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กิตติกรรม
ประกาศ  

 การพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มต้น

มาจากสมัยที่รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร ดำารง

ตำาแหน่งอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญท่านจึงได้

แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์” 

ข้ึนเพื่อรับผิดชอบดูแลการใช้สัตว์ทดลองในการทำางาน

วิจัย เรื่อยมาจนถึงสมัย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติ

ไกรพจน์ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี  ได้สานต่องานโดย

มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ คณบดี

คณะสหเวชศาสตร์ในสมัยนั้น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ในการเจรจาหรือการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ใน

ระดับมหาวิทยาลัย

 แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้

สัตว์เพื่องานวิจัย เพื่อรับผิดชอบการดำาเนินงานในระดับ

มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชเศรษฐกุล เป็น

ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ 

เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรรมการและหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย (กอง

บริการการศึกษา) และเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เป็นฝ่าย

เลขานุการ

 การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของ

มหาวิทยาลัยดำาเนินเรื่อยมาจน กระทั่งศาสตราจารย์

สมคิด เลิศไพฑูรย์ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี  จึงได้มีคำาสั่ง

ที่ 597/2556  ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 จัดตั้งศูนย์

สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงาน

ในสำานักงานอธิการบดี  

เพื่อการบริหารจัดการควบคุมดูแลและพัฒนางานด้าน

การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้

สัตว์  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ รอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท์ เป็นผู้

กำากับดูแล  และได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์สัตว์ทดลองอย่าง

เป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้ง

แต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ดร.นายสัตวแพทย์ สีวบูรณ์  สิริ

รัฐวงศ์ เป็นผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์คนแรก ตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 ถัดมา อาจารย์ ดร.นาย

แพทย์พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร ได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2558 

และปัจจุบัน สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้ ดำารงตำาแหน่ง รักษาการ

ในตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 จนถึง

ปัจจุบัน

 

 “ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้บุกเบิกที่ ได้กล่าวมา 

ข้างต้น ที่ได้กำาเนิดหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหา

วิทยาลัยและต่อประเทศสืบไป”
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คำ�นำ�
 ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดดำาเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 

2556  โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ให้บริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุและการให้บริการ

วิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผลงานที่ได้ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นมหาวิทยาลัย

วิจัยชั้นนำาของประเทศ จากการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ ซึ่งจะเพิ่ม

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันได้กับนานาประเทศอันจะนำาไปสู่การเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำาของเอเชีย

ที่ได้มาตรฐานสากลต่อไป

 การให้บริการเล้ียงและใช้สัตว์ทดลองภายในอาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเป็นระบบท่ีได้มาตรฐาน 

ทั้งวิธีการดูแลสัตว์ทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยงสัตว์

ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง เสียงและระบบป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล 

 รายงานประจำาปีฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินการในภาพรวมของศูนย์สัตว์ทดลอง ประจำาปี 

2558 ทั้งนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถดำาเนินงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ

กรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน

ทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านอัตรากำาลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นกำาลังใจให้ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่น

สร้างสรรค์และพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจน

กระทั่งสามารถดำาเนินงานได้ในวันนี้ ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้การ

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำาปรึกษาและแนะนำาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์

ทดลองแก่ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาโดยตลอด

 ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์สัตว์ทดลอง บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ทุ่มเทและ

ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถทั้งงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง งานควบคุมคุณภาพและงานอำานวยการ จนกระทั่ง

งานของศูนย์สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี

สพ.ญ.ธัญญธร  ยิ้มสู้

รองผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Laboratory Anmimal Center Thammasat University
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ก้าวเข้าสู่ปีที่สองของการดำาเนินงาน ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ที่ได้เปิดให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองอย่างเต็มรูปแบบ โดยกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการเป็น 

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ปริญญาโท-เอกในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะสหเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เป็นต้น 

โดยมีโครงการจากคณะต่างๆ เข้ามาใช้บริการจำานวน  11  โครงการ แบ่งเป็นหน่วยงานเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 

 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. 

โดยให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองเป็นจำานวน 314 ตัว แยกตามประเภทสัตว์เป็น หนูเม้าส์ 236 ตัว  

และหนูแรท 78 ตัว ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อ

ความปลอดภัยของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สัตว์ทดลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยการ ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทางจุลชีววิทยาของ เพดาน ผนัง พื้น อากาศในห้องเลี้ยง และห้องปฏิบัติการเพื่อทำาการตรวจติดตามคุณภาพ 

(Quality Monitoring) เพื่อเป็นการประเมิน ทบทวน และควบคุมการทำาความสะอาดของอาคารสถานที่เลี้ยง

และใช้สัตว์ทดลอง และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำาหนด โดยเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 

แก่อาจารย์นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท-เอก และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้ จำานวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม

มากกว่า 200 คน

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    ได้ขอรับรองการตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการ 

กำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) โดยสำานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง 

วิทยาศาสตร์ (สลช.) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยศาสตร์ 

(สพสว.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และได้รับรองมาตรฐานในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  และลำาดับต่อไป

ทางศูนย์สัตว์ทดลอง มีความตั้งใจจะก้าวไปสู่การขอรับรองมาตรฐาน AAALAC (Association for Assessment 

and Accreditation of Laboratory Animal Care) International เพื่อยกระดับสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์

ทดลองเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป  ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

ได้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถรองรับงานวิจัยและการเลี้ยงสัตว์ทดลองให้มากขึ้น โดยสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนางาน สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559     โดยมุ่งมั่นพัฒนา

งานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการให้บริการโครงการวิจัยที่

ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงงานให้บริการด้านวิชาการ งานการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่าการให้บริการในปีแรก 

และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่ง

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองในด้านงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

บทสรุปโดยยอ่
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ปรัชญา

ใช้สัตว์ทดลองอย่างรู้คุณค่า มีจรรยาบรรณ เพื่อความถูกต้องและประโยชน์สูงสุด

ต่องานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

ปณิธาน
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองให้ได้มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองชั้นนำาของประเทศ ที่มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้

และให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองตามมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ
1. เป็นหน่วยงานสอน วิจัยและฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง สำาหรับงานวิจัย งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ แก่หน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. ให้คำาปรึกษา และดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ทดลองปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์
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 การดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มในสมัยที่รองศาสตราจารย์ 

ดร.นริศ  ชัยสูตร ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี ได้เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญ ท่านจึงได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในสัตว์” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการใช้สัตว์ทดลอง

ในการทำางานวิจัยเรื่อยมาจนถึงสมัย ศาสตราจารย์  

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดำารงตำาแหน่งอธิการบดี ได้สานต่อ

งานโดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ในสมัยนั้น เป็นผู้แทน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเจรจาหรือการมีส่วนร่วม

ในเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัย

 และเมื่อ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ 6  

มีนาคม 2550 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการแผน 

กลยุทธ ์แห ่งชาติว ่ าด ้วยการพัฒนางานสัตว ์ทดลอง  

พ.ศ.2550-2553 ซึ่งวัตถุประสงค์สำาคัญของแผนกลยุทธ์ ดัง

กล่าว คือ เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย งาน

ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุและงานสอนของประเทศไทยให้ได้

มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 

สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนางาน

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอดคล้องและมีส่วนช่วยให้แผน

กลยุทธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีและฝ่ายวิจัยจึง

ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คือ คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันต

แพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ

พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ ห้อง

ประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันที่สำาคัญ คือ ให้มหาวิทยาลัยจัด

สร้างอาคารสำาหรับเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยขึ้น

ใหม่เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ภายใต้หลักการ “การ

ใช้งาน/ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ

งานวิจัย เพื่อรับผิดชอบการดำาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 

โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

ปรีชา  วาณิชเศรษฐกุล เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ 

ดร.วิฑูรย์  ไวยนันท์ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วย

งานท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรรมการและหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย 

(กองบริการการศึกษา) กับ เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เป็นฝ่าย

เลขานุการ (ต่อมามหาวิทยาลัยได้ออกคำาสั่งแต่งตั้ง ที่ 

1555/2550 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550)  ซึ่งหน้าที่ที่

สำาคัญ คือ วางแผนและเตรียมข้อมูลความต้องการพื้นที่ใน

การใช้งาน รวมถึงการจัดทำาคำาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยต่อ

ไป

 คณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ

งานวิจัยตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1555/2550 

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550  ได้ประชุมปรึกษาหารือ เมื่อ

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ภายหลังจากการไปเยี่ยมชม/

ศึกษาดูงานการดำาเนินงานของสำานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ข้อยุติร่วมกัน 3 ประการ คือ 

            1. จะดำาเนินการเฉพาะการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นไม่มีการผลิตสัตว์แต่อย่างใด 

       2. สัตว์ที่จะเลี้ยงและใช้งาน เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ 

หนูเม้าส์ หนูแรท หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์และกระต่าย 

ประวัติเป็นมา



ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Laboratory Anmimal Center Thammasat University

8

 3. พื้นที่ใช้สอยในระยะเริ่มแรกประมาณ 1,000 

ตารางเมตร หลังจากนั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันอีก 

หลายครั้ง อีกทั้งได้มีการประชุมปรึกษาหารือและรับฟัง 

ข้อเสนอแนะและคำาแนะนำาจากผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 

ดร.ประดน  จาติกวนิช ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อ

พัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งท้าย

ที่สุดได้ข้อสรุปว่า อาคารปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอย

ประมาณ 1,000 ตารางเมตร เป็นอาคารในระบบปิดตาม

มาตรฐานสากลและตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ที่กำาหนด

ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการอาคารปฏิบัติ

การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์พร้อม

ครุภัณฑ์และระบบประกอบอาคาร จำานวน 57,500,000.00 

บาท โดยเริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 แล้ว

เสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยมหาวิทยาลัย ได้มีคำา

สั่งที่ 1227/2554 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตว

แพทย์สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

ศูนย์สัตว์ทดลอง  

 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำ้าได้ท่วมอาคารศูนย์

สัตว์ทดลอง  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จำานวน 20,300,000.00 บาท  เพื่อซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์

และระบบประกอบอาคาร โดยเริ่มดำาเนินการเมื่อวันที่ 4 

กันยายน พ.ศ. 2556 และแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 เพื่อให้การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมาตรฐาน

และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สามารถรองรับ

การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะคณาจารย์ 

นักวิจัยและนักศึกษาได้อย่างต่อเนี่อง รวมทั้งสามารถใช้

ประโยชน์จากอาคารปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มี

คำาสั่งที่ 597/2556  ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 จัดตั้ง

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วย

งานในสำานักงานอธิการบดี

เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลและ พัฒนางานด้านการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้

สัตว์  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ รอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตตินัดด์  หะวานนท์ เป็นผู้กำากับ

ดูแล  โดยได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์สัตว์ทดลองอย่างเป็น

ทางการในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งได้มีคำาสั่ง

ที่ 1229/2556 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์  ดร.นายสัตวแพทย์ 

สีวบูรณ์ สิริรัฐวงศ์ เป็นผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 

2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้มีคำาสั่งที่ 

679/2557 แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.นายแพทย์พลวัฒน์  ติ่งเพ็

ชร เป็นผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 

31 สิงหาคม พ.ศ.2558 และ สพ.ญ.ธัญญธร ยิ้มสู้ ดำารง

ตำาแหน่ง รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์สัตว์

ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน

 1. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้อง

กับระบบการป้องกันการติดเชื้อและจรรยาบรรณการใช้

สัตว์

 2. เพื่อให้บริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งาน

ทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุ และการให้บริการ

วิ ช าการ ให ้ แก ่ หน ่ วยงานทั้ งภาย ในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

 3. เพื่อให้บริการคำาปรึกษา แนะนำาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองให้ผู้ที่เก่ียวข้อง

กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาการดำาเนินการ  ต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้

1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย     รองประธานกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์  กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย   ทิตภากร   กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา  ปิยะพันธุ์   กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์  ช่างศรี       กรรมการ

7. ผู้อำานวยการกองบริหารการวิจัย    กรรมการ

8. ผู้อำานวยการกองคลัง     กรรมการ

9. สพ.ญ.ธัญญธร  ยิ้มสู้     กรรมการ

10. น.สพ.วีรยุทธ   ยิ่งมีมา     กรรมการ

11. นายวิโรจน์     คำาจันทร์    กรรมการ

12. ผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง    กรรมการและเลขานุการ

13. น.ส.สุพรรณี    พิกุลทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ

14. น.ส.ขวัญฤทัย  ชาวเมืองโขง    ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลการเล้ียงและใช้สัตว์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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หน้�ท่ีคณะกรรมก�รกำ�กบัดูแลก�รเล้ียงและใชส้ตัว ์มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์

  1.  จัดทำาแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจำาปี 

  2.  เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจำาปีต่อผู้บริหาร 

  3.  วางนโยบาย แผนงานและกำาหนดแนวทางการบริหาร

งาน  การกำากับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ สัตว์ทดลอง ให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุ 

ประสงค์ในการจัดตั้ง 

 4. กำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการ 

ให้บริการทางวิชาการของศูนย์สัตว์ทดลอง โดยทำาเป็น

ประกาศของศูนย์แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยและสภา 

มหาวิทยาลัยทราบ

   5. เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและ

แหล่งเงินทุนเพื่อให้ศูนย์สัตว์ทดลองดำาเนินการไปตาม 

วัตถุประสงค์  

   6.  พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมศักยภาพในการทำางาน

ของบุคลากร  

   7.  เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ศูนย์สัตว์ทดลองให้

สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง  

      8.  จัดทำา Standard Operating Procedure (SOPs) 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยง

และใช้ สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Standard Oper-

ating Procedure (SOPs) การเลี้ยงและใช้สัตว์ของ

มหาวิทยาลัย แนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ใน

การเสนอโครงการและการดำาเนินการที่เก่ียวข้องกับการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ 

   9.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยใน

สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมอบหมายให้บุคคลใด

บุคคล หนึ่ง เพื่อกระทำาการใด ๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มธ. 

 

   10.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยใน

สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมอบหมายให้บุคคลใด

บุคคล หนึ่ง เพื่อกระทำาการใด ๆ อันอยู่ในอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มธ. 

 

   11.   จัดทำารายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ ของมหาวิทยาลัย

เป็นประจำาทุกปี เสนออธิการบดีเพื่อรายงานต่อคณะ

กรรมการ แห่งชาติฯ และเผยแพร่  

   12.  ดำาเนินการอื่นใดตามที่อธิการบดีหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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ก�รประชุม

 คณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามมาตรฐาน

สถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำาหนด

ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความคุ้มค่าในด้านงบประมาณ เวลา และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงไม่ขัดต่อมาตรฐาน 

จึงกำาหนดให้มีการจัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง ในเดือนที่ไม่มีการประชุมให้ศูนย์สัตว์ทดลอง ในฐานะกรรมการและ

เลขานุการ จัดทำาเอกสารเวียนให้คณะกรรมการทราบ โดยที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง และเวียนเอกสารเพื่อ

ทราบ 4 ครั้ง ดังนี้

•  การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

•  การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

•  การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

•  การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

•  การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

•  เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำาเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

•  เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

•  เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

•  เวียนเอกสารเพื่อทราบ ประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
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คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวจัิยในสัตว์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 เพื่อให้การดำาเนินงานในด้านการพิจารณาจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ขอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  เป็นคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยใน

สัตว์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. สพ.ญ.ธัญญธร  ยิ้มสู้ (รักษาการผู้อำานวยการ)   ประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์          อนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ สมภาร       อนุกรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.รัฐพล อาษาสุจริต             อนุกรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  ศรีมาโนชญ์    อนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริมา  เจริญพันธุ์      อนุกรรมการ

7. อาจารย์ ดร. ไข่มุกด์ ช่างศรี        อนุกรรมการ

8. อาจารย์ ดร.น.สพ. ศาสตราชัย ประสพดี       อนุกรรมการ

9. อาจารย์ ดร. กุสุมาวดี อุทิศพันธ์        อนุกรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา สมภาร        อนุกรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนิศรา เวชเตง    อนุกรรมการ

12. นายวิโรจน์ คำาจันทร์      อนุกรรมการ

13. น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา      อนุกรรมการและเลขานุการ
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หน้�ท่ีคณะอนุกรรมก�รจรรย�บรรณก�รวิจยัในสตัว ์มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์

 1.  พิจารณาโครงการวิจัยใดๆที่มีการใช้สัตว์ทดลองเป็นตัวอย่างวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ และการทดลองทางจิตวิทยา เพื่อเข้ารับการรับรองจากคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2.  ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลองแก่หน่วยงาน คณะกรรมการจรรยา

บรรณ ระดับคณะและบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการควบคุมโครงการวิจัยให้เป็นไปตามหลัก 

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 3.  รายงานผลการพิจารณาโครงการทุก 2 เดือน และสรุปผลโครงการโดยจัดทำาเป็นรายงานประจำาทุก 6 เดือน 

เสนอ ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 4.  หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มอบหมาย

ก�รประชุม

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 17 สิงหาคม 2558

•  การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 18 กันยายน 2558
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คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวจัิยในสัตว์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 กำาหนดให้คณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำากับดูแล

การเลี้ยงและใช้สัตว์จึง แต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. สพ.ญ.ธัญญธร  ยิ้มสู้ (รักษาการผู้อำานวยการ)   ประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์          อนุกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จินดา หวังบุญสกุล      อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์ พญ.สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ             อนุกรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล อังคเศกวินัย   อนุกรรมการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา เหล่าเกียรติ      อนุกรรมการ

7. อาจารย์ ดร. สารรัตน์ วุฒิอาภา     อนุกรรมการ

8. อาจารย์ ดร.ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล        อนุกรรมการ

9. นายวิโรจน์ คำาจันทร์      อนุกรรมการ

10. น.สพ.วีรยุทธ ยิ่งมีมา      อนุกรรมการและเลขานุการ
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หน้�ท่ีคณะอนุกรรมก�รติดต�มผลก�รวิจยัในสตัว ์มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์

 1.ติดตามผลการดำาเนินการโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้

สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2. จัดทำาเอกสารรายงานผลการดำาเนินโครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดทำาเป็นเอกสารทราบทุก 6 เดือน และจัดทำารายงานผลทุกโครงการที่มีการใช้ สัตว์ทดลอง

เป็นประจำาทุกปี 

 3. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มอบหมาย

ก�รประชุม

• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

• การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามผลโครงการวิจัยในสัตว์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
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คณะกรรมการบรหิารประจ�าศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
ตามคำาสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1208/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้ยกเลิกคำาสั่งที่ 1314/2556 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2556 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์ฯ ชุดใหม่ ซึ่งให้มีวาระการทำางาน 3 ปี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำานโยบายและแผนงานของศูนย์ฯ มา

ดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ดำาเนินงานเป็นไป

ตามพันธกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ  โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย     ที่ปรึกษา

2. ผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง    ประธานกรรมการ

3. รองผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลอง    รองประธานกรรมการ

4. อ.ดร.ศศิธร  ศรีมีชัย     กรรมการ

5. หัวหน้ากลุ่มงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง  กรรมการ

6. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลอง  กรรมการ

7. หัวหน้ากลุ่มงานอำานวยการ ศูนย์สัตว์ทดลอง  กรรมการและเลขานุการ

8. นายนพนันท์  โคตรสาอุประ    ผู้ช่วยเลขานุการ

9. น.ส.อมีนา  คาหาปะนะ     ผู้ช่วยเลขานุการ

10. นายขจรศักดิ์  สมสมัย     ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้�ท่ีคณะกรรมก�รบริห�รประจำ�ศูนยส์ตัวท์ดลอง มห�วิทย�ลยัธรรมศ�สตร์

 1.  นำานโยบายและแผนงานของศูนย์ฯ มาดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ

 2.  บริหารจัดการศูนย์ฯ ให้ดำาเนินงานเป็นไปตามพันธกิจ  อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามแนวทางที่คณะ

กรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำาหนด

 3.  จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานและรายงานด้านรายรับรายจ่ายประจำาปี ทุก 6 เดือน จากทุกแหล่งงบประมาณ  

เสนอต่อคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยผ่านกองบริหารการวิจัย
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 4.  สำารวจและรายงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมทั้ง เสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหารศูนย์ฯ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานของคณะกรรมการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 5.  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานและจัดทำาโครงการหรือ

กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อควบคุมสิ่งคุกคามและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการ

ทำางาน

 6.  กำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร

 7.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีของศูนย์ฯ  เสนอต่อคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ หรืออธิการบดี

 8.  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หรืออธิการบดี

ก�รประชุม

 คณะกรรมการบริหารศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเพื่อ

เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

กำาหนดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง  โดยที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้มีการประชุมมาแล้ว 1 ครั้ง ในวันอังคาร ที่  

18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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โครงสร้างศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองบริหารการวิจัย 

 

ศูนย์สัตว์ทดลอง 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

โครงสร�้งองคก์ร

โครงสร�้งก�รบริห�ร

 

พนักงานประจาํห้องทดลอง 

(1) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(1) 

 

วิศวกร (1) 

พนักงานประจาํห้องทดลอง (1) 

นักวิชาการเงนิและบัญชี 

(1) 

 

สัตวบาล (2) 

 

นักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี (2) 

 

นักวิทยาศาสตร์ ป.โทนักวิชาการเงนิ 

(1) 

 (1) 

 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป 

(2) 

 

สัตวแพทย์ (1) 

 

กลุ่มงานเลี �ยง

สัตว์ทดลอง 

กลุ่มงานอาํนวยการ 

 

กลุ่มงานควบคุม

คุณภาพ 

รองผู้อาํนวยการศูนย์

สัตว์ทดลอง 

 

 

ผู้อาํนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง 

คณะกรรมการบริหาร 

อธิการบด ี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี �ยงและใช้

สัตว์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

คณะอนุกรรมจรรยาบรรณและตดิตาม

โครงการเลี �ยงและใช้สัตว์เพื�องานทาง

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวทิยาลัย
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การบรกิารเล้ียงและดูแล 

สัตว์ทดลอง

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการการเลี้ยง

และดูแลสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากลแก่หน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติ ว่าด้วย

การพัฒนางานสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรองรับงาน

วิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน ภายใต้ระบบอาคาร วัสดุ

อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ทันสมัย

 ศูนย์ฯ รองรับการเลี้ยงหนูเม้าส์ (Mouse) หนูแรท (Rat) หนูตะเภา (Guinea Pig) และ

กระต่าย (Rabbit) รวมทั้งสิ้น 3,984 ตัว แยกเป็นรายละเอืียดดังนี้

ชนิดสัตว์ 

ทดลอง

ชนิดกรงเลี้ยง จำานวนกรง จำานวนสัตว์ 

ทดลองต่อกรง

จำานวนสัตว์ 

ทดลองรวม  

(ตัว)

หนูเม้าส์ Individual Ventilation Cage 40 28 1,120

Conventional Cage 240 6 1,440

รวม 2,560

หนูแรท Individual Ventilation Cage 40  9  360

Conventional Cage 240  4  960

รวม 1,320

หนูตะเภา Conventional Cage 40 2 80

กระต่าย Conventional Cage 12 2 24

รวม 3,984
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ศูนย์สัตว์ทดลอง
แบ่งการเลี้ยงออกเป็น 2 ระดับตามพื้นฐานทางจุลินทรีย์และวัตถุประสงค์

ของโครงการวิจัย ได้แก่
Strict Hygienic Conventional

Specific Pathogen Free 

1. Strict Hygienic Conventional

 สำาหรับการเลี้ยง Monitor Animal, Conventional Animal 

หรือโครงการฯ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เหนี่ยวนำาให้สัตว์ทดลองติดเชื้อ  เช่น 

งานทดสอบประสิทธิภาพยา งานวิจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์  การเลี้ยง

สัตว์ทดลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รองรับการเลี้ยงสัตว์ชนิดหนูเมาส์ 

(Mouse) หนูแรท (Rat) หนูตะเภา (Guinea Pig) และกระต่าย (Rabbit) 

ภายในห้องเลี้ยงที่ควบคุม ด้วยระบบ HVAC (Heating Ventilation and 

Air-condition)

2. Specific Pathogen Free (SPF)

 สำาหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำาเพาะ (Specific Patho-

gen Free; SPF)  รองรับการเลี้ยงหนูเมาส์ (Mouse) หนูแรท (Rat) โดย

เลี้ยงในชุดกรงปลอดเชื้อที่ควบคุมการไหลเวียนของอากาศแยกส่วน (Indi-

vidully Ventilated Cage; IVC) โดย กรองอากาศเข้าและออกด้วย HEPA 

Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) ภายในห้องเลี้ยงควบคุม

ด้วยระบบ HVAC (Heating Ventilation and Air-condition)

 นอกจากนี้ยังรองรับการเลี้ยงหนูเมาส์ (Mouse) หนูแรท (Rat) ที่มี

การเหนี่ยวนำาให้เกิดการติดเชื้อระหว่างการวิจัยในระดับ Animal Biosafty 

Level 1 (ABSL-1)

สภาพแวดลอ้ม 

และท ีอ่ยู่อาศยั

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองมีการควบคุมอุณหภูมิ

ความชื้น การระบายอากาศ ความเข้มแสง

การให้แสง ระดับเสียง ดังนี้

อุณหภูมิ 22 + 2 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ 30 – 70 %

การระบายอากาศ 10 – 15 รอบต่อชั่วโมง

ความเข้มแสง 130 – 325 ลักซ์

การให้แสง สว่าง 12 ชั่วโมง มืด 12 ชั่วโมง

ระดับเสียง ไม่เกิน 85 เดซิเบล



การสัตวบาลสัตว์ทดลอง

 ศูนย์ฯ จัดให้มีนักวิชาการสัตวบาลดูแลสัตว์ทดลองเป็น

ประจำาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สัตว์ทดลองจะได้รับการดูแล

การให้อาหาร นำ้าดื่ม วัสดุรองนอน การสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็น

ไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์
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 สัตว์ทดลองได้รับอาหารซึ่ งตอบสนองความต้องการทาง

โภชนาการและพฤติกรรมอย่าง เหมาะสม     โดยได้รับปริมาณอาหารแบบ

ไม่จำากัดในแต่ละวัน อาหารที่เหลือจะถูกกำาจัดทิ้ง เพื่อให้อาหารคงคุณภาพ 

ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและมีความน่ากินอยู่เสมอ ศูนย์ฯ เลือกใช้อาหาร

เม็ดสำาเร็จรูปจากบริษัทเพอร์เฟ็ค คอมพาเนียนกรุ๊ป อาหารสัตว์ทดลอง

ถูกเก็บรักษาในห้องเฉพาะ แยกออกจากบริเวณเลี้ยงอย่างชัดเจน ควบคุม 

อุณหภูมิต่ำากว่า 21 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำากว่า 50 เปอร์เซนต์ 

ป้องกันสัตว์พาหะและมีการตรวจติดตามคุณภาพอาหารอย่างสม่ำาเสมอ

 สัตว์ทดลองได้รับนำ้าดื่มผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Os-

mosis ร่วมกับการฆ่าเชื้อด้วย Ultraviolet Light และผ่านเครื่องนึ่งฆ่า

เชื้อแรงดันสูง (Autoclave) โดยให้ปริมาณนำ้าแบบไม่จำากัดในแต่ละวัน

และเปลี่ยนขวดนำ้าใหม่วันเว้นวันเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณ      

ภาพนำ้าให้ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังมีการตรวจติดตามคุณภาพนำ้าเป็น

ประจำา

 ศูนย์ฯ เลือกใช้วัสดุรองนอนประเภทซังข้าวบด (Corn Cob) 

สำาเร็จรูปจากบริษัท บี แอนด์ ซี พูลาสกี้ จำากัด ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง

นึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Autoclave) นอกจากนั้นยังมีการตรวจติดตาม 

คุณภาพวัสดุรองนอนเป็นประจำา

อ�ห�ร

นำ้�ด่ืม

วสัดุรองนอน
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ก�รสุข� ภิบ�ล 

ส่ิงแวดลอ้ม

 สัตว์ทดลองจะได้รับการเปลี่ยนวัสดุรองนอนพร้อมเปลี่ยนถ่ายกรงทุก 2-3 วัน

สำาหรับการเลี้ยงใน Conventional Cage และทุก 2 สัปดาห์สำาหรับการเลี้ยงใน IVC 

หรือพิจรณาตามความเหมาะสม

 กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ขวดนำ้า ล้างด้วยเครื่องล้างกรงอัตโนมัติซึ่งมีการใช้สารเคมี  

แรงดันนำ้าร่วมกับนำ้าร้อนในการล้างทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ ก่อนนำ้าไปใช้ทุกครั้งจะ

ผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Autoclave) อีกครั้ง

ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและบริเวณอื่นๆโดยรอบได้รับการทำาความสะอาดเป็นประจำาทุกวัน

ด้วยนำ้ายาฆ่าเชื้อ Forward DC® สลับกับ VirKon® นอกจากนั้นยังมีการรมควันฆ่าเชื้อ

ด้วย Hydrogen Peroxide

ก�รดูแล 

ท�งก�ร

สตัวแพทย์

 สัตว์ทดลองได้รับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพตั้งแต่แรกรับ มีการแยก กักกัน

และปรับสภาพอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามโรคก่อนนำาเข้าเลี้ยงภายในศูนย์ฯ 

นอกจากนี้ยังเป็นการให้สัตว์ทดลองได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ลดความเครียด

อันเกิดจากการขนส่ง หลังจากนั้นสัตว์ทดลองจะได้รับการจัดการพื้นที่เลี้ยง สภาพ

แวดล้อม การดูแล แยกตามชนิดและพื้นฐานทางจุลินทรีย์ตลอดจนวัตถุประสงค์การ

ทดลองตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์ได้วางไว้

 สัตว์ทดลองได้รับการตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพเพื่อใช้ในการป้องกัน การ

เฝ้าระวังโรค การควบคุมโรค ตลอดจนการวางแนวทางการรักษาหรือแก้ไขในอนาคต 

รวมทั้งได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยมีสัตวแพทย์และสัตวบาลลงตรวจสุขภาพ

สัตว์ ความเป็นอยู่ การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติเป็นประจำาทุกวัน รวมถึงการ

ใช้ Sentinel Animals เป็นตัวบ่งบอกสถานภาพสุขภาพสัตว์ทดลองประจำาฝูง โดยตรวจ

ทั้งทางด้านพยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยา

 ในระหว่างการทดลอง นักวิจัยจะได้รับคำาแนะนำาและติดตามการทำาหัตถการ

ต่อสัตว์ทดลองไม่ว่าจะเป็นการจับบังคับ การให้สาร การเลือกใช้ยาสลบ ยาระงับปวด 

การผ่าตัด  การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด ตลอดจนการทำาการุณยฆาตเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองและการปฏิบัติที่เป็นสากล

 นอกจากนี้การดูแลทางการสัตวแพทย์ยังรวมถึงการดูแลด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยแก่นักวิจัยและบุคคลากรภายในศูนย์ฯ การอบรมพนักงานให้สามารถ

ป้องกันตนเองจากโรคสัตว์สู่คนรวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายภายในและออกสู่

ภายนอกได้
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การป้องกันการติดเชื้อ

อาคารสถานที่และการจัดการจราจรในพื้นที่เลี้ยง
 อ า ค า ร ศู น ย์ ฯ เ ป็ น อ า ค า ร ปิ ด ไ ด้ รั บ ก า ร

ออกแบบทางวิศวกรรมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ  

จากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารด้วยระบบกรองอากาศ

ด้วย HEPA Filter และป้องกันการปนเปื้อนออกสู่สิ่ง

แวดล้อมภายนอกด้วยความดันอากาศเป็นลบและกรอง

อากาศออกด้วย HEPA Filter ผู้ปฏิบัติงานเริ่มปฏิบัติ

งานจากบริเวณสะอาดสู่บริเวณท่ีปนเป้ือนโดยไม่มีการ

ย้อนกลับ และปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครัด

วัสดุอุปกรณ์
 วัสดุอุปกรณ์ภายนอก ก่อนนำา

เข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์และห้องปฏิบัติ

การต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วย  

Ultraviolet Light หรือพ่น 

70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์

ก่อนทุกครั้ง 

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง ขวดนำ้า ชุด

ปฏิบัติงาน เครื่องมือหัตถการผ่าน

การอบนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงก่อนนำา มา

ใช้เสมอ

อาหารและนำ้าดื่ม
อาหารผ่านการฆ่าเช้ือจากโรงงานผลิต

ด้วยวิธี Pasteurization ก่อนนำาเข้า 

ภายในบริเวณเลี้ยงสัตว์ผ่านการฆ่า

เชื้อด้วย Ultraviolet Lamp อีก

ครั้งหรือผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

แรงดันสูงสำาหรับสัตว์ SPF

 นำ้าดื่มผ่านการกรองด้วยระบบ RO 

หลังจากนั้นนำาไปผ่านเคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อ

แรงดันสูง

สัตว์ทดลอง 
 สัตว์ทดลองที่เข้ามาเลี้ยงภายในศูนย์ฯ 

ต้องมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการติดตาม

คุณภาพสุขภาพและคุณภาพสายพันธ์ุเป็น

ประจำา สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนั้นทาง

ศูนย์ฯจะตรวจติดตามสถานภาพสุขภาพสัตว์

ทดลองเป็นประจำา

ผู้ปฏิบัติงาน
 ศูนย์ฯ จัดให้มีการอาบนำ้าพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น

ชุดท่ีจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ  

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเช่น หมวกคลุมผม 

แว่นตานิรภัย หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ถุงคลุมรองเท้า

ใยสังเคราะห์ ก่อนเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์ทุกครั้งต้องมีการ 

สเปรย์ 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ที่มือและเท้า นอกจาก

นั้นยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่าง

เคร่งครัด วัสดุ อุปกรณ์ก่อนนำาเข้าบริเวณเลี้ยงสัตว์และ

หอ้งปฏบิติัการต้องผ่านการฆ่าเชือ้ด้วย Ultraviolet Light 

หรือพ่น 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง

การทำาความสะอาดประจำาวัน 
 ศูนย์ฯ มีการทำาความสะอาดพื้นที่

เ ล้ียงสัตว์ทดลองประจำาวันด้วยนำ้ายาฆ่าเช้ือ  

Forward DC® สลับกับ VirKon® ร่วมกับการ

รมควันฆ่าเชื้อด้วย H2O2  นอกจากนี้ยังมีการ

ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประจำา
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การก�าจัดขยะและซากสัตว์ทดลอง
ติดเชื้อ   

ไม่ติดเชื้อ

การก�าจัด 

ซากสัตว์

การก�าจัด

ขยะ

 กรณีขยะติดเชื้อ   ใส่ในถุงสี

แดงสำาหรับขยะติดเช้ือแล้วนำาไปผ่าน

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูงก่อนนำาส่ง

ออกไปเผาทำาลายภายนอกศูนย์ฯ

 กรณีสัตว์ไม่ติดเชื้อ ใส่ถุงแดง

แล้วนำาไปแช่ในตู้แช่ซากเพื่อรอการ

เผาทำาลาย โดยได้จ้างเหมาบริษัท

ทำาลายซากและกำาจัดขยะ

 กรณีสัตว์ติดเชื้อ ใส่ในถุง

สีแดงสำาหรับขยะติดเชื้อ แล้วนำาไป

ผ่านเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง (Auto-

clave) แล้วนำาไปเก็บไว้ในตู้แช่ซากเพื่อ

รอการส่งเผาทำาลายต่อไป

   กรณีขยะไม่ติดเชื้อเช่นวัสดุรอง

นอน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคล(PPE) จากห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง

แบบระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ

ระดับ 1 (Animal Biosafety Level1 ; 

ABSL-1)   ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้สนิท

เพื่อรอการส่งเผาทำาลายต่อไป

**หมายเหตุ : บริษัทที่ทำาสัญญาจ้างเหมาขนย้ายและกำาจัดขยะติดเชื้อคือบริษัท เค.ซีโปรเฟสชั่นแนลกรุ๊ป จำากัด เลขที่ 24  

หมู่ที่ 9 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (สัญญาจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558)

การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ

 ศูนย์ฯ มีการสำารวจแมลง สัตว์พาหะและทำาลายสัตว์พาหะด้วยวิธีทาง

กายภาพทุกวัน มีมาตรการป้องกันและกำาจัดมิให้สัตว์หรือแมลง เข้าไปในบริเวณ

อาคาร มีอุปกรณ์ป้องกันและดักจับ สัตว์/แมลง มีการวางกับดักหนูรอบตัวอาคาร 

เป็นประจำาและมีโปรแกรมการกำาจัดแมลงและสัตว์พาหะโดยใช้บริษัทเอกชนเข้ามา

ทำาการพ่นยา กำาจัดแมลงและสัตว์พาหะโดยใช้สารเคมีกำาจัดแมลง ชนิดที่ไม่มีการฟุ้ง

กระจายในพื้นที่เฉพาะส่วน ที่ไม่มีผลกระทบต่อตัวสัตว์ 2 ครั้ง/ปี
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ข้อมลูการเข้ารับบรกิาร

หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก

ศูนย์สัตว์ทดลอง      1 โครงการ

คณะสหเวชศาสตร์     1 โครงการ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา    1 โครงการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์   3 โครงการ

    รวม  6 โครงการ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    2 โครงการ

ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ   3 โครงการ

    รวม  5 โครงการ

จำ�นวนโครงก�รที่ใช้บริก�ร  
จำานวนโครงการที่ใช้บริการ 11 โครงการ

จำ�นวนสัตว์ทดลองที่ให้บริก�ร  
หนูเม้าส์ หนูแรท

ICR      23 ตัว

BALB/cMlac     39 ตัว

BALB/cMlac-nu    23 ตัว

LKY      49 ตัว

IL-17RBKO     32 ตัว

IL-17RBKO x LKY    34 ตัว

iFABP - IL25 tg     36 ตัว

    รวม 236 ตัว

Spraque-Dawley    18 ตัว

Wistar      60 ตัว

    รวม 78 ตัว
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การบรกิารโครงการบรกิารวชิาการ  

  ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

 ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้น นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่าง

ดีในการใช้สัตว์และต้องปฏิบัติต่อสัตว์อย่างถูกวิธีตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  อีกทั้ง

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำาให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง 

ต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ

อบรมให้ความรู้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลองอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์

ทดลองและงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุ ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการ

ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการให้บริการวิชาการ การให้บริการคำาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ความสอดคล้องกับพันธกิจ

 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสัตว์ทดลองและงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุ 

ให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการให้

บริการวิชาการ การให้บริการคำาปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง ให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   2.  เพื่อให้การบริการสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย งานทดสอบ งานสอน งานผลิตชีววัตถุและการให้

บริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

    3.  เพื่อให้บริการคำาปรึกษา  แนะนำาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง  

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แก่หน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย
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รปูแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม

 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง จัดการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์ทดลอง 

เป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์ทดลอง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองที่ผ่านมาดังนี้

ล�าดบั คร ัง้ท ี่ เรือ่ง วทิยากร
1 รุ่นที่ 1 การฝึกอบรมเทคนิคการปฎิบัติต่อสัตว์

ทดลอง และการผ่าชันสูตรซากสัตว์

ทดลอง (ภาคปฏิบัติ)

   คุณเอกรินทร์ กลิ่นคำาหอม  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 1/2558 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ 

(Ethical Principles and Guidelines 

for the Use of Animals for 

Scientific Purpose)”

   รศ.ดร.น.สพ. สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 2/2558 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการใน

สัตว์ทดลอง

   1. ดร.ประดน จาติกวนิช ที่ปรึกษา สำานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   2. ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำานักงาน

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) สำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   3. สพ.ญ.ดิศยา โลหะเวช หน่วยสัตว์ทดลอง บริษัท ไบโอเน็ท เอเชีย จำากัด

4 3/2558 หลักเกณฑ์การพิจารณา และการเขียน

ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นไปตามจรรยา

บรรณการใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์

   1. รศ.ดร.สพ.ญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

   2. รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำาจร คณะเภสัชศาสตร์

   3. อาจารย์ ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 4/2558 บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณการใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

   รศ.ดร.น.สพ.สีวบูรณ์  สิรีรัฐวงศ์ 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ตารางสรปุผูเ้ข้าร่วมการอบรมโครงการบรกิารวชิาการ ประจ�าปี พ.ศ.2558

ล�าดบั วนัท ีจ่ดัอบรม ผลการด�าเนนิงาน
เชงิปรมิาณ (KPI 30 คน)

จ�านวนผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

เชงิคุณภาพ (KPI 4.25)

ผลการประเมนิความพงึพอใจ

1 27 พฤศจิกายน 2557  19 คน 4.19

2 20 มกราคม 2558 70 คน 4.28

3 9 เมษายน 2558 50 คน 3.89

4 20 กรกฎาคม 2558 50 คน 4.27

5 13 ตุลาคม 2558 35 คน 4.72
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การบรกิารให้ค�าปรกึษา และดูแลให้ผูใ้ช้สัตว์ทดลอง

ปฎิบัติตาม จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ

ช่องทางการให้บรกิารค�าปรกึษา

1. ทางโทรศัพท์ 02-564-4444 ต่อ 7564

2. ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ข้ันตอนการข้อรับการพจิาณา 

ด้านจรรยาบรรณการวจัิยในสัตว์

 ผู้ที่ประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ 

มธ.  จะต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้  (อนึ่งโครงร่างที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะต้องไม่ดำาเนินการเก็บข้อมูลจนกว่าจะ

ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ)

1.  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเข้ารับการพิจารณาโครง

ร่างการวิจัยจากคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ 

มธ.  (ผู้ลงนามคือ คณบดี/ผู้อำานวยการ/เลขาฯ หรือผู้ที่ได้รับให้

ปฏิบัติราชการแทน)

2. แบบเสนอเข้ารับการพิจารณา  

จำานวน 5 ชุด 

3. เครื่องมือ (แบบสอบถาม, แบบบันทึกข้อมูล)

      3.1 กรณีเป็นนักศึกษา  ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 - รูปเล่มโครงร่างการวิจัยที่สอบผ่านเค้าโครงแล้ว 

 - แบบอนุมัติการการสอบโครงร่างการวิจัย

 - ประวัติที่ปรึกษาโครงการวิจัย

4. แบบข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับทุนจาก

หน่วยงานต่างๆ  (กรณีเป็นโครงร่างการวิจัยที่เสนอ

ขอรับทุนต่างๆ เช่น ขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มธ. 

ประเภททุนทั่วไป ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสถาบัน  หรือ

การยื่นขอรับทุนงบคลัง  หรือได้รับจัดสรรทุนจากหน่วย

งานอื่นๆ)

ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

การวิจัยในสัตว์ มธ.

ศูนย์สัตว์ทดลอง  มธ.ศูนย์รังสิต

ถึง คุณศรายุทธ นาคสุข

“โปรดจัดส่งมาที่”
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การบรกิารวัสดุและอุปกรณ์เล้ียงสัตว์ทดลอง
 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงและปฏิบัติกับสัตว์ทดลองที่ได้

มาตรฐานและทันสมัย ไว้คอยบริการสำาหรับนักวิจัยหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง 

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองมาตรฐาน

กรงเล้ียงหนูเม้าส์ กรงเล้ียงหนูแรท กรงเล้ียงหนูตะเภา กรงเล้ียงกระต่าย

กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อและชุดควบคุมระบบไหลเวียนภายในกรงสัตว์ทดลอง

กรงเล้ียงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อ ชดุควบคุมระบบไหลเวยีนภายใน

กรงสัตว์ทดลอง

กรงเล้ียงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อ 

พร้อมระบบควบคุมอากาศชนดิ

เคล่ือนย้ายได

Laminar Flow Cabinets

ตู้เปล่ียนถ่ายกรงสัตว์ทดลอง 

CS-5 

ตู้เปล่ียนถ่ายกรงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ  

BS-48
ตู้รองรับขยะจากกรงสัตว์ทดลอง 

DS-36
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ระบบล้างและฆ่าเชื้อ

เครือ่งรมควันด้วยแกส๊

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เครือ่งนึง่ค่าเชื้อแรงดันสูง 

ตู้ดูดไอสารเคมแีบบไร้ท่อ

เครือ่งล้างกรงอัตโนมัติ

อุปกรณ์วัดค่ามาตรฐานห้องเครื่องวัดค่าความดันห้องเลี้ยง เลี้ยงสัตว์ทดลอง

เครือ่งท�า/กรองน�้ารเีวร์ิสออสโมซิส ตู้แช่ซากสัตว์ทดลอง

อุปกรณ์เล้ียงสัตว์ทดลอง
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อุปกรณ์หัตถการ

ชดุถังแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ 
เขม็ป้อนสารส�าหรับ 

สัตว์ทดลอง
กรงจับบังคับหนูเม้าส์

ชดุอุปกรณ์ผา่ซากและเก็บ

ตัวอย่างอวัยวะ

กรงจับบังคับหนูแรทกรงจับบังคับกระต่ายชดุอุปกรณ์ติดเบอร์หูเครือ่งดมยาสลบ

อุปกรณ์วัดค่ามาตรฐานห้องเครื่องวัดค่าความดันห้องเลี้ยง เลี้ยงสัตว์ทดลอง

เครือ่งวัดอุณหภูมแิละความชื้นห้อง

เล้ียงสัตว์ทดลอง

เครือ่งวัดค่าความดันห้องเล้ียง

สัตว์ทดลอง

อุปกรณ์เล้ียงสัตว์ทดลอง
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การตรวจสอบคุณภาพ 

 ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานที่สำาหรับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้งานวิจัย งานทดสอบที่มีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงจำาเป็น

ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและป้องกันการปนเปื้อนติดเชื้อในระบบ ทางศูนย์ฯ มี

การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ก�รควบคุมท�งด�้นจุลชีพ (Microbiological Monitoring)

รายการ การป้องกนัการตดิเช ือ้ เกณฑ์ควบคุม วธิทีดสอบ
อาหารสัตว์ทดลอง Autoclaved

Pasteurized

Sterility test (-ve)

APC < 5,000 cfu./g

TCC < 3 MPN/g

Salmonella = not detected/ 25 g

Total Mold Count < 100 cfu./g

Steam sterilization indicator tape

Mesophilic aerobic plate count  

Enumeration of coliform 

Detection of Salmonella

Total Mold Count

นำ้าดื่มสัตว์ Autoclaved APC < 200 cfu./100 ml

Pseudomonas aeruginosa= 0

Membrane filter technique

Detection of Pseudomonas aerugi-

nosa

วัสดุรองนอน Autoclaved ปลอดเชื้อสมบูรณ์ Steam sterilization indicator tape

กรง จุก ขวดนำ้า  

ถาดรองกรง ถังอาหาร

Autoclaved ปลอดเชื้อสมบูรณ์ Steam sterilization indicator tape

Surface swab & Spread plate

RODAC Plate

อากาศในห้องเลี้ยง กรองอากาศด้วย 

Hepa filter

Settle plate < 5 cfu. /ft2 / min

Air Sample < 50 cfu. /m3

Settle plate technique/Air sample

อากาศในพื้นที่ส่วนสะอาด

และทางเดินส่วนสะอาด

กรองอากาศด้วย 

Hepa filter

Settle plate < 50 cfu. /ft2 / min Settle plate technique

อากาศส่วนสกปรก และ

ห้องนำ้า

กรองอากาศด้วย 

Hepa filter

Settle plate < 50 cfu. /ft2 / min Settle plate technique

พื้นห้อง ผนังห้อง  

เพดานห้อง

สารเคมีกำาจัดเชื้อโรค RODAC Plate < 5 cfu./plate RODAC Plate

สารเคมีกำาจัดเชื้อโรค ประสิทธิภาพของการกำาจัด

เชื้อ

>100% Effective Effective to reference bacteria

10 8 cfu S.aureus ATCC 6538

10 8 cfu E.coli  ATCC 25922

10 8 cfu P. aeruginosa ATCC 27853

เสื้อผ้า ล้างที่อุณหภูมิ (85o C 

นาน4 นาที)/Autoclaved

ปลอดเชื้อสมบูรณ์ Steam sterilization indicator tape

Surface swab & Spread plate

คน อาบนำ้า Surface swab & Spread plate
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ก�รควบคุมท�งด�้นจุลชีพ (Microbiological Monitoring)
 กลุ่มงานควบคุมคุณภาพ มีกำาหนดการตรวจควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านจุลชีพสำาหรับการเลี้ยง

และใช้สัตว์ ทุก 3 เดือน ได้แก่ อุปกรณ์การเลี้ยง อากาศ ผนังห้อง พื้นห้อง ประตู ชุดปฏิบัติงาน โดยวิธี settle 

plate โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 9 ห้องๆละอย่างน้อย 6 จุด ดังนี้

สถานที่ บรเิวณทีเ่กบ็ตวัอย่าง ผล (CFU) *เกณฑ์ความสะอาด สถานที่ บรเิวณทีเ่กบ็ตวัอย่าง ผล (CFU) *เกณฑ์ความสะอาด

ห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง 1

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

กลางห้อง

0

0

0

1

1

1

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องปฏิบัติ

การ 1

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

0

0

0

1

1

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง 2

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

3

2

0

0

0

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องปฏิบัติ

การ 2

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

1

0

0

0

0

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง 3

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

4

1

2

4

5

2

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเตรียม มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

0

0

1

0

0

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง 4

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

0

2

2

0

0

2

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องพัก

สตัว์ทดลอง

มุมซ้ายมือด้านบน

มุมขวามือด้านบน

ตำาแหน่งกลางด้านซ้าย

ตำาแหน่งกลางด้านขวา

มุมซ้ายมือด้านล่าง

มุมขวามือด้านล่าง

1

1

0

0

1

1

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง 5

ตำาแหน่งที่ 1

ตำาแหน่งที่ 2

ตำาแหน่งที่ 3

ตำาแหน่งที่ 4

ตำาแหน่งที่ 5

ตำาแหน่งที่ 6

0

1

2

2

0

1

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ห้องเลี้ยง

สตัว์ทดลอง 

5

(ต่อ)

ตำาแหน่งที่ 7

ตำาแหน่งที่ 8

ตำาแหน่งที่ 9

ตำาแหน่งที่ 10

ตำาแหน่งที่ 11

ตำาแหน่งที่ 12

1

2

3

0

0

0

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

** หมายเหต

 ดัชนีการปนเปื้อน 

เ ชื้ อ จุ ล ชี พ ใ น อ า ก า ศ  

(The index of microbial 

air contamination,IMA) 

แบ่งเป็น 5 classes

IMA value Class

0-5

6-25

26-50

51-75

>

ดมีาก

ดี

ปานกลาง

แย่

แย่มาก



ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Laboratory Anmimal Center Thammasat University

36

ก�รควบคุมคุณภ�พหอ้งปฏิบติัท�งด�้นก�ยภ�พ

 กลุ่มงานควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น เป็นประจำา เพื่อให้แน่ใจว่า

เป็นไปตามมาตรฐานข้อแนะนำาสำาหรับสำาหรับการดูแลและใช้สัตว์ทดลอง (Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animal, 8th edition, NRC, 2011)
Te

m
pe

ra
tu

re
Hu

m
id

ity
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การตรวจสอบทางวศิวกรรม

“ สภาวะแวดล้อม ”
 

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการก่อสร้าง

บนเนื้อที่ 870 ตารางเมตร ลักษณะภายนอกเป็นแบบอาคารปิด 

แบบชั้นเดียวเพื่อป้องกันสัตว์จากพาหะจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่

ภายในอาคาร โดยภายนอกและภายในได้มีการเคลือบสี Epoxy  

เพ่ือป้องกันเช้ือราและเพ่ือป้องกันรอยแตกของพนังอาคารและ

ภายในศูนย์สัตว์ทดลองได้มีการติดตั้งประตู สแตนเลส แบบมีซิลเพื่อ

รักษาระดับแรงดันระหว่างภายนอกและภายในศูนย์สัตว์ทดลองให้

อยู่ในระดับที่กำาหนดและเพื่อป้องกันแมลงจากภายนอก นอกจาก

นั้นทางศูนย์สัตว์ทดลองได้มีการใช้ระบบปรับอากาศท่ีสามารถ

ควบคุมสภาวะอากาศ (Halting Ventilation and Air condition, 

HVAC)c]และใช้เครื่องทำาระบบน้ำาเย็น (CHILLER )ส่งผ่านน้ำาเย็นไป

ยังชุดเติมอากาศบริสุทธิ์ (OAU 1-2) Oxygen Air Unit

“ นำา้ ”

 นำา้ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ผลิตจากกระบวนการ 

Reverse osmosis (RO) มีระบบการกรองน้ำาที่สามารถ

แยกโมเลกุลของน้ำาด่ืมบริสุทธิ์ออกจากสิ่งแปลกปลอม

อื่นที่ปนมาในน้ำาได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งเชื้อโดรมีขนาด 0.22 

ไมครอน (เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ ทั้งยังสามารถกรอง

สารเคมี สารพิษและยาปราบศัตรูพืชได้ถึง 96% แล้วนำาน้ำา

จากกระบวนการ Reverse osmosis (RO) ส่งไปยังห้อง

เตรียมอาหารเพื่อทารกรองด้วยเครื่อง กรองน้ำาสะอาดอีก

ครั้ง เพื่อความสะอาดปราศจากโรคให้แก่สัตว์ทดลอง และ

มีการตรวจคุณภาพน้ำาก่อนนำาไปให้สัตว์สัตว์ทดลองกินตาม

แผนการตรวจอย่างเคร่งครัด
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“ ชุดกรองอากาศ (Filter) ”
 

 ในการทำาให้อากาศสะอาดปราศจากเชื้อโรค

จำาเป็นต้องมีการติดตั้งชุดกรองอากาศเผื่อทำาหน้าที่กรอง

ฝุ่นละอองและเช้ือโรคและมีการกำาหนดชุดกรองอากาศไว้

ดังนี้คือ

 - ชุดกรองอากาศ หยาบ (Pre Filter) จะใช้กรองอากาศ

ของ   AAF จะมีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวทำา หน้าที่กรอง

แมลงและฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ และสามารถถอดล้างได้

 - ชุดกรองอากาศระดับกลาง (Medium Filter) ทางศูนย์

จะใช้กรองรูปตัว V แบบ 4 ช่องกรอบทำา  จากวัสดุพลาสติก

(กรองระดับกลาง) กรองอากาศได้การกรองมากกว่าหลาย

เท่าลด Pressure Drop EU=95%

 - อายุการใช้งานยาวนาน และค่าซ่อมบำารุงต่ำา

 - ลดการต้านทานและการไหลของลม ทำาให้ประหยัด

พลังงาน

 - ติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของทิศทางลม

 - ไม่มีวัสดุโลหะที่ทำาให้ตัวกรองเสียหาย

 - ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001

 
- สามารถใช้กับลมได้หลายชนิด สามารถใช้กับลมที่มีขนาด 

3000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อลมที่มีความ

สะอาดในระดับท่ีดีจะเข้ามาผ่านชุดให้ความเย็นเรียกว่า

แผงคอยล์เย็นเมื่อผ่านไป แล้วอากาศที่ได้จะมีความเย็น

จากน้ันอากาศจะต้องผ่านกระบวนการกรองขั้นสุดท้าย

เรียกว่า HEPA Filterชนิด V-Bank

 - กรองอากาศชนิดถุง ทางศูนย์สัตว์ทดลองมีการนำากรอง

อากาศชนิดถุงเข้ามาใช้กรองอากาศในตู้ Oau1-  Oau2 

โดยกรองอากาศชนิดนี้จะใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ (สีชมพู) 

ความสามารถในการกรอง 85% 

 - ประสิทธิภาพการกรองระดับกลางถึงสูง

 - ประสิทธิภาพการกรองสูง แต้มีความต้านทานต่ำา

 - มีขนาดหลากหลาย –มีแผ่น Gasket สามารถรองรับการ

รั่วได้

 - เชื่อมติดด้วยระบบ Ultrasonic 

 - ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบอากาศ สามารถใช้

ในระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ต้องการใน

ระดับปานกลาง เช่นห้องสะอาด Clean room

 - นอกจากนี้ จะมีกรองอากาศระดับสูงที่เรียกว่า (HEPA 

Filter) จะมีลักษณะของกรองหลายรูปแบบแต่ที่  ทาง

ศูนย์สัตว์ทดลองใช้จะเป็นแบบ V-Bank ชนิด 5 ช่อง วัสดุ

จะทำาด้วยเหล็กชุบกาวาไนซ์ เป็นฟิลเตอร์  กรองละเอียด 

99.97% เมื่ออากาศที่ผ่าน HEPA Filter แล้วสามารถนำา

ไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได
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 ทางศูนย์สัตว์ทดลองได้มีการคำานึงถึงระบบ

ระบายอากาศของทางศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อป้องกันมิ

ให้เชื้อโรคหลุดออไปสู ่ภายนอกจึงได้มีการติดตั้ง 

HEPA Filter ทางต้านลมที่จะระบายห้องเลี้ยงสัตว์

ออกสู่ภายนอกและเมื่อมีการติดตั้ง HEPA Filter 

แล้ว ก่อนลมจะออกสู่ภายนอกก็จะมีการกรองอีกชั้น

ด้วย Medium Filter เพื่อให้อากาศที่ออกสู่ภายนอก

เป็นอากาศที่สะอาด

 นอกจากนี้ ทางศูนย ์สั ตว ์ เอง ได ้มี การ

ปรับปรุงโดยการสร้างหลังคาโครงเหล็ก ปูด้วย เมทั

ล-ชีส  เพื่อป้องกันแดดและฝน และเพื่อป้องกันตู้เติม

อากาศ Oau 1 และ Oau 2 มิให้มีการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิเร็วเกินไปและเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ของโครงสร้าง และเพื่อประหยัดพลังงาน

“ เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า ”

 ทางศูนย์สัตว์ทดลองเองได้มีการติดตั้งเครื่อง

กำาเนิดไฟฟ้า HIMONISA (VOLVO) ขนาด 350 A สามารถ

สำารองไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าดับได้ 10 ชั่วโมง

“ เครื่องล้างกรง (Washer machine) ”

 ทางศูนย์สัตว์ทดลองได้มีการติดต้ังเครื่องล้างกรง

เพ่ิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการล้างกรงเพ่ือรองรับเม่ือมี

การเลี้ยงสัตว์ทดลองในปริมาณมากๆ
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การขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการก�ากับดูแลการเล้ียง

และใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์ (มคกส.) สพสว.วช.

 มาตรฐานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยง

และใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) เป็นมาตรฐานหนึ่งใน

มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งสำานักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ (สลช.) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน

พัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยศาสตร์ 

(สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำา

ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการดำาเนินงาน การเลี้ยงและใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและใช้เป็นหลัก

เกณฑ์ ในการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ

ประเทศ ทางศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มีการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

เพื่อให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการกำากับดูแลการ

เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทางศูนย์ฯ จึงได้ขอรับรองการตรวจประเมินใน

วันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยคณะกรรมการ 

ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยศาสตร์ (สพสว.) สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการตรวจประเมินประสบความ

สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยพบข้อบกพร่อง และข้อเสนอ

แนะให้ดำาเนินการแก้ไขเล็กน้อย ในเรื่องของการจัดการ

อบรมให้กับคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ 

รวมถึงจัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตาม

มาตรฐานที่กำาหนด ซึ่งทางศูนย์ฯ และคณะกรรมการฯได้

ดำาเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น และทางคณะกรรมการผู้ตรวจ

ประเมิน ได้มีมติรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำากับ

ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
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การตรวจสอบสถานทีเ่ล้ียงและใช้สัตว์เพือ่งานทางวทิยาศาสตร์
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) ศูนย์ฯ ได้กำาหนด

ให้มีการตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำาทุกเดือนโดย ผู้อำานวยการศูนย์ฯหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพร้อม

ทั้งรายงานผลการตรวจให้คณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทราบเป็นประจำาทุก

เดือน ในกรณีที่พบปัญหา กรรมการฯเข้าเยี่ยมตรวจสอบสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เสนอรายงานพร้อมแผนการแก้ไข

และกำาหนดระยะเวลาแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณาลงมติและเสนอสถาบันดำาเนินการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะ

เข้าเยี่ยมตรวจสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ฯ เป็นประจำา ปีละ 1 ครั้ง

เดอืน/ปี ท ีต่รวจ ผลการตรวจสอบสถานทีเ่ล ีย้งและใชส้ตัว์เพ ือ่งานทางวทิยาศาสตร์

21 ตุลาคม 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

30 พฤศจิกายน 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

28 ธันวาคม 2557 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

25 มกราคม 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

   1. ควรจัดหา Enrichment ให้เพียงพอกับจำานวนสัตว์ทดลองที่จำาเป็นต้องอยู่ตัวเดียว

   2. การกำาจัดก๊าซยาสลบออกจากบริเวณปฏิบัติงาน และก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง CO2 ควรจัดหา Fume Hood เพิ่มเติม

26 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

   1. ควรจัดหา Enrichment ให้เพียงพอกับจำานวนสัตว์ทดลองที่จำาเป็นต้องอยู่ตัวเดียว

   2. การกำาจัดก๊าซยาสลบออกจากบริเวณปฏิบัติงาน และก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง CO2 ควรจัดหา Fume Hood เพิ่มเติม

   3. ความเข้มแสงสว่างภายในห้องเลี้ยง 1 และ 2 เกินมาตรฐานที่กำาหนดควรดำาเนินการแก้ไข

30 มีนาคม 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

30 เมษายน 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

25 พฤษภาคม 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

30 มิถุนายน 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

31 กรกฎาคม 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

   1. ช่วงที่มีการพักสถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ ควรมีการยาแนวบริเวณฝ้าที่เริ่มมีรอยแตกร้าว เพื่อป้องกันการแตกเพิ่มมากขึ้น

3 กันยายน 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

   1. ควรปรับความเข้มของแสงสว่างให้เหมาะสมกับสัตว์ทดลอง โดยให้บริเวณหน้ากรงอยู่ในช่วงที่เหมาะสม คือ 130-325 lux

   2. จัดซื้อ Enrichment ให้เพียงพอกับสัตว์ทดลองที่ต้องอยู่ตัวเดียว

   3. จัดทำาโปรแกรมควบคุมสัตว์พาหะ (Pest Control) ให้ครอบคลุมทุกชนิด เช่น แมลงสาบ หนู เป็นต้น

   4. ดำาเนินการเขียนแผนรองรับภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้งบุคลากรและสัตว์ทดลอง

30 กันยายน 2558 สถานที่เลี้ยงและใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

   1. ควรเพิ่มเติมการติดฉลากแสดงวันหมดอายุให้กับอาหารและวัสดุรองนอนที่รับเข้าศูนย์ฯ

   2. โปรแกรมควบคุมสัตว์พาหะ ควรมีการเพิ่มเติมกับดักหนู และแมลงสาบในจุดที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องเก็บอาหารและวัสดุรองนอน และ

บริเวณล้างกรง

   3. ควรเพิ่มแผนรองรับภัยพิบัติให้ครอบคลุมถึงตัวสัตว์ทดลองด้วย 

   4. ควรควบคุมระดับความชื้นภายในห้องเก็บอาหารให้ตำ่ากว่า 70%
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน

โครงการอบรมอาชวีอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 ศูนย์สัตว์ทดลองได้จัดอบรมให้กับบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในหัวข้อ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำางาน เพื่อให้ผู้

ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เฉลิมชัย  

ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิยากร อีกทั้งยังตอบข้อ

สงสัยและให้คำาแนะนำาแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยจัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
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โครงการกิจกรรม 5 ส

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด

ให้มีโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ ฯ  บุคลากรจะมีระเบียบวินัย

มากขึ้น และตระหนักถึงผลเสียของความไม่เป็นระเบียบ

ในสถานที่ทำางาน อีกทั้งยังถูกกระตุ้นให้ปรับปรุงระดับ

ความสะอาดของสถานที่ทำางานให้ดีขึ้น และเพิ่มคุณภาพ

งานบริการให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 โครงการกิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

บริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่

ทำางานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำางาน เกิดความสะอาด

เรียบร้อยในสำานักงานและถูกสุขลักษณะ ทำาให้บุคคลา

กรหรือพนักงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่าง

เต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลากรหรือ

พนักงานต่อหน่วยงาน อีกทั้งเป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ เป็น

กิจกรรมที่ทำาแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน โครงการกิจกรรม 

5 ส คือแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำางานก่อให้

เกิดสภาพการทำางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย นำา

ไปสู่การเพิ่มผลผลิต ซึ่ง 5 ส. ประกอบด้วย

ส 1  =  สะสาง (SERI) คือ การนำาของที่ไม่ต้องการ 

และไม่จำาเป็นกำาจัดทิ้งไป

ส 2  = สะดวก (SEITON) คือ การจัดวางสิ่งของต่าง 

ๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ส 3  = สะอาด (SEISO) คือ การทำาความสะอาด 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำางาน

ส 4  = สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ สภาพหมดจด 

สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป

ส 5  = สร้างนิสัย (SHITSUKE) คือ การอบรม

ในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด
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การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
งานท�าบุญประจ�าปีศูนย์ฯ

ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานทำาบุญประจำาปี 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 ทั้งนี้

ได้เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจอันดีแก่ผู้

ปฏิบัติงาน โดยศูนย์ฯ กำาหนดการจัดงานทำาบุญประจำาปี เป็นประจำาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
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งานธรรมศาสตร์วชิาการ เพือ่ประชาชน

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน ”ธรรมศาสตร์วิชาการ เพื่อประชาชน” โดยมีเจ้า

หน้าที่ของศูนย์ฯ ไปแจกโปสเตอร์และโบว์ชัวร์ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักถึงภารกิจของศูนย์สัตว์ทดลอง
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การมาศึกษาดูงานศูนย์ฯ ของหน่วยงานต่างๆ
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำาอาจารย์จาก Research Institute of Microbial 

Disease (RIMD), Osaka University ประเทศญี่ปุ่น และคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย

มหิดล เข้าศึกษาดูงาน 

2. อาจารย์และนักวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวทช.) 

4. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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การศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ
ศึกษาดูงานสถานสัตว์ทดลองเพือ่การวจัิย มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ได้มีโครงการศึกษา

ดูงาน เรื่อง “ระบบการบริหาร

จัดการห้องปฏิบัติการ ห้องเลี้ยง

สัตว์ทดลองและสำานักงานเพื่อ

การพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน

สากล”

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558  

ณ  สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลา

กรศูนย์ฯ 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงเจตนารมณ์ของ ระบบการจัดการและบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการและ

ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล 

(AAALAC International)

ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มี

โครงการศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบการบริหารจัดการห้อง

ปฏิบัติการ ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและสำานักงานเพื่อการ

พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล”

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558  ณ  สถานสัตว์ทดลอง

เพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยมี

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงเจตนารมณ์ของ ระบบ

การจัดการและบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการและด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการ

ขอรับรองมาตรฐาน เอแลค อินเตอร์เนชั่นแนล 

(AAALAC International)
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การบรหิารบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลอง ให้มีความสามารถ และความชำานาญใน

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการดำาเนินงาน การเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์สำาหรับ

การเลี้ยงสัตว์ การจัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์ การดูแลระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสง เสียง และระบบ

การป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และสุขภาพ ของสัตว์ทดลอง ผู้เลี้ยง 

ผู้ดูแล และผู้ใช้สัตว์ทดลองเป็นสำาคัญ สิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์

ทดลองให้มีศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเข้าร่วม

อบรม ประชุมวิชาการ และ การศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำาความรู้และ

ทักษะมาใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

ล�าดบั เรือ่ง วนัท ี่ สถานที่ บุคลากร

1. อบรม  “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(Ethical Principles and Guidelines for the Use of 

Animals for Scientific Purpose)”

20 มกราคม 2558 ศูนย์สัตว์ทดลอง มธ. บุคลากรทั้งหมด

2. อบรม “InCites & SciVal : โปรแกรมวิเคราะห์สมรรถนะ

ด้านวิจัย”

30 มกราคม 2558 กองบริหารงานวิจัย ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

นพดล สุทธิรักษ์

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการใช้และวิเคราะห์ผล

ภาพด้วยเครื่อง PET/SPECT และ CT SCAN ในหนูทดลอง

17-20 กุมภาพันธ์2558 ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา 

มธ.

สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา 

4. โครงการอบรมแถลงข่าวพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

23 กุมภาพันธ์ 2558 สลช. วช. สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา

สุพรรณี พิกุลทอง

5. อบรมหลักสูตร 2; สถิติสำาหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล

25-27 กุมภาพันธ์ 2558 สลช. วช. ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

6. โครงการอบรม เรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ห้องปฏิบัติการวิจัย 

และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง” 

3 มีนาคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ มธ. สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

สุกัญญา ใหม่ซ้อน

สิริวรรณ ศรีวงศ์

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคณะ

กรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันและการ

ใช้งานระบบสำารวจและประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์

10-11มีนาคม 2558 สลช. วช. สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา

8. อบรม เรื่อง นำ้าบริสุทธิ์สำาหรับห้องปฏิบัติการ 31 มีนาคม 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

นพนันท์ โคตรสาอุประ

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง



รายงานประจำาปี 2558

ANNUAL
REPORT 2015

49

ล�าดบั เรือ่ง วนัท ี่ สถานที่ บุคลากร

9.  โครงการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ ในโครงการตามพระราชดำา

ริฯ

31 มีนาคม 2558 สวทช. ศรายุทธ นาคสุข

ขจรศักดิ์ สมสมัย

10. อบรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์และการจัดการในสัตว์ทดลอง

9 เมษายน 2558 ศูนย์สัตว์ทดลอง มธ. บุคลากรทั้งหมด

11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ไมโครปิเปตและการสอบ

เทียบในเบื้องต้น

29 เมษายน 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

สุกัญญา ใหม่ซ้อน

สิริวรรณ ศรีวงศ์

12. อบรม การบริหารจัดการและการดำาเนินงานความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

30 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคลากรทั้งหมด

13. อบรมหลักการและวิธีการปฏิบัติในการตรวจประเมิน

มาตรฐานคณะกรรมการกำากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของ

สถาบัน(มคกส.)

18 พฤษภาคม 2558 สพสว.วช.และศูนย์สัตว์ทดลอง 

มธ.

บุคลากรทั้งหมด

14. การประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

22 พฤษภาคม 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

สิริวรรณ ศรีวงศ์

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

15. อบรม เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุและโลหะสำาหรับงาน

วิจัย

29 พฤษภาคม 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

สิริวรรณ ศรีวงศ์

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

16. อบรมหลักสูตรการประกันคุณภาพผลการทดสอบทางจุล

ชีววิทยา

4 มิถุนายน 2558 ห้องปฏิบัติการกลาง สิริวรรณ ศรีวงศ์

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

17. โครงการฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ เพื่อการดำาเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

9 มิถุนายน 2558 กองการเจ้าหน้าที่ มธ. อมีนา คาหาปะนะ

18. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะ/หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์

ของ มธ. และ สวทช.

15 มิถุนายน 2558 สวทช. สุกัญญา ใหม่ซ้อน

สิริวรรณ ศรีวงศ์

ขจรศักดิ์ สมสมัย

19. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “พรบ.การอำานวยความสะดวกฯ” 16 มิถุนายน 2558 งานพัฒนาบุคลากร กจ.มธ. สุพรรณี พิกุลทอง

20. อบรม เรื่อง การกำาจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ณ 

ห้องประชุม 135 อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 1 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16-17 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

สุกัญญา ใหม่ซ้อน

สิริวรรณ ศรีวงศ์

21. โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23 มิถุนายน 2558 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรทั้งหมด
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ล�าดบั เรือ่ง วนัท ี่ สถานที่ บุคลากร

22. โครงการประชุมชี้แจง การตรวจประเมินคณะกรรมการ

กำากับดูแล

29 มิถุนายน 2558 สพสว.วช. ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

นพนันท์ โคตรสาอุประ

23. อบรม หลักเกณฑ์การพิจารณาและการเขียนข้อเสนอ

โครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นไป

ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

20 กรกฎาคม 2558 ศูนย์สัตว์ทดลอง มธ. บุคลากรทั้งหมด

24. โครงการอบรม เรื่อง “ข้อกำาหนด ISO/IEC 17025” 22-23 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วิจัยขั้นสูง มธ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา

สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

สิริวรรณ ศรีวงศ์

25. ประชุมวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2558

27-29 กรกฎาคม 2558 สพสว.วช. บุคลากรทั้งหมด

26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อกำาหนด ISO 

9001:2015”

17-18 สิงหาคม 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อ

การวิจัยชั้นสูง มธ.

อมีนา คาหาปะนะ

สิริวรรณ ศรีวงศ์

27. ศึกษาดูงาน โครงการ“ระบบการบริหารจัดการอาคาร ห้อง

ปฏิบัติการ ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและสำานักงานเพื่อการ

พัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล”

27-28 สิงหาคม 2558 สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

ขจรศักดิ์ สมสมัย

น.สพ. วีรยุทธ ยิ่งมีมา

สุพรรณี พิกุลทอง

28. สัมมนา โครงการ Knowledge bank project: Biotech 

for Inclusive Growth

31 สิงหาคม 2558 สำานักงานการค้าและเศรษฐกิจ

ไทย

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

29. งาน Thailand Lab 2015 9-11 กันยายน 2558 สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ขวัญฤทัย ชาวเมืองโขง

นพนันท์ โคตรสาอุประ

สิริวรรณ ศรีวงศ์

ขจรศักดิ์ สมสมัย

30. งานสัมมนา TALAS International Symposium and 

Workshop (the 9th TALAS Annual Training and 

Workshop)

9-11 กันยายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

31. โครงการอบรม เรื่อง "ทบทวนมาตรฐานคณะกรรมการกำากับ

ดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)"

14 กันยายน 2558 สลช. วช. สพ.ญ. ธัญญธร ยิ้มสู้

32. ครงการเรื่อง “อบรม IT” การใช้โปรแกรม Microsoft Word 

2010 อย่างมืออาชีพ

15 กันยายน 2558 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการ

ศึกษาและการพัฒนา (สปข.) มธ.

อมีนา คาหาปะนะ

ศรายุทธ นาคสุข

33. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนยุทธศาสตร์ มธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.

2560 - 2564)”

22-23 กันยายน 2558 กองแผนงาน มธ.ศูนย์รังสิต สุพรรณี พิกุลทอง

34. โครงการเรื่อง “อบรม IT” การพัฒนางานด้วยโปรแกรม 

CodeOnTime

23-24 กันยายน 2558 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการ

ศึกษาและการพัฒนา (สปข.) มธ.

อมีนา คาหาปะนะ
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การบรหิารงบประมาณและการเงิน
งบประมาณศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนประจำาปี พ.ศ. 2558

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย (งบพิเศษ)

หมวด/รายการ ได้รับจัดสรรประจำาปี 2558 เพิ่มเติมระหว่างปีครั้งที่ 1

งบดำาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค (งบรายจ่ายประจำา)

330,610.00

103,731.00

65,035.00

624.00

41,500.00

134,350.00

272,900.00

3,200.00

งบลงทุน

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื่องวัดความเร็วลม

ครุภัณฑ์สำานักงาน

กล้องวิดีโอ

เครื่องอบผ้า

16,050.00

40,000.00

32,000.00

เงินงบประมาณจากงบพิเศษ มธ.58 เงินสำารองจ่าย งบรายจ่ายอื่น สำานักงานอธิการบดี

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์เร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ (รายการ ตู้ดูดควันและไอ

ระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อชนิดปรับรูปแบบการกรองได้)

370,000.00

รวบงบดำาเนินงาน

รวมงบลงทุน

รวม

500,000.00

370,000.00

870,000.00

451,950.00

88,050.00

540,000.00

รวมได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 1,410,000.00

รายรับ

รายการ จำานวนเงิน

ค่าบริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง 238,600.00

ค่าบริการอุปกรณ์สารเคมี 12,855.00

ค่าบริการกำาจัดซาก 833.00

รวม 252,288.00

รายจ่าย

รายการ จำานวนเงิน

ค่าตอบแทน 265,330.00

ค่าใช้สอย 238,028.79

ค่าวัสดุ 337,849.64

ค่าสาธารณูปโภค (งบรายจ่ายประจำา) 3,753.00

ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 458,041.25

รวมรายจ่าย 1,403,002.68

ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น
1,410,000.00

งบประมาณคงเหลือ 6,997.32
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ด้านครภัุณฑ์ ด้านงบประมาณในการด�าเนนิงาน

ปัญหาอุปสรรค

 เนื่องจากศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ให้บริการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองภายใต้

สภาวะแวดล้อมท่ีมีการควบคุมระบบอากาศอย่างเข้ม

งวด จึงต้องมีการเฝ้าระวังและควบคุมความสะอาดของ

ระบบสิ่งแวดล้อมทางด้านจุลชีพภายในระบบการเลี้ยง

สัตว์ทดลอง ซึ่งต้องมีครุภัณฑ์และวัสดุทางวิทยาศาสตร์

เพื่อรองรับงานดังกล่าว รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ด้าน

การเล้ียงและใช้สัตว์ทดลองท่ีนำามาใช้งานให้มีปริมาณ

เพียงพอสำาหรับรองรับงานวิจัยท่ีมีการขยายตัวข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง และสามารถผลัดเปลี่ยนครุภัณฑ์ และวัสดุเพื่อ

นำาไปทำาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเครื่องมือและ

วัสดุต่างๆ ที่นำามาใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติ

เหมาะสม สามารถป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ และสารพิษที่เกิดจาก

การเลี้ยงและใช้สัตว์ไปสู่คน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป โดย

ครุภัณฑ์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีค่าดูแลบำารุงรักษาค่อน

ข้างสูงทำาให้ต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้เป็นจำานวนมาก

ข้อเสนอแนะ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนงบ

ประมาณด้านครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์โดยพิจารณาและ

จัดสรรตามแผนที่หน่วยงานเสนอ ทั้งด้านการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่จำาเป็น และการดูแล

บำารุงรักษาครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถให้บริการและ

รองรับการผลิตผลงานของ นักวิจัย และบุคลากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัญหาอุปสรรค

 ภายใต้ระบบการเล้ียงและใช้สัตว์ท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล ต้องมีการบำารุง

รักษา และซ่อมแซม อย่างต่อเนื่อง โดยต้องสามารถ 

ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  ความเข้มแสง ความ

ดัน และการถ่ายเทอากาศ ของห้องเลี้ยงสัตว์ ให้ได้คงที่

ตามมาตรฐานที่กำาหนด รวมถึงมีการควบคุมป้องกันการ

ติดเช้ือและป้องกันสัตว์พาหะเข้าสู่ภายในอาคารอย่างเข้ม

งวด มีการ ดูแลบำารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

ควบคุมงานระบบ มีการดูแล เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสำารอง 

(Generator) อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อป้องกันการล้มเหลว

ของงานระบบ (System Operation) มีการเปลี่ยนวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาการใช้งาน เพื่อให้การดำาเนิน

งาน และการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงการบริหารจัดการและการดำาเนินงานในหน่วยงาน  

ดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องดำาเนินการเป็นจำานวนมาก 

และจำาเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำาเนิน

งานอย่าง เพียงพอ เพื่อให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาจัดสรรงบ

ประมาณดำาเนินงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตาม

หลักธรรมาภิบาล และเหมาะสมกับการลักษณะการดำา

เนินงานของหน่วยงานเพ่ือให้มีงบประมาณในการปฏิบัติ

งาน เพียงพอสามารถดำาเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
อัตราค่าบรกิาร

อัตราค่าบริการ เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง รวมค่าอาหารและวัสดุรองนอน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ/ตัว/วัน 

เริ่มวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานภายนอก

หนูเม้าส์ (1) 3.00   บาท 6.00   บาท

หนูเม้าส์ (2) 17.00  บาท 34.00  บาท

หนูแฮมเตอร์ (1) 3.00   บาท 6.00  บาท

หนูแฮมเตอร์ (2) 17.00  บาท 34.00 บาท

หนูแรท (1) 6.00  บาท 12.00  บาท

หนูแรท (2) 20.00  บาท 40.00  บาท

หนูตะเภา (1) 8.00  บาท 16.00  บาท

หนูตะเภา (2) 18.00  บาท 36.00  บาท

กระต่าย (1) 19.00   บาท 38.00  บาท

หมายเหตุ.-

1.  หนูเม้าส์ (1)      หมายถึง หนูเม้าส์ที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลอง

2. หนูเม้าส์ (2)       หมายถึง หนูเม้าส์ที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลองพร้อมเครื่องควบคุมอากาศเข้าออก(IVC)

3. หนูแฮมเตอร์ (1)  หมายถึง หนูแฮมเตอร์ที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลอง

4. หนูแฮมเตอร์ (2)  หมายถึง หนูแฮมเตอร์ที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลองพร้อมเครื่องควบคุมอากาศเข้าออก(IVC)

5. หนูแรท (1)        หมายถึง หนูแรทที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลอง

6. หนูแรท (2)        หมายถึง หนูแรทที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลองพร้อมเครื่องควบคุมอากาศเข้าออก(IVC)

7. หนูตะเภา (1)     หมายถึง หนูตะเภาที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลอง

8. หนูตะเภา (2)     หมายถึง หนูตะเภาที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลองพร้อมเครื่องควบคุมอากาศเข้าออก(IVC)

9. กระต่าย (1)       หมายถึง หนูเม้าส์ที่เลี้ยงในกรงสัตว์ทดลอง
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อัตราค่าบริการอุปกรณ์และสารเคมี

รายการ ราคา/หน่วย

ยาสลบ Isoflurane 12 บาท/มิลลิลิตร หรือ 

3,000 บาท/ขวด (250 มิลลิลิตร)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำาหรับการการุณยฆาต

- หนูเมาส์/แฮมเตอร์

- หนูแรท

- หนูตะเภา

- กระต่าย

5 บาท/ตัว

10 บาท/ตัว

15 บาท/ตัว

50 บาท/ตัว

ค่าอุปกรณ์และสารเคมีสำาหรับการฝึกอบรมเทคนิค

การปฏิบัติต่อสัตว์ (ในหนูเมาส์หรือหนูแรท)

250 บาท/คน

อัตราค่าบริการกำาจัดซาก

ชนิดสัตว์ทดลอง ราคา/ตัว

หนูเมาส์/แฮมเตอร์ 5 บาท

หนูแรท 18 บาท

หนูตะเภา 30 บาท

กระต่าย

- นำ้าหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม

- นำ้าหนักเกิน 3 กิโลกรัม

90 บาท

150 บาท
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แผน่พับศูนย์สัตว์ทดลอง 

ม.ธรรมศาสตร์
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์



2015

“คว�มถกูต้อง และ 

คว�มน่�เช่ือถือ”
ของงานวิจัย ย่อมมาจากสัตว์

ทดลองที่มี ความเป็นอยู่ที่ดี

และมีการจัดการที่ได้มาตราฐาน



facebook:   ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LACTU official

WWW:        http://lac.tu.ac.th

โทร.            02-5644440-44 ต่อ 7560-7564

ติดต่อ:         99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121


