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กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มต้นมาจาก
สมัยรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ท่านจึงได้แต่งตั้ง “คณะ
อนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบ
ดูแลการใช้สัตว์ทดลองในการทำงานวิจัยเรื่อยมาจนถึงสมัย
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีได้สานต่องานโดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์
ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ในสมัยนั้น
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเจรจาหรือการมี
ส่วนร่วมในเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานวิจัย เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล เป็นประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ เป็นรองประธานกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและหัวหน้างานส่ง
เสริมการวิจัย (กองบริการการศึกษา) และเจ้าหน้าที่กองแผน
งาน เป็นฝ่ายเลขานุการ
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การการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ดำเนิ น เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ศาสตราจารย์
สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจึงได้มีคำสั่งที่
597/2556 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 จัดตั้งศูนย์สัตว์
ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานใน
สำนักงานอธิการบดี เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลและ
พั ฒ นางานด้ า นการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามจรรยา
บรรณการใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์โ ดยมี ร อง
อธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นาย
แพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์ เป็นผู้กำกับดูแลและได้มีพิธีเปิด
อาคารศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลองอย่ า งเป็ น ทางการในวั น ที่ 19
กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์
ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนแรก ตั้งแต่วันที่
17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
และอาจารย์ ดร.นายแพทย์พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

“ศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้บุกเบิกที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ได้
กำเนิ ด หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย และต่ อ
ประเทศสืบไป”
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คำนำ
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่ม
เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2556 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับงานวิจัยด้านวิทยา
ศาสตร์สัตว์ทดลอง ให้บริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งาน
ทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุ และการให้บริการวิชาการ
ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ผลงานที่ได้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ
ของประเทศจากการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อความ
เป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันได้กับนานาประเทศอันจะนำ
ไปสู่ ก ารเป็ น สถาบั น ทางวิ ช าการชั้ น นำของเอเชี ย ที่ไ ด้
มาตรฐานสากลต่อไป
การให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองภายในอาคาร
ปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน
ทั้งวิธีการดูแลสัตว์ทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง
สัตว์ทดลอง การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์
ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง
เสียงและระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นฉบับแรก จัดทำขึ้นเพื่อ
นำเสนอผลการดำเนินการในภาพรวมของศูนย์สัตว์ทดลอง
ตั้ ง แต่ เ ปิ ด ดำเนิ น การเป็ น ต้ น มา ทั้ ง นี้ ศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดำเนินงานให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากคณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์
ทดลอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากผู้
บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านอัตรา
กำลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นการผลักดันให้ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาหน่วย
งานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยที่ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
กระทั่งสามารถดำเนินงานได้ในวันนี้ ขอขอบคุณสำนักงาน
มาตรฐานการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
(สลช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วย
เหลือด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาและ
แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทดลองแก่ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาโดยตลอด
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านที่ทุ่มเทและช่วยกันปฏิบัติ
งานอย่างเต็มความสามารถทั้งงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง งาน
ควบคุมคุณภาพและงานอำนวยการ จนกระทั่งงานของศูนย์
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
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บทสรุปโดยย่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557 เป็นปีแรกที่
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดดำเนินการ
ให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองอย่างเต็มรูปแบบโดยกลุ่ม
เป้าหมายของผู้รับบริการเป็นอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ปริญญาโท-เอกในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์เช่น คณะแพทยศาสตร์
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้นโดยมีโครงการจาก
คณะต่างๆเข้ามาใช้บริการจำนวน 4 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 2
โครงการ โดยมีนักวิจัยเข้าปฏิบัติงานจำนวน 4 คน จาก 2
หน่วยงาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โ ดยให้
บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองเป็นจำนวน 90 ตัว แบ่งเป็น
จัดหาและเลี้ยง 33 ตัว ให้บริการเลี้ยง 14 ตัว และเพาะ
ขยายพันธุ์ 43 ตัว แยกประเภทสัตว์เป็น กระต่าย 12 ตัว หนู
เม้าส์ 58 ตัว และหนูแรท 20 ตัว
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้
มีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สัตว์ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางจุลชีววิทยาของ เพดาน
ผนัง พื้น อากาศในห้องเลี้ยงและห้องปฏิบัติการเพื่อทำการ
ตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Monitoring) จำนวน 115
ตัวอย่าง เพื่อเป็นการประเมิน ทบทวน และควบคุมการ
ทำความสะอาดของอาคารสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด
โครงการบริการวิชาการ
ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์
ทดลองแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-เอก และผู้
สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม 30
คนต่อครั้ง
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ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มี
การเตรียมพร้อมเพื่อขอรับรองตรวจประเมินมาตรฐานคณะ
กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)
โดยสำนั ก งานมาตรฐานการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โ ดยจัดทำ
เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard operating
procedure, SOP) จำนวน 69 เรื่องและจัดเตรียมเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อสำเร็จแล้วจะเป็นการก้าวไปสู่การขอรับ
รองมาตรฐาน AAALAC (Association for Assessment
and Accreditation of Laboratory Animal Care) เพื่อ
ยกระดับสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่อเป็นมาตรฐาน
สากลต่อไป
ในปี ง บประมาณ 2558 ศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถรองรับงานวิจัยและการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มากขึ้น
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางาน
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559
โดยจะ
ปรับปรุงพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการโครงการ
วิจัย โครงการบริการวิชาการ งานการเรียนการสอนได้ไม่
น้ อ ยกว่ า การให้ บ ริ ก ารในปี แ รก และเพิ่ ม การให้ บ ริ ก าร
วิ ช าการแก่ บุ ค ลากรต่ า งๆที่ ส นใจทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สัตว์
ทดลองในด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองต่อไปตาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

สารบัญ
1

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ
คำนำ

3

2

บทสรุปโดยย่อ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

7
9

10

6

ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์

8

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์

9

คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์สัตว์ทดลอง

10

คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์

การประชุมคณะกรรมการกำกับการเลี้ยงและใช้สัตว์
11 และคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์
โครงสร้างศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และโครงสร้างอัตรากำลัง

กลุ่มงานอำนวยการและบริหารบุคคล
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพและบริการวิชาการ
กลุ่มงานเลี้ยงสัตว์ทดลองและวิจัย

12

สารบัญ

สารบัญ

การบริการ

32

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Monitoring)
การตรวจสอบทางวิศวกรรมการบริการวัสดุและอุปกรณ์
เลี้ยงสัตว์ทดลอง

44

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน

14

การบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง
การบริการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
(โครงการบริการวิชาการ)
การบริการให้คำปรึกษาและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฎิบัติตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ
การบริการวัสดุและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง
การบริการกำจัดซาก และการจัดการขยะติดเชื้อ

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานคณะ 41
กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (มคกส.) สลช.วช.
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การขอรับการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)

โครงการอบรมภายในตามคู่มือ ALAT
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนานำพาบุคลากรสู่
อาเซียน
โครงการอบรมพนักงาน
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์ฯ
โครงการอบรมพนักงานกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
โครงการกิจกรรม 5ส.

การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

49

48

การบริหารทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณการเงิน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารงบประมาณและการเงิน

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

55

ภาคผนวก

54
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รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ปรัชญา”
ใช้สัตว์ทดลองอย่างรู้คุณค่า มีจรรยาบรรณ เพื่อความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดต่องานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

“ปณิธาน”
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล

“วิสัยทัศน์”
เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
ตามมาตรฐานระดับสากล

“พันธกิจ”
1. เป็นหน่วยงานสอน วิจัยและฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สำหรับงานวิจัย งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ให้คำปรึกษา และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มในสมัยที่รองศาสตราจารย์
ดร.นริศ ชัยสูตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้เล็งเห็นถึงความ
สำคัญ ท่านจึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในสัตว์” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการใช้สัตว์ทดลองในการ
ทำงานวิ จ ั ย เรื่ อ ยมาจนถึ ง สมั ย ศาสตราจารย์ ดร.สุ ร พล
นิติไกรพจน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้สานต่องานโดยมอบ
หมายให้ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ในสมัยนั้นเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน
การเจรจาหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัย
และเมื่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2550
ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแผน
กลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์ทดลอง พ.ศ.
2550-2553 ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของแผนกลยุทธ์ ดังกล่าว
คือ เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งานทดสอบ
งานผลิตชีววัตถุและงานสอนของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน
สากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สภาวิจัยแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542
ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและฝ่ายวิจัยจึง
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ ห้อง
ประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันที่สำคัญ
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด สร้ า งอาคารสำหรั บ เลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์
ทดลองเพื่องานวิจัยขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
ภายใต้หลักการ “การใช้งาน/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย เพื่อรับผิดชอบการดำเนิน
งานในระดับมหาวิทยาลัย
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โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์
ดร.วิฑูรย์ ไ วยนันท์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการและหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย
(กองบริการการศึกษา)กับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เป็นฝ่าย
เลขานุการ (ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งที่ 1555/
2550 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550) ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญ
คือ วางแผนและเตรียมข้อมูลความต้องการพื้นที่ในการใช้
งานรวมถึ ง การจั ด ทำคำขอตั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานวิจัยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1555/2550
ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้ประชุมปรึกษาหารือ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ภายหลังจากการไปเยี่ยม
ชม/ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อยุติร่วมกัน 3 ประการ คือ
1) จะดำเนินการเฉพาะการเลี้ยงและการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่มีการผลิตสัตว์แต่อย่างใด
2) สัตว์ที่จะเลี้ยงและใช้งาน เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก
ได้แก่ หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์และ
กระต่าย
3) พื้นที่ใช้สอยในระยะเริ่มแรกประมาณ 1,000
ตารางเมตร
หลั ง จากนั้ นได้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น อี ก
หลายครั้ง อีกทั้งได้มีการประชุมปรึกษาหารือและรับฟังข้อ
เสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน
จาติกวนิช ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางาน
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท้ายที่สุดได้ข้อ
สรุปว่า อาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารในระบบปิดตามมาตรฐาน
สากล
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รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณแผ่นดินโครงการอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์
ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์และระบบ
ประกอบอาคาร จำนวน 57,500,000.00 บาท โดยเริ่ม
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 แล้วเสร็จเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 โ ดยมหาวิทยาลัย ไ ด้มีคำสั่งที่ 1227/
2554 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์
สิรีรัฐวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
เดือนตุลาคม

พ.ศ. 2554

พร้อมทั้งได้มีคำสั่งที่ 1229/2556 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์
สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 17
มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และ
ได้มีคำสั่งที่679/2557แต่งตั้งอาจารย์ ดร.นายแพทย์พลวัฒน์
ติ่งเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

ไ ด้เกิดอุทกภัยใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต น้ำได้ท่วมอาคารศูนย์
สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 20,300,000.00 บาทเพื่อซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์
และระบบประกอบอาคารโดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 4
กันยายน พ.ศ. 2555 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมาตรฐานและ
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะคณาจารย์ นักวิจัย
และนักศึกษาได้อย่างต่อเนี่อง รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์
จากอาคารปฏิ บ ั ติ ก ารและเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีคำ
สั่งที่ 597/2556 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 จัดตั้งศูนย์
สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานใน
สำนักงานอธิการบดี เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลและ
พั ฒ นางานด้ า นการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
จรรยาบรรณการใช้สัตว์โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์
สุ ข ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิ ต ติ น ั ด ด์
หะวานนท์ เป็นผู้กำกับดูแล โดยได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์สัตว์
ทดลองอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556
โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. 2554 - 16 มิ.ย. 2556
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
ระหว่าง17 มิ.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2557

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ พั ฒ นาการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับ
ระบบการป้องกันการติดเชื้อ และจรรยาบรรณการใช้สัตว์
2. เพื่อให้บริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งานทดสอบ งาน
สอน งานผลิตชีววัตถุ และการให้บริการวิชาการให้แก่หน่วย
งานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการคำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(สลช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย ทิตภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา ปิยะพันธุ์
อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
น.ส.สุพรรณี พิกุลทอง
น.ส.ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการพิจารณาจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
รองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ศรีมาโนชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริมา เจริญพันธุ์
อาจารย์ ดร. ไข่มุกด์ ช่างศรี
อาจารย์ ดร.น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี
อาจารย์ ดร. กุสุมาวดี อุทิศพันธ์
อาจารย์ ดร. นันทิยา สมภาร
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
น.ส.สุพรรณี พิกุลทอง
น.ส.ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
นายศรายุทธ นาคสุข
นายนพนันท์ โคตรสาอุประ
น.ส.สุกัญญา ใหม่ซ้อน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำหนดให้คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ จึง
แต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.

ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

ประธานอนุกรรมการ

2.

รองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

รองประธานอนุกรรมการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

อนุกรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จินดา หวังบุญสกุล

อนุกรรมการ

5.

รองศาสตราจารย์ พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ

อนุกรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย

อนุกรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ

อนุกรรมการ

8.

อาจารย์ ดร.สารรัตน์ วุฒิอาภา

อนุกรรมการ

9.

อาจารย์ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล

อนุกรรมการ

10.

น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

อนุกรรมการและเลขานุการ

11.

น.ส.ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

ผู้ช่วยเลขานุการ

12.

น.ส.สุพรรณี พิกุลทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

13.

นายศรายุทธ นาคสุข

ผู้ช่วยเลขานุการ

14.

น.ส.สิริวรรณ ศรีวงค์

ผู้ช่วยเลขานุการ

15.

นายนพดล สุทธิรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพและบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเลี้ยงและวิจัย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย
ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้แทน
หัวหน้ากลุ่มงานเลี้ยงสัตว์ทดลองและวิจัย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพและบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นายศรายุทธ นาคสุข
น.ส.สิริวรรณ ศรีวงค์
น.ส.สุกัญญา ใหม่ซ้อน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11

“การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตาม
มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์(สลช.)สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด
ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการฯได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในด้านงบ
ประมาณเวลาและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด รวมถึ ง ปฏิ บ ั ติ ต าม
มาตรฐานจึงกำหนดให้มีการจัดประชุมสองเดือนต่อครั้งใน
เดือนที่ไม่มีการประชุมให้ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองใน
ฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารจั ด ทำเอกสารเวี ย นให้ ค ณะ
กรรมการฯทราบ โดยที่ผ่านมานั้นได้จัดให้มีการประชุม 4
ครั้งและเวียนเอกสารเพื่อทราบ 2 ครั้ง ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำเดือนมิถุนายนในวัน
ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำเดือนสิงหาคมใน
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

“การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

การประชุมคณะอนุกรรมกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2557 มีจำนวนการประชุม
1 ครั้ง ใ นวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นการประชุมแนะนำอนุกรรมการฯเพื่อทราบแนวทางในการพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เข้ารับ
การพิจารณา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียว การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
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โครงสร้างศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงสร้างการบริหาร
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โครงสร้างศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13

“สัตว์ทดลองได้รับการตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพเพื่อใช้ใน
การป้องกัน การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรค ตลอดจนการวาง
แนวทางการรักษาหรือแก้ไขในอนาคต รวมทั้งได้รับการดูแลด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ โดยมีสัตวแพทย์และสัตวบาลลงตรวจสุขภาพสัตว์
ความเป็นอยู่ การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติเป็น
ประจำทุกวัน รวมถึงการใช้ Sentinel Animals เป็นตัวบ่งบอก
สถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองประจำฝูง โดยตรวจทั้งทางด้าน
พยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยา”
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“การบริการการเลี้ยงและดูแล

สัตว์ทดลอง”
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการการเลี้ยงและดูแลสัตว์
ทดลองตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
ตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นางานสั ต ว์ ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์เพื่อรองรับงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน ภายใต้ระบบ
อาคาร วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย

ศูนย์ฯ รองรับการเลี้ยงหนูเม้าส์ (Mouse) หนูแรท (Rat) หนูตะเภา (Guinea Pig) และกระต่าย (Rabbit) รวมทั้งสิ้น 3,984 ตัว
แยกเป็นรายละเอียดดังนี้
ชนิดสัตว์
ทดลอง
หนูเม้าส์

ชนิดกรงเลี้ยง
Individual
Ventilation Cage
Conventional
Cage

หนูแรท

Individual
Ventilation Cage
Conventional
Cage

จำนวนสัตว์
จำนวนกรง
ทดลองต่อกรง

จำนวนสัตว์ทดลอง
รวม
(ตัว)

40

28

1,120

240

6

1,140

รวม

2,560

40

9

360

240

4

960

รวม

1,320

หนูตะเภา Conventional
Cage

40

2

80

กระต่าย

12

2

24

รวม

3,984

Conventional
Cage

หนูเม้าส์ (IVC)
หนูเม้าส์ (Conventional)
หนูแรท (IVC)
หนูแรท (Conventional)
หนูตะเภา
กระต่าย

ABSL-1

Strict Hygienic Conventio
nal
ABSL-1

ศูนย์ฯ

สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองมีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น การระบายอากาศ ความเข้มแสง
การให้แสง ระดับเสียง ดังนี้
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แบ่งการเลี้ยงออกเป็น 2 ระดับตามพื้นฐานทางจุลินทรีย์และ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ได้แก่
1. Strict Hygienic Conventional
สำหรับการเลี้ยง Monitor Animal, Conventional Animal หรือ
โครงการฯ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เหนี่ยวนำให้สัตว์ทดลองติดเชื้อ เช่น งาน
ทดสอบประสิทธิภาพยา งานวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์ทดลอง
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน รองรับการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนูเมาส์ (Mouse) หนู
แรท (Rat) หนูตะเภา (Guinea Pig) และกระต่าย (Rabbit) ภายในห้องเลี้ยง
ที่ควบคุม ด้วยระบบ HVAC (Heating Ventilation and Air-condition)
2. Animal Biosafty Level 1 (ABSL-1)
สำหรั บ การเลี้ ย งสั ต ว์ ท ดลองปลอดเชื้ อ จำเพาะ (Specific
Pathogen Free; SPF) หรือสัตว์ทดลองติดเชื้อที่ไม่เป็นอันตราย รองรับการ
เลี้ยงหนูเมาส์ (Mouse) หนูแรท (Rat) โดยเลี้ยงในชุดกรงปลอดเชื้อที่ควบคุม
การไหลเวียนของอากาศแยกส่วน (Individully Ventilated Cage; IVC) โดย
กรองอากาศเข้าและออกด้วย HEPA Filter (High Efficiency Particulate
Air Filter) ภายในห้องเลี้ยงควบคุมด้วยระบบ HVAC (Heating Ventilation
and Air-condition)

“มุ่งสู่ระดับสากล”
ศูนย์ ฯ ให้บริการการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองตามข้อแนะนำของ
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition,
NRC, 2011 ดังนี้

อุณหภูมิ

22 + 2 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์

30 - 70 เปอร์เซนต์

การระบายอากาศ

10 - 15 ครั้งต่อชั่วโมง

ความเข้มแสง

350 - 400 ลักซ์

การให้แสง

มืด 12 ชั่วโมง สว่าง 12 ชั่วโมง

ระดับเสียง

ไม่เกิน 85 เดซิเบล
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การสัตวบาลสัตว์ทดลอง
ศูนย์ฯ จัดให้มีนักวิชาการสัตวบาลดูแลสัตว์ทดลองเป็นประจำทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ สัตว์ทดลองจะได้รับการดูแลการให้อาหาร นํ้าดื่ม วัสดุรอง
นอน การสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลัก
สวัสดิภาพสัตว์

อาหาร

นํ้าดื่ม

สัตว์ทดลองได้รับอาหารซึ่งตอบสนองความ
ต้องการทางโภชนาการและพฤติกรรมอย่าง
เหมาะสม โดยได้รับปริมาณอาหารแบบไม่
จำกัดในแต่ละวัน อาหารที่เหลือจะถูกกำจัด
ทิ้ง เพื่อให้อาหารคงคุณภาพ ปราศจากสิ่งปน
เปื้อนและมีความน่ากินอยู่เสมอ ศูนย์ฯ เลือก
ใช้ อ าหารเม็ ด สำเร็ จ รู ป จากบริ ษ ั ท เพอร์ เ ฟ็ ค
คอมพาเนียนกรุ๊ป อาหารสัตว์ทดลองถูกเก็บ
รักษาในห้องเฉพาะ แยกออกจากบริเวณเลี้ยง
อย่างชัดเจน ควบคุม อุณหภูมิต่ำกว่า 21
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำกว่า 50
เปอร์เซนต์ ป้องกันสัตว์พาหะและมีการตรวจ
ติดตามคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ

สัตว์ทดลองได้รับนํ้าดื่มผ่านการกรองด้วย
ระบบ Reverse Osmosis ร่วมกับการฆ่า
เชื้อด้วย Ultraviolet Light สำหรับการ
เลี้ยงใน Conventional Cage และผ่าน
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Autoclave)
สำหรับการเลี้ยงใน IVC บรรจุในขวดชนิด
แขวนกรงที่ ผ่ า นการนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ แรงดั น สู ง
(Autoclave) โดยให้ปริมาณนํ้าแบบไม่จำกัด
ในแต่ละวันและเปลี่ยนขวดนํ้าใหม่วันเว้นวัน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นและรั ก ษาคุ ณ
ภาพนํ้าให้ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีการ
ตรวจติดตามคุณภาพนํ้าเป็นประจำ

วัสดุรองนอน
ศูนย์ฯ เลือกใช้วัสดุรองนอนประเภทซังข้าว
บด (Corn Cob) สำเร็จรูปจากบริษัท บี
แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำกัด ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย
Ultraviolet Light สำหรับการเลี้ยงใน
Conventional Cage และผ่านเครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อแรงดันสูง (Autoclave) สำหรับการเลี้ยง
ใน IVC นอกจากนั้นยังมีการตรวจติดตาม
คุณภาพวัสดุรองนอนเป็นประจำ

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
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สัตว์ทดลองจะได้รับการเปลี่ยนวัสดุรองนอนพร้อมเปลี่ยนถ่ายกรงทุก 2 วันสำหรับการเลี้ยงใน Conventional Cage และ
ทุก 1 สัปดาห์สำหรับการเลี้ยงใน IVC หรือพิจรณาตามความเหมาะสม
กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ขวดนํ้า ผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ PROCESS pH PLUS® ก่อนเข้าสู่การล้างด้วย
เครื่องล้างกรงอัตโนมัติซึ่งมีการใช้สารเคมี แรงดันนํ้าร่วมกับนํ้าร้อนในการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ก่อนนํ้าไปใช้ทุกครั้งจะ
ผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Autoclave) อีกครั้ง
ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและบริเวณอื่นๆโดยรอบได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ Forward DC®
สลับกับ VirKon® นอกจากนั้นยังมีการรมควันฆ่าเชื้อด้วย Hydrogen Peroxide

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การดูแลทางการสัตวแพทย์

“สุขภาพสัตว์ที่ดี
ย่อมนำไปสู่ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ”

สัตว์ทดลองได้รับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพตั้งแต่แรกรับ
มีการแยก กักกันและปรับสภาพอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและติดตาม
โรคก่อนนำเข้าเลี้ยงภายในศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังเป็นการให้สัตว์ทดลองได้
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ลดความเครียดอันเกิดจากการขนส่ง
หลังจากนั้นสัตว์ทดลองจะได้รับการจัดการพื้นที่เลี้ยง สภาพแวดล้อม
การดูแล แยกตามชนิดและพื้นฐานทางจุลินทรีย์ตลอดจนวัตถุประสงค์
การทดลองตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์ได้วางไว้
สัตว์ทดลองได้รับการตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพเพื่อใช้ใน
การป้องกัน การเฝ้าระวังโรค การควบคุมโรค ตลอดจนการวางแนวทาง
การรักษาหรือแก้ไขในอนาคต รวมทั้งได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์
โดยมีสัตวแพทย์และสัตวบาลลงตรวจสุขภาพสัตว์ ความเป็นอยู่ การ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติเป็นประจำทุกวัน รวมถึงการใช้
Sentinel Animals เป็นตัวบ่งบอกสถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองประจำ
ฝูง โดยตรวจทั้งทางด้านพยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยา
ในระหว่างการทดลอง นักวิจัยจะได้รับคำแนะนำและติดตาม
การทำหัตถการต่อสัตว์ทดลองไม่ว่าจะเป็นการจับบังคับ การให้สาร การ
เลือกใช้ยาสลบ ยาระงับปวด การผ่าตัด การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด
ตลอดจนการทำการุณยฆาตเมื่อสิ้นสุดการทดลองให้เป็นไปตามจรรยา
บรรณการใช้สัตว์ทดลองและการปฏิบัติที่เป็นสากล
นอกจากนี้การดูแลทางการสัตวแพทย์ยังรวมถึงการดูแลด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่นักวิจัยและบุคคลากรภายในศูนย์ฯ
การอบรมพนักงานให้สามารถป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คนรวมทั้ง
ป้องกันการแพร่กระจายภายในและออกสู่ภายนอกได้
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOP)

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ศูนย์ฯได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 69
รายการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

การปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง มธ.
การเปลี่ยนชุดเพื่อปฏิบัติงานในบริเวณสะอาดของอาคาร
ศูนย์สัตว์ทดลอง
การตรวจค่าแรงดัน อุณหภูมิ และความชื้น ภายในห้อง
และบริเวณเลี้ยงสัตว์ทดลอง
การสั่งสัตว์ทดลอง
การทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
การตรวจประเมินคุณภาพ ความสะอาดประจำวัน
การเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์ทดลอง (กระต่าย)
การเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์ทดลอง (หนูเมาส์และหนู
แรท)
การเก็บตัวอย่างเลือดจากสัตว์ทดลอง (หนูตะเภา)
การผ่าซากสัตว์ทดลอง เพื่อเก็บตัวอย่างอวัยวะส่งชันสูตร
ทางเนื้อเยื่อวิทยา (Necropsy)
การเตรียมน้ำยาคงสภาพฟอร์มาลินความเข้มข้น 10
เปอร์เซ็นต์ (10% formalin)
การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น
70 เปอร์เซ็นต์
การเตรียมน้ำยาคงสภาพชิ้นเนื้อนิวทรอลบัฟเฟอร์
ฟอร์มาลิน (Neutral Buffer Formalin)
การเตรียมสารละลายน้ำเกลือธรรมดา (Normal Saline
หรือ Physiological salt solution)
การตรวจหาปรสิตด้วยวิธีตกตะกอนโดยการปั่นด้วย
ฟอร์มาลินเอทิลอะซีเตท (Formalin-ethyl acetate
centrifugal sedimentation)
การตรวจหาปรสิตโดยวิธีเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของพยาธิ
จากตัวอย่างอุจจาระ (Larval cultivation)
การตรวจหาปรสิตโดยวิธีป้ายตรวจโดยตรง (Direct
smear)
การหาค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น
การหาค่าพลาสมาโปรตีน (Plasma Protein)
การนำสารเข้าสู่ร่างกายสัตว์ทดลองด้วยวิธีต่างๆ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

การใช้งานเครื่องทำ/กรองน้ำ Reverse Osmosis
การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ทศนิยม 2
ตำแหน่ง
การใช้งานเครื่องซักผ้าขนาด 8 - 10 กิโลกรัม
การใช้งานเครื่องอบผ้าขนาด 8 - 10 กิโลกรัม
การใช้งานเครื่องดมยาสลบ
การใช้งานเครื่องรมควันด้วยแก๊สฟอร์มาลีน
การใช้งานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง
การใช้งานกรงเลี้ยงหนูปลอดเชื้อพร้อมระบบควบคุม
อากาศ
การใช้งานกรงเลี้ยงหนูปลอดเชื้อพร้อมระบบควบคุม
อากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้
การใช้งานตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง
การใช้งานตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองชนิดเคลื่อนย้ายได้
(CS-5)
การใช้งานตู้รองรับขยะจากกรงสัตว์ทดลอง
การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉินแบบ ธรรมดา
การใช้งานตู้ DDC Control Panel ในศูนย์สัตว์ทดลอง
การใช้งานเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา
การใช้งานเครื่องควบคุมอุณหภูมิในศูนย์สัตว์ทดลอง
การใช้งานปั้มน้ำภายนอกอาคารในศูนย์สัตว์ทดลอง
การจัดการผ้าที่ติดเชื้อ
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียรวมในอาหารสัตว์
ทดลองด้วยวิธี Aerobic Plate Count (US.FDA, 2001)
การกำจัดขยะและของเสีย
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOP)
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

การย้อมสีแบบแกรม
การใช้งานตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะ
ปลอดเชื้อ (BS48)
การทำสเมียร์เลือดแบบแผ่นบาง (Thin smear)
การย้อมสีเสมียร์เลือดด้วยวิธี Modified Wright
Giemsa Stain
การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง
การนับจำนวนเม็ดเลือดขาว
การใช้งานเครื่องล้างกรงอันตโนมัติ
การนำสัตว์ทดลองหรือซากสัตว์ทดลองออกภายนอก
ศูนย์สัตว์ทดลอง
การตรวจรับสัตว์ทดลอง
การตรวจรับอาหารสัตว์ทดลอง
การตรวจรับวัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง
การเตรียมอาหารสัตว์ทดลอง
การเตรียมน้ำสัตว์ทดลอง
การเตรียมกรงและวัสดุรองนอน
การให้อาหารสัตว์ทดลอง (กระต่าย)
การให้อาหารสัตว์ทดลอง (หนู)
การให้น้ำสัตว์ทดลอง
การเปลี่ยนถ่ายกรงสัตว์ทดลองด้วยตู้เปลี่ยนกรงสัตว์
ทดลองชนิดเคลื่อนย้ายได้ (CS5)
การชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลอง
การเคาะกรงด้วยตู้รองรับขยะจากกรงสัตว์ทดลอง

61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

การทำความสะอาดถาดรองกรงกระต่าย
การเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลองภายในอาคารด้วยกรงเลี้ยง
หนูปลอดเชื้อพร้อมระบบควบคุมอากาศชนิดเคลื่อนย้าย
ได้
การเลี้ยงหนูติดเชื้อ หนูปลอดเชื้อจำเพาะและหนูตัดต่อ
ทางพันธุกรรมประจำวันด้วยกรงเลี้ยงหนูปลอดเชื้อ
พร้อมระบบควบคุมอากาศ (IVC)
การเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวันด้วยกรงเลี้ยงหนูปลอด
เชื้อพร้อมระบบควบคุมอากาศ (IVC) ในกรณีพักสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวัน (หนู)
การเลี้ยงสัตว์ทดลองประจำวัน (กระต่าย)
การทำให้สัตว์ทดลองตายอย่างสงบหรือการการุณยฆาต
(Euthanasia)
การกำจัดทำลายซากสัตว์ทดลองในกรณีที่สัตว์ทดลอง
ไม่ติดเชื้อ
การกำจัดทำลายซากสัตว์ทดลองในกรณีที่สัตว์ทดลอง
ติดเชื้อ
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อาคารสถานที่และการจัดการจราจรในพื้นที่เลี้ยง
อาคารศูนย์ฯเป็นอาคารปิดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ จากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารด้วย
ระบบกรองอากาศด้วย HEPA Filter และป้องกันการปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยความดันอากาศเป็นลบและกรองอากาศออก
ด้วย Medium Filter ผู้ปฏิบัติงานเริ่มปฏิบัติงานจากบริเวณสะอาดสู่
บริเวณที่ปนเปื้อนโดยไม่มีการย้อนกลับ และปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การป้องกันการติดเชื้อ
ผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ฯ จัดให้มีการอาบนํ้าพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น
ชุ ด ที่ จ ั ด เตรี ย มไว้ใ ห้ ก่ อ นเข้ า ปฏิ บ ั ติ ง านภายในศู น ย์ ฯ
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเช่น หมวกคลุมผม
แว่นตานิรภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ถุงคลุมรองเท้า
ใยสังเคราะห์ ก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทุกครั้งต้องมีการ
สเปรย์ 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ที่มือและเท้า นอกจาก
นั้ น ยั ง ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า ง
เคร่งครัด วัสดุ อุปกรณ์ก่อนนำเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์และ
ห้องปฏิบัติการต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ultraviolet Light
หรือพ่น 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง
วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ภายนอก ก่อนนำเข้าบริเวณเลี้ยง
สั ต ว์ แ ละห้ อ งปฏิ บ ั ติ ก ารต้ อ งผ่ า นการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ย
Ultraviolet Light หรือพ่น 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์
ก่อนทุกครั้ง
กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ขวดนํ้า ชุดปฏิบัติงาน
เครื่องมือหัตถการผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงก่อนนำ
มาใช้เสมอ
อาหารและนํ้าดื่ม
อาหารผ่านการฆ่าเชื้อจากโรงงานผลิตด้วยวิธี
Pasteurization หรือ Radition ก่อนนำเข้า ภายใน
บริเวณเลี้ยงสัตว์ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ultraviolet Lamp
อีกครั้ง
นํ้าดื่มผ่านการกรองด้วยระบบ RO หลังจากนั้น
นำไปผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง
สัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองที่เข้ามาเลี้ยงภายในศูนย์ฯ ต้องมา
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการติดตามคุณภาพสุขภาพและ
คุ ณ ภาพสายพั น ธุ ์ เ ป็ น ประจำ สามารถตรวจสอบได้
นอกจากนั้นทางศูนย์ฯจะตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพ
สัตว์ทดลองเป็นประจำ
การทำความสะอาดประจำวัน
ศู น ย์ ฯ มี ก ารทำความสะอาดพื้ น ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์
ทดลองประจำวันด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ Forward DC® สลับกับ
VirKon® ร่วมกับการรมควันฆ่าเชื้อด้วย H2O2 นอกจากนี้
ยังมีการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ
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การบริการกำจัดซากและการจัดการขยะ

กรณีสัตว์ไม่ติดเชื้อ ใส่ถุงแดงแล้วนำไปแช่ในตู้
แช่ซากเพื่อรอการเผาทำลาย โดยได้จ้างเหมา
บริษัท**ทำลายซากและกำจัดขยะ

กรณีสัตว์ติดเชื้อ ใส่ในถุงสีแดงสำหรับขยะติด
เชื้อ แล้วนำไปผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง
(Autoclave) แล้วนำไปเก็บไว้ในตู้แช่ซากเพื่อ
รอการส่งเผาทำลายต่อไป**

กรณีขยะไม่ติดเชื้อ เช่นวัสดุรองนอน และ
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล(PPE)
จากห้ อ งเลี้ ย งสั ต ว์ ท ดลองแบบระดั บ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 (Animal
Biosafety Level1 ; ABSL-1) ใส่ถุงขยะ
ปิดปากถุงให้สนิทเพื่อรอการส่งเผาทำลายต่อ
ไป**

กรณีขยะติดเชื้อ ใส่ในถุงสีแดงสำหรับขยะ
ติดเชื้อแล้วนำไปผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดัน
สู ง ก่ อ นนำส่ ง ออกไปเผาทำลายภายนอก
ศูนย์ฯ**

ติดเชื้อ

ไม่ติดเชื้อ

การกำจัดซากสัตว์

การกำจัดขยะ
**หมายเหตุ : บริษัทที่ทำสัญญาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อคือบริษัท เค.ซีโปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 24 หมู่ที่ 9
ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา(สัญญาจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558)

การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ
ศูนย์ฯ มีการสำรวจแมลง สัตว์พาหะและทำลาย
สัตว์พาหะด้วยวิธีทางกายภาพทุกวัน มีมาตรการป้องกัน
และกำจัดมิให้สัตว์หรือแมลง เข้าไปในบริเวณอาคาร มี
อุปกรณ์ป้องกันและดักจับ สัตว์/แมลง มีการวางกับดักหนู
รอบตัวอาคาร เป็นประจำและมีโปรแกรมการกำจัดแมลง
และสัตว์พาหะโดยใช้บริษัทเอกชนเข้ามาทำการพ่นยา
กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโดยใช้สารเคมีกำจัดแมลง ชนิด
ที่ไม่มีการฟุ้งกระจายในพื้นที่เฉพาะส่วน ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อตัวสัตว์ 2 ครั้ง/ปี
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ข้อมูลการให้บริการ

จำนวนโครงการวิจัยที่ใช้บริการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ใช้บริการ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- กำลังดำเนินการ

4 โครงการ
2 โครงการ
2 โครงการ

จำนวนสัตว์ทดลองที่ให้บริการ
จัดหาและเลี้ยง
เพาะขยายพันธุ์และเลี้ยง

เลี้ยง

จำนวนสัตว์ทดลองที่ให้บริการ
- จัดหาและเลี้ยง
- เลี้ยง
- เพาะขยายพันธุ์

90 ตัว
33 ตัว
14 ตัว
43 ตัว

ชนิดสัตว์ทดลองที่ให้บริการ
ชนิดสัตว์ทดลองที่ให้บริการ
- หนูเม้าส์
- หนูแรท
- กระต่าย

58 ตัว
20 ตัว
12 ตัว

หน่วยงานที่ใช้บริการ
เม้าส์

แรท

กระต่าย

หน่วยงานที่ใช้บริการ
2 หน่วยงาน
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

โครงการ

สัตว์ทดลอง

เพศ เพศ
รวม
ผู้ เมีย

เริ่ม

สิ้นสุด

หน่วยงาน

1

โครงการทดสอบระบบการเลี้ยง Wistar Rat
และดูแลสัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

10

10

20

21 ส.ค. 57 20 ธ.ค. 57 ศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2

การนำส่งยาไดโคลฟีแนคโซเดียม New Zealand
เข้าสู่ดวงตาด้วยนาโนพาริทิเคิล White Rabbit
ไตรเมธิลไคโตซาน

8

4

12

4 พ.ย. 56

3

Study of in vivo gene
expression profiles for
identification of
determinant(s) involve in
neuropathogenicity of
enterovirus-71 infection

Nude (BALB/
cMlac-nu)
Mouse

-

1

1

12 พ.ค. 57 25 พ.ค. 57 คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

4

การศึกษาความเกี่ยวข้อง IL-17
RB ในการควบคุมการติดเชื้อ
T. spiralis

- LKY

7

4

11

14 ส.ค. 57

-

6

13

19

8

5

13

5

9

14

-

Mouse
IL17 RB
Ko Mouse
IL-17 RB
KO x LKY
Mouse
iFaBP
IL-25 tg
Mouse

4 ธ.ค. 56 คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ส.ค. 59

คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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การบริการโครงการบริการวิชาการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้นนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สัตว์ทดลองต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการใช้สัตว์และต้อง
ปฏิ บ ั ติ ต่ อ สั ต ว์ อ ย่ า งถู ก วิ ธี ต ามจรรยาบรรณการใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วทำให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองต้อง
ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความ
สำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักวิจัย
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองอย่ า งสม่ำ เสมอเพื่ อให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ทดลองและงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งาน
ผลิตชีววัตถุ ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการให้บริการวิชาการ การให้
บริการคำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์
ทดลองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

“ความสอดคล้องกับพันธกิจ”
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ทดลองและงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุ ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้อง
กับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการให้บริการ
วิ ช าการ การให้ บ ริ ก ารคำปรึ ก ษาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ส ั ต ว์ ท ดลองให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

“วัตถุประสงค์”
1. เพื่ อ พั ฒ นาการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและจรรยาบรรณการใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. เพื่อให้การบริการสัตว์ทดลอง เพื่องานวิจัย งานทดสอบ
งานสอน งานผลิตชีววัตถุและการให้บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการคำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้
สั ต ว์ ท ดลองเพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ก่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

“รูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม”

โครงการบริการวิชาการเรื่องจัดการอบรมให้
ความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส ั ต ว์ ท ดลอง
เป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสัตว์ทดลอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยมีหัวข้อการฝึกอบรมและวิทยากรผู้
เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่ผ่านมาดังนี้
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ครั้งที่

เรื่อง
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วิทยากร

1

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและระเบียบวิธีการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ

รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและสรีรวิทยาสัตว์ทดลอง (Biology
and Physiology of Laboratory Animal)

อาจารย์พีระ อารีศรีสม
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

การสังเกตสุขภาพสัตว์ทดลอง ความผิดปกติในสัตว์ทดลอง
และการจัดการกรณีมีสัตว์ผิดปกติ

อาจารย์พีระ อารีศรีสม
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

การจัดการในสัตว์ทดลอง (การจับบังคับ การทำ
เครื่องหมาย และการให้สารในสัตว์ทดลอง) และการทำให้
สัตว์ตายอย่างสงบ การผ่าซากสัตว์ทดลองและการเก็บ
ตัวอย่างอวัยวะ

คุณเอกรินทร์ กลิ่นคำหอม
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

5

โรคติดต่อจากสัตว์ทดลองสู่คน (Zoonosis) และ
สวัสดิภาพของบุคคลากร ผู้ใช้สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
(Occupational Hazard)

6

การฝึกอบรมเทคนิคการปฎิบัติต่อสัตว์ทดลอง
และการผ่าชันสูตรซากสัตว์ทดลอง

ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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ผลการดำเนินงานดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ครั้งที่
1
2

วันที่จัดอบรม

เชิงปริมาณ (KPI 30 คน)
จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

เชิงคุณภาพ (KPI 4.00)
ผลการประเมินความพึงพอใจ

29 คน

4.07

40 คน

4.08

33 คน

4.26

13 มีนาคม 2557
28 เมษายน 2557

3

27 พฤษภาคม 2557

4

23 กรกฎาคม 2557

31 คน

4.29

5

30 กันยายน 2557

35 คน

4.28

KPI (คน)

จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)

30
29

ครั้งที่ 1/57

30

ครั้งที่ 2/57

30

ครั้งที่ 3/57

40
“กราฟแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (คน)”

33

30
31

ครั้งที่ 4/57

30

ครั้งที่ 5/57
0

10
KPI

40

4.07

4

ครั้งที่ 2/57

30

คะแนนความพึงพอใจ

4

ครั้งที่ 1/57

20

35

4.08

4

ครั้งที่ 3/57

4.26

4

ครั้งที่ 4/57

4.29

4

ครั้งที่ 5/57
3.9

“กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ”

4.28
4

4.1

4.2

4.3
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การบริการให้คำปรึกษา
และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

“ช่องทางการให้บริการคำปรึกษา”
ทางโทรศัพท์ 02564-4444 ต่อ 7564
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ขั้นตอนการข้อรับการพิจาณาด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์”
1

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเข้ารับการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัยจากคณะ
อนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์
มธ. (ผู้ลงนามคือ คณบดี/ผู้อำนวยการ/
เลขาฯ หรือผู้ที่ได้รับให้ปฏิบัติราชการ
แทน)

2

แบบเสนอเข้ารับการ
พิจารณา จำนวน 5 ชุด

ผู้ที่ประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มธ. จะต้องส่ง
เอกสารประกอบ ดังนี้ (อนึ่งโครงร่างที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะ
ต้องไม่ดำเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะ
อนุกรรมการฯ)
เครื่องมือ (แบบสอบถาม, แบบบันทึกข้อมูล)
3.1 กรณีเป็นนักศึกษา ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
-

4

แบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ (กรณีเป็นโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอรับทุนต่างๆ เช่น
ขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. ประเภททุนทั่วไป ทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ ทุนสถาบัน หรือการยื่นขอรับทุนงบคลัง หรือได้รับ
จัดสรรทุนจากหน่วยงานอื่นๆ)

3

รูปเล่มโครงร่างการวิจัยที่สอบผ่านเค้าโครงแล้ว
- แบบอนุมัติการการสอบโครงร่างการวิจัย
- ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย

“โปรดจัดส่งมาที่”
ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ มธ.
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถึง คุณศรายุทธ นาคสุข

30
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การบริการวัสดุและอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัสดุและอุปกรณ์ในการ
เลี้ยงและปฏิบัติกับสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานและทันสมัย สำหรับบริการ
นักวิจัยหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองมาตรฐาน

ชุดกรงเลี้ยงหนูปลอดเชื้อ
พร้อมระบบควบคุมอากาศ

Laminar Flow Cabinets

กรงเลี้ยงหนูเม้าส์

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อ

กรงเลี้ยงหนูแรท

กรงเลี้ยงหนูตะเภาและหนูแฮมเตอร์

ชุดควบคุมระบบไหลเวียนภายใน
กรงสัตว์ทดลอง

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพร้อมระบบควบคุมอากาศชนิด
เคลื่อนย้ายได้

ตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองชนิด
เคลื่อนย้ายได้ (CS5)

ตู้เปลี่ยนกรงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะ
ปลอดเชื้อ (BS48)

เครื่องล้างกรงอัตโนมัติ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง

ระบบล้างและฆ่าเชื้อ

กรงเลี้ยงกระต่าย

ตู้รองรับขยะจากกรงสัตว์ทดลอง
DS36
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เข็มป้อนสารสำหรับสัตว์ทดลอง

กรงจับบังคับกระต่าย

กรงจับบังคับหนูแรท

กรงจับบังคับหนูเม้าส์
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อุปกรณ์หัตถการ

อุปกรณ์หัตถการ
เครื่องดมยาสลบ

ชุดถังแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องวัดค่าความดันห้องเลี้ยง
สัตว์ทดลอง

เครื่องกรองน้ำรีเวิร์สออสโมซิส

ชุดอุปกรณ์ติดเบอร์หู

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง

ชุดอุปกรณ์ผ่าซากและเก็บ
ตัวอย่างอวัยวะ

อุปกรณ์วัดค่ามาตรฐานห้อง
เลี้ยงสัตว์ทดลอง

อื่นๆ

“การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ เพื่อควบคุม
และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในระบบเลี้ยงที่อาจส่ง
ผลต่อสุขภาพสัตว์ทดลองและคุณภาพของงานวิจัยและเพื่อความ
ปลอดภัยของบุคลากร”

“การตรวจสอบคุณภาพ”
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การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดยสนับสนุน งานวิจัย
และงานทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญ เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในระบบ
เลี้ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ทดลองและคุณภาพของงานวิจัยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรโดยทางศูนย์ฯมีการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยง ดังนี้

การควบคุมทางด้านจุลชีพ (Microbiological Monitoring)
รายการ

การป้องกันการติดเชื้อ

วิธีทดสอบ

ความถี่

อาหาร

พาสเจอร์ไรส์ (สำหรับหนู Outbred)
ฉาบรังสี (สำหรับหนู Inbred)

APC

ทุก lot ก่อนใช้

นํ้าดื่ม

กรองด้วยระบบ Reverse Osmosis
นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 ํC 15 นาที

Membrane Filter Technique
DPD (Cl2analysis/Colrimeter

ทุก 1 เดือน
ทุก 1 วัน

วัสดรองนอน

นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 ํC 16 นาที

Steam Sterilization Indicator Tape
Steam Biological Indicator
Sterility Test (Cultivation Method)

ทุก lot ก่อนใช้

กรง จุก ขวดนํ้า ถาดรอง
กรง ถังอาหาร

ล้างที่อุณหภูมิ 80 ํC 4 นาที
นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 ํC 16 นาที

Steam Sterilization Indicator Tape
Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

ชั้นวางกรง

สเปร์ยด้วย 70% แอลกอฮอล์และอบรมควันฆ่า
เชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นาน 45 นาที

Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

เพดาน

อบรมควันฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

RODAC Plate
Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

ผนังและประตู

สเปร์ยด้วย 70% แอลกอฮอล์และอบรมควันฆ่า
เชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นาน 45 นาที

RODAC Plate
Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

พิ้น

นํ้ายาฆ่าเชื้อโรคและอบรมควันฆ่าเชื้อด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

RODAC Plate
Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

อากาศในห้องเลี้ยงและื้นที่
สนับสนุน

กรองอากาศด้วย Medium Filter

Settle Plate Technique

ทุก 3 เดือน

เสื้อผ้า

ล้างที่อุณหภูมิ 60 ํC 4 นาที
นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 ํC 16 นาที

Steam Sterilization Indicator Tape
Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

คน

สวมชุดปฏิบัติการ

Surface Swab and Spread Plate

ทุก 3 เดือน

สารเคมีกำจัดเชื้อ

ประสิทธิภาพของการกำจัดเชื้อ

Effective to Reference Bacteria

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
นํ้ายา

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
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การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Monitoring)
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพและบริการวิชาการ มีการกำหนดโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการเลี้ยง
สัตว์ทดลอง เป็นระยะเวลาทุก 3 เดือน ได้แก่ อุปกรณ์การเลี้ยง อากาศ ผนังห้อง พื้นห้อง เพดาน ผนังและประตู ชุดปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงาน และได้ทำการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ที่พื้นผิวโดยวิธีการ RODAC Plate เพื่อให้ทราบจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ภายใน
ห้องก่อนทำการพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งทำการเก็บตัวอย่างทั้งหมดห้องละ 5 จุด และภายหลังจากการพ่นฆ่าเชื้อเสร็จสิ้นได้เก็บตัวอย่างซ้ำจุด
เดิม และเก็บตัวอย่างทั้งหมด 23 ห้อง ดังนี้

สถานที่

บริเวณ Contact Plate

จำนวนจุลินทรีย์
Total Plate Count
(TPC)
ก่อนทำ

สถานที่

บริเวณ Contact Plate

หลังทำ

จำนวนจุลินทรีย์
Total Plate Count
(TPC)
ก่อนทำ

หลังทำ

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 1 ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

SPR
5 CFU
3 CFU
3 CFU
2 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องปฏิบัติการ 1

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

TNTC
TNTC
28 CFU
3 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 2 ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

1 CFU
13 CFU
SPR
3 CFU
2 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องปฏิบัติการ 2

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

4 CFU
13 CFU
SPR
36 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 3 ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

TNTC
45 CFU
SPR
26 CFU
19 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องปฏิบัติการ 3

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

0 CFU
5 CFU
8 CFU
TNTC
38 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 4 ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

9 CFU
13 CFU
SPR
60 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเก็บอุปกรณ์ 1

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

TNTC
22 CFU
SPR
6 CFU
TNTC

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 5 ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

9 CFU
8 CFU
0 CFU
1 CFU
30 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

TNTC (Too Numerous to Count) หมายถึง กลุ่มการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีจำนวน
มากจนนับจำนวนไม่ได้
SPR (Spreader) หมายถึง กลุ่มการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม
มากกว่า 50 %
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บริเวณ Contact Plate

จำนวนจุลินทรีย์
Total Plate Count
(TPC)
ก่อนทำ

สถานที่

บริเวณ Contact Plate

จำนวนจุลินทรีย์
Total Plate Count
(TPC)
ก่อนทำ

หลังทำ

หลังทำ

ห้องเก็บอุปกรณ์ 2

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

1 CFU
1 CFU
TNTC
SPR
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องพักกรง

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

6 CFU
19 CFU
5 CFU
11 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเก็บอุปกรณ์ 3

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

13 CFU
SPR
21 CFU
8 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

บริเวณล้างกรง

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

SPR
13 CFU
12 CFU
15 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเก็บอุปกรณ์ 4

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

3 CFU
2 CFU
1 CFU
4 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเครื่องล้างกรง

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

5 CFU
3 CFU
SPR
6 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเก็บวัสดุรองนอน

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

9 CFU
1 CFU
1 CFU
1 CFU
5 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ทางเดินสะอาด

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา

1 CFU
6 CFU
3 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องเตรียม

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

3 CFU
SPR
15 CFU
SPR
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ทางเดินสกปรก

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

1 CFU
0 CFU
0 CFU
5 CFU
24 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องพักสัตว์ทดลอง

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

4 CFU
1 CFU
SPR
0 CFU
SPR

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ทางเดินปกติ

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา

TNTC
SPR
6 CFU
1 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

ห้องแต่งตัว

ผนังประตูเข้าด้านซ้าย
ผนังด้านซ้าย
ผนังประตูทางออกด้านขวา
ผนังด้านขวา
ตรงกลางพื้นห้อง

1 CFU
4 CFU
8 CFU
SPR
4 CFU

0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU
0 CFU

TNTC (Too Numerous to Count) หมายถึง กลุ่มการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีจำนวน
มากจนนับจำนวนไม่ได้
SPR (Spreader) หมายถึง กลุ่มการเจริญของจุลินทรีย์ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม
มากกว่า 50 %

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
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การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติ
ทางด้านกายภาพ

Humidity

Temperature

กลุ่มงานควบคุมคุณภาพและบริการวิชาการ มีการตรวจสอบและ
บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นของห้องปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์
ทดลองเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตามมาตรฐานข้อแนะนำ
สำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the Care and
Use of Laboratory Animals, 8th edition, NRC, 2011)
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การตรวจสอบทางวิศวกรรม
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดการ
เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล ดังนี้

“สภาวะแวดล้อม”

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการ
ก่อสร้างบนเนื้อที่ 870 ตารางเมตร ลักษณะภายนอกเป็น
แบบอาคารปิ ด แบบชั้ น เดี ย วเพื่ อ ป้ อ งกั น สั ต ว์ พ าหะจาก
ภายนอกไม่ให้เข้าสู่ภายในอาคาร
โดยภายในอาคารศูนย์ฯจะมีการติดตั้งประตูสแตน
เลสแบบมีขอบซีลเนื่องจากสแตนเลส เชื้อโรคไม่สามารถ
เกาะและเจริญเติบโตได้และเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิและแรงดันให้มีค่าสูงกว่าแรงดันจากภายนอกอาคาร
ศูนย์ฯ นี้มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในห้องเลี้ยงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโดยใช้ ระบบปรั บ อากาศที่ ค วบคุ ม สภาวะ
อากาศ (Heating Ventilation and Air condition, HVAC)
และใช้เครื่องทำความเย็น (Chiller) ส่งผ่านน้ำเย็นไปยังชุด
เติมอากาศบริสุทธิ์ (OAU 1-2) Oxygen Air Unit

“นํ้า”

น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ผลิตจากกระบวนการ Reverse osmosis (RO)
มีระบบการกรองน้ำที่สามารถแยกโมเลกุลของน้ำดื่มบริสุทธิ์ออกจากสิ่งแปลก
ปลอมอื่นๆที่ปนมาในน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน
(เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ ทั้งยังสามารถกรองสารเคมี สารพิษและยาปราบศัตรู
พืชได้ถึง 96% แล้วนำน้ำจากกระบวนการ Reverse osmosis (RO) ส่งไปยังห้อง
เตรียมอาหารเพื่อทำการกรองด้วยเครื่อง กรองน้ำสะอาดอีกครั้ง เพื่อความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรคให้แก่สัตว์ทดลอง และมีการตรวจคุณภาพน้ำก่อนนำไปให้สัตว์
ทดลองดื่มตามแผนการตรวจอย่างเคร่งครัด
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“ชุดกรองอากาศ (Filter)”
ในการทำอากาศให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคจำเป็นต้องมีการติดตั้งชุดกรองอากาศเพื่อทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคและมีการ
กำหนดชุดกรองอากาศไว้ดังนี้คือ
3.1 ชุดกรองอากาศหยาบ (Pre Filter) จะใช้เบอร์ R29 จะมี
ลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวทำหน้าที่กรองแมลงและฝุ่นละอองที่
มีขนาดใหญ่ สามารถถอดล้างได้

3.2 ชุดกรอกอากาศระดับกลาง (Medium Filter) กรองรูป
ตัว V แบบ 4 ช่องวัสดุกรอบพลาสติก (กรองระดับกลาง)
MINIPLEAT กรองอากาศได้การกรองมากกว่าหลายเท่าลด
PRESSURE DROP EU9=95%
- อายุการใช้งาน การเปลี่ยนน้อย และค่าซ่อมบำรุงต่ำ
- ขจัดฝุ่นได้จนถึงขั้นตอนสุดท้าย
- ลดการต้านทานของการไหลของลม ทำให้ประหยัดพลังงาน
- ติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ของทิศทางลม
- ไม่มีวัสดุโลหะที่จะทำให้ตัวกรองเสียหาย
- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001
- สามารถใช้กับลมหลายชนิด สามารถใช้กับอัตราลมที่มี
ขนาด 3000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อลมที่มี
ความสะอาดในระดับที่ดีจะเข้ามาผ่านชุดให้ความเย็นเรียกว่า
แผงคอยล์เย็น เมื่อผ่านไปแล้วอากาศที่ได้จะมีความเย็น จาก
นั้นอากาศจะต้องผ่านกระบวนการกรองขั้นสุดท้ายเรียกว่า
HEPA FILTER ชนิด V-BANK

3.3 ชุดกรองอากาศระดับสูง (Hepa Filter) FILTER ตัวกรองรูป
V 5 ช่อง วัสดุ เหล็กชุบกาวาไนซ์ (กรองระดับสูง) เป็นฟิลเตอร์
กรองละเอียดถึง 99.97% HEPA FILTER, 5 V BANK DOP
GALVANIZE STEEL FRAME EFF: 99.97%เมื่อความเย็นผ่าน
ชุดกรอง HEPA FILTER แล้วจะเป็นอากาศที่สะอาดสามารถนำ
ไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้
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3.4 ตัวกรองชนิดถุง (4ช่อง และ 8 ช่อง) วัสดุ เส้นใยสังเคราะห์
(สีชมพู) กรองละเอียดที่ 85% BAG FILTER (4, 8 POCKET)
MAT : SYNTHETIC 85% (PINK) เป็นส่วนหนึ่งของ AHU EFF
EU7-8 = 85 % POCKET FILTER
-ประสิทธิภาพการกรองระดับกลางถึงสูง
-ประสิทธิภาพการกรองที่สูง แต่ความต้านทานต่ำ
-มีขนาดหลากหลาย
-มีแผ่น GASKET สำหรับรองรับการรั่วได้
-เชื่อมติดด้วยระบบ ULTRASONIC
-มาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบอากาศ ASHREA 52.76
SONIC ULTRA POCKET FILTER ใช้เส้นใยในการ
สังเคราะห์ที่ละเอียดมากๆ ในการผลิต ประกอบเข้ากับกรอบ
เหล็กชุปกาวาไนซ์ และ สามารถถอดเปลี่ยนตัวเส้นใยนี้ได้ มี
ตั้งแต่ ประสิทธิภาพ 80-85 % สีชมพู
POCKET FILTER สามารถใช้ได้หลากหลายการใช้งาน เช่น ใช้ใน
โรงพยาบาล, โรงเรียน, อาคาร และแม้แต่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
และยังสามารถใช้ในระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่
ต้องการในระดับปานกลาง เช่นห้องสะอาด (CLEAN ROOM)

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้า”

ทางศูนย์ฯ ได้มีการติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า VOLVO ขนาด
350A สามารถสำรองไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าดับได้ 10 ชั่วโมง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1 Hr./60 liter และสามารถ
เลื อ กหมวดการทำงานได้โ ดยมี ห น้ า จอสำหรั บ แสดงผลการ
ทำงาน
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การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ขอรั บ รอง
มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยง
และใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
(มคกส.) สลช.วช.
มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของสถาบัน (มคกส.) เป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการ
ดำเนิ น งานการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
ประเทศไทยและใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการรับรองมาตรฐานการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศ ทางศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานดัง
กล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว
จึ งได้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มการอบรมมหลั ก สู ต ร “ผู้ ต รวจประเมิ น
มาตรฐานคณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ข อง
สถาบัน” จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 4
สิงหาคม 2557 ณ ห้องบอลลูมซี
โรงแรมมารวย การ์เด้น
กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของสถาบัน แบบเข้มข้น” ครั้งที่ 1 วันที่ 22-24 กันยายน 2557
จัดโดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สลช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อ
ให้ทราบถึงแนวทางการตรวจประเมินร่วมถึงการเข้าร่วมเป็นผู้
ตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาปรับและเตรียมความ
พร้อมในการขอรับรองมาตรฐานกับศูนย์ฯ ต่อไป
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การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) ศูนย์ฯ ได้กำหนดให้
มีการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำทุกเดือน
โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจให้คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทราบเป็นประจำทุกเดือน
ในกรณีที่พบปัญหา กรรมการฯเข้าเยี่ยมตรวจสอบสถานที่
เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เสนอรายงานพร้อมแผนการแก้ไขและ
กำหนดระยะเวลาแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาลงมติ
และเสนอสถาบันดำเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะเข้าเยี่ยม
ตรวจสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง
การตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เริ่มตรวจ
ครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดย อ.ดร.นพ.พลวัฒน์
ติ่งเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และตรวจเป็นประจำต่อเนื่องทุก
เดือนดังนี้
วันที่ตรวจ

ผลการตรวจ

30 สิงหาคม 2557

สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

30 กันยายน 2557

สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน
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การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
ภายใน (Internal Audit)
ศูนย์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจ
รับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) จึงได้รับความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือจากอดีตผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท่ า นรองศาสตราจารย์
ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

ในการให้คำ

แนะนำ และการจัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมินภายใน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วง
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“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน”
ในยุ ค ปั จ จุ บ ั น นานาประเทศได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว จากการพั ฒ นาทางด้ า น
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองและเทคโนโลยี ทำให้ก้าวสู่การแข่งขันทางการวิจัย และด้านเศรษฐกิจเสรีที่ไร้
พรมแดน บนฐานข้อมูลแห่งความรู้ที่มีการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง รวมถึง
การบริการวิชาการแก่นักวิจัย ที่ผ่านมามีคณะนักวิจัยมาใช้บริการ โดยมีความหลากหลายของงานวิจัยและ
เทคนิคการทำงานวิจัยที่พัฒนาทันสมัยขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทางศูนย์ฯเล็งเห็นถึงความ
จำเป็นในการพัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัย ให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ จึงเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะบุคลากรที่มีการ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจแก่คณะนักวิจัยที่มาใช้บริการ สู่การบริหารศูนย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นำพาให้หน่วยงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จึงได้มีโครงการอบรมภายในเพื่อพัฒนาบุคลากร ปี
2557 ดังนี้
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“โครงการอบรมภายในตามคู่มือ Assistant Laboratory Animal Technician Training Manual (ALAT)”
ศูนย์ฯ ตระหนักเห็นถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลจากงานวิจัยที่
ส่งผลให้งานวิจัยที่ออกมาถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือได้ ซึ่งการที่
จะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพสัตว์ทดลอง
และการจัดการสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองที่ถูก
ต้องได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางศูนย์ฯได้มีการพัฒนาองค์ความรู้
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการอบรมภายในตามคู่มือ
Assistant Laboratory Animal Technician Training Manual
(ALAT) เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงและดูสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับเป้าหมายที่จะ
ขอรับการรับรองมาตรฐานในการดูแลและใช้สัตว์ทดลองระดับสากล
จาก Association for Assessment and Accreditation of
Laboratory Animal Care. (AAALAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การ
รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลและใช้สัตว์ทดลองระดับสากลที่
สนับสนุนการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรมโดยเกณฑ์การ
ประเมิน และให้การรับรองยึดตามข้อแนะนําสําหรับการดูแลและ
การใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals, 8th edition, NRC, 2011) เพื่อความเป็นที่
ไว้วางใจแก่นักวิจัยที่มาใช้บริการ

“โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนานำพาบุคลาการสู่ประชาคมอาเซียน”
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations : ASEAN) หรือประชาคมอาเซียน เป็น
เป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ดัง
นั้ น จะเห็ นได้ ว่ า ภาษาอั ง กฤษมี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งมากในการ
สื่อสารในอนาคตสำหรับบุคลากรศูนย์ฯและเพื่อที่จะรองรับงานด้าน
การให้ บ ริ ก ารแก่ น ั ก วิ จ ั ย คนไทยและนั ก วิ จ ั ย ต่ า งชาติไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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“โครงการอบรมพนักงานศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ศูนย์ฯ ให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ให้แก่นักวิจัย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำความสะอาด
และมีการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นทางศูนย์ฯ
จึงได้มีการจัดการอบรมความรู้ในเรื่องของการทำความสะอาด
และการดูแลสัตว์ทดลองให้แก่พนักงานศูนย์ฯ ที่เข้าปฏิบัติงาน
ภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ครั้งที่

วันที่

เรื่อง

โดย

1

20 พ.ค. 57

การกวาดถูห้องปฏิบัติการ

นพนันท์

2

28 พ.ค. 57

การเข้าห้องปฏิบัติการ และระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ

สิริวรรณ

3

3 มิ.ย. 57

การเคาะกรงและการใช้งานเครื่องเคาะกรงรวมถึงการบำรุงรักษา
เครื่อง

นพดล

4

10 มิ.ย. 57

การซักและการจัดเก็บชุดปฏิบัติการ

นพนันท์

5

17 มิ.ย. 57

การล้างอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทดลอง

สุกัญญา

6

24 มิ.ย. 57

การสำรวจแมลงและสัตว์พาหะทางกายภาพภายในห้องปฏิบัติการ

นพดล

7

1 ก.ค. 57

การทำความสะอาดประตู แนงกันชนและผนังห้องปฏิบัติการ

สิริวรรณ

8

8 ก.ค. 57

การทิ้งขยะจากห้องปฏิบัติการ

สุกัญญา

“การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis) เพื่อวางแผนพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์”
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis) เป็นอีก
โครงการที่ ท างศู น ย์ ฯได้ เ ล็ ง เห็ น ประโยชน์ใ นการวิ เ คราะห์
เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์สภาพหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อหา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนิน
งานหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต
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“โครงการอบรมพนักงานกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง”
ในการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญ

เป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลอง มีการ
ควบคุมระบบระบายอากาศเข้า-ออก ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น ภายในห้องเลี้ยงต่างๆ มีการเลี้ยงสัตว์ทดลองโดย
ใช้ชุดกรงหนูปลอดเชื้อ (Individually Ventilated Cage)
รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง จำเป็นที่จะ
ต้องนึ่งฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนการใช้งาน เป็นต้น ระบบไฟฟ้า
อาคารจึงมีความสำคัญต่องานเลี้ยงเป็นอย่างมาก ทางศูนย์ฯ
จึงได้มีการจัดอบรมบุคลากรในหน่วยงาน เรื่องกรณีไฟฟ้า
ขัดข้อง ให้สามารถวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ แจ้งรายงานต่อ
วิศวกรประจำศูนย์ และรวมถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้นเฉพาะ
หน้าได้อย่างทันท่วงที

“โครงการกิจกรรม 5 ส.
ศูนย์ฯได้จัดให้มีโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ทางศูนย์ฯตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็น
ระเบียบในสถานที่ทำงาน และเล็งเห็นถึงการปรับปรุง
ระดั บ ความสะอาดของสถานที่ ทำงานให้ ดี ขึ้ น และยั ง
เป็นการเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
โครงการกิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
บริ ห ารคุ ณ ภาพ ที่ จะช่ ว ยสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ดีใ นที่
ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาด
เรียบร้อยในสำนักงานและถูกสุขลักษณะ ทำให้บุคคลากร
หรือพนักงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลากรหรือพนักงาน
ต่อหน่วยงาน อีกทั้งเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ทำ
แล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน โครงการกิจกรรม 5 ส. คือ
แนวคิ ด การจั ด ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยในที่ ทำงานก่ อให้ เ กิ ด
สภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อยต่อไป
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การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
“พิธีเปิดงานอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดให้
บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2556 ในวันดังกล่าวได้จัดงานทำบุญและพิธีเปิดอาคารโดยได้รับ
เกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์เป็นประธานในพิธี
เปิ ด แพรคลุ ม ป้ า ยอาคารศู น ย์ ส ั ต ว์ ท ดลอง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์และผู้
อำนวยการศู น ย์ ฯ กล่ า วรายงานศู น ย์ ฯได้ เ รี ย นเชิ ญ หน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอกเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจอันดีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารศูนย์ฯรวมถึง
เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักถึงภารกิจอีกด้วย
โดยศู น ย์ ฯ กำหนดงานทำบุ ญ อาคารเป็ น ประจำในช่ ว งเดื อ น
กันยายนของทุกปี

“งานทำบุญประจำปีศูนย์สัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557”
จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557 ณ อาคารศูนย์
สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศล
ให้ แ ก่ ส ั ต ว์ ท ดลองที่ ส ละชี วิ ต เพื่ อ งานวิ จ ั ย และเพื่ อ ความเป็ น
ศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯทุกท่านโดยได้
รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์
ของสถาบัน และคณาจารย์จากคณะในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์เข้าร่วม
งานทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างดี
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การบริหารทรัพยากรบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลองให้มีความสามารถและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดำเนินงาน การเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
เลี้ยงสัตว์ การจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสง เสียง และระบบการ
ป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของสัตว์ทดลอง ผู้เลี้ยง ผู้
ดูแล และผู้ใช้สัตว์ทดลองเป็นสําคัญสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ฯ
ให้มีศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการเข้าร่วมอบรม
ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําความรู้และทักษะมาใช้
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ได้มาตรฐานซึ่งศูนย์ฯได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
ตารางการฝึกอบรมบุคลาภายในศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับ

เรื่อง

วันที่

สถานที่

บุคลากร

1

อบรมระบบสารสนเทศเครือข่ายในการเล้ียงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Information
Systen for Research Animal Development
; ISRAD)

26 มีนาคม 2556

สลช.วช.

สุพรรณี พิกุลทอง
ศรายุทธ นาคสุข

2

อบรมรมหลักสูตรพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

7-9 พฤษภาคม
2556

สลช.วช.

สิริวรรณ ศรีวงศ์
นพนันท์ โคตรสาอุประ

3

อบรมหลักสูตร ผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้ 20-22 พฤษภาคม
สัตว์ สัตวแพทย์และคณะกรรมการกำกับดูแลการ
2556
เล้ียงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สลช.วช.

สิริวรรณ ศรีวงศ์
นพนันท์ โคตรสาอุประ

4

A workshop on Implementation of GLP
Principles in animal Toxicity test facility

30-31 พฤษภาคม
2556

5

โครงการสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง
Animal experimental in Biomedical
Research

5-7 มิถุนายน
2556

6

ดูงานการจัดการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
ปรสิตวิทยา ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

Thailand Center นพนันท์ โคตรสาอุประ
of Excellence for
Life Sciences
(TCELS)
ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
งานวิจัยช้ันสูง
ม. ธรรมศาสตร์

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
สิริวรรณ ศรีวงศ์
นพนันท์ โคตรสาอุประ
ศรายุทธ นาคสุข
สุกัญญา ใหม่ซ้อน

28 มิถุนายน 2556 สถาบันสุขภาพสัตว์ นพนันท์ โคตรสาอุประ
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

50
ลำดับ

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง

วันที่

สถานที่

บุคลากร

สลช.วช.

ขจรศักดิ์ สมสมัย
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
สิริวรรณ ศรีวงศ์

7

การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 3

29-31 กรกฎาคม
2556

8

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและ
เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 8

25-26 กรกฎาคม
2556

9

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม
Microsoft Excel 2010

29-30 สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

อมีนา คาหาปะนะ

10

อบรม "ผู้ควบคุมประจำหม้อนํ้า"

19-24 สิงหาคม
2556

มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ขจรศักดิ์ สมสมัย

11

โครงการสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนางานเลี้ยง
และใช้สัตว์

26 กันยายน 2556

สลช.วช.

สุพรรณี พิกุลทอง

12

โครงการฝึกอบรมแนวทางการเปิดเผยราย
4 กันยายน 2556
ละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ราคา
กลางและการคำนวณราคากลาง

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

อมีนา คาหาปะนะ

13

สัมนาเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร/การเขียน
หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

4-5 กันยายน
2556

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ศรายุทธ นาคสุข

14

โครงการอบรม เทคนิคการวิเคราะห์ภาระ
งานเพ่ือการวางแผนอัตรากาลัง

6 พฤศจิกายน
2556

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สุพรรณี พิกุลทอง

15

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนา
มาตรฐานห้องปฏิบัติการสู่สากล"

28 มกราคม 2557

ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อ
งานวิจัยช้ันสูง
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

16

ฝึกอบรมอบรม HR Outlook 2014

12 กุมภาพันธ์
2557

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

17

สัมมนา เรื่อง การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย และ
ทดสอบด้านประสาทวิทยา

7 มีนาคม 2557

สลช.วช.

18

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและ
เทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 9

20-21 มีนาคม
2557

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่ง นพนันท์ โคตรสาอุประ
ชาติ มหาวิทยาลัย ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
มหิดล

สิริวรรณ ศรีวงศ์
นพดล สุทธิรักษ์
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
นพนันท์ โคตรสาอุประ
สุกัญญา ใหม่ซ้อน
สุพรรณี พิกุลทอง
สิริวรรณ ศรีวงศ์
นพดล สุทธิรักษ์
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
นพนันท์ โคตรสาอุประ
สุกัญญา ใหม่ซ้อน

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่ง นพดล สุทธิรักษ์
ชาติ มหาวิทยาลัย สุกัญญา ใหม่ซ้อน
มหิดล

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลำดับ

เรื่อง

51

วันที่

สถานที่

บุคลากร
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
นพนันท์ โคตรสาอุประ

19

สัมมนา เรื่อง การสลบสัตว์ทดลองและการ
จัดการ vivarium ให้มีประสิทธิภาพ

26 พฤษภาคม
2557

สลช.วช.

20

อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft
Access 2010 ระดับ Basic

11-12 มิถุนายน
2557

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

21

เรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง

9 มิถุนายน 2557

คณะสหเวชศาสตร์ ศรายุทธ นาคสุข
มหาวิทยาลัย
นพนันท์ โคตรสาอุประ
ธรรมศาสตร์

22

ก้าวที่ 17 ของ มว.

16-17 มิถุนายน
2557

สถาบันมาตรวิทยา ขจรศักดิ์ สมสมัย
แห่ง ประเทศไทย

23

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

24

อบรม เรื่อง การจัดทำระบบมาตรฐาน ห้อง
ปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

4-5 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครื่องมือวิทยา สุพรรณี พิกุลทอง
ศาสตร์เพ่ือ งานวิจัย ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
ชั้นสูง มหาวิทยาลัย นพนันท์ โคตรสาอุประ
ธรรมศาสตร์

25

อบรม เรื่อง การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

7-8 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครื่องมือวิทยา สุพรรณี พิกุลทอง
ศาสตร์เพ่ือ งานวิจัย ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
ชั้นสูง มหาวิทยาลัย นพนันท์ โคตรสาอุประ
ธรรมศาสตร์

26

สัมมนาวิชาการ เรื่อง Other Clues for
Laboratory Animal Medicine: Association
of Colleges and AAALAC International
Accreditation (Thailand-Japan)

14 สิงหาคม 2557

27

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาใน
งานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 3

21-22 สิงหาคม
2557

ภาควิชาพยาธิ
ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
ชีววิทยา
นพนันท์ โคตรสาอุประ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

28

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ
และการควบคุมการทดสอบ

10-11 กันยายน
2557

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและ ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
พัฒนายา
นพนันท์ โคตรสาอุประ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

16-17 กันยายน
2557

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและ ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
พัฒนายา
นพนันท์ โคตรสาอุประ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

30

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเบื้องต้นของ
ความไม่แน่นอนของการวัด

18-19 กันยายน
2557

ศูนย์เครื่องมือวิทยา ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง
ศาสตร์เพ่ือ งานวิจัย
ชั้นสูง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

21 กรกฎาคม
2557

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ศูนย์สัตว์ทดลอง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

อมีนา คาหาปะนะ

ศรายุทธ นาคสุข
สุพรรณี พิกุลทอง

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

52

รายงานประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557
ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางการฝึการบริ
กอบรมสัตหวแพทย์
ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวินทยาลัยธรรมศาสตร์
ารงบประมาณและการเงิ
ลำดับ

เรื่อง

1

งานสัมมนา TALAS International Symposiumand
Workshop (The 7th TALAS Annual Training and
Workshop) “Institutional Animal Care and Use
Committee (IACUC) and OECD-GLP in Thailand
"What, Why, and How?"

2

วันที่

สถานที่

บุคลากร

16-19 ธันวาคม
2556

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการสู่สากล”

28 มกราคม
2557

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
เพื่อ งานวิจัยชั้นสูง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3

สัมมนา เรื่อง การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย และทดสอบ
ด้านประสาทวิทยา

7 มีนาคม 2557

สลช.วช .

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

4

สัมมนา เรื่อง การสลบสัตว์ทดลองและการ จัดการ
vivarium ให้มีประสิทธิภาพ

26 พฤษภาคม
2557

สลช.วช .

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

5

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและการ ขอรับรองจริยธรรม 9 มิถุนายน 2557
คณะสหเวชศาสตร์
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
การวิจัยในสัตว์ทดลอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นวิทยากรร่วม)
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

6

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กากับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน : ปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเลี้ยง
และใช้สัตว์สู่ มาตรฐานสากล

15-17 กรกฏาคม
2557

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลและเทคนิค
ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 10

17-18 กรกฎาคม
2557

8

โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง สถิติสสำหรับการวิจัยท่ีใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

29-31 กรกฎาคม
2557

สลช.วช.

9

การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการ
กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน

4 สิงหาคม 2557

สลช.วช.

10

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Other Clues for
Laboratory Animal Medicine: Association of
Colleges and AAALAC International Accreditation
(Thailand-Japan)

14 สิงหาคม
2557

11

งานสัมมนา TALAS International Symposium and
Workshop (the 8th TALAS Annual Training and
Workshop) เรื่อง Institutional Animal Care and Use
Committee (IACUC) and Current Issues in
Laboratory Animal Research

17- 19 กันยายน
2557

สลช.วช .

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้

ศูนย์สัตว์ทดลอง
สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้
น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา
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การบริหารงบประมาณและการเงิน
งบประมาณศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี พ.ศ. 2557
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

363,560.00
194,840.00
428,600.00
13,000.00
1,000,000.00

งบลงทุน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
เครื่องล้างกรงสัตว์และอุปกรณ์ทดลองอัตโนมัติ
ชั้นวางอุปกรณ์ภายในห้องล้างกรงสัตว์และอุปกรณ์ทดลองอัตโนมัติ
ปั๊มสำหรับระบบวงจรการฟอกล้างของเครื่องล้างกรงสัตว์และอุปกรณ์ทดลองอัตโนมัติ
ระบบทำความร้อนสำหรับเครื่องล้างกรงสัตว์และอุปกรณ์ทดลองอัตโนมัติ
ระบบวงจรการฟอกล้างสำหรับเครื่องล้างกรงสัตว์และอุปกรณ์ทดลองอัตโนมัติ
เครื่องพ่นกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและพื้นผิว
กล่องใส่อาหารทำด้วยสแตนเลส 304 (จำนวน 6 กล่อง)
กล่องใส่ผ้าทำด้วยสแตนเลส 304 (จำนวน 6 กล่อง)

990,000.00
430,000.00
600,000.00
790,000.00
690,000.00
192,600.00
95,910.00
64,200.00
3,852,710.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 ชุด)
เครื่องพิมพ์ (จำนวน 2 เครื่อง)
จอแสดงผลภาพพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

63,986.00
14,873.00
30,174.00
109,033.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องขัดพื้น
ตู้เก็บแบบฟอร์ม (จำนวน 2 ตู้)
เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง

19,00.00
11,877.00
7,380.00
38,257.00
เงินงบประมาณจากงบพิเศษ มธ.57 เงินสำรองจ่าย งบรายจ่ายอื่น สำนักงานอธิการบดี

ค่าสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงและต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

511,890.62
511,890.62
รวมงบดำเนินงาน
รวมงบลงทุน
รวมได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น

1,000,000.00
4,511,890.62
5,511,890.62
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รายรับ

รายจ่าย

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง

12,528.00

ค่าบริการกำจัดซาก

5.00

เงินบริจาค (ร่วมทำบุญประจำปี)

1,000.00
รวม

13,533.00

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

169,910.00

ค่าใช้สอย

152,293.98

ค่าวัสดุ

522,084.38

ค่าครุภัณฑ์

4,000,000.00

ค่าสิ่งก่อสร้าง

511,890.62
รวม

5,356,178.98

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้านครุภัณฑ์

ด้านงบประมาณในการดําเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มี
การควบคุมระบบอากาศอย่างเข้มงวด จึงต้องมีการเฝ้าระวัง
และควบคุมความสะอาดของระบบสิ่งแวดล้อมทางด้านจุลชีพ
ภายในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองซึ่งต้องมีครุภัณฑ์และวัสดุทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อรองรับงานดังกล่าวรวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุ
อุ ป กรณ์ ด้ า นการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ท ดลองที่ น ํ า มาใช้ ง านให้ มี
ปริมาณเพียงพอสำหรับรองรับงานวิจัยที่มีการขยายตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถผลัดเปลี่ยนครุภัณฑ์ และวัสดุเพื่อนำไปทํา
ความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเครื่องมือและวัสดุต่างๆที่นํามา
ใช้ ง านต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ต่างๆ และสารพิษที่เกิดจากการเลี้ยงและใช้สัตว์ไปสู่คนสัตว์
และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อให้ ก ารดำเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมต่อไป ซึ่งครุภัณฑ์และวัสดุดังที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่
เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค
ภายใต้ ระบบการเลี้ ย งและใช้ ส ั ต ว์ ที่ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลต้องมีการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ความดันและการถ่ายเทอากาศ
ของห้องเลี้ยงสัตว์ให้ได้คงที่ตามมาตรฐานที่กําหนดรวมถึงมีการ
ควบคุมป้องกันการติดเชื้อและป้องกันสัตว์พาหะเข้าสู่ภายใน
อาคารอย่างเข้มงวดมีการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ควบคุ ม งานระบบ มี ก ารดู แ ลเครื่ อ งกํ า เนิ ดไฟฟ้ า สํ า รอง
(Generator)อย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการล้มเหลวของงาน
ระบบ (System Operation) มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตามระยะเวลาการใช้งานเพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหาร
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการและ
การดําเนินงานในหน่วยงานดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องดําเนิน
การเป็ น จํ า นวนมากและจํ า เป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การจั ด สรรงบ
ประมาณในการดําเนินงานอย่างเพียงพอเพื่อให้การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบ
ประมาณด้านครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์โดยพิจารณาและจัดสรร
ตามแผนที่หน่วยงานเสนอเพื่อให้สามารถให้บริการและรองรับ
การผลิตผลงานของนักวิจัยและบุคลากรได้อย่างประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ พิ จ ารณาจั ด สรรงบ
ประมาณดําเนินงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเหมาะสมกับการลักษณะการดําเนินงานของ
หน่ ว ยงานเพื่ อให้ มี ง บประมาณในการปฏิ บ ั ติ ง านเพี ย งพอ
สามารถดําเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก
ภาคผนวก

อัตราค่าบริการ
แบบประเมินความพึงพอในในการใช้บริการ
แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน
ชนิดของสัตว์ทดลอง

อัตราค่าบริการ/ตัว/วัน
บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงานภายนอก

หนูเม้าส์

3 บาท

6 บาท

หนูเม้าส์ *

17 บาท

34 บาท

หนูแฮมสเตอร์

3 บาท

6 บาท

หนูแฮมสเตอร์ *

17 บาท

34 บาท

หนูแรท

6 บาท

12 บาท

หนูแรท *

20 บาท

40 บาท

หนูตะเภา

8 บาท

16 บาท

หนูตะเภา *

18 บาท

36 บาท

กระต่าย

19 บาท

28 บาท

*เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลองพร้อมเครื่องควบคุมอากาศเข้าออก

อัตราค่าบริการกำจัดซาก

อัตราค่าบริการอุปกรณ์และสารเคมี
รายการ
ยาสลบ Isoflurane

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับ
การุณยฆาต
- หนูเม้าส์/แฮมสเตอร์
- หนูแรท
- หนูตะเภา
- กระต่าย
ค่าอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการฝึก
อบรมเทคนิคการปฏิบัติต่อสัตว์ (ในหนู
เมาส์หรือหนูแรท)

ราคา/หน่วย
12 บาท/มิลลิลิตร
หรือ 3,000 บาท/
ขวด (250 มิลลิลิตร)

5 บาท/ตัว
10 บาท/ตัว
15 บาท/ตัว
50 บาทต่อตัว
250 บาท/คน

รายการ

ราคา/หน่วย

หนูเม้าส์/แฮมสเตอร์

5 บาท

หนูแรท

18 บาท

หนูตะเภา

30 บาท

กระต่าย
- นํ้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
- น้ำหนักเกิน 3 กิโลกรัม

90 บาท
150 บาท
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แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ผลประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็นความเห็น

คะแนน

ระดับความพึงพอใจ

5
4.5
5
5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5
5
5
4.5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ด้านเจ้าหน้าที่
1. การให้บริการสะดวกรวดเร็ว
2. การติดต่อสอบถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำปรึกษา
3. การติดต่อขอใช้สถานที่
4. การสั่งสัตว์ทดลอง
5. การดูแลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง

5
5
5
5
5

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

อื่นๆ
1. การประชาสัมพันธ์
2. เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ

4.5
4

มาก
มาก

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกนักวิจัย
1. ตู้เก็บของ
2. ห้องอาบนํ้า
3. ชุดปฏิบัติการ
4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วยบุคคล
ด้านห้องปฏิบัติการ
1. ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง
2. ห้องปฏิบัติการ
3. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
4. วัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ (เช่น ถังขยะ ถุงขยะ กระดาษเช็ดเครื่องมือ
แอลกอฮอล์ เป็นต้น)

ข้อเสนอแนะ
- ควรมีอุปกรณ์จับบังคับสัตว์ให้นักวิจัยด้วย
- สัตวแพทย์ สัตวบาล และบุคลากรใจดีทุกคนให้บริการดีมาก ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ทำให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจใน
การทำงานมากขึ้น
- การเปิดประตูห้องน้ำ (เมื่ออยู่ในห้องน้ำ) ไม่ค่อยสะดวกเพราะต้องดึงเข้าหาตัว ควรออกแบบประตูให้เอาลำตัวผลักออกไป
ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้มือจับประตู
- เอกสารรับรองจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลอง ควรออกให้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าไม่สะดวกที่จะออกให้ทั้งสอง
ภาษา ก็ควรออกเป็นภาษาอังกฤษ เพราะในบางสำนักพิมพ์(วารสารต่างประเทศ) ขอดูเอกสารนี้เมื่อส่งไปตีพิมพ์
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แบบประเมินสอบถามความพึงพอใจโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแก่บุคลากรและนัก
วิจัยใช้สัตว์ทดลองและได้ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนิน
งานของศูนย์ฯซึ่งได้ข้อมูลโดยสรุป ดังนี้
ครั้งที่ 1 /2557
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

mean

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนด
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.23
4.30
4.23
3.84
4.00
4.23
4.00

0.44
0.63
0.60
0.55
0.58
0.44
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ด้านสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

4.53
4.46
4.38

0.52
0.52
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

3.00
4.00
3.77

0.91
0.58
0.60

ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.08
4.15
3.92

0.64
0.55
0.49

มาก
มาก
มาก
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ครั้งที่ 2 /2557
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

mean

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนด
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.24
4.31
4.14
4.07
4.14
4.37
4.03

0.51
0.47
0.52
0.37
0.58
0.70
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ด้านสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

4.38
4.45
4.17

0.56
0.51
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

2.72
4.07
3.83

0.59
0.53
0.76

ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

3.93
3.93
3.72

0.59
0.53
0.53

มาก
มาก
มาก

ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
- อาจารย์ที่ให้การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้การบรรยายน่าสนใจ
- วิทยากรมีความรู้ ความสามารถมาก สามารถถ่ายทอดได้
- การอบรมสนุกมาก
- อยากให้วิทยากรคบคุมเวลา
- เนื้อหามาก แต่เวลาอบรมน้อย อยากให้เพิ่มเวลาอบรม
- ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเป็นเต็มวัน หรือมีการทดลองปฏิบัติจริง
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป
- การวางยาสลบหนูเม้าส์
- Enrichment สำหรับหนูเม้าส์ในการทดสอบโรคติดเชื้อ (เมื่อสัตว์เริ่มป่วย แต่ไม่สามารถให้ยาบรรเทาอาการเจ็บ
ป่วยได้ เพราะมีผลต่อการทดลอง)
- โรคติดต่อจากสัตว์ทดลอง
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ครั้งที่ 3 /2557
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

mean

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนด
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.35
4.43
4.39
4.30
4.22
4.30
4.26

0.49
0.51
0.50
0.47
0.60
0.47
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

4.57
4.48
4.30

0.51
0.51
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

2.91
4.17
4.17

0.79
0.39
0.58

ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.09
4.04
3.87

0.60
0.56
0.55

มาก
มาก
มาก

ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
- ทราบกำหนดการช้าไป ครั้งต่อไป อยากให้แจ้งให้ทราบเร็วกว่านี้
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงมากกว่านี้
- เป็นการอบรมที่ทำให้ผู้ใช้สัตว์ทดลอง หรือผู้ที่ยังไม่เคยได้ใช้ ได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลสัตว์ทดลอง ได้ความรู้และ
เข้าใจมากขึ้น
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป
- การวางยาสลบ และการเลือกยาสลบแบบ injection & IV
- การ set humane end point สำหรับงาน neurological involvement
- เทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง
- การเลือกสัตว์ทดลองให้เหมาะสมกับ scientific purpose
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ครั้งที่ 4 /2557
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

mean

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนด
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.33
4.38
4.38
4.48
4.52
4.52
4.43

0.49
0.50
0.50
0.51
0.51
0.60
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

4.38
4.38
4.19

0.50
0.50
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

3.00
4.05
4.14

0.63
0.50
0.48

ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.19
3.95
4.00

0.60
0.50
0.55

มาก
มาก
มาก

ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
- อยากให้มีแล็ปปฏิบัติจริง
- อาหารว่างควรมีอุปกรณ์ในการรับประทาน เช่น ช้อนตักเค้ก
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป
- Work shop การผ่าตัดหนู
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ครั้งที่ 5 /2557
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น

mean

SD

ระดับความพึงพอใจ

ด้านวิทยากร
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนด
6. เอกสารประกอบการอบรม
7. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม

4.44
4.40
4.40
4.36
4.32
4.36
4.36

0.51
0.51
0.51
0.50
0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านสถานที่/อาหารและเครื่องดื่ม
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม

4.28
4.36
4.24

0.48
0.50
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
3. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

3.16
4.12
4.00

0.46
0.43
0.56

ปานกลาง
มาก
มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.24
4.24
4.16

0.49
0.48
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
- เวลาอบรมน้อยเกินไป ทำให้เนื้อหาอัดแน่นและรวบรัดเกินไป
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป
- การจัดการห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัย
- GMP
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แผ่นพับศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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