
การให้บริการศูนยส์ัตว์ทดลองฯ 

โดย 

สพ.ญ.นิชาภา  แสนสุรินทร ์
หัวหน้าฝ่ายการเลี้ยงและบริการสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ 

 



 

วิสัยทัศน ์
เป็นศูนย์สัตว์ทดลองชั้นน า ในการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล 
  

พันธกิจ 
1. ให้บริการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล  
2. สนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งในภาครัฐและ

เอกชน  
3. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
4. สนับสนุนนักวิจัยให้มีการใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ

การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
5. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสัตว์ทดลองตามมาตรฐานสากล 
6. เป็นองค์กรที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้

สัตว์ทดลอง 



การให้บริการ 

• จัดหาสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย 

• จัดหาสัตว์ทดลองเพื่องานการเรียนการสอน 

                             

นักวิจัยสั่งซื้อสัตว์เพื่อปฏิบัติการวิจัยหรือ
จัดการเรียนการสอนภายนอกศูนย์ฯ 



การให้บริการ 

• จัดหาและเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง                                                   
 
 
 
 
 
 

• จัดหาชีววัตถุ 
              

เลี้ยงภายในศูนย์ฯ 

นักวิจัยน าไปใช้งาน
ภายนอกศูนย์ฯ  



การให้บริการ 
• ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการสัตว์ทดลองแก่นักวิจัย 

 

 

                                                                                     

• จ าหน่ายอาหารสัตว์ทดลองและวัสดุรองนอน 

 



ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ 
1.ขอรับการปรึกษาเกี่ยวกับโครงการวิจัย รูปแบบการเลี้ยงดูแลสัตว์ เครื่องมือที่มีให้บริการ

ข้อก าหนดของศูนย์สัตว์ทดลองฯและตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ส าหรับปฏิบัติการวิจัย
นั้นๆ  

     - เนื่องจากบางโครงการฯ มีการน าเครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์ที่อาจมีผลต่อโครงสร้างและ
ระบบ รวมทั้งอาจมีผลกระทบต่อโครงการวิจัยอื่นๆเข้ามาใช้งานภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ จึง
ควรมีการศึกษาข้อมูลและสอบถามผู้ดูแลพ้ืนที่ 

2.ยื่นเอกสารขอรับรองจรรยาบรรณ 
     - กรอกแบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ส าหรับงานสอน 

งานวิจัย งานทดสอบและงานผลิตชีววัตถุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ครบถ้วน 
     - โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมีเลขที่โครงการที่ออกโดยคณะ

กรรมการฯ จึงจะสามารถติดต่อสั่งซื้อสัตว์เพื่อเลี้ยงดูแลในศูนย์สัตว์ทดลองฯได้ 
3.สั่งซื้อสัตว์ทดลอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อให้ครบถ้วน 
     - ในการสั่งซื้อสัตว์ทดลองนั้นจะยึดถือเอกสารใบสั่งซื้อเป็นส าคัญ นักวิจัยควรตรวจสอบชนิด 

สายพันธุ์และจ านวนสัตว์ให้ถูกต้อง รวมทั้งลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการฯ / อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และวันที่สั่งซื้อให้ครบถ้วนทุกช่อง  

 
 

  
      
      

 
 

     
 



ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ 

4. นัดวันที่และเวลาในการเข้าอบรมและดูวีดีทัศน์การเข้าใช้พื้นที่ โดยแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ที่
เข้าอบรมที่ฝ่ายอ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองฯ 

     - ผู้ที่เข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนที่มีชื่อในโครงการฯต้องผา่นการอบรมก่อนจึงอนุญาตให้เข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 

     - กรณีผู้ไม่มีรายชื่อในโครงการฯแต่ถูกมอบหมายให้เข้าปฏิบัติการกับสัตว์หรือปฏิบัติการวิจัยใน
พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ต้องมีบันทึกข้อความขอเพิ่มรายชื่อนักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยผู้เข้าปฏิบัติการกับ
สัตว์ในโครงการนั้น และผ่านการอบรมและดูวีดีทัศน์การเข้าใช้พื้นที่ก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้า
พื้นที่ได ้

5. เข้าอบรมและดูวีดีทัศน์การเข้าใช้พื้นที่ และกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติคีย์การ์ด 
     - เมื่อผ่านการอบรมจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับคีย์การ์ด 1 คน/1ใบ 
     - รับแบบฟอร์มแจ้งแผนการทดลอง เพื่อให้นักวิจัยน าไปกรอกรายละเอียดส่งที่ฝ่ายการเลี้ยง

และบริการฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลองฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติการวิจัยอย่างน้อย 3 วันท าการ   



ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ 

6.ถ่ายรูปเพื่อติดบอร์ดแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ 

7.สามารถเข้าใช้บริการในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ได้ 

     - เมื่อผ่านการอบรมและได้รับคีย์การ์ดสามารถเข้าพื้นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อปฏิบัติการกับสัตว์ได้ใน
เวลาราชการ กรณีขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ
อนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

     - กรณียังไม่เคยเข้าปฏิบัติการวิจัยภายในศูนย์ฯ การเข้าพื้นที่ครั้งแรกให้ติดต่อเจ้าหน้าที่พาเข้า
พื้นที่โดยนัดวัน เวลา ล่วงหน้า 

     - ประสานงานกับฝ่ายการเลี้ยงและบริการเพื่อแจ้งวันเวลาการน าอุปกรณ์เข้าพื้นที่และท าความ
เข้าใจในกรณีการให้น้ าและอาหารที่พิเศษไปจากแบบปกติ 

 

 



 



 
ติดต่อศูนย์สัตว์ทดลองฯ เพื่อสั่งซื้อสัตว์ทดลอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สั่งซื้อสัตว์ทดลองโดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 





ลักษณะการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ABSL-1  

เลี้ยงสัตว์ในกรงแบบ 
Shoes box cage 



กรง IVC ( Individual ventilated cage ) 

การเลี้ยงสัตว์ SPF และ Inbredในพื้นที่ ABSL-1 



 

การเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ ในกรง IVC 
ภายในพื้นที่ ABSL-3 



 
กรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุรายละเอียดต้องการให้เลี้ยงแบบใด ? 

 
 

- แบบปกติ 
- แบบพิเศษ 



 

เลี้ยงแบบปกติ 

อาหารพาสเจอร์ไรส์จากโรงงาน 

น้ า RO เติมคลอรีน 3-4 ppm. 



  
 
 
 
  

มีตะแกรงส าหรับหนู 
หลังผ่าตัดหรือหนูเบาหวาน 



มีการใช้กรงMetabolic cage 
เพ่ือเก็บปัสสาวะและมูลสัตว์ 



 

มีการให้อาหารพิเศษ
ที่นักวิจัยผลิตเอง 



 

มีการให้น้ าพิเศษที่ผสม
สารที่นักวิจัยต้องการ

ทดสอบ 



 

มีตู้เย็นส าหรับเก็บอาหารพเิศษ 



สิ่งที่ควรทราบเพื่อการวางแผนในการสั่งซื้อสัตว์ทดลอง 

• สัตว์ถูกขนส่งโดยรถขนส่งสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ ม.มหิดล  ทุกวันพฤหัสบดี  

• ถึงศูนย์สัตว์ทดลองฯ เวลาประมาณ 15.00 น.-15.30 น. 

• ควรมีการพักสัตว์ก่อนปฏิบัติการวิจัยอย่างน้อย 5-7 วัน 

• หากต้องการได้สัตว์ทดลองครบถ้วน ทั้งจ านวน, เพศและสาย
พันธุ์ ควรสั่งสัตว์ทดลองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 



รถขนส่งสัตว์จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมาถึงศูนย์สัตว์ทดลองฯ 
มีการจัดการกับสัตว์ที่มาถึง 2 กรณี คือ 
1. กรณีนักวิจัยรับสัตว์ไปเลี้ยงเพื่อท าวิจัย
ภายนอกศูนย์สัตว์ทดลองฯ นักวิจัยจะต้อง
ท าการตรวจสอบสุขภาพด้วยตนเองทันที
ที่สัตว์ถึงสถานที่เลี้ยงหากพบความ
ผิดปกติให้แจ้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ด้วยตนเอง 
2. กรณีปฏิบัติการวิจัยในศูนย์สัตว์ทดลอง
ฯ สัตว์จะถูกส่งเข้าห้องรับสัตว์โดยมีสัตว
แพทย์ตรวจรับและตรวจสุขภาพโดย
ละเอียด เม่ือพบความผิดปกติ ศูนย์
สัตว์ทดลองฯจะประสานงานไปยังศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติโดยตรง 
 



สัตว์ทดลองที่ปฏิบัติการวิจัยภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ 

มีการตรวจสุขภาพ
โดยสัตวแพทย ์



มีการตรวจความผิดปกติโดยละเอียด 



มีการตรวจความผิดปกติโดยละเอียด 



เมื่อพบความผิดปกติ สัตวแพทย์จะแจ้งไปยังศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติทันท ี



เมื่อสัตว์ถูกเลี้ยงดูแลภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ 

• พนักงานเลี้ยงสัตว์ เป็นผู้เลี้ยงดูแล ให้น้้า, อาหาร, เปลี่ยนวัสดุรองนอน
,สังเกตอาการสัตว์และท้าความสะอาดด้วยน้้ายาฆ่าเช้ือโรค 

 

 

 

 

 



• สัตวแพทย์ สังเกตอาการสัตว,์ ดูแลสุขภาพสัตว,์ ควบคุมป้องกันการติด
เชื้อ, ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและก้ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติการภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯถูกต้องตามหลักจริยธรรม 

 

 



นักวิทยาศาสตร์ เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมห้องเล้ียงสัตว์, 
ฝึกอบรมปฏิบัติการกับสัตว์ , สนับสนุนการท้างานของสัตวแพทย์และนักวิจัย 



 

ให้บริการฝึก
ปฏิบัติการกับสัตว ์



ให้บริการฝึก
ปฏิบัติการกับสัตว ์



 
นักวิจัย ปฏิบัติการกับสัตว์ตามหลักจริยธรรมและตามขั้นตอนที่ขออนุมัติจริยธรรมและ SOP ของ
ศูนย์ฯ กรณีต้องมีการปฏิบัติการ,การชั่งน้้าหนักสัตว์,การชั่งน้้าหนักน้้าและอาหารก่อนให้แก่สัตว์ 
หรือการให้น้้าและอาหารนอกเหนือเวลาปกติของศูนย์ฯ นักวิจัยต้องด้าเนินการด้วยตัวเอง 

 



  
นักวิจัยเป็นผู้

ปฏิบัติการวิจัย
ด้วยตัวเอง 



การยืมอุปกรณ์ใช้ภายในศูนย์สัตว์ทดลองฯ 

ต้องกรอก
แบบฟอร์ม
ให้ครบถ้วน 



การให้บริการยืมอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกจากการเลี้ยงดูแลสัตว ์

ยืมอุปกรณ์ใช้ภายเฉพาะภายในศูนย์ฯเทา่นั้น 



เครื่องมือที่ให้บริการแก่นักวิจัย 
กล้องจุลทรรศน์ 3 

ตาพร้อมชุด
ถ่ายภาพ 

เครื่องเอ็กซเรย์
ดิจิตอล 



ให้บริการยาสลบ
โดยคิดค่าใช้จ่าย
ตามปริมาณที่ใช้ 

ให้บริการเครื่องการุณยฆาตด้วย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 



เวชภัณฑ์ส าหรับสัตวแพทย์ดูแลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นในสัตว์ทดลอง 



 

ขอบคุณค่ะ 


