
 

    

  

 (แบบ จยสท.หลักสูตรรายวิชา ) เริ่มใช 1/09/60 1 

แบบฟอรมการขอรับการพิจารณาอนุมัติใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

สําหรับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือรายวิชาท่ีขอใชสัตว 

ช่ือวิชา 

(ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………….……… 

รหัสรายวิชา...............................................................................จํานวนหนวยกิต ………………………………………………… 

หลักสูตร..................................................................................................................................................................... 

คณะ/ภาควิชาท่ีรับผิดชอบ..........................................................................................................................................  
 

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูใชสัตว 

2.1 ผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีขอใชสัตว 
ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย) …………………………………………………………………………..……………………………..… 

(ภาษาอังกฤษ) ……………………..…………….………………………………………………….……….……… 
เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว ............................................ 

สถานท่ีติดตอ(ภาษาไทย) ……………………………………………………………..………………………………………….……. 

(ภาษาอังกฤษ) ………………………….……………..………….………………..……………………….………… 

โทรศัพท/โทรสาร……………....................................................อีเมล……………..………………………… 

 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………………………...... 

 ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 
 

2.2 ผูรวมสอนท่ีปฏิบัติการกับสัตว (สามารถเพ่ิม/ลดตามจํานวนผูรวมสอน) 

2.2.1 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………  ตําแหนง……………...……….…………………....... 

เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว............................................ 

สถานท่ีทํางาน…………………………….……………………………………………………...………………………..…..… 

โทรศัพท………………….……………………………………   อีเมล…………………..……….…..……….…...……..…. 

 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………….…….…….……………...... 

 ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

2.2.2 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ตําแหนง……………..…………………………...... 

เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว ............................................ 

สถานท่ีทํางาน…………………………….……………………………………………………...……………………..…..…… 

โทรศัพท………………….……………………………………   อีเมล…………………..…….……..……….…...……..…. 

สําหรับเจาหนาท่ี 

เลขท่ี.................................... 

“แบบฟอรม คส.มข.สําหรับรายวิชา เร่ิมใช  1ตุลาคม 2562” 
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 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………….….……….……………...... 

  ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

2.2.3 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ตําแหนง……………..…………………………....... 

เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว ............................................ 

สถานท่ีทํางาน…………………………….……………………………………………………...…….………………..…..…… 

โทรศัพท………………….……………………………………   อีเมล…………………..………….....……….…...……..…. 

 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………………………………………...... 

 ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 
 

2.3 เจาหนาท่ีหรือผูชวยวิจัยท่ีปฏิบัติการกับสัตว(สามารถเพ่ิม/ลดตามจํานวนผูเก่ียวของ) 

2.3.1 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………  ตําแหนง……………...……….……….…………....... 

เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว ............................................ 

สถานท่ีทํางาน…………………………….……………………………………………………...………………………..…..…… 

โทรศัพท………………….……………………………………   อีเมล…………………..……………...……….…...……..…. 

 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………………..……….……………...... 

 ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 

2.3.2 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………ตําแหนง……………..…………………….……...... 

เลขท่ีใบอนุญาตการใชสัตว ............................................ 

สถานท่ีทํางาน…………………………….…………………………………………………….....……………………..…..…… 

โทรศัพท………………….…………………………………   อีเมล………………………………..…………..….….……..…. 

 ผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง เม่ือ (ระบุ)………………….…………………………...... 

 ไมเคยผานการอบรมจรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง 
 

  

3. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับรายวิชา 

3.1 ลักษณะรายวิชา 

 เนื้อหารายวิชา (Course Description)...................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

3.2 ระยะเวลาดําเนินการตามแบบประมวลรายวิชา (Course syllabus) โปรดแนบแผนการสอน 

ภาคการศึกษา..................................ปการศึกษา............................ 

    วันเริ่มตน.........................................วันสิ้นสุด................................ 
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3.3 วัตถุประสงครายวิชา 

3.3.1 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………..……… 

3.3.2 …………………………………………………………………….…………………………………………………....………….….. 

  

3.4 สารหรือชีววัตถุท่ีนํามาใชกับสัตวและผลกระทบท่ีมีตอสัตว(ระบุท้ังหมดท่ีใชในรายวิชา โดยระบุแยกตามบท/

ปฏิบัติการในรูปแบบตาราง) 

ปฏิบัติการท่ี 

(วัน/เดือน/ป) 
สารท่ีใช 

ระบุแหลงท่ีมา/

ย่ีหอ 

ช่ือสารหรือชีววัตถุ/

ปริมาณท่ีนาํมาใช 

เซลลเนื้อเย่ือหรืออวัยวะ 

ท่ีอาจไดรับอันตราย 

  

 
   

     

     

     

 

 

3.5 การใหยา/สารเคมี/เชื้อโรค/สารติดเชื้อ/สารรังสีหรือสิ่งแปลกปลอม ในกรณีท่ีเปนพิษหรือวัตถุอันตรายแก

สัตวทดลอง มีโอกาสท่ีจะสามารถแพรกระจายถึงคน สัตวอ่ืน และสิ่งแวดลอมไดหรือไม  

 ได (ตอบคําถามขางลาง 3.5.1 และ 3.5.2)   ไมได (ขามไปขอ 4) 
 

3.5.1 กรณีมีผลแพรกระจาย ใหระบุรายละเอียดขอควรระมัดระวังและวิธีการปองกันการแพรกระจายของ

สารพิษหรือเชื้อท่ีทําการศึกษาท่ีอาจมีตอสัตวทดลอง ตอผูดูแลสัตว  และตอสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถานท่ี

เลี้ยงสัตวทดลองรวมถึงตองเลี้ยงดูสัตวเปนกรณีพิเศษอยางไรจึงจะไมเกิดการแพรกระจายพรอมท้ังอธิบายวิธีการ

ปองกันรักษาความปลอดภัยของบุคลากรในการใชสารดังกลาว(กรุณาแนบเอกสารอางอิงถึงระดับความอันตราย

รวมท้ัง Standard Operating Procedure: SOP) 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………............................................................ 
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3.5.2 ระบุวิธีการกําจัดสารพิษ/วัตถุอันตราย/เชื้อโรค และการปฏิบัติกับซากสัตวหรือวัสดุอุปกรณในการ

เลี้ยงสัตวอยางไรเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

 

4.เหตุผลท่ีตองใชสัตว 

4.1 มีวิธีการอ่ืนท่ีอาจนํามาใชแทนสัตวไดหรือไมใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงไมใชวิธีการอ่ืนดังกลาวมาใชแทนสัตว

(Replacement) 

………………………………………………………………………………………………..…………............................................................ 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………............................................................ 

4.2 หากมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองใชสัตวทดลองและไมสามารถใชวิธีการอ่ืนทดแทน ทานมีวิธีการหรือ

แนวทางปฏิบัติในการลดจํานวนสัตวทดลองใหนอยท่ีสุดอยางไร(Reduction) 

………………………………………………………………………………………………..…………............................................................ 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………............................................................ 

4.3 ทานมีวิธีในการปฏิบัติกับสัตวทดลองอยางไร เพ่ือใหสัตวมีความเจ็บปวดนอยท่ีสุด(Refinement) 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4 กรณีท่ีจําเปนตองใชสัตวปาใหเหตุผลดวยวาทําไมจึงใชสัตวทดลองหรือสัตวอ่ืนแทนไมได 

………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. สัตวทดลองท่ีใชในการเรียนการสอน (หากใชสัตวทดลองหลายชนิดใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการในรูปแบบ

ตาราง) 

5.1 ชนิดของสัตวทดลองท่ีใช 

หนูเมาส / Mouse   หนูแรท / Rat  หนูแฮมสเตอร/ Hamster 

หนูตะเภา / Guinea Pig  กระตาย / Rabbit อ่ืนๆ(ระบุ)...........…………  

5.2 สายพันธุ  
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Outbred stock ชื่อสายพันธุ ……………….. Inbred strain ชื่อสายพันธุ ………………… 

Mutant ชือ่สายพันธุ..................................Transgenic  Knockout 

Hybrids ระหวางสายพันธุกับสายพันธุ……………………อ่ืนๆ(ระบุ)...........………… 

5.3 เพศ   ผู   เมีย 

5.4 อายุ……..…………………สัปดาห/เดือน/วัน 

5.5 น้ําหนัก……………………กรัม/กิโลกรัม 

5.6 ระยะเวลาท่ีใชสัตวทดลองตั้งแต(วัน/เดือน/ป)…………………………………สิ้นสุด (วัน/เดือน/ป)…………………… 

รวมระยะเวลา.............................วัน/เดือน/ป 

5.7 จํานวนท่ีใชตลอดโครงการ ……………..............ตัว 

 

6. ระเบียบวิธกีารปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับสัตวทดลอง (ใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการในรูปแบบตารางพรอมแนบ

หนังสือคูมือปฏิบัติการ) 

6.1 สัตวทดลองท่ีใช การแบงกลุม การดําเนินการปฏิบัติการกับสัตว (ระบุรายละเอียดใหครบถวนหาก

ซับซอนแสดงตารางแจกแจงรายละเอียด) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

6.2 ระบุข้ันตอนและวิธีการทดลองโดยละเอียด เชนการสลบสัตว การผาตัดการปฏิบัติกอน-หลังการผาตัด 

การเลี้ยงสัตวและการดูแลสัตวทดลองตลอดการทดลอง เปนตน หากซับซอนโปรดเขียน Flow chart ประกอบดวย  

*** กรณีท่ีมีการผาตัดตองบอกเทคนิคปลอดเชื้อ ระบุลักษณะของการผาตัด Minor/Major Surgery/Survival/Non Survival 

Surgery/Single/Multiple Surgery จุดท่ีผาตัด วิธีผาตัด เย็บแผลชื่อยาและขนาดของยาสลบถามี และมีมาตรการ

การบรรเทาการเจ็บปวดอยางไร เชน  ใหยาสลบ, ยาแกปวด  โดยระบุชื่อยาและขนาดท่ีให  

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. แหลงผลิตสัตว (Animal Resources) (หากใชสัตวทดลองหลายชนิดใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการใน

รูปแบบตาราง) 

7.1 แหลงท่ีมาของสัตว  

เพาะขยายพันธุข้ึนใชเองในหนวยงานคณะหรือสถาบัน (ระบุท่ีมา…………………….…..) 

สั่งซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธุตางประเทศ (ระบุท่ีมา……………………………………..) 

สั่งซ้ือจากแหลงเพาะขยายพันธอ่ืนๆภายในประเทศ (ระบุท่ีมา…………………………….) 



 

    

  

 (แบบ จยสท.หลักสูตรรายวิชา ) เริ่มใช 1/09/60 6 

อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………) 
 

7.2 คุณภาพของสัตวจากแหลงผลิต 

มีหลักฐานแสดงการสืบสายพันธุและความคงท่ีทางพันธุกรรมของสายพันธุ 

มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนสัตวเลี้ยงดวยระบบอนามัยเขม (Strict hygienic conventional system) 

มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชื้อจําเพาะ (SPF System) 

(ระบุชนิดเชื้อ…………………………………………………………………………….) 

มีหลักฐานตรวจสอบไดวาเปนสัตวเลี้ยงดวยระบบปลอดเชือ้สมบูรณ (Germ Free system) 

ไมมีหลักฐานหรือเอกสารรับรอง 

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 

7.3 ศักยภาพของแหลงผลิต  
มีวิธีเพาะขยายพันธุท่ีแสดงวาสามารถเพาะขยายพันธุสายพันธุสัตวท่ีตองการไดทุกรูปแบบของเพศ อายุ 

น้ําหนัก และจํานวนตามท่ีตองการ 
สามารถจัดบริการสงโดยใชมาตรฐานการขนสงสัตวสากล 
อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................ 

 

8. การขนสงมายังหองปฏิบัติการและการเตรียมสัตวทดลอง (หากวิธีการมากกวา 1 วิธี ใหระบุแยกตามบท/

ปฏิบัติการในรูปแบบตาราง) 

8.1 การขนสงสัตว  

มีการควบคุมอุณหภูมิ  มีการระบายอากาศเพียงพอ มีการปองกันการติดเชื้อ 
ภาชนะบรรจุสัตวม่ันคงแข็งแรง (ระบุชนิดของภาชนะ) ............................................................ 
มีพ้ืนท่ีของกรงขนสงเพียงพอ (ระบุขนาดของพ้ืนท่ี) .................................................................. 

 ถึงจุดหมายปลายทางภายใน 1 วัน ไมมีการขนสง   
อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….. 

 

8.2 การเตรียมสัตวกอนการสอน 
ถายพยาธิ ฉีดวัคซีน พักสัตว เปนระยะเวลา....……วัน อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 

 

9. สภาพแวดลอมของการเล้ียงสัตว (หากสภาพแวดลอมตางกัน ใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการในรูปแบบ

ตาราง) 

*โครงการวิจัยท่ีรับบริการเลี้ยงในศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน โปรดศึกษา
รายละเอียดในหนาสุดทายของแบบฟอรมเพ่ือกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของ 

9.1 มาตรฐานการเลี้ยง 

อนามัยเขม 
หองเลี้ยงสัตวไมติดเชื้อ (Animal Room) 
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ปลอดเชื้อจําเพาะ (Specific Pathogen Free - SPF) 
หองเลี้ยงสัตวติดเชื้อ แบบควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (ABSL-3) 

โรงเรือนปด   
โรงเรือนเปด / ฟารม   
อ่ืนๆ(ระบุ)……………………………………………………………………….. 

 

9.2 สภาพแวดลอมของหอง / สถานท่ีปฏิบัติงาน 
อุณหภูมิ…….….๐ซ     ความชื้นสัมพัทธ ……...… % 

แสงสวาง ………………..Luxหรือ ....................Footcandle 
อัตราสวนแสงสวางกลางวันกับกลางคืน …………ชั่วโมงตอ…………ชั่วโมง 

ไมมีเสียงดังรบกวน     ไมมีกลิ่นเหม็นรบกวน 

การถายเทอากาศดี     มีระบบไฟฟาและน้ําสํารอง 
 

9.3 กรง / คอกสัตว / พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว  

 คอกสัตว ขนาดพ้ืนท่ี……………………………  กรงแขวน(Hanging cage) 

 Metabolic cage      Individual Ventilation Cage (IVC) 

กรงสี่เหลี่ยมผืนผา / Shoebox ขนาด (กวางXยาวXสูง)...........................................เซนติเมตร 

ทําดวยวัสดุสแตนเลส พลาสติก  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………… 

 อ่ืนๆ(ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

จํานวนสัตวท่ีเลี้ยง ………………ตัวตอกรง / ตัวตอคอก 
 

9.4 อาหาร 

9.4.1 ชนิดของอาหาร 

อาหารเม็ดจากโรงงาน(Commercial pellets) อาหารปลอดเชื้อ(Sterile diet) 

อาหารปนผลิตเองสูตรพิเศษ(Ground diet special formula) 

สารท่ีเพ่ิมในอาหารมี (ระบุ)……….…………………. ไมมี 

  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................        
 

9.4.2 การใหอาหาร 

ใหอาหารในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา  มีกําหนดเวลาและปริมาณอาหาร 

อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................       
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9.5 น้ําดื่ม 

9.5.1 ชนิดของน้ํา 

น้ําประปา     น้ํากรองตะกอน 

น้ําเติมคลอรีนความเขมขน.....………..  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

9.5.2 การใหน้ํา 

ใหน้ําในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา  มีกําหนดเวลาและปริมาณน้ํา  

อ่ืนๆ (ระบุ).................................................   

 9.5.3 วิธีการใหน้ํา 

โดยบรรจุน้ําในขวดมีจุกและหลอด  โดยวิธีการใหน้ําอัตโนมัติ 

อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………. 
 

9.6 วัสดุรองนอน 

 9.6.1 ชนิดของวัสดุรองนอนปลอดเชื้อ(Steriled) ไมปลอดเชื้อ(Non-steriled) 

ข้ีกบ(Wood shaving)   ซังขาวโพด (Corn Cob)  

 ปอแกว (Kenaf)   วัสดุอ่ืนๆ(ระบุ)……………………  

ไมใชวัสดุรองนอน 
 

 9.6.2 การเปลี่ยนวัสดุรองนอน 

วันเวนวัน ทุก 2 หรือ 3 วัน ทุกสัปดาห อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
 

 

10. ความพรอมของสถานท่ีและการจัดการในหนวยงานเล้ียงสัตว(Nature of facility needed) 

ระบุหนวยงาน / สถานท่ีเลี้ยงและดูแลสัตวทดลองตลอดรายวิชาใหชัดเจน

......................................................................................................................................................................... 

 ทานไดตรวจสอบชัดเจนวาหนวยงานท่ีทานจะนําสัตวไปใหเลี้ยงมีความพรอมและสามารถจัดการไดตาม

ความตองการท่ีระบุไวทุกประการ 

 

11. เทคนิคการปฏิบัติการกบัสัตว(หากใชมากกวาเทคนิคเดียว ใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการในรูปแบบตาราง) 

11.1 อะไรบางตอไปนี้ท่ีทานตองนํามาใชปฏิบัติกับสัตวในรายวิชา(ระบุใหครบทุกเทคนิค) 
การจับและควบคุมสัตว   การเก็บตัวอยางจากสัตว 
การแยกเพศ    การสลบสัตว 

การทําเครื่องหมายบนตัวสัตว   การทําใหสัตวตายอยางสงบ (Euthanasia) 
การใหสาร     การทําการผาตัด 
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การทําการผาซาก    อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... 
ระบุวาทานมีประสบการณในเทคนิคตางๆ ท่ีนํามาปฏิบัติกับสัตวในรายวิชาอยางไร?  

 ........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

11.2 การใหสารบริเวณ และปริมาณท่ีใชในรายวิชา ไมมี             มี(ระบุ) 

สารท่ีให……………………ใหทางปาก(Oral) ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………ช้ันผิวหนัง(Intradermal)บริเวณท่ีฉีด ………………..…… ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………เขาใตผวิหนัง(Subcutaneous)บริเวณท่ีฉีด ……………… ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………เขากลามเน้ือ(Intramuscular)บริเวณท่ีฉีด ………………. ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………เขาชองทอง(Intraperitoneal)บริเวณท่ีฉีด ………………. ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………เขาหลอดเลือดดํา(Intravenous)หลอดเลือดท่ีใช ……… ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

สารท่ีให……………………อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………………………. ปริมาณ (ระบุหนวย)…………… 

 

11.3 การเก็บตัวอยางเลือดท่ีใชในรายวิชา (กรณีใชยาสลบใหระบุใชยาสลบอะไร) ไมมี มี(ระบุ) 

ประเภทของการเก็บเลือด ชนิดของหลอดเลือดและ

ตําแหนงท่ีเก็บ 

ยาสลบและขนาดยา 

 

ปริมาณ 

การเก็บ 

ความถี่ 

การเก็บ 

 จากหลอดเลือดดํา 

(Venous blood)  

    

จากหลอดเลือดแดง 

      (Arterial blood) 

    

 เจาะจากหัวใจ 

      (Cardiac puncture) 

    

 อ่ืนๆ 

(ระบุ)............................. 

    

 

11.4 การเก็บตัวอยางอ่ืนๆท่ีใชในรายวิชาไมมี             มี(ระบุ)……………………………………………. 

11.4.1 ชิ้นสวนเนื้อเยื้อ/อวัยวะ/อ่ืนๆ 

เก็บขณะสัตวมีชีวิตอยู เก็บหลังจากสิ้นสุดการทดลอง 

ชิ้นสวนเนื้อเยื้อ/อวัยวะท่ีเก็บ/อ่ืนๆ ชิ้นสวนเนื้อเยื้อ/อวัยวะท่ีเก็บ/อ่ืนๆ 

1. ……………………..  ปริมาณ................ 1. ……………………..  ปริมาณ................ 

2. ……………………..  ปริมาณ................ 2. ……………………..  ปริมาณ................ 

3. ……………………..  ปริมาณ................ 3. ……………………..  ปริมาณ................ 
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11.5 การเก็บตัวอยางอุจจาระ ไมมี             มี(ระบุ)………………………………………………..……… 

11.5.1 ใชวิธีการ…………………….…………………………………………………………………………………...………..……... 

11.5.2 ชนิดของกรงหรือวัสดุอุปกรณท่ีชวยในการเก็บตัวอยาง……..……………………………………..…………….. 

 

11.6 การเก็บตัวอยางปสสาวะไมมี             มี(ระบุ) 

11.6.1 ใชวิธีการ……………………….………………………………………………………………………………………………….. 

11.6.2 ชนิดของกรงหรือวัสดุอุปกรณท่ีชวยในการเก็บตัวอยาง…………………………………………………………. 

 

12. การปฏิบัติตอสัตวหลังจากเสร็จส้ินปฏิบัติการ(หากใชมากกวาเทคนิคเดียว ใหระบุแยกตามบท/ปฏิบัติการ

ในรูปแบบตาราง) 
 

12.1 วิธีปฏิบัติตอสัตวหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการ 

สัตวตายหลังจากการผาตัดหรือเก็บตัวอยาง   

สัตวมีชีวิตอยูหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการโดยจะมีการทําใหสัตวตายอยางสงบ(Euthanasia)ดวยวิธ…ี… 

ฉีด/สูดดมยาสลบเกินขนาดท่ีกําหนด (ระบุชนิด/ปริมาณ..............................……..……..… 

การเคลื่อนขอตอกระดูกสันหลังบริเวณคอ (cervical dislocation) 

การใหสูดดมกาซ carbon dioxide (CO2) การใชกิโยตินตัดศีรษะ  

การยิงกระแทกดวยปน    อ่ืนๆ (ระบุ)…………………..…..……… 

หากไมมีการทําใหสัตวตายอยางสงบ  โปรดระบุวิธีการดําเนินการกับสัตวหลังสิ้นสุดปฏิบัติการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

12.2 การปฏิบัติตอซากสัตวหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการ 

เก็บไวในหองเย็นและสงเผาดวยเตาเผา   

ฝงกลบดิน              

อ่ืนๆ(ระบุ)………………………….………………………….……………………………………………………………….. 

 

คํารับรอง 

 ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตอสัตวตรงตามวิธีการท่ีไดเสนอไวในเอกสารฉบับนี้ จะไมปลอยปละ

ละเลยดูแลใหน้ําและอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการเขมงวดกวดขันในการปองกันการติดเช้ือและ

การแพรกระจายของเช้ือตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไวและขอรับรองวาจะใชสัตวใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงคุณคาของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนาตลอดจนยินดีใหคณะกรรมการจ

กํากับดูและการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร ติดตามและตรวจสอบได 
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ลงชื่อ………………………….………….ผูรับผิดชอบรายวิชา  ลงชื่อ…….……………………..………สัตวแพทยประจําสถานท่ีเลี้ยง 

     (……………………………………………)           (น.สพ.อวิรุทธิ์  วชิัยวงษ) 

วันท่ี....... เดือน.............. พ.ศ. .........  วันท่ี....... เดือน.............. พ.ศ. ............ 

 

 
ลงชื่อ………………………..…………….….ประธาน คกส.สพ.มข. 

                        (รองศาสตราจารยสรรเพชญ  อังกิติตระกูล) 

                              วันท่ี....... เดือน.............. พ.ศ. ......... 

 

 

ขอรับการพิจารณาสงแบบฟอรม คส.มข.สําหรับรายวิชาในหลักสูตร  มข. จํานวน 1  

แบบประมวลรายวิชา (Course syllabus) จํานวน 1ชุด 

“ขอมูลจะถูกเก็บเปนเอกสารลับ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

  

 (แบบ จยสท.หลักสูตรรายวิชา ) เริ่มใช 1/09/60 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนยสัตวทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สภาวะแวดลอมหองเลี้ยงสัตวทดลอง 

1. อุณหภูมิภายในหองเลี้ยงสัตว (หนูแรท / หนูไมซ / กระตาย / หนูตะเภา)  23±2 องศาเซลเซยีส 
2. ความช้ืนสัมพัทธภายในหองเลีย้งสัตว      30-60% RH 
3. ความเขมแสงภายในหองเลี้ยงสตัว      350-400 Lux 
5.  ระบบแสงสวางภายในหองเลี้ยงสัตว     12 ช่ัวโมง มืด / 12 ช่ัวโมงสวาง 
6. ระบายอากาศ       10-15 รอบตอช่ัวโมง 
7. การควบคุมเสียง       ไมเกิน 85 เดซเิบล 

 

ชนิด/ขนาดของกรงเลี้ยงสัตวทดลอง 
1. หนูไมซ   (กวางxยาวxสูง)  26.6x42.5x18.5  เซนติเมตร 
2. กรงหนูแรท มี 2 ขนาด  (กวางXยาวXสูง)  26.6x42.5x18.5  เซนติเมตร 
    (กวางXยาวXสูง)  37.5x48x21  เซนติเมตร 
3. กรงหนูตะเภา  (กวางXยาวXสูง)  35x50x30  เซนติเมตร 
4. กรงกระตาย    (กวางXยาวXสูง)  71.3x71.6x45  เซนติเมตร 
5. กรง IVC   (กวางXยาวXสูง)  26.6x42.5x21  เซนติเมตร 
 

ชนิด/ขนาดของกลองขนสงสัตวทดลอง 
 จากแหลงผลิตท่ี 1 : ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม 

1. หนู outbred stock กลองกระดาษ            (กวางxยาวxสูง) 38x63x26 เซนตเิมตร 
2. หนู inbred strain กลองกระดาษมีฟลเตอร  (กวางxยาวxสูง) 35x35x15 เซนตเิมตร 
3. กระตาย  กลองกระดาษ       (กวางxยาวxสูง) 40x63x19 เซนตเิมตร 

 จากแหลงผลิตท่ี 2 :บริษัท M-CleaBioresourceจํากัด และจัดจําหนายโดยบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
1. หนู outbred stock กลองพลาสติกมีฟลเตอร          (กวางxยาวxสูง) 30.5x52.5x17เซนติเมตร 
2. หนู inbred strain กลองพลาสติกฟลเตอร   (กวางxยาวxสูง) 30.5x30.5x17เซนติเมตร 

 
ชนิดของกรงท่ีใชตามพ้ืนท่ีเลี้ยงสตัว 

1.หองเลี้ยงสัตวไมตดิเช้ือ (Animal Room) ใชกรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผาทําจากพลาสติกโพลีซลัโฟน 
2.ปลอดเช้ือจําเพาะ (Specific Pathogen Free - SPF) เลี้ยงในกรง IVC 
3.หองเลี้ยงสัตวติดเช้ือ แบบควบคมุความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (ABSL-3)เลี้ยงในกรง IVCโดยปรับสภาวะความดันอากาศ

ภายในกรงใหเปนลบ 
 
น้ํา/อาหารสําหรับสัตวทดลอง 

อาหารเมด็จากโรงงาน(Commercial pellets) 
นํ้าเติมคลอรีนความเขมขน3-4 ppm ใหโดยบรรจุนํ้าในขวดมจีุกและหลอด 
 

วัสดุรองนอนสําหรับสัตวทดลอง 
ข้ีกบ(Wood shaving) เปลี่ยนทุก 2 หรือ 3 วัน 
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