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PREPARE เป็นเอกสารคําแนะนํา ท่ีให้แนวทางการเตรียมการศกึษาวจิยั ซึง่ช่วยสง่เสริม คําแนะนําในการรายงานผลซึง่คือ ARRIVE 
PREPARE กําหนดคณุภาพของการเตรียมการศกึษาวิจยั ท่ีมีการใช้ครอบคลมุสามหวัข้อ ตอ่ไปนี:้ 
 
 1. การเตรียมการวางแผนการศึกษาวิจัย 
 2. การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 3. การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศกึษาวิจัย 
 
หวัข้อตา่งๆ มกัไมไ่ด้ถกูวางเรียงตามลําดบัก่อนหลงั ตามท่ีแสดงในเอกสารนี ้และบางหวัข้ออาจซํา้ซ้อนกนั  
จงึสามารถปรับเปลี่ยนรายการหวัข้อเพ่ือการพิจารณาตาม PREPARE เพ่ือบรรลคุวามจําเป็นพิเศษตา่งๆ เชน่ การศกึษาภาคสนาม   
PREPARE ให้คําแนะนําเร่ืองการจดัการสถานท่ีเลีย้งสตัว์ เพราะวา่การทดลองตา่งๆ ท่ีทําในสถานท่ีตา่งๆ 
นัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสถานท่ีเหลา่นัน้  มีคําแนะนําฉบบัเตม็อยูท่ี่เวบไซด์ของ Norecopa โดยมีลงิค์ตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลูจากทัว่โลก 
ดไูด้ท่ี https://norecopa.no/PREPARE  
 
คําแนะนําของ PREPARE เป็นเอกสารท่ีพฒันาปรับปรุงเสมอ เม่ือมีสตัว์ชนิดตา่งๆ เพิ่มมากขึน้  
และเม่ือมีการให้คําแนะนําเฉพาะสาํหรับสถานการณ์ 
และเป็นการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมท่ีสดุกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองท่ีเกิดขึน้ 
 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
 
(A) การเตรียมการวางแผนการศึกษาวจิัย 
 
1. การสืบค้นวรรณกรรม 
ตัง้สมมตุฐิานท่ีชดัเจน โดยมีผลลพัธ์แรก และผลลพัธ์ลาํดบัสอง 
ตดัสนิใจวา่จะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทา่นใดบ้าง เร่ืองฐานข้อมลูตา่งๆ และข้อมลู และจดัทําคําศพัท์ตา่งๆ สาํหรับการสืบค้น 
ประเมินความเก่ียวข้องของชนิดของสตัว์ท่ีจะใช้ ชีววิทยาของมนั และการศกึษาวิจยัตอบคําถามอยา่งเหมาะสม โดยมีการทรมานน้อยท่ีสดุ 
และบรรลคุวามจําเป็นทางสวสัดภิาพของมนั 
ประเมินโครงการวิจยั ท่ีมีการทําซํา้ได้ผลเช่นเดียวกนั และความสามารถในการตีความผลลพัธ์ได้อยา่งเช่ือมโยงกนั 
 
2. ประเดน็ตา่งๆ ทางกฎหมาย 
พิจารณาวา่การวิจยัได้รับผลกระทบจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีทําในสตัว์ และด้านอ่ืนๆ อยา่งไรบ้าง ตวัอยา่งเช่น การขนสง่สตัว์ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
 
PREPARE เป็นเอกสารคําแนะนํา ท่ีให้แนวทางการเตรียมการศกึษาวจิยั ซึง่ช่วยสง่เสริม คําแนะนําในการรายงานผลซึง่คือ ARRIVE 
PREPARE กําหนดคณุภาพของการเตรียมการศกึษาวิจยั ท่ีมีการใช้ครอบคลมุสามหวัข้อ ตอ่ไปนี:้ 
 
 1. การเตรียมการวางแผนการศึกษาวิจัย 
 2. การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 3. การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศกึษาวิจัย 
 
หวัข้อตา่งๆ มกัไมไ่ด้ถกูวางเรียงตามลําดบัก่อนหลงั ตามท่ีแสดงในเอกสารนี ้และบางหวัข้ออาจซํา้ซ้อนกนั  
จงึสามารถปรับเปลี่ยนรายการหวัข้อเพ่ือการพิจารณาตาม PREPARE เพ่ือบรรลคุวามจําเป็นพิเศษตา่งๆ เชน่ การศกึษาภาคสนาม   
PREPARE ให้คําแนะนําเร่ืองการจดัการสถานท่ีเลีย้งสตัว์ เพราะวา่การทดลองตา่งๆ ท่ีทําในสถานท่ีตา่งๆ 
นัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสถานท่ีเหลา่นัน้  มีคําแนะนําฉบบัเตม็อยูท่ี่เวบไซด์ของ Norecopa โดยมีลงิค์ตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลูจากทัว่โลก 
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คําแนะนําของ PREPARE เป็นเอกสารท่ีพฒันาปรับปรุงเสมอ เม่ือมีสตัว์ชนิดตา่งๆ เพิ่มมากขึน้  
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หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
 
(A) การเตรียมการวางแผนการศึกษาวจิัย 
 
1. การสืบค้นวรรณกรรม 
ตัง้สมมตุฐิานท่ีชดัเจน โดยมีผลลพัธ์แรก และผลลพัธ์ลาํดบัสอง 
ตดัสนิใจวา่จะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทา่นใดบ้าง เร่ืองฐานข้อมลูตา่งๆ และข้อมลู และจดัทําคําศพัท์ตา่งๆ สาํหรับการสืบค้น 
ประเมินความเก่ียวข้องของชนิดของสตัว์ท่ีจะใช้ ชีววิทยาของมนั และการศกึษาวิจยัตอบคําถามอยา่งเหมาะสม โดยมีการทรมานน้อยท่ีสดุ 
และบรรลคุวามจําเป็นทางสวสัดภิาพของมนั 
ประเมินโครงการวิจยั ท่ีมีการทําซํา้ได้ผลเช่นเดียวกนั และความสามารถในการตีความผลลพัธ์ได้อยา่งเช่ือมโยงกนั 
 
2. ประเดน็ตา่งๆ ทางกฎหมาย 
พิจารณาวา่การวิจยัได้รับผลกระทบจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีทําในสตัว์ และด้านอ่ืนๆ อยา่งไรบ้าง ตวัอยา่งเช่น การขนสง่สตัว์ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
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3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
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วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
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กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมินโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความช่วยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

 
 
PREPARE เป็นเอกสารคําแนะนํา ท่ีให้แนวทางการเตรียมการศกึษาวจิยั ซึง่ช่วยสง่เสริม คําแนะนําในการรายงานผลซึง่คือ ARRIVE 
PREPARE กําหนดคณุภาพของการเตรียมการศกึษาวิจยั ท่ีมีการใช้ครอบคลมุสามหวัข้อ ตอ่ไปนี:้ 
 
 1. การเตรียมการวางแผนการศึกษาวิจัย 
 2. การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 3. การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศกึษาวิจัย 
 
หวัข้อตา่งๆ มกัไมไ่ด้ถกูวางเรียงตามลําดบัก่อนหลงั ตามท่ีแสดงในเอกสารนี ้และบางหวัข้ออาจซํา้ซ้อนกนั  
จงึสามารถปรับเปลี่ยนรายการหวัข้อเพ่ือการพิจารณาตาม PREPARE เพ่ือบรรลคุวามจําเป็นพิเศษตา่งๆ เชน่ การศกึษาภาคสนาม   
PREPARE ให้คําแนะนําเร่ืองการจดัการสถานท่ีเลีย้งสตัว์ เพราะวา่การทดลองตา่งๆ ท่ีทําในสถานท่ีตา่งๆ 
นัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสถานท่ีเหลา่นัน้  มีคําแนะนําฉบบัเตม็อยูท่ี่เวบไซด์ของ Norecopa โดยมีลงิค์ตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลูจากทัว่โลก 
ดไูด้ท่ี https://norecopa.no/PREPARE  
 
คําแนะนําของ PREPARE เป็นเอกสารท่ีพฒันาปรับปรุงเสมอ เม่ือมีสตัว์ชนิดตา่งๆ เพิ่มมากขึน้  
และเม่ือมีการให้คําแนะนําเฉพาะสาํหรับสถานการณ์ 
และเป็นการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมท่ีสดุกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองท่ีเกิดขึน้ 
 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
 
(A) การเตรียมการวางแผนการศึกษาวจิัย 
 
1. การสืบค้นวรรณกรรม 
ตัง้สมมตุฐิานท่ีชดัเจน โดยมีผลลพัธ์แรก และผลลพัธ์ลาํดบัสอง 
ตดัสนิใจวา่จะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทา่นใดบ้าง เร่ืองฐานข้อมลูตา่งๆ และข้อมลู และจดัทําคําศพัท์ตา่งๆ สาํหรับการสืบค้น 
ประเมินความเก่ียวข้องของชนิดของสตัว์ท่ีจะใช้ ชีววิทยาของมนั และการศกึษาวิจยัตอบคําถามอยา่งเหมาะสม โดยมีการทรมานน้อยท่ีสดุ 
และบรรลคุวามจําเป็นทางสวสัดภิาพของมนั 
ประเมินโครงการวิจยั ท่ีมีการทําซํา้ได้ผลเช่นเดียวกนั และความสามารถในการตีความผลลพัธ์ได้อยา่งเช่ือมโยงกนั 
 
2. ประเดน็ตา่งๆ ทางกฎหมาย 
พิจารณาวา่การวิจยัได้รับผลกระทบจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีทําในสตัว์ และด้านอ่ืนๆ อยา่งไรบ้าง ตวัอยา่งเช่น การขนสง่สตัว์ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 
 
PREPARE เป็นเอกสารคําแนะนํา ท่ีให้แนวทางการเตรียมการศกึษาวจิยั ซึง่ช่วยสง่เสริม คําแนะนําในการรายงานผลซึง่คือ ARRIVE 
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 2. การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 3. การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศกึษาวิจัย 
 
หวัข้อตา่งๆ มกัไมไ่ด้ถกูวางเรียงตามลําดบัก่อนหลงั ตามท่ีแสดงในเอกสารนี ้และบางหวัข้ออาจซํา้ซ้อนกนั  
จงึสามารถปรับเปลี่ยนรายการหวัข้อเพ่ือการพิจารณาตาม PREPARE เพ่ือบรรลคุวามจําเป็นพิเศษตา่งๆ เชน่ การศกึษาภาคสนาม   
PREPARE ให้คําแนะนําเร่ืองการจดัการสถานท่ีเลีย้งสตัว์ เพราะวา่การทดลองตา่งๆ ท่ีทําในสถานท่ีตา่งๆ 
นัน้ขึน้อยูก่บัคณุภาพของสถานท่ีเหลา่นัน้  มีคําแนะนําฉบบัเตม็อยูท่ี่เวบไซด์ของ Norecopa โดยมีลงิค์ตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลูจากทัว่โลก 
ดไูด้ท่ี https://norecopa.no/PREPARE  
 
คําแนะนําของ PREPARE เป็นเอกสารท่ีพฒันาปรับปรุงเสมอ เม่ือมีสตัว์ชนิดตา่งๆ เพิ่มมากขึน้  
และเม่ือมีการให้คําแนะนําเฉพาะสาํหรับสถานการณ์ 
และเป็นการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมท่ีสดุกบัความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สตัว์ทดลองท่ีเกิดขึน้ 
 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
 
(A) การเตรียมการวางแผนการศึกษาวจิัย 
 
1. การสืบค้นวรรณกรรม 
ตัง้สมมตุฐิานท่ีชดัเจน โดยมีผลลพัธ์แรก และผลลพัธ์ลาํดบัสอง 
ตดัสนิใจวา่จะปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทา่นใดบ้าง เร่ืองฐานข้อมลูตา่งๆ และข้อมลู และจดัทําคําศพัท์ตา่งๆ สาํหรับการสืบค้น 
ประเมินความเก่ียวข้องของชนิดของสตัว์ท่ีจะใช้ ชีววิทยาของมนั และการศกึษาวิจยัตอบคําถามอยา่งเหมาะสม โดยมีการทรมานน้อยท่ีสดุ 
และบรรลคุวามจําเป็นทางสวสัดภิาพของมนั 
ประเมินโครงการวิจยั ท่ีมีการทําซํา้ได้ผลเช่นเดียวกนั และความสามารถในการตีความผลลพัธ์ได้อยา่งเช่ือมโยงกนั 
 
2. ประเดน็ตา่งๆ ทางกฎหมาย 
พิจารณาวา่การวิจยัได้รับผลกระทบจากกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัท่ีทําในสตัว์ และด้านอ่ืนๆ อยา่งไรบ้าง ตวัอยา่งเช่น การขนสง่สตัว์ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลือ ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลือ ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
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จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
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จดัเตรียมวิธีดําเนินการทดลองท่ีได้รับการปรับวิธีปฏิบตัใิห้บรรเทาลง สําหรับการให้สาร การเก็บตวัอยา่ง การทําให้ง่วงซมึ 
และการทําให้สลบ การศลัยกรรม และเทคนิคอ่ืนๆ 
 
14. การทําให้ตายอยา่งมีมนษุยธรรม การปลอ่ยคืนถ่ิน การใช้ซํา้อีก หรือการหาบ้านให้ใหม ่
อ้างถึงข้อกําหนดทางกฎหมายและบรรทดัฐานท่ีเก่ียวข้องลว่งหน้าเป็นอยา่งดี ก่อนการทดลอง 
กําหนดวิธีการทําให้ตายอยา่งมีมนษุยธรรม อนัดบัแรก และสําหรับกรณีฉกุเฉิน 
ประเมินความชํานาญของบคุลากร ผู้ ท่ีอาจจะต้องปฏิบตังิานตา่งๆ เหลา่นี ้ 
 
15. การผา่ชณัสตูรสตัว์ 
จดัทําแผนงานอยา่งเป็นระบบ สําหรับทกุขัน้ตอนของการผา่ชณัสตูรสตัว์ รวมทัง้ ตําแหน่งของสถานท่ีท่ีทํา และการระบตุวัสตัว์ 
และสตัว์ทัง้หมดทกุตวัและตวัอยา่งสําหรับการทดสอบตา่งๆ 
 
เอกสารอา้งอิง 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม 
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เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
 

 
7. การศกึษาและการฝึกอบรม 
ประเมินความชํานาญ ณ ปัจจบุนั ของสมาชิกผู้ ร่วมงานตา่งๆ และความจําเป็นของการให้การศกึษาเพิ่มเตมิ 
หรือการฝึกอบรมก่อนการศกึษา 
 
8. ความเสี่ยงท่ีมีตอ่สขุภาพ การกําจดัของเสียและการกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
จดัทําการประเมินความเส่ียง โดยทําร่วมกนักบัอาคารเลีย้งสตัว์ สําหรับบคุลากรและสตัว์ทัง้หมด 
ทัง้ท่ีการศกึษาวิจยัมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม 
ประเมิน และจดัทําคําแนะนําเฉพาะ สาํหรับทกุขัน้ตอนของโครงการ ถ้ามีความจําป็น 
อภิปรายวิธีการตา่งๆ สําหรับการกกัเก็บ การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ และการกําจดัของเสียทกุอยา่งจากการศกึษา 
 
(C) การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศึกษาวจิัย 
 
9. สารตา่งๆ ท่ีนํามาทดสอบ และวิธีดําเนินการ 
ให้ข้อมลูของสารท่ีนํามาทดสอบ มากท่ีสดุเท่าท่ีทําได้ 
พิจารณาความเป็นไปได้ และการยืนยนัความถกูต้องของวิธีดําเนินการทดสอบ 
และความชํานาญท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัวิิธีดําเนินการเหลา่นัน้ 
 
10. สตัว์ทดลอง 
ตดัสนิใจเร่ืองคณุสมบตัขิองสตัว์ ท่ีมีความจําเป็นกบัการศกึษาและการรายงาน 
หลีกเล่ียงการผลติสตัว์เกินจํานวนท่ีต้องการ 
 
11. การกกักนัสตัว์และการตรวจตดิตามทางสขุภาพ 
อภิปรายสถานะทางสขุภาพของสตัว์ท่ีเป็นไปได้ ความจําเป็นท่ีต้องมีสําหรับการขนสง่  การกกักนัสตัว์และการแยกออกจากสตัว์ตวัอ่ืนๆ 
การตรวจตดิตามทางสขุภาพ และสิง่ท่ีอาจเกิดขึน้ตามมากบับคุลากร 
 
12. การให้ท่ีอยู ่และการสตัวบาล 
ใสใ่จกบัสญัชาตญาณ และความจําเป็นเฉพาะของสตัว์ โดยมีความร่วมมือกบัพนกังานท่ีมีความชํานาญ 
อภิปรายวิธีดําเนินการเพ่ือทําให้สตัว์คุ้นเคย สถานภาพการให้ท่ีอยูแ่ละวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสม ปัจจยัทางสภาพแวดล้อม 
และข้อจํากดัของการทดลองท่ีมีตอ่สิง่เหลา่นี ้(เช่น การให้อดอาหาร การแยกขงัให้อยูต่วัเดียว) 
 
13. วิธีดําเนินการทดลอง 
จดัเตรียมวิธีดําเนินการทดลองสําหรับการจบั การทําให้อยูน่ิ่ง การทําเคร่ืองหมาย และการปลอ่ยคืนถ่ิน หรือ การหาบ้านให้ใหม ่

 
7. การศกึษาและการฝึกอบรม 
ประเมินความชํานาญ ณ ปัจจบุนั ของสมาชิกผู้ ร่วมงานตา่งๆ และความจําเป็นของการให้การศกึษาเพิ่มเตมิ 
หรือการฝึกอบรมก่อนการศกึษา 
 
8. ความเสี่ยงท่ีมีตอ่สขุภาพ การกําจดัของเสียและการกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
จดัทําการประเมินความเส่ียง โดยทําร่วมกนักบัอาคารเลีย้งสตัว์ สําหรับบคุลากรและสตัว์ทัง้หมด 
ทัง้ท่ีการศกึษาวิจยัมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม 
ประเมิน และจดัทําคําแนะนําเฉพาะ สาํหรับทกุขัน้ตอนของโครงการ ถ้ามีความจําป็น 
อภิปรายวิธีการตา่งๆ สําหรับการกกัเก็บ การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ และการกําจดัของเสียทกุอยา่งจากการศกึษา 
 
(C) การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศึกษาวจิัย 
 
9. สารตา่งๆ ท่ีนํามาทดสอบ และวิธีดําเนินการ 
ให้ข้อมลูของสารท่ีนํามาทดสอบ มากท่ีสดุเท่าท่ีทําได้ 
พิจารณาความเป็นไปได้ และการยืนยนัความถกูต้องของวิธีดําเนินการทดสอบ 
และความชํานาญท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัวิิธีดําเนินการเหลา่นัน้ 
 
10. สตัว์ทดลอง 
ตดัสนิใจเร่ืองคณุสมบตัขิองสตัว์ ท่ีมีความจําเป็นกบัการศกึษาและการรายงาน 
หลีกเล่ียงการผลติสตัว์เกินจํานวนท่ีต้องการ 
 
11. การกกักนัสตัว์และการตรวจตดิตามทางสขุภาพ 
อภิปรายสถานะทางสขุภาพของสตัว์ท่ีเป็นไปได้ ความจําเป็นท่ีต้องมีสําหรับการขนสง่  การกกักนัสตัว์และการแยกออกจากสตัว์ตวัอ่ืนๆ 
การตรวจตดิตามทางสขุภาพ และสิง่ท่ีอาจเกิดขึน้ตามมากบับคุลากร 
 
12. การให้ท่ีอยู ่และการสตัวบาล 
ใสใ่จกบัสญัชาตญาณ และความจําเป็นเฉพาะของสตัว์ โดยมีความร่วมมือกบัพนกังานท่ีมีความชํานาญ 
อภิปรายวิธีดําเนินการเพ่ือทําให้สตัว์คุ้นเคย สถานภาพการให้ท่ีอยูแ่ละวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสม ปัจจยัทางสภาพแวดล้อม 
และข้อจํากดัของการทดลองท่ีมีตอ่สิง่เหลา่นี ้(เช่น การให้อดอาหาร การแยกขงัให้อยูต่วัเดียว) 
 
13. วิธีดําเนินการทดลอง 
จดัเตรียมวิธีดําเนินการทดลองสําหรับการจบั การทําให้อยูน่ิ่ง การทําเคร่ืองหมาย และการปลอ่ยคืนถ่ิน หรือ การหาบ้านให้ใหม ่

 
7. การศกึษาและการฝึกอบรม 
ประเมินความชํานาญ ณ ปัจจบุนั ของสมาชิกผู้ ร่วมงานตา่งๆ และความจําเป็นของการให้การศกึษาเพิ่มเตมิ 
หรือการฝึกอบรมก่อนการศกึษา 
 
8. ความเสี่ยงท่ีมีตอ่สขุภาพ การกําจดัของเสียและการกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
จดัทําการประเมินความเส่ียง โดยทําร่วมกนักบัอาคารเลีย้งสตัว์ สําหรับบคุลากรและสตัว์ทัง้หมด 
ทัง้ท่ีการศกึษาวิจยัมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม 
ประเมิน และจดัทําคําแนะนําเฉพาะ สาํหรับทกุขัน้ตอนของโครงการ ถ้ามีความจําป็น 
อภิปรายวิธีการตา่งๆ สําหรับการกกัเก็บ การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ และการกําจดัของเสียทกุอยา่งจากการศกึษา 
 
(C) การควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของการศึกษาวจิัย 
 
9. สารตา่งๆ ท่ีนํามาทดสอบ และวิธีดําเนินการ 
ให้ข้อมลูของสารท่ีนํามาทดสอบ มากท่ีสดุเท่าท่ีทําได้ 
พิจารณาความเป็นไปได้ และการยืนยนัความถกูต้องของวิธีดําเนินการทดสอบ 
และความชํานาญท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตัวิิธีดําเนินการเหลา่นัน้ 
 
10. สตัว์ทดลอง 
ตดัสนิใจเร่ืองคณุสมบตัขิองสตัว์ ท่ีมีความจําเป็นกบัการศกึษาและการรายงาน 
หลีกเล่ียงการผลติสตัว์เกินจํานวนท่ีต้องการ 
 
11. การกกักนัสตัว์และการตรวจตดิตามทางสขุภาพ 
อภิปรายสถานะทางสขุภาพของสตัว์ท่ีเป็นไปได้ ความจําเป็นท่ีต้องมีสําหรับการขนสง่  การกกักนัสตัว์และการแยกออกจากสตัว์ตวัอ่ืนๆ 
การตรวจตดิตามทางสขุภาพ และสิง่ท่ีอาจเกิดขึน้ตามมากบับคุลากร 
 
12. การให้ท่ีอยู ่และการสตัวบาล 
ใสใ่จกบัสญัชาตญาณ และความจําเป็นเฉพาะของสตัว์ โดยมีความร่วมมือกบัพนกังานท่ีมีความชํานาญ 
อภิปรายวิธีดําเนินการเพ่ือทําให้สตัว์คุ้นเคย สถานภาพการให้ท่ีอยูแ่ละวิธีดําเนินการท่ีเหมาะสม ปัจจยัทางสภาพแวดล้อม 
และข้อจํากดัของการทดลองท่ีมีตอ่สิง่เหลา่นี ้(เช่น การให้อดอาหาร การแยกขงัให้อยูต่วัเดียว) 
 
13. วิธีดําเนินการทดลอง 
จดัเตรียมวิธีดําเนินการทดลองสําหรับการจบั การทําให้อยูน่ิ่ง การทําเคร่ืองหมาย และการปลอ่ยคืนถ่ิน หรือ การหาบ้านให้ใหม ่

 
7. การศกึษาและการฝึกอบรม 
ประเมินความชํานาญ ณ ปัจจบุนั ของสมาชิกผู้ ร่วมงานตา่งๆ และความจําเป็นของการให้การศกึษาเพิ่มเตมิ 
หรือการฝึกอบรมก่อนการศกึษา 
 
8. ความเสี่ยงท่ีมีตอ่สขุภาพ การกําจดัของเสียและการกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
จดัทําการประเมินความเส่ียง โดยทําร่วมกนักบัอาคารเลีย้งสตัว์ สําหรับบคุลากรและสตัว์ทัง้หมด 
ทัง้ท่ีการศกึษาวิจยัมีผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อม 
ประเมิน และจดัทําคําแนะนําเฉพาะ สาํหรับทกุขัน้ตอนของโครงการ ถ้ามีความจําป็น 
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อภิปรายวิธีการตา่งๆ สําหรับการกกัเก็บ การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ และการกําจดัของเสียทกุอยา่งจากการศกึษา 
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9. สารตา่งๆ ท่ีนํามาทดสอบ และวิธีดําเนินการ 
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10. สตัว์ทดลอง 
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11. การกกักนัสตัว์และการตรวจตดิตามทางสขุภาพ 
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13. วิธีดําเนินการทดลอง 
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เสาะหาเอกสารคําแนะนําตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (เช่น คําแนะนําของสหภาพยโุรปเก่ียวกบัการประเมนิโครงการ) 
 
3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
เพ่ือการนบัรวมและการคดัออก 
 
หวัข้อ  คําแนะนํา 
 
(B) การพูดคุยปรึกษากัน ระหว่างนักวทิยาศาสตร์ กับสถานที่ดแูลสัตว์ 
 
5. วตัถปุระสงค์ตา่งๆ และตารางแผนการทํางาน แหลง่ทนุ และการแบง่กนัทํางาน 
จดัเตรียมการประชมุหารือกนัของพนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน เม่ือมีแผนเบือ้งต้นตา่งๆ  
จดัเตรียมตารางเวลาของโครงการอยา่งเหมาะสม โดยมีการระบคุวามจําเป็นท่ีต้องมีความชว่ยเหลอื ในการเตรียมการ การดแูลสตัว์ 
วิธีดําเนินการตา่งๆ และการกําจดัของเสีย/การกําจดัการปนเปือ้นเชือ้ 
อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
จดัทําแผนงานอยา่งละเอียดเพ่ือจดัสรรแรงงาน และคา่ใช้จ่ายทกุขัน้ตอนของการศกึษา 
 
6. การประเมนิสถานท่ีเลีย้งสตัว์ 
ทําการตรวจประเมินทางกายภาพของสถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก เพ่ือประเมินมาตรฐานและความจําเป็นตา่งๆ 
ของอาคารและอปุกรณ์ 
อภิปรายลําดบัขัน้ตา่งๆ ของบคุลากรเม่ือมีความเสีย่งภยัเพิ่มขึน้มากเกิน 
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3. ประเดน็จริยธรรมตา่งๆ การประเมินโทษ-ประโยชน์ และจดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรม 
จดัทําบทสรุปท่ีผู้คนทัว่ไปเข้าใจได้ 
พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
พิจารณาท่ีจะลงทะเบียนลว่งหน้า และตีพมิพ์ผลลพัธ์ด้านลบตา่งๆ 
ทําการประเมนิโทษ-ประโยชน์ และให้เหตผุลประกอบ ถ้าอาจมีสิง่ท่ีอาจเกิดโทษอยา่งใดตอ่สตัว์ 
อภิปรายแสดงวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ถ้ามีการใช้สตัว์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการศกึษา หรือการฝึกอบรม 
กําหนดอนัดบัขัน้ความรุนแรงของโครงการ 
ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
ระบหุนว่ยงานสําหรับทําการทดลอง และตดัสนิใจเร่ืองจํานวนสตัว์ 
เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
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อภิปรายและแสดงคา่ใช้จ่ายท่ีคาดหมายและอาจเกิดขึน้ทัง้หมด 
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พดูคยุกบัคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาวา่ถ้อยแถลงอยา่งเป็นทางการ ท่ีเก่ียวกบัชนิดการวจิยัแบบนี ้ได้เคยมีการจดัทําแล้วหรือไม ่
จดัการเร่ือง 3Rs (การทดแทน การลด การบรรเทา) และ 3Ss (วิทยาศาสตร์ท่ีดี ความรับรู้ท่ีดี ความรู้สกึทางจิตใจดี)  
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ระบวุตัถปุระสงค์ จดุสิน้สดุท่ีมีมนษุยธรรมตา่งๆ ท่ีวดัได้งา่ยและไมค่ลมุเครือ 
อภิปรายเหตผุลท่ีสมควร ถ้ามีโอกาสท่ีความตายเป็นจดุสิน้สดุ 
 
4. การออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ทางสถิต ิ
พิจารณาการศกึษาเบือ้งต้น นยัสําคญัและระดบัความสําคญัอยา่งมีนยัทางสถิต ิ
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เลือกวิธีตา่งๆ ท่ีจะใช้ทําการสุม่เลือกสตัว์ ท่ีป้องกนัการลําเอียงของผู้ปฏิบตั ิและตดัสนิใจเร่ืองกฎเกณฑ์ตา่งๆ 
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