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ประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล
มีหนวยงานมากกวา 900 แหงใน 39 ประเทศทั่วโลกไดรับการรับรองมาตรฐานจากเอแลค
อินเตอรเนชั่นแนล เหตุผลบางประการที่โปรแกรมวิจัยชีวการแพทยและการเกษตรหลาย ๆ แหง
เลือกเขารวมกับโปรแกรมของเอแลคฯ มีดังตอไปนี

การรับรองมาตรฐานแสดงถึงคุณภาพ
องค์กรและบริษัทต่าง ๆ มองหาวิธี เพื่อสื่อถึงปณิธาน
ความดีเลิศของหน่วยงาน ในแวดวงด้านวิทยาศาสตร์
การได้รับการรับรองมาตรฐานจาก เอแลค อินเตอร์
เนชั่นแนล แสดงว่าสถาบันนั้นมีความเคร่งครัดในการ
จัดทำ� บรรลุผล และรักษามาตรฐานระดับสูงสำ�หรับ
การดูแลและการใช้สัตว์ และรับผิดชอบสวัสดิภาพของ
สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นองค์กรการให้การรับรองมาตรฐานสากลเพียงแห่ง
สำ�นักงานยุโรป
เดียว สำ�หรับโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง
Apartado de Correos 266,
ต่าง ๆ และได้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ในฐานะสัญลักษณ์
31080 Pamplona, Spain
ของคุณภาพและการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดี
โทรศัพท์: +34 948 100026
โทรสาร: +34 948 100034
การรับรองมาตรฐานส่งเสริม
อีเมล: europe@aaalac.org
ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์
เมื่อการวิจัยเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ ผลลัพธ์ทาง
สําานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิทยาศาตร์ที่เชื่อถือได้ย่อมขึ้นอยู่กับการดูแลสัตว์
250/830 หมู 3
อย่างดีเยี่ยม การรับรองมาตรฐานของเอแลค
ต.บางปลา อ.บางพลี
อินเตอร์เนชั่นแนลจะเกี่ยวข้องกับนักวิทยาศาสตร์
จ.สมุทรปราการ
สัตวแพทย์ ผู้จัดการ และผู้บริหาร หลายท่าน ในการ
ประเทศไทย 10540
ประเมินมาตรฐานโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์
โทรศัพท์ : +662 175 5918
อย่างเป็นอิสระและเข้มงวดของหน่วยงานเหล่านั้น
โทรสาร: +662 175 5917
กล่าวคือ ที่สุดแล้ว การประเมินมาตรฐานจะก่อให้เกิด
อีเมล: seasia@aaalac.org
การปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งทำ�ให้วิธีปฏิบัติ
งานวิจัยและผลงานวิจัยดีขึ้น
การรับรองมาตรฐาน
ให้การประกันคุณภาพในตลาดโลก
ณ ปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องปกติที่สถาบันวิจัยต่าง ๆ
จับคู่หรือทำ�สัญญากับหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก
เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�วิจัยใน
สัตว์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน การรับรอง
มาตรฐานจากเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถ
ใช้ได้ทั่วโลก เพื่อประเมินคุณภาพโปรแกรมหนึ่งใด
โดยเฉพาะ ทำ�ให้วิธีการดูแลและการใช้สัตว์มีความ
กลมกลืนกัน และให้การรับรองแก่หน่วยงานผู้ได้รับ
ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
สำ�นักงานใหญ่
5283 Corporate Drive,
Suite 203 Frederick, MD
21703-2879, USA
โทรศัพท์: +301.696.9626
โทรสาร: +301.696.9627
อีเมล: accredit@aaalac.org
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การรับรองมาตรฐาน
เป็นเครื่องมือการว่าจ้างแรงงาน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนลสามารถใช้การรับรอง
มาตรฐานของตน เป็นเครื่องมือเพื่อดึงดูดการว่าจ้าง
นักวิจัยและคณาจารย์ที่ดีที่สุดและเก่งที่สุด
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมองหาโปรแกรม
คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของตน การรับรอง
มาตรฐานจะทำ�ให้พนักงานที่มีศักยภาพมั่นใจได้ว่า
สถาบันของตนได้เสียสละ เพื่อบรรลุคุณภาพการ
ดูแลและการใช้สัตว์อย่างสูงสุด
การรับรองมาตรฐานแสดงถึงความรับผิดชอบ
โลกทุกวันนี้ หน่วยงานและองค์กรหลายแห่งยึดถือ
ความรับผิดชอบระดับสูงมาก ทั้งในองค์ประกอบ
ของหน่วยงานเองและต่อสาธารณชน ถึงแม้ว่าการ
วิจัยในสัตว์เป็นประเด็นโต้แย้งส�ำหรับบางคน แต่
คนส่วนใหญ่ก็สนับสนุนการวิจัยด้านชีวการแพทย์
หากมีการปฏิบัติอย่างมีเมตตาธรรม การรับรอง
มาตรฐานจากเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการ
กระท�ำโดยสมัครใจและแสดงให้เห็นความเต็มใจ
ที่จะอยู่เหนือมาตรฐานขั้นต�่ำที่กฎหมายก�ำหนดไว้
ซึ่งเป็นการบอกให้สาธารณชนทราบว่าหน่วยงาน
นั้น ๆ ยึดมั่นต่อการดูแลและการใช้สัตว์ในงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยความรับผิดชอบ
การรับรองมาตรฐาน
เป็นการประเมินฉันกัลยาณมิตร เป็นความลับ
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
การรับรองมาตรฐานของเอแลคฯ กำ�หนดให้สถาบัน
แต่ละแห่งทำ�การประเมินคุณภาพด้วยตัวเองก่อน
โดยการเตรียมรายละเอียดโปรแกรม (เป็นกิจกรรม
สำ�หรับทุกหน่วยงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง) หลังจาก
นั้น ทีมเยี่ยมพื้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิของเอแลคฯ ลงพื้น
ที่ประเมินคุณภาพโปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์
ในเชิงลึก และเป็นความลับ
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เกี่ยวกับ

ประโยชน์ของการได้รับการรับรองมาตรฐานจากเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล
การรับรองมาตรฐานกระตุ้นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อหน่วยงานเข้าร่วมโปรแกรมการ
รับรับรองมาตรฐานของเอแลคฯ
แสดงว่าหน่วยงานนั้นกำ�ลังยึดมั่นต่อ
กระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การได้รับและ
การดำ�รงการรับรองมาตรฐานทำ�ให้
หน่วยงานตระหนักถึงมาตรฐาน
ระดับสูง และร่วมกันใช้วิธีปฏิบัติที่ได้
รับการยอมรับในปัจจุบัน การรับรอง
มาตรฐานเป็นปณิธานอย่างแท้จริง
ในการดูแลและการใช้สัตว์อย่างมี
เมตตาธรรม และแสดงให้โลกเห็น
ว่าหน่วยงานนั้น มีความจริงจังที่จะ
รับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี

ประชาชนทั่วไปกล่าวถึงโปรแกรมการรับรองมาตราฐาน
ของเอแลค อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างไรบ้าง
(ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นของหน่วยงานที่เข้าร่วมโปรแกรมการรับรองมาตรฐาน
ที่เอแลคฯ ทำ�การสำ�รวจไว้ครั้งล่าสุด)
“เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งช่วยพัฒนาโปรแกรมของเรา เป็นผลมาจาก
การเยี่ยมพื้นที่ของเอแลคฯ”
“เอแลคฯ เป็นแหล่งข้อมูลและการสนับสนุนอันมีคุณค่า การเยี่ยมพื้นที่ของเอแลคฯ
เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง ในการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร เพื่อการปรับปรุง
โปรแกรมของเราตามความจำ�เป็น ในเวลาที่งบประมาณมีจำ�กัด”
“การมีผู้สังเกตการณ์จากภายนอก มาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
โปรแกรมของเรา ช่วยเราได้มาก และบอกให้เราทราบว่าเราจำ�เป็นต้องทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานเข้มแข็งขึ้นตรงจุดไหน
“เอแลคฯ เป็นตราประทับรับรอง ‘การจัดการที่ดี’ และมีคุณค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์”
“สถาบันของเราเห็นว่าการเยี่ยมพื้นที่ของเอแลคฯ มีประโยชน์และให้ความรู้ พวกเรา
ซาบซึ้งในคำ�แนะนำ� และพยายามทำ�ตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมด เป็นหน้าที่ของเรา
ที่จะพัฒนาโปรแกรมสัตว์ทดลองของเราอย่างต่อเนื่อง และเอแลคฯ ก็ได้ให้คำ�
แนะนำ�ที่ดีเยี่ยม”
“เราได้ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของเอแลคฯ หลาย ๆ ข้อ ซึ่งช่วยได้มากจริง ๆ
ขอบคุณ”
“นี่เป็นครั้งแรกของการเยี่ยมพื้นที่ที่หน่วยงานของฉัน และเป็นประสบการณ์
ที่ช่วยได้มาก มีความเป็นมืออาชีพ และช่วยเพิ่มคุณค่าให้โปรแกรมของเรา”
“พูดกันตรง ๆ ก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะค่อนข้างเป็นกังวลนิดหน่อย แต่เราก็รอให้คุณ
มาเยี่ยม”
“เอแลคฯ ช่วยเหลือ โดยการบอกด้วยถ้อยคำ�ชัดเจน ถึงความสำ�คัญด้าน
จริยธรรม การดูแล และการปฏิบัติตามหลักการ ในการทำ�งานกับสัตว์ เป็นเรื่อง
ที่มีคุณค่าสูงสุด เรารู้สึกขอบคุณเอแลคฯ”
“เอแลคฯ เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และโปรแกรมของเราก็ดีขึ้นหลังจากที่เอแลคฯ
มาเยี่ยมพื้นที่ทุกครั้ง”
“ฉันเห็นว่าเอแลคฯ เป็นหุ้นส่วนงานวิจัย!”
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