
ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์
กองมาตรฐานการวิจัย และสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

8 มิถุนายน 2564



นิยามของมาตรฐานการวิจัย

“ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

ในทุกกระบวนของการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้รวมถึงจริยธรรมที่นกัวิจัยพึงปฏิบัติด้วย”

ที่มา: พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

8

ส่วนที่ 6 มาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย    
มาตรา 32    เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยของประเทศ ให้ กสว. โดยความเห็นชอบของสภานโยบาย มีหน้าที่

ในการก าหนดมาตรฐานการวิจัยด้านต่าง ๆ   มาตรฐานการวิจัยตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ กสว. 
อาจจัดท าข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมน าไปใช้ได้  

มาตรา 33 ให้ กสว. โดยความเห็นชอบของสภานโยบายก าหนด 
(1) จริยธรรมการวิจัยทั่วไป 
(2) หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากบัหลกัศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จริยธรรมการวิจัยทั่วไปตาม (1)  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ หลักเกณฑ์การวิจัยและข้อก าหนด
จริยธรรมการวิจัยตาม (2) ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา



ประโยชน์ของมาตรฐานการวิจัย

ประโยชน์ต่อนักวิจัย

ผลการวิจัยได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล

1
ประโยชน์ต่อองค์กร

ความน่าเชื่อถือขององค์กร

2

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีดี

3
0
4

ประโยชน์ต่อประเทศและเศรษฐกิจ

เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ



• ควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการและจรรยาบรรณ

• ป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
สุขภาพมนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

• ป้องกันความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและสิง่แวดล้อม

มนุษย์ สัตว์
ทดลอง

Bio
safety

Lab
safety

การ
เผยแพร่
ผลงาน

จริยธรรม
นักวิจัย

• ปกป้องคุ้มครองสิทธิของอาสาสมัคร

• รักษาและส่งเสริมเกียรตคิุณ
ชื่อเสียงของนักวิจัย

• เผยแพร่ผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

อ้างอิงมาตรฐานสากล เน้นการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ตรวจสอบรับรองเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น

มุ่งเน้นมาตรการสมัครใจ
มากกว่าบังคับ



บริบทของประเทศไทย

เช่น มาตรฐานสินค้าเกษตร
มาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้า
มาตรฐานอาหารฮาลาล
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2

3

• จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ 
• มาตรฐานเกณฑ์การประเมิน คุณภาพองค์กรด้านการวิจัย
• มาตรฐานคุณภาพนักวิจัย
• มาตรฐานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศต่างๆ
• มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
• มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวจิัยและผลงานทางวชิาการ
• มาตรฐานงานเลี้ยงและใช้สตัว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์
• มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย  
• มาตรฐานการวิจัยในคน
• ฯลฯ

ตัวอย่างผลการด าเนินงาน



2

3

อิงมาตรฐานสากล                     ตรวจสอบและรับรอง
เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ            

มาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการวิจัย  

มาตรฐานการ
วิจัยในคน

มาตรฐานงานเลี้ยง
และใชส้ัตว์

ทดลองทางวิทยาศาสตร์

มาตรฐานการวิจัยเฉพาะด้าน



มาตรฐานการวิจัยในคน



 เพ่ือปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย

ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเป็น medical hub ในอนาคต 

ไม่มีกฎหมายมาควบคุมดูแลด้านการท าวิจัยในคน 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมกล่าวถึงผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวิจัยและการทดลองในคนจะต้องได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจาก คกก.จริยธรรมการวิจัยที่เก่ียวข้องเท่านั้น

วารสารทางการแพทย์มีข้อก าหนดในการรับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ผลงานนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจาก คกก.จริยธรรมการวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย 

มี คกก.จริยธรรมการวิจัยในสถาบันต่างๆ กว่า 200 แห่ง แตก่ลับพบว่ามี  คกก.
จริยธรรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลเพียง 36 สถาบัน



www.themegallery.com

Strategic Initiative for Development 
Capacity in Ethical Review (SIDCER)

เครอืข่ายเวทรีะดบัภูมภิาค1

พฒันามาจากกจิกรรมการเสรมิสรา้งศกัยภาพ

ของ WHO/TDR2

3

WHO/TDR  Operational  Guidelines  for  Ethics

Committees            
4

มสี่วนรว่มในการปกป้องอาสาสมคัรท ัว่โลกโดย

พฒันาขดีความสามารถในการตรวจสอบ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของการวจิยัดา้น

สุขภาพ



FERCAP

FLACEIS

SIDCER

FECCIS

FLACEIS

FOCUS

PABIN

South Africa
Ethiopia

Cameroon
Uganda
Tanzania
Zambia

etc.

Canada
USA

Brazil
Argentin

a
Colombi

a
Costa 
Rica

México
Argentin

a
etc.

Armenia
Russia
Ukraine
Uzbekist

an
etc.

Asia 

Australia
Japan
India 
China
etc.



FERCAP area/countries



www.themegallery.com

Objectives of  FERCAP

1

เพือ่ท าหน้าทีเ่ป็นศูนย ์

ประสานความรว่มมอื

ระดบัภูมภิาคส าหรบั

EC, นกัวจิยั, แหล่งทุน 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีใน

การวจิยัสุขภาพ

3

การประสานงานการสือ่สาร

ระดบัภูมภิาคกบั WHO และ
องคก์รระหวา่งประเทศอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจสอบ

จรยิธรรมการวจิยั

2

เพือ่ชว่ยใหเ้กดิการ

ยอมรบัและการ

ด าเนินการวธิกีาร

ปฏบิตักิารมาตรฐาน

(SOP)

6

เพือ่ปรบัปรุงการสือ่สาร

ระหวา่งคณะกรรมการ

จรยิธรรม (EC)

5

เพือ่อ านวยความ

สะดวกการฝึกอบรม

และการศกึษา

4

จดัประชมุนานาชาติ

และการสมัมนา



Capacity Building
Model Development & Training

e.g. CREC (to address multicenter trials)
e.g. Human Subject Protection Training etc.

Networking
conferences & seminar

Funders/Sponsors
5 ส., Pharmaceuticals, Universities

NRCT, WHO ThailandQuality assurance
Monitoring, Auditing

National EC Accreditation Board 
(IHRP, 5 ส.)

Policy, Standards, Guidelines

Certification  of  EC
Inspection activities

Ethics  Committees

Regulators
Thai-FDA, US-FDA, EMA

Affiliated Training & Certified Organization
FERCIT, FERCAP 

Clinical Trial Platform
Researchers/Investigators/
Co-ordinators/Regulators/

Participants ThaiTECT

NRCT
Administrative Oversight

NRCT
Secretariat for EC

Accreditation 
System

CREC

International Collaboration
SIDCER

Public communication
Informed consent process

Alternative treatment
Risks and benefits to research 

participants  

National Ethics Committee Accreditation System in Thailand

(NECAST)



• การขอรับรองคุณภาพคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ า
สถาบัน (Ethics Committee : EC)  

• ระดับชาติและสากล สามารถยื่นขอรับรองได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

• SIDCER
• SIDCER/NECAST
• NECAST

 การก ากับรับรองคุณภาพ 



จ านวนสถานบันที่ผ่านการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) 
SICCER – NECAST และ NECAST

NECAST

จ า
นว

น
EC

SIDCER-NECAST

6

28

6



1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. สถาบันบ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10. Central Research Ethics Committee (CREC )
11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12. สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
17. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
18. สถาบันประสาทวิทยา 
19. โรงพยาบาลขอนแก่น
20. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
21. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
22. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
23. โรงพยาบาลกรุงเทพ
24. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน)
25. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26. โรงพยาบาลรามาธิบดี
27. มหาวิทยาลัยบูรพา
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี

EC ทีผ่่านการรับรอง SIDCER – NECAST



สถาบันที่ผ่านการรับรอง NECAST
จ านวน 6 สถาบัน

• โรงพยาบาลหัวหิน
• คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยพะเยา
• กรมการแพทย์ทหารเรือ
• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย

ภูมิภาค (RREC)



การส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวิจยัในมนุษย์ 

เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปท างานวิจัยทางคลินิกได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามหลักแนวทาง
ปฏิบัติการวิจัยท างคลินิกที่ดี  โดยมีจัดการฝึกอบรม
หลักสูตร ดังนี้

1) หลักสูตร Human Subject Protection : HSP
2) หลักสูตร Good Clinical Practice : ICH - GCP
3) หลักสูตร Social Sciences
4) หลักสูตร Updated Survey Training





http://www.ohrs.nrct.go.th

ติดต่อ 0-2561-2445 ต่อ 604, 618
OHRS@nrct.go.th/necast545@gmail.com



การจดแจ้งขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

 การจดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน มีจ านวน
ทั้งหมด 43 สถาบัน ดังนี้
1. คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา

2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดี

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมแพทย์ทหารเรือ

7. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

8. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (รพ.ชลประทาน มศว.)

9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10. คณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลหัวหิน



 การจดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
มีจ านวนทั้งหมด 43 สถาบัน ดังนี้   (ต่อ)

11. โรงพยาบาลราชบุรี

12. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

14. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

15. ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลหาดใหญ่

17. คณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

18. มหาวิทยาลัยพะเยา

19. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

20. สถาบันบ าราศนราดูร



21. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

22. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital)

23. มหาวิทยาลัยนครพนม

24. คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

27. ศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย (health promotion center region 10)

28. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

31. โรงพยาบาลขอนแก่น

32. โรงพยาบาลราชวิถี

33. คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ

 การจดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
มีจ านวนทั้งหมด 43 สถาบัน ดังนี้   (ต่อ)



34. มหาวิทยาลัยนเรศวร

35. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

37. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

39. ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

40. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)

41. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

42. ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร

43. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 การจดแจ้งขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน 
มีจ านวนทั้งหมด 43 สถาบัน ดังนี้   (ต่อ)



• ให้มีกฎหมายในการก ากับดูแลการวิจัยในคนโดยเฉพาะ คุ้มครองผู้เข้าร่วม 

การวิจัย จัดระบบการก ากับดูแลการวิจัยในคนให้มีประสิทธิภาพ

• ก าหนดให้โครงการวิจัยในคนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยประจ าสถาบันก่อน และมีองค์กรก ากับดูแลท าหน้าที่

ก าหนดมาตรฐานการท าวิจัยในคนและตรวจตราให้การด าเนินการวิจัยในคน       

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด

• ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

• อยู่ระหว่างการน าเสนอเข้า ครม. 

(ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ 





สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการน ามาใชเ้พื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
สัตว์ หมายความว่า 

(1) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มกีระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
(2) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ท่ีเกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิ 

จนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟัก
ตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 

(3) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลลส์ืบพันธุ์ทีส่ามารถพัฒนาเพิ่ม
จ านวนขึ้น เป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยน 
แปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 

(4) สิ่งมีชีวิตอื่นทีม่ีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวด 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์



2

3

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานในงานวิจัย งานทดสอบงานผลิตชีววัตถุ 
และงานสอน ในสาขาต่างๆ การพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ให้
ได้มาตรฐานทัดเทียมกับสากล (AAALAC) 

(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International)

• ให้ผู้ท างานกับสัตว์ทดลองปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความเมตตา ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดี 
ไม่ติดเชื้อ หรือหากจ าเป็นต้องฆ่าให้ตายก็ต้องท าด้วยวิธีสากลที่ก าหนดไว้ เพื่อให้สัตว์
ทรมานน้อยที่สุด

• วช. ได้จัดท ากฎหมายมาก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และไดก้ าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติส าหรับการก ากับ
ดูแล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ของสากล ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มี
ผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ



งานทางวิทยาศาสตร์ : งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัด 
แปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิด ท่ีมีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การน าสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา
เลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระท าการใดๆ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การกระท าเพื่อเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธี ผสมพันธุ์สัตว์ 
สืบสายพันธุ์สัตว์ หรือเพาะขยายพันธุ์สัตว์ เพ่ือให้บริการหรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์



ใบอนุญาต : มี 2 ประเภท 
1. ใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2. ใบอนุญาตการผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

จรรยาบรรณ : จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สถานที่ด าเนินการ : คือ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มี การด าเนิน 
การต่อสัตว์ฯ รวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทีม่ีการด าเนิน 
การต่อสัตว์ฯ ด้วย

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์



• พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 13 มี.ค. 2558

• รวม 6 หมวด และบทเฉพาะกาล 56 มาตรา
หมวด 1 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ฯ (มาตรา 5-13) 

หมวด 2 จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (มาตรา 14-20)    

หมวด 3 การควบคุมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (มาตรา 21-33) 

หมวด 4 พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 34-38) 

หมวด 5 มาตรการทางปกครอง (มาตรา 39-40) 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ (มาตรา 41-48) 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 49-56)
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สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

• ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) 

• ออกอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

• เผยแพร่ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

• เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

http://www.labanimals.net/

การด าเนินงานของ วช.



มาตรฐานการวิจัย
ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

และการขับเคลื่อน



การลักลอบทิ้งกากของเสีย

ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



สถานการณ์การจัดการของเสียอันตราย ปี 2558

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558)



• 30 May 2017

• approved the Road map to 

enhance health sector 

engagement in the strategic 

approach to international 

chemicals management 

towards the 2020 goal 

and beyond.



กระแสโลก ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ของ
ระบบการค้าเสรี

สินค้าต้องปลอดภัยจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ และ
สารปนเปื้อน

มาตรการต่างๆ
มาตรการทางการค้า WTO FTA
มาตรการอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน 
สิทธิมนุษยชน 

ความต้องการ
ของผู้บริโภค

สินค้าปลอดภัย

วราพรรณ ด่านอุตรา
อดีตที่ปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย วช.

ความส าคัญของความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ













MOU ส านักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

มอก.2677
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ระบบออนไลน์การประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
(ESPReLChecklists) พร้อมคู่มือการส ารวจสถานภาพ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการใช้ส ารวจสถานภาพ       
ความปลอดภัยด้วยตนเองและวิเคราะห์ผล (gap analysis) 
เพื่อปรับปรุงและยกระดับ  ความปลอดภัย
http://esprel.labsafety.nrct.go.th
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ข้อมูลการส ารวจสถานภาพด้านความปลอดภัยในแต่ละด้านด้วยตนเอง

ตัวอย่างข้อมูลการส ารวจสถานภาพตนเอง (ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห)์ 
เปรียบเทียบกับกลุ่ม (จ านวน 111 แห่ง)

กราฟจากระบบเดิม (ข้อมูล ณ เม.ย. 57)



Checklists หลังด าเนินโครงการ (เมษายน 2557)
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การผลักดันเครือข่ายวิจัยภูมิภาคและมหาวิทยาลัยแม่ข่าย
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

1. โครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

2. โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย 4 ภูมิภาค 
 ภาคเหนือ
 ภาคกลาง
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคใต้

แม่ข่าย 12 มหาวิทยาลัย 

วช. มุ่งผลักดันเครือข่ายวิจัยภูมิภาคและ
มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏบิัติการ

ผ่าน 2 โครงการหลักคือ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 3 ระดับ 
[ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (network) มหาวิทยาลัย
แม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub-node) ]

2. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

3. เพื่อความร่วมมือกับ วช. อย่างเป็นรูปธรรมในการด าเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง



 

โครงสร้างของเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.อาวรณ์  
โอภาสพัฒนกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน 
เครือข่าย 
รศ.ดร.ก้าน  
จันทร์พรหมมา 
มหาวิทยาลัย 
หาดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.คณพล จุฑามณี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

มหาวิทยาลัยบูรพา** 

**Node         2561 

5 sub-node 6 sub-node

5 sub-node
8 sub-node 9 sub-node

8 sub-node 11 sub-node

13 sub-node
9 sub-node

6 sub-node

6 sub-node

34 sub-node19 sub-node 22 sub-node 11 sub-node
รศ.ดร.สัมพันธ์
สิงหราชวราพันธ์

4 เครือข่าย (Network)

12 แม่ข่าย (Node)

86 ลูกข่าย (Sub-node)

 

โครงสร้างของเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.อาวรณ์  
โอภาสพัฒนกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน 
เครือข่าย 
รศ.ดร.ก้าน  
จันทร์พรหมมา 
มหาวิทยาลัย 
หาดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ประธานเครือข่าย 
รศ.ดร.คณพล จุฑามณี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

มหาวิทยาลัยบูรพา** 

**Node         2561 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)





* ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 ESPReL Checklist: สรุปจ ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ลงทะเบยีนในระบบรำยปีงบประมำณ

รวมจ านวน 4,772 ห้องปฏิบัติการ
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 ChemInvent: สรุปจ ำนวนหน่วยงำนที่ขอควำมอนุเครำะห์ใช้โปรแกรมฯ รำยปีงบประมำณ
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* ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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 ChemInvent: สรุปจ ำนวนหน่วยงำนที่ขอควำมอนุเครำะห์ใช้โปรแกรมฯ รำยหน่วยงำน

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

2%

กระทรวงมหำดไทย
2%

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2%

กระทรวงศึกษำธิกำร
75%

กระทรวงสำธำรณสุข
14%

บริษัท/อื่น ๆ
5%

* ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561



การด าเนินงานด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน พ.ศ. 2559 - 2563

มอก.2677 หน่วยตรวจ
ประเมิน

บริหาร
จัดการ

พัฒนา
บุคลากร

สร้าง
แรงจูงใจ

เครือข่าย 3 ระดับ
 Network (4 ภูมิภาค)
 Node (11 แห่ง)
 Sub-node (55 แห่ง)

 กระบวนการตรวจ
ประเมินและรับรอง
Peer evaluation
Certification

 สร้างผู้ประเมิน มอก.

 พัฒนาเกณฑ์รางวัล
 มอบโลโก้ วช.
 ออกใบรับรอง lab
 สื่อ (แผ่นพับ/วีดีทัศน์/roll up)
 เว็บไซต์ (ENoP/ฐานข้อมูล)

 เจ้าหน้าที่กลาง วช. 
 สร้างวิทยากร 
 สร้างผู้ประเมิน 

จัดประชุม 
(ประชาพิจารณ์/พิธีMoU/
อบรม/สัมมนา/Workshop



61วราพรรณ ด่านอุตรา
ที่ปรึกษาการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจยัในประเทศไทย วช.



• สวทช. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ BIOSAFETY GUIDELINES for Modern 

Biotechnology

• ร่วมกับ วช . จัดหลักสูตรและฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ให้กับนักวิจัย และคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางชีวภาพของสถาบัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• พัฒนาวิทยากรรุ่นใหม่ให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
• ติดตามโครงการวิจัยที่มีการด าเนินการด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพสมัยใหม่ ที่ได้รับสนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีอย่างต่อเนื่อง



ขอแจ้งเปลี่ยนการใช้งานระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS 
ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ NRMS สามารถเข้าใช้งานในระบบ NRIIS ได้

www.nriis.in.th



2

3

เมื่อ submit โครงการในระบบ NRIIS

ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ ์(full proposal)

ต้องเช็คว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับ

o มาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย

o มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่มีสารเคมี

o การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

o มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
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มีการวิจัยในมนุษย์
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มีการใช้สัตว์ทดลอง
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มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
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มีการใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี





กองมาตรฐานการวิจัย และสถาบันพัฒนาการด าเนนิการต่อสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์
ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) www.nrct.go.th

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.02-561-2445 ต่อ 603, 604, โทรสาร. 02-579-9202


