักฐานการดาเนินการการตรวจสถานที่
จรรยาบรรณ
ระบบการเลี้ยง และรายงานต่อคกส.
- คกส. มีแผนเข้าตรวจสอบการดาเนินการและมี
รายงานการติดตาม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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ประเด็นที่ 2.12-2.16

ประเมิน หน้าที่คกส (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน

การพิจารณา

2.12 หน้าที่ 6 การพัฒนาบุคลากร

-

มีแผนงาน เสนอของบประมาณ /หลักฐาน

2.13 หน้าที่ 7 การเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์

-

2.14 หน้าที่ 8 การจัดทา SOP

-

2.15 หน้าที่ 9 รายงานการดาเนินการต่อ
สัตว์ กากับการทาสถิติการใช้สัตว์

-

แผนการเผยแพร่ความรู้ประชาคมในส่วนงานและนอก
ส่วนงานทราบ (จรรยาบรรณ ทตราการการเลี้ยงสัตว์
และพรบ. สัตว์ฯ 2558)
ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการทางานของ คกส./การเลี้ยงและ
ใช้สัตว์
ทารายงานส่งสถาบัน/ผู้บริหารทุก 6 เดือน และประจาปี
และส่งต่อ สพสว. วช.

2.16 หน้าที่ 10 ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
จรรยาบรรณของสถาบัน

-

คกส. กาหนดแนวทางปฎิบัติ /ดาเนินการพิจารณา/
รายงาน เมื่อพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯของ
สถาบัน หรือปฏิบัติเบี่ยงเบนจากข้อเสนอโครงการ หรือ
ผิดจรรยาบรรณหรือขัดต่อ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
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ขอบคุณค่ะ
อภิปรายและซักถาม
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