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ปรัชญา
	 สัตว์ทดลองทุกชีวิตมีคุณค่า	นำามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
	 ศูนย์กลางวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองของประเทศและภูมิภาค

วิสัยทัศน์
	 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งขาติ	มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต	การบริการ	และการตรวจสอบ		
	 คุณภาพสัตว์ทดลอง		ระดับภูมิภาคเอเซียอาคเนย์	ภายในปี	2557

พันธกิจ
	 สร้างความเป็นเลิศ	ด้านการผลิต	การบริการ	การตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลอง	และงานวิจัย	เพื่อพัฒนา		 

			คุณภาพชีวิตมนุษย์และสัตว์

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับนานาชาติ บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้รับ 
  บริการภายในประเทศ
 2. พัฒนางานตรวจสอบคุณภาพพันธุ กรรม แล ะคุณภาพสุ ขภาพสัตว์ ทดลอง ให้ ได้ ม าตรฐานสากล  
  (Animal Monitoring) 
 3. พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
 4. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
 6. เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าหมาย

 1. เป็นแหล่งผลิตและบริการสัตว์ทดลองของประเทศที่ได้มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์สากล (AAALAC International) 
 2. เป็นสมาชิกเครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองของ ICLAS PEP. 
 3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง
 4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
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	 การดำาเนินงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในปีงบประมาณ	 2553	 ต้องเผชิญ

กับปัญหาวิกฤติทางการเงิน	 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

รายรับจากการให้บริการสัตว์ทดลองลดลง	 40%	 อีกทั้ง

ยังไม่สามารถลดอัตรากำาลังลงได้	 ดังนั้นเพื่อให้แผนการ

พัฒนาดำาเนินการตามเดิมและเพื่อรักษาอัตรากำาลัง

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้เอาไว้ทุกตำาแหน่งสำาหรับรองรับ

แผนงานการผลิตและบริการสัตว์ทดลองในงบประมาณ	

2554	 รวมทั้งงานของศูนย์ฯ	 อยู่ระหว่างการยกระดับ

ความสามารถของห้องปฏิบัติการ	 ISO/IEC	17025:2005	

และการธำารงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานตามระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(มอก.18001-2542)	ซึ่ง

ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำาระบบตามข้อกำาหนดที่ต้อง

ปฏิบัติ	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อให้การดำาเนินงานของศูนย์ฯ	

ดำาเนินการต่อไปได้	คณะกรรมการประจำาศูนย์ฯได้แจ้งถึง

วิกฤติการณ์ของศูนย์ฯ	ตลอดจนร้องขอความร่วมมือจาก

บุคลากรของศูนย์ฯในทุกระดับ	ทุกรูปแบบ	เพื่อลดต้นทุน

ในการดำาเนินการทุกกระบวนการ	เช่น	ลดการจ่ายค่าล่วง

เวลา	 ไม่มีงบพัฒนาบุคลากรที่คิดว่าไม่มีความจำาเป็นใน

ขณะนั้น	รวมถึงการงดจ่ายเงินโบนัส	จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์

เฉพาะที่จำาเป็นต่อภารกิจหลักเท่านั้น	เป็นต้น

	 แต่อย่ าง ไรก็ดีท่ ามกลางวิกฤติการณ์ครั้ งนี้  

ศูนย์ฯได้ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสทำาให้ทุกส่วนงานของ 

ศูนย์ฯมีโอกาสกลับมาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกระบวน 

การการทำางานตลอดจนการจัดทำาเอกสารในระบบ 

คุณภาพในแต่ละมาตรฐานให้สมบูรณ์ยิ่ งขึ้นสามารถ 

นำาไปใช้เป็นเอกสารประกอบสำาคัญในการขอรับการรับรอง 

การประเมินการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองในระดับ 

สากลจากองค์กรระหว่างประเทศ	 (AAALAC	 International	

Program)	ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญของศูนย์ฯ

	 ข้ า พ เ จ้ า ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัย	 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์ฯ	 ในทุกๆด้าน	

โดยเฉพาะการจัดสรรอัตรากำาลังงบประมาณแผ่นดินแก่

ศูนย์ฯ	ถึง	13	ตำาแหน่ง	ทำาให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	ได้รับการ

ปรับเปลี่ยนตำาแหน่งจากพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน	

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญ	ทำา

ให้ศูนย์ฯ	ผ่านวิกฤติการเงินครั้งนี้		และสุดท้ายข้าพเจ้าต้อง

ขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์ฯทุกๆ	 ท่านที่ให้การสนับสนุน	

ให้ความร่วมมือ	 และเป็นกำาลังใจสำาคัญในการฟันฝ่าวิกฤติ

ทางการเงินในครั้งนี้มาได้อย่างดี	 	 ซึ่งจะเห็นได้จากรายงาน

ประจำาปีงบประมาณ	2553	ฉบับนี้

	 	 					เคารพในน้ำาใจของทุกๆ	ท่าน

      

  

	 	 	 นางกาญจนา		เข่งคุ้ม

											 	 	ผู้อำานวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

		 	 													มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้าพเจ้าขอบคุณบุคลากรของศูนย์ฯทุกๆ ท่าน

ที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 

และเป็นกำาลังใจสำาคัญในการฟันฝ่า

วิกฤติทางการเงินในครั้งนี้มาได้อย่างดี 

”“ 
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พ.ศ. 2514 

													ได้มีการจัดทำาบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	

2514	 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลดำาเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์สัตว์ทดลองขึ้น

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2517

	 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ให้จัดตั้งเป็นโครงการศูนย์สัตว์ทดลอง	 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ประดน		จาติกวนิช	เป็นผู้อำานวยการคนแรก

พ.ศ. 2519  

	 เริ่มก่อสร้างอาคารและแล้วเสร็จเข้าปฏิบัติงานได้เมื่อเดือน

สิงหาคม	2521

พ.ศ. 2523 

	 ได้ดำาเนินการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลองคร้ังแรกเมื่อเดือน

ตุลาคม	2523	เป็นสัตว์ทดลองชนิดสายพันธุ์ห่าง	(Outbred	Stock)	คือ	พ่อ

แม่พันธุ์หนูแรท	สายพันธุ์	Wistar		นำามาจากประเทศเดนมาร์ก

พ.ศ. 2524 

	 นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทดลองประเภทที่สอง	คือ	หนูเม้าส์	สาย

พันธุ์	ICR	จากประเทศญี่ปุ่น	เมื่อเดือนมีนาคม	2524

พ.ศ. 2527

	 นำาเข้าพ่อเม่พันธุ์หนูแรท	 สายพันธุ์	 Sprague	 Dawley	 จาก

ประเทศนอร์เวย์	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2527

พ.ศ. 2530

	 ได้รับความเห็นชอบ	 ให้โครงการศูนย์สัตว์ทดลอง	 เป็นสำานัก

สัตว์ทดลองแห่งชาติ	 เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล	 ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 การแบ่งส่วนราชการและภาควิชา

มหาวิทยาลัย	 (ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2530	ลงวันที่	15	กันยายน	2530	ในราช

กิจนุเบกษา	 ฉบับพิเศษหน้า	 13-14	 	 เล่มที่	 104	 ตอน	 191	 ลงวันที่	 23	

กันยายน	2530

พ.ศ. 2539

	 สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์	 รัตนศักด์ิ	 ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้อำานวยการ	

คนที่สองของสำานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ	 ได้พัฒนาและขยายงานด้านการ

ผลิตสัตว์ทดลอง		 โดยเพิ่มชนิด	และสายพันธุ์สัตว์ทดลอง	จาก	2	ชนิด	3	

สายพันธุ์	เป็น	5	ชนิด	13	สายพันธุ์		

พ.ศ. 2540 

	 นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์หนูตะเภา	 สายพันธุ์	 Dunkin	 Hartley	 จาก	

B&K	Universal	Limited	ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2542 

												นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์	Inbred	mouse	6	สายพันธุ์	คือ	BALB/cA,	

AKR/J.	 C57BL/6J,	 DBA/2J,	 C3H/HeN	 และ	Nude	 (BALB/c-nu)	 จาก	

CIEA	;	Central	institute	for	Experimental	Animals	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2543 

												นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์	กระต่าย	สายพันธุ์	New	Zealand		White	เมื่อ	

13	มีนาคม		2543	จาก	Harlan	Netherland	

พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน

	 นางกาญจนา	เข่งคุ้ม	ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อำานวยการ	สำานักสัตว์ทดลอง

แห่งชาติ	คนท่ีสาม	โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ	คือ	 การพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภท	 Rodent	 และ	 Non- 

Rodent	จากระบบ	Strict	Hygieinic	Conventional	สู่ระดับ	Barrier

Maintained	และมีการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพในทุกภาคส่วนงาน

เข้าสู่มาตรฐานสากลท้ัง

  ระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001-2008		 

		 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ISO/IEC	17025		 

		 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ	 	

	 ปลอดภัย	มอก.18001	 

		 มาตรฐานสากล	Association	for	Assessment	and	

	 Accreditation	of	Laboratory	Animal	Care	(AAALAC)		

	 International	

พ.ศ. 2550

	 นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์	Inbred	Rat	2	สายพันธุ์	คือ	SHR/Kyo		และ		

WMN/Nrs	 	 จาก	 National	 Bioresource	 Project	 for	 the	 Rat	 in	 Japan	

Institute	of	Laboratory	Animal,	Graduate	School	of	Medicine,	Kyoto	

University	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2551

	 นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์	 กระต่าย	 สายพันธุ์	 New	 Zealand	 White	

และพ่อแม่พันธุ์หนูตะเภา	 สายพันธุ์	 Dunkin	 Hartley	 จาก	 National	 

University	of	Singapore	ประเทศ	สิงคโปร์	

พ.ศ. 2552

	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล	 เรื่อง	 การ

จัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย	ให้สำานักสัตว์ทดลองแห่งชาติ	 เป็น	

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	 เป็นส่วนงานภายในที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย	

เมื่อวันที่	20	พฤษภาคม	2552	

	 จดทะเบียนสายพันธุ์สัตว์ทดลอง	 สายพันธุ์ชิด	 โดยใช้	 Mlac	

ตามชื่อในระดับย่อยสายพันธุ์	(Substrain)	

  ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน	มอก.18001-2542	สำาหรับขอบข่ายการ
ผลิตและบริการสัตว์ทดลอง	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2552		

พ.ศ. 2553
	 ศูนย์ฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ISO/IEC	17025	:	2005	
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	ขอบข่ายการทดสอบ		Aerobic 
Plate	Count,	Coliform,	และ	Salmonella spp.	ในอาหารสัตว์	จากสำานัก
บริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	 เมื่อวันที่	 22	
มิถุนายน	2553	หมายเลขการรับรองระบบงานที่	:	TESTING	No.0056

พ.ศ. 2554
	 นำาเข้าพ่อแม่พันธุ์	หนูเม้าส์สายพันธุ์ชิด	พันธุ์	NOD/SCID-Mice	
จำานวน	5	คู่	จากประเทศญี่ปุ่น																				

ประวัติศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
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	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	มีประกาศ	เรื่อง	การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย	พ.ศ.2553	ประกาศ	ณ	วันที่	2	พฤศจิกายน	2553		

ให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแบ่งหน่วยงานภายใน	โดยมีหน่วยงานภายในส่วนงาน	ดังนี้

1. นางกาญจนา    เข่งคุ้ม   ประธานกรรมการ

2. นางราตรี   เทพเกษตรกุล   กรรมการ

3. นางระพี  อินปั๋นแก้ว   กรรมการ

4. นางสาววรรณี  อังคศิริสรรพ   กรรมการ

5. นายสุรชัย     จันทร์ทิพย์   กรรมการ 

6. นายสุเมธ  อำาภาวงษ์   กรรมการ

7. นางนงลักษณ์   สุริยจักรยุธนา   กรรมการและเลขานุการ

1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล   สกลสัตยาทร  ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ปานเทพ   รัตนากร     กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดน   จาติกวนิช  กรรมการ

4. ศาสตราจารย์ศกรณ์  มงคลสุข  กรรมการ

5. อาจารย์วันทนีย์   รัตนศักดิ์  กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์จุฑามณี   สุทธิสีสังข์  กรรมการ

7. นายแพทย์จรุง   เมืองชนะ  กรรมการ

8. นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  กรรมการ

9. นางกาญจนา   เข่งคุ้ม  กรรมการและเลขานุการ

10. นางราตรี   เทพเกษตรกุล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

คณะกรรมการประจำาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

สำานักงานผู้อำานวยการ สำานักงานบริการวิชาการ สำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง สำานักงานประกันคุณภาพ

งานสนับสนุนทั่วไป

งานการตลาด

งานผลิตสัตว์ทดลอง

งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

งานตรวจสอบคุณภาพ

งานกำากับดูแลระบบมาตรฐาน

อธิการบดี

คณะกรรการนโยบาย

ผู้อำานวยการ คณะกรรการประจำาศูนย์ฯ

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการ หัวหน้าสำานักงานบริการวิชาการ หัวหน้าสำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง หัวหน้าสำานักงานประกันคุณภาพ

งานสนับสนุนทั่วไป

งานการตลาด

งานผลิตสัตว์ทดลอง

งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

งานตรวจสอบคุณภาพ

งานกำากับดูแลระบบมาตรฐาน

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างบริหาร

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

1 สำานักงานผู้อำานวยการ

				1.1		งานสนับสนุนทั่วไป

				1.2		งานการตลาด

2. สำานักงานบริการวิชาการ

				2.1		งานผลิตสัตว์ทดลอง

				2.2		งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

3. สำานักงานประกันคุณภาพ

				3.1		งานตรวจสอบคุณภาพ

				3.2		งานกำากับดูแลระบบมาตรฐาน

4. สำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง
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 1.  สำานักงานผู้อำานวยการ
	 	 เพื่อพัฒนาส่งเสริม	 สนับสนุนภารกิจหลักให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นสากลในการบริหารองค์กร	 สำานักงาน 
ผู้อำานวยการ	มีงานหลัก	2	งาน	คือ
  1.1.  งานสนับสนุนทั่วไป 	ลักษณะงาน	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	การบริหารจัดการกำากับดูแลการปฏิบัติงานด้านพัฒนา
บุคลากร	ธุรการ	การเงิน-บัญชี	พัสดุ	การรับเงินค่าบริการ	ยุทธศาสตร์และ
แผน	โสตทัศนูปกรณ์	ประชาสัมพันธ์	สารสนเทศ	อาคารสถานที่	ซ่อมบำารุง	
ยานพาหนะ	รักษาความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
	 	 	 1.1.2	 ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของศูนย์ฯ	 และนโยบายของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้มีความคล่องตัว	
และเกิดประโยชน์สูงสุด
	 	 	 1.1.3	 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีศักยภาพ
สูงสุดและสนับสนุนการทำางานของสำานักงานต่างๆในศูนย์ฯให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ	และมีความเป็นสากล
  1.2.  งานการตลาด
	 	 ดำาเนินการด้านการส่งเสริมการตลาด	 การให้บริการสัตว์ทดลอง
ตลอดจนถึงการขนส่งสัตว์ทดลองให้ลูกค้า
 2.  สำานักงานบริการวิชาการ 	มีงานหลัก	2	งาน	คือ
   2.1.  งานผลิตสัตว์ทดลอง
	 	 	 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการผลิตสัตว์
ทดลองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ	 ตลอดจนถึงการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง	
ดังนั้น	งานผลิตฯ	จึงมีลักษณะงาน	ดังนี้
	 	 	 2.1.1			การสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง	เพื่อให้มีสัตว์ทดลองที่มี
คุณภาพพันธุ์คงที่ตามลักษณะสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องและคงอยู่ตลอดไป
	 	 		 2.1.2	 การเพาะขยายพันธุ์	 เพื่อให้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพมี
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
	 	 		 2.1.3		การป้องกันการติดเชื้อ
	 	 		 2.1.4		การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
   2.2.  งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
	 	 	 รับผิดชอบในการส่งเสริมการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	 และสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแก่หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายใน
และภายนอก	โดยมีลักษณะงานต่างๆ	ดังนี้
	 	 	 2.2.1	 พัฒนาองค์ความรู้	 และโครงการวิจัยต่างๆ	 ได้แก่	 
โครงการวิจัยเพื่อขยายภารกิจหลัก					โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง 
พื้นฐานและโครงการวิจัยประยุกต์สหสาขา	ที่สามารถประยุกต์นำามาใช้ใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์ฯขยายงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง	 การวิจัยกับ
หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ
	 	 	 2.2.2.	บริหารจัดการการให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
สัตว์ทดลองของศูนย์ฯ	 ในรูปแบบของการบริการวิชาการ	 ทดสอบ 
และการตรวจวิเคราะห์	จัดฝึกอบรมและ	ให้คำาปรึกษาทางด้านวิชาการ	รวม
ทั้งบริการฝึกงานและดูงานแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ	

ภาระงานตามโครงสร้าง

 3.  สำานักงานประกันคุณภาพ มีงานหลัก	2	งาน	คือ
  3.1.  งานตรวจสอบคุณภาพ 
	 	 ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ 
ทดลองและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการเลี้ยงเพื่อใช้ยืนยันคุณภาพของสัตว์ 
ทดลองที่ผลิตในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สากล
	 	 นอกจากนี้	ยังให้การบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางห้อง
ปฏิบัติการแก่ลูกค้าภายนอก	ดังนั้น	งานตรวจสอบคุณภาพ	จึงมีลักษณะ
งานดังนี้
	 			 	 3.1.1	ตรวจสอบสุขภาพพันธุกรรมสัตว์ทดลองและสิ่งแวดล้อม
ที่ใช้ในการเลี้ยงตามแผนการตรวจติดตามและเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์
ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
	 	 	 3.1.2	พัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้เกิดการนำาไปสู่
การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ	
	 	 	 3.1.3	ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองและส่ิงแวดล้อม
ที่ใช้ในการเลี้ยงแก่หน่วยงานทั่วไป
  3.2.  งานกำากับดูแลระบบมาตรฐาน 
	 	 ดำาเนินงานในการส่งเสริมให้มีการขอการรับรองและได้รับการ
รับรองตามระบบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน	อันได้แก่	
	 -	 ระบบมาตรฐานมหาวิทยาลัย	(Mahidol	University	Standard)	
	 -	 ระบบมาตรฐานของประเทศ	 คือ	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน	มอก.18001-2542
	 -	 ระบบมาตรฐานสากล	(International	Standard)		คือ	
	 	 1.	มาตรฐานสำาหรับการดูแลและใช้สัตว์ทดลองของ	Association	
	 	 	 for	Assessment	and	Accreditation	of	Laboratory	Animal		
	 	 	 Care	(AAALAC)	International
	 	 2.	ระบบการบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001:2008
	 	 3.	ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	ISO/IEC		
	 	 	 17025	:	2005
 4. สำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง
	 	 รับผิดชอบในการวางแผนและดำาเนินการต่างๆท่ีเก่ียวกับสัตว์
ทดลอง	ทางด้าน
	 -	 การดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์	
	 -	 งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
	 -	 งานตรวจติดตามคุณภาพ	ในด้านต่างๆ	ได้แก่	คุณภาพสัตว์ทดลอง	
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์ทดลอง	 รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติและอาคารสถานที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 โดยสำานักงานนี้จะรายงานผลหรือ
เสนอข้อคิดเห็นในการดำาเนินงานโดยตรงต่อผู้อำานวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 หมวดรายจ่าย จำานวนเงิน (บาท)     

	 	งบบุคลากร	 25,573,063	

			งบดำาเนินการ	 19,451,233	

			งบลงทุน	 2,060,697	

			งบอุดหนุน	 1,405,031	

              รวม  48,490,024

งบบุคลากร
53%

งบดําเนนิการ
40%

งบลงทุน
4%

งบอุดหนุน
3%

รายจา่ย ปีงบประมาณ 2553

รายรับจริง ปีงบประมาณ 2553

   รายการ  จำานวนเงิน (บาท) 

			ค่าบริการสัตว์ทดลองและอุปกรณ์	 15,891,812 

			ค่าบริการตรวจวิเคราะห์/บริการวิชาการ/ฝึกอบรม	 3,541,200 

			รายได้อื่นๆ		 	 431,539 

 รวม 19,864,551 

ค่าบริการ
สัตวท์ดลองและ

อุปกรณ์
80%

ค่าบริการวิจัย/
บริการวชิาการ/

ฝึกอบรม
18%

รายไดอ้ ื�นๆ 
2%

รายรบั  ปีงบประมาณ 2553

งบประมาณรายจ่ายจริง เงินแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2553
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  งบประมาณ       

 

          งบประมาณที่ ได้รับ และรายจ่ายจริง ระหว่างปี 2551-2553 (หน่วย:บาท)   

       

  ปีงบประมาณ  ได้รับ  จ่ายจริง  

	 	 ปีงบประมาณ		2551	 75,927,400	 	 75,296,682	 	

	 	 ปีงบประมาณ		2552	 57,595,320	 	 54,870,850	 	

	 	 ปีงบประมาณ	2553	 43,734,354	 	 48,490,024 
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สถติริายรบั รายจ่าย ปีงบประมาณ 2551-2553

รับ

จ่าย

รายรับ

รายจ่าย

(บาท)

สรุปผล  
1.	ค่าใช้จ่ายบุคลากรปีงบประมาณ	2552	เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ	2551เพิ่มขึ้น	60.11	%	และปีงบประมาณ	2553	เมื่อ

เทียบกับปีงบประมาณ	2552	ลดลง	5.60	%	

2.	จำานวนบุคลากร	ปีงบประมาณ	2553	ลดลง	4	อัตรา	เท่ากับ	3.36	%

3.	สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นปีงบประมาณ	2552	เป็นผลมาจาก	

		 -		การเพิ่มขึ้นของการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ

	 -		การปรับเงินเดือนของผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

		 -		การจ่ายค่าตอบแทนตำาแหน่งบริหารระดับผู้อำานวยการ	และรองผู้อำานวยการเพิ่มขึ้น

	 -		มีการตกเบิกย้อนหลัง	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551	ทั้งเงินเดือน	และค่าตอบแทนตำาแหน่งผู้บริหาร	

เปรียบเทียบรายจ่ายด้านบุคลากร/จำานวนบุคลากรปีงบประมาณ 2551-2553

รายการ	 ปี	2551	 ปี	2552		 %	เพิ่ม/ลด	 ปี	2553	 %	เพิ่ม/ลด

รายจ่ายด้านบุคลากร	 17,324,474	 27,737,709	 +	60.11	 26,183,311	 -	5.60

จำานวนบุคลากร	 120	อัตรา	 119	อัตรา	 -	0.83	 115	 -	3.36

			-	เจ้าหน้าที่	 61	คน	 61	คน	 -	 60	 -

			-	ลูกจ้าง	 59	คน	 58	คน	 -	 55	 -

สถิติเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายบุคลากร/จำานวนบุคลากรปีงบประมาณ 2551-2553
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ประเภทบุคล
ากร สำ�นักง�น/ง�น                     ประเภท      จำ�นวน      คุณวุฒิ

                                    

ประเภทบุคลากร	 	 					ปีงบประมาณ

    2550 2551 2552 2553

1.	ข้าราชการ	 			25	 19	 15	 8

2.	พนักงานมหาวิทยาลัย	 			19	 25	 29	 48

3.	พนม.	(เงินรายได้)	 			15	 17	 17	 -

				พนม.	(ส่วนงาน)	 				-	 	-	 	-	 3

4.	ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ    33 33 32 31

5.	ลูกจ้างประจำาเงินรายได้    23 23 25 23

6.	ลูกจ้างชั่วคราว	 				-	 3	 1	 2

											รวม	 		115	 120	 119	 115

    สำานักงานผู้อำานวยการ
     งานสนับสนุนทั่วไป		 	 	 				ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ

     งานการตลาด								 	 	 				ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ

    สำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง						ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ

    สำานักงานประกันคุณภาพ
     งานตรวจสอบคุณภาพ		 	 	 				ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ

     งานกำากับดูแลระบบมาตรฐาน	 	 				ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ

    สำานักงานบริการวิชาการ  

     งานผลิตทดลอง

  ผลิตสัตว์ทดลองเพื่อบริการ	ไม่เกิน	300,000	ตัว					ให้คงอัตรากำาลังตามกรอบ
	 	ผลิตสัตว์ทดลองเพื่อบริการ		300,000-500,00	ตัว	ให้เพิ่มอัตรากำาลังในส่วนของ					 

					ตำาแหน่ง			 

	 พนักงานผลิตทดลอง	ไม่เกิน	6	อัตรา	โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม

	 งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ	ให้พิจารณาตามความเหมาะสม	

1.สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

    ง�นสนับสนุนทั่วไป

					-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

					-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการ	

					-	นักวิชาการเงินและบัญชี

					-	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำานาญการ

					-	นักวิชาการพัสดุ

					-	นักทรัพยากรบุคคล

					-	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

					-	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

					-	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

					-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

					-	ช่างเทคนิค

					-	ช่างเทคนิค

					-	พนักงานขับรถยนต์

					-	พนักงานขับรถยนต์

					-	คนสวน

					-	คนสวน

					-	พนักงานรักษาความปลอดภัย

					-	พนักงานรักษาความปลอดภัย

					-	พนักงานสถานที่

    ง�นก�รตล�ด

			-	นักวิชาการสถิติ

			-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

			-	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

			-	พนักงานผลิตทดลอง

			-	พนักงานขับรถยนต์

2. สำ�นักง�นก�รสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง

			-	สัตวแพทย์

			-	สัตวแพทย์

3. สำ�นักง�นบริก�รวิช�ก�ร  

     ง�นผลิตสัตว์ทดลอง

			-	นักปฏิบัติการวิจัย

			-	ผู้ช่วยวิจัย

			-	เจ้าหน้าที่วิจัย

			-	นักวิทยาศาสตร์		

			-	นักวิทยาศาสตร์

			-	นักวิชาการสัตวบาล

			-	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

			-	เจ้าหน้าที่อิเล็คทรอนิค

			-	ช่างเทคนิค

			-	พนักงานสถานที่

			-	พนักงานสถานที่

			-	พนักงานผลิตทดลอง

			-	พนักงานผลิตทดลอง

			-	พนักงานผลิตทดลอง

     ง�นวิจัยและส่งเสริมวิช�ก�ร

			-	ผู้ช่วยวิจัย

			-	นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

			-	นักวิจัยชำานาญการ

			-	นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

			-	นักวิชาการศึกษา

4. สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

      ง�นตรวจสอบคุณภ�พ

				-	เจ้าหน้าที่วิจัย

				-	นักวิจัย์ชำานาญการ

				-	นักวิทยาศาสตร์

				-	นักวิทยาศาสตร์

				-	พนักงานประจำาห้องทดลอง

				-	พนักงานประจำาห้องทดลอง

				-	พนักงานผลิตทดลอง

   ง�นกำ�กับดูแลระบบม�ตรฐ�น

			-	นักวิชการพัฒนาคุณภาพ

			-	นักวิเทศสัมพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

	 															รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

	 															รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

																																				รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

		 															รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

																																				รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำาเงินงบประมาณ

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

ลูกจ้างประจำาเงินรายได้

																																				รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

	 															รวม

																											รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปวท.

ปวส.

ปริญญาตรี		

ปวช.

ประถมศึกษา	

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวส.

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษา	

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา	

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย/

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย	

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ปวส.

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

1

1

3

1

4

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

27

1

1

2

1

1

6

1

5

6

 

1

1

1

4

2

2

1

1

1

1

1

23

16

6

61

2

1

1

1

1

6

2

1

2

4

1

1

1

12

1

1

2

120

ผลการดำ เนินงาน
แผนกลยุทธ์ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	2554-2557ประกอบไปด้วย	4	กลยุทธ์	

11	โครงการ		ดังนั้นเพื่อให้การดำาเนินการของศูนย์สัตว์-ทดลองแห่งชาติ		

มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีการกำาหนด	เป้าหมาย	

ตัวชี้วัด	และผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ	โดยมีเป้าหมายการดำาเนินการ

และสำานักงานงานที่รับผิดชอบ	ดังนี้

โครงการ

1.	พัฒนาระบบการผลิตสัตว์

ทดลองเพื่อบริการ	เข้าสู่

มาตรฐานสากล		มีจำานวน

ที่เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ

2.	การจัดตั้งธนาคารตัวอ่อน

เพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์สัตว์

ทดลอง

3.	การพัฒนาและสร้าง	 

Surgical	Animal	Model	

4.	พัฒนาระบบการตลาด

1.1	 มีการดูแล	และเลี้ยงสัตว์

ทดลองในกระบวนการผลิตสัตว์

ทดลอง	เพื่อบริการ	เป็นไปตามข้อ

กำาหนดของ	Guide	for	the	Care	

and	Use	of	Laboratory	Animals	

(2011)

1.2	 มีศักยภาพในการผลิตสัตว์

ทดลองเพื่อบริการได้ตามเป้าหมาย/

แผน	โดยมีศักยภาพในการผลิตเพื่อ

บริการ	5	แสนตัวต่อปี

	2.1	มีการเก็บรักษาสายพันธุ์สัตว์

ทดลอง	ประเภท	หนูแรทและหนู

เม้าส์		ที่ทำาการเพาะขยายพันธุ์เพื่อ

บริการ	ครบทุกชนิด	ทุกสายพันธุ์	

ภายในปี	2556

3.1	 ศูนย์ฯ	มี	Surgical	Animal	

Models	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	1	ชนิด/ปี	

3.2	 ศูนย์ฯ	มีทีมสัตวแพทย์

ศัลยกรรมด้าน	Microsurgery	1	ทีม/

ปี

4.1	 สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด

สัตว์ทดลองภายในประเทศให้ได้

มากกว่าร้อยละ	80		(อ้างอิงข้อมูล

การใช้สัตว์ทดลองของประเทศ)

1.1	เป็นแหล่งผลิตสัตว์ทดลอง

เพื่อบริการของประเทศที่ได้

มาตรฐานสากล	โดยผ่านการ

ประเมินและรับรองมาตรฐาน

การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง

จาก	Association	for	 

Assessment	and	Accreditation	

of		laboratory	Animal	Care	

(AAALAC)	International	ในปี	

2555

1.2	สัตว์ทดลองมีจำานวนเพียง

พอต่อความต้องการใช้ภายใน

ประเทศ	โดยมีเปอร์เซ็นต์การ

ทำาลายไม่เกินร้อยละ	18

2.1	ศูนย์ฯ	เป็นหน่วยงานกลาง

ในการเก็บรักษาสายพันธุ์สัตว์

ทดลองประเภทหนูแรทและหนู

เม้าส์	ของประเทศ

2.2	ศูนย์ฯ	มีระบบการป้องกัน

การสูญหายและเก็บรักษา

สายพันธุ์สัตว์ทดลองที่ทำาการ

เพาะขยายพันธุ์เพื่อบริการที่มี

ประสิทธิภาพ

	3.1	ศูนย์ฯ	สามารถให้บริการ	

Surgical	Animal	Models	เพื่อ

รองรับการทำาวิจัยของประเทศ	

ได้ไม่น้อยกว่า	10	ชนิดในปี	

2557

4.1	สัตว์ทดลองที่ผลิตโดย 

ศูนย์ฯ	มีคุณภาพได้มาตรฐาน

สากล	เป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ	สามารถส่งออกได้

 กลยุทธ์    ตัวชี้วัด     เป้าหมายการพัฒนา               ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1   สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการ

สำานักงานบริการ

วิชาการ

(งานผลิตสัตว์

ทดลอง)

สำานักงานบริการ

วิชาการ

(งานผลิตสัตว์

ทดลอง)

สำานักงานการ

สัตวแพทย์สัตว์

ทดลอง

สำานักงานผู้อำานวยการ	

(งานการตลาด)

																	สำานักงาน/	ฝ่าย	 ปริญญาเอก	 		ปริญญาโท	 ปริญญาตรี	 ต่ำากว่าปริญญาตรี	 รวม

สำานักงานผู้อำานวยการ		 	 	 																																			29

					กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 -	 -	 13	 3	 16

						กลุ่มสนับสนุนวิชาการ	 -	 1	 2	 -	 3

						กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 1	 9					 10	

ฝ่ายผลิต	 	 	 	 	 57

					กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 -	 -	 4	 1	 5

					กลุ่มสนับสนุนวิชาการ	 	 	 	 	 11

     - นักวิทยาศาสตร์ชำานาญการ

       /นักวิทยาศาสตร์	 -	 3	 4	 -	 7

     - นักวิจัยชำานาญการ/นักวิจัย

      /ผู้ช่วยวิจัย/จนท.วิจัย		 -	 4	 -	 -	 4

					กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 1	 40	 41

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	 	 	 	 	 3

					กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 -	 -	 1	 -	 1

						กลุ่มสนับสนุนวิชาการ	 -	 1	 1	 -	 2

						กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 -	 -	 -

ฝ่ายสัตวแพทย์	 	 	 	 	 7

				กลุ่มสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ	 -	 1	 5	 -	 6

				กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 -	 -	 1	 -	 1

				กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 -	 -	 -

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ	 	 	 	 	 13

				กลุ่มสนับสนุนวิชาการ	

						- นักวิจัย/ จนท.วิจัย	 -	 3	 -	 -	 3

						-	นักวิทยาศาสตร์	 -	 -	 8	 -	 8

				กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 -	 2	 2

ฝ่ายการตลาด	 	 	 	 	 6

					กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 -	 1	 1	 2	 4

					กลุ่มลูกจ้าง	 -	 -	 -	 2	 2

     

     ทั้งสิ้น			 115

 

ตาราง	แสดงอัตรากำาลังตามระดับการศึกษา	ประจำาปีงบประมาณ	2553

กรอบอัตรากำ ลังปีงบประมาณ 2554-2555

การขอกรอบอัตรากำาลัง ภายในปีงบประมาณ 2553 - 2555



รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ20    21รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

สำานักงานบริการวิชาการ

สำานักงานประกันคุณภาพ

สำานักงานประกันคุณภาพ

สำานักงานบริการวิชาการ

สำานักงานการสัตวแพทย์

สัตว์ทดลอง

สำานักงานประกันคุณภาพ

สำานักงานบริการ
วิชาการ
(งานวิจัยและส่ง
เสริมวิชาการ)

สำานักงานบริการ
วิชาการ 
(งานวิจัยและส่ง
เสริมวิชาการ)

สำานักงานการ
สัตวแพทย์สัตว์
ทดลอง

สำานักงานผู้อำานวยการ

5.	พัฒนาฐานข้อมูลด้าน

การผลิตและตรวจสอบ

คุณภาพสัตว์ทดลอง	

6.	บริการวิชาการและ

ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง										

โครงการ	

7.	การประกันคุณภาพ

ระบบการผลิตและ

บริการสัตว์ทดลอง

8.	พัฒนางานตรวจ
สอบคุณภาพเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

4.2	 ผู้ใช้สัตว์ทดลองมีความพึง

พอใจในคุณภาพและการบริการสัตว์

ทดลองของศูนย์ฯ	ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	85	

5.1	มีฐานข้อมูลความรู้	

		1.	งานการผลิตและบริการสัตว์

ทดลอง	ในปี	2555

		2.	งานการตรวจสอบคุณภาพ

สัตว์ทดลอง	และงานการตรวจ

สอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในงาน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง	ในปี	2557

6.1	 มีศักยภาพในการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้อง	ปฏิบัติการทาง

ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองได้ไม่

น้อยกว่า	12,000	ตัวอย่างต่อปี	ใน

ปี	2555	และให้บริการเพิ่มขึ้นอย่าง

น้อยร้อยละ	5	ต่อปี	

7.1	 ผ่านการตรวจประเมินจาก

องค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐาน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	(มอก.18001)

7.2	 ผ่านการตรวจประเมินจาก

องค์กรรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ		ISO9001:2008	ด้านการ

ผลิตและบริการสัตว์ทดลอง

7.3	 ผ่านการตรวจประเมินด้านการ

เลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองจาก	

Association		for	Assessment	and	

Accreditation	of		laboratory	Animal	

Care	(AAALAC)	International

8.1	 สามารถขยายขอบข่ายการ
ตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำาหนด	
ICLAS	Performance	Evaluation	
Program	(PEP)		3	ขอบข่าย/ปี

5.1	เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการ

ผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ

สัตว์ทดลองของประเทศ	ซึ่ง

นักวิจัยสามารถใช้เป็นแหล่ง

อ้างอิงได้

6.1	ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	

เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจ

วิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์

สัตว์ทดลองของประเทศ										

7.1	ศูนย์ฯ	มีการดำาเนินการ

สอดคล้องตามข้อกำาหนด

ทำาให้สามารถธำารงรักษา

ระบบมาตรฐานระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย		(มอก.18001)	

7.2	ศูนย์ฯ	ได้การรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ		

ISO9001:2008	ด้านการผลิต

และบริการสัตว์ทดลองภายใน

ปี	2554

7.3	ศูนย์ฯ		ได้การรับรอง	

มาตรฐานการเลี้ยงและการใช้

สัตว์ทดลองจาก	Association		

for	Assessment	and	Accredi-

tation	of		laboratory	Animal	

Care	(AAALAC)	International	

ภายในปี	2555
8.1	เป็นศูนย์ตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์ทดลองของ
ประเทศ	และได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกในเครือข่าย	
ICLAS	Performance	Evaluation	
Program	(PEP)	ภายในปี	2557

โครงการ    
9.	ส่งเสริม	สนับสนุนงานวิจัย	
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อพันธกิจหลัก
ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

โครงการ
10.	สนับสนุนความเป็นสากล
ขององค์กร

11.	การบริหารเชิงยุทธ์

8.2	 ศูนย์ฯ	มีการดำาเนินการได้
สอดคล้องตามข้อกำาหนด	ทำาให้
สามารถธำารงรักษาการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน	ISO/IEC	17025:	2005

9.1	 จำานวนผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมได้รับการตีพิมพ์	ในระดับ
ชาติ	หรือนานาชาติ		อย่างน้อย	5	
ชิ้นต่อปี
9.2	 บุคลากรศูนย์ฯ	เข้าร่วมประชุม
หรือเสนอผลงานวิจัย	ระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า	1	ครั้งต่อปี

10.1	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกับ
องค์กรต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	1	หน่วยงาน/ปี

10.2	นักวิจัย	นักวิทยาศาสตร์ของ
ศูนย์ฯ	ที่มีภาระงานเกี่ยวข้องกับ
การผลิตสัตว์ทดลอง	ผ่านหลักสูตร	
ALAT	LAT	และ	LATG	เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า	5	คน/ปี	

11.1	นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงานตามนโยบาย
และแผนงานของมหาวิทยาลัย
-	MU-ERP/HR	เริ่มปีงบประมาณ						 
		2554
-	MU-SIS	เริ่มปีงบประมาณ	2554
-	MU-FIS	เริ่มปีงบประมาณ	2553

8.2	ขยายขอบข่ายการรับรอง
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ	2	
ขอบข่าย

เจ้าหน้าที่ประเภทสนับสนุน
วิชาการ	มีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ	 
ไม่น้อยกว่า	0.5	ชิ้นต่อคนต่อปี				
ในปี	2557

10.1	 เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิต									
การตรวจสอบและการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองใน
ภูมิภาคอาเซียน	ในปี	2557	

10.2		บุคลากรมีความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
ในระดับสากล	และสามารถ
ได้รับ	Certificate	จากหน่วย
งาน	AALAS	อย่างน้อย	20	คน	
ภายในปี	2557

11.1		มีระบบการบริหารงาน
ด้านการเงิน/บัญชี/งบประมาณ/
ทรัพยากรบุคคล	ที่โปร่งใส	
ตรวจสอบได้และเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 2   สร้างความเป็นเลิศในด้านการประกันคุณภาพสัตว์ทดลอง

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์กรด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

กลยุทธ์ที่ 4   สร้างความเป็นสากล

 กลยุทธ์    ตัวชี้วัด     เป้าหมายการพัฒนา                    ผู้รับผิดชอบ  กลยุทธ์    ตัวชี้วัด     เป้าหมายการพัฒนา               ผู้รับผิดชอบ
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 สำานักงานบริการวิชาการได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต
สัตว์ทดลองให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของ  Guide for the 
Care and Use of  Laboratory Animals (NRC 2011) 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับและสนับสนุนการตรวจประเมิน
มาตรฐานสากลจาก AAALAC International Program 
ในปี 2555 โดยศูนย์ฯ ได้ยืมเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย
จำานวน 10 ล้านบาท นำามาใช้ในการซ่อม อาคารหลังที่ 1-5 
ทั้งภายนอกและภายใน และตั้งงบประมาณการทดแทน
วัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงที่ไม่ได้มาตรฐานเช่น เปลี่ยนกรงจาก
สแตนเลส เป็นกรงพลาสติก และจัดหากรงเลี้ยงสัตว์ชนิด
ต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

ตารางที่	1	แสดง	ประเภท	ชนิด	สายพันธุ์	จำานวนผลิต/ปี	และการป้องกันการติดเชื้อ	

							ประเภท	 									ชนิด	 								สายพันธุ์	 จำานวน/ปี(ตัว)	 การป้องกันการติดเชื้อ										หมายเหตุ

ประเภทสายพันธุ์ชิด	 Mouse	(Mus	musculus)	 BALB/cMlac	 	 						

	 		 	 C3H/HeMlac	 	 	

	 		 	 C57BL/6Mlac	 	 	

	 		 	 DBA/2Mlac	 	 	

	 		 	 Hydronephrosis	 	 	

	 		 	 Free-Hydronephrosis	 	 	

	 	 Rat	(Rattus	norvegicus)	 SHR/Kyo	 	 	

	 		 	 WMN/Nrs	 	 	

	 	 หนู	Mutant	 		 	 	

	 	 Mouse	(Mus	musculus)	 Nude	(BALB/cMlac-nu)	 	 	

 

ประเภทสายพันธุ์ห่าง	 Rat	(Rattus	norvegicus)	 Wistar	 					 	

  

	 	 Rat	(Rattus	norvegicus)	 Sprague	Dawley	 	 	

   

	 	 Mouse	(Mus	musculus)	 ICR	 			118,919	 	

	 	 Guinea-pig		 Dunkin	Hartley	 				3,151

	 	 (Cavia	porcellus)	 	 				 	

	 	 Rabbit		 New	Zealand		White	 				972														Low	barrier	with	

	 	 (Oryctolagus	cuniculus)	 	 																	 Air	conditioning	 	 	

                      

จำานวนการผลิตจะ

มีการปรับแผนการ

ผลิตทุกครั้งก่อน

การผสมพันธุ์ใน

สัตว์ทดลองทุกชนิด

(In
br
ed

	s
tra

in
)

(O
ut
br
ed

	s
to
ck
)

Low	barrier	with	HVAC	

(Heating	ventilation	and	

air	conditioning)	

สำานักงาน
บริการวิชาการ

 
	 ในปีงบประมาณ	2553	ศูนย์ฯ	ผลิตสัตว์ทดลอง	ประเภท	Specific	Pathogen	Free	และ	Monitor	Animal	จำานวน	4	ชนิด	
14	สายพันธุ์	ภายใต้ระบบการเลี้ยงที่มีการป้องกันการติดเชื้อใน	Maximum	barrier	system	และ	Low	barrier	system	โดยมี
จำานวนการผลิตสัตว์ทดลองแต่ละสายพันธุ์	ดังแสดงไว้ในตารางที่	1	

6,868
Maximum	barrier	system

(SPF	animal)	

30,728

การผลิต
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ศูนย์ฯ	ได้พยายามปรับปรุงศักยภาพในการผลิตสัตว์ทดลองชนิดต่างๆ	ได้แก่	หนูเม้าส์	หนูแรท	กระต่าย	หนูตะเภา	และหนู

เม้าส์สายพันธุ์ชิด	ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ	ดังตารางที่	2	และปริมาณ		เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักวิจัยในประเทศ	ดังแสดงในตารางที่		3

			ตารางที่	2	แสดงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ทดลอง	ปีงบประมาณ	2553

		ประเภท		 												ชนิด	 	 			สายพันธุ์	 			ดัชนีชี้วัด	 	 เป้าหมาย	 											ผลการดำาเนินงาน

 
BALB/cMlac

C57BL/6Mlac

DBA/2Mlac

ICR

Wistar

Sprague	Dawley

New	Zealand		

White	

Dunkin	Hartley

0.94	–	1.48	 0.96	+	0.14

0.65	-	1.29	 0.79	+	0.08

0.56	-	1.32	 0.76	+	0.03

85	 	 80.20	+	6.00

90	 	 90.70	+	1.60

90	 	 91.50	+	1.60

70	 	 68.00	+	7.50

1.00	–	1.50	 1.30	+	0.03

ประเภทสาย

พันธุ์ชิด

(Inbred	strain)

ประเภทสาย

พันธุ์ห่าง	

(Outbred	

stock)

จำานวนลูกต่อแม่ต่อสัปดาห์

(young/female/week)	

จำานวนลูกต่อแม่ต่อเดือน

(young/female/month)

Mouse	(Mus	musculus)

Mouse	(Mus	musculus)

Rat	(Rattus	norvegicus)

Rabbit	

(Oryctolagus	cuniculus)

Guinea-pig	

(Cavia	porcellus)

						 						รายการ	 				ไตรมาส	1	 	 ไตรมาส	2	 											 	ไตรมาส	3	 	ไตรมาส	4											รวมทั้งสิ้น

	 	 								 	ผลิต							บริการ						ผลิต							บริการ										ผลิต						บริการ						ผลิต							บริการ							ผลิต						บริการ

			สัตว์ทดลอง	(ตัว)	 36,780	 	 29,365	 40,833	 	 33,671	 39,887	 	33,721	 43,118	 33,770	 160,618	 130,527

			หนูประเภทสายพันธุ์ห่าง	(Outbred	Stock)	 35,338	 28,442	 39,156	 33,043	 38,190	 33,002	 41,086	 32,993	 153,770			127,480

				-	หนู	Rat	สายพันธุ์Wistar	 4,698	 4,375	 5,092	 4,485	 4,910	 3,712	 4,577	 4,218	 19,277				16,790

				-	หนู	Rat	สายพันธุ์	Spraque	Dawley	 2,938	 1,871	 3,099	 2,439	 2,643	 1,381	 2,771	 2,000	 11,451	 7,691

				-	หนู	Mouse	สายพันธุ์		ICR	 26,575	 21,327	 30,075	 25,370	 29,629	 27,065	 32,640	 25,891	 118,919	 99,653

				-	หนู	Guinea-pig	สายพันธุ์	Dunkin	Hartley		 800	 584	 752	 587	 745	 619	 854	 635	 3,151	 2,425

				-	กระต่าย	สายพันธุ์	New	Zeland	White	 327	 285	 138	 162	 263	 225	 244	 249	 972	 921

			หนูประเภทสายพันธุ์ชิด	(Inbred	Strain)	 1,442	 923	 1,677	 628	 1,697	 719	 2,032	 777	 6,848	 3,047

				-	C3H/HeMlac		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

				-	BALB/cMlac	 1,063	 809	 1,262	 514	 1,048	 528	 948	 554	 4,321	 2,405

				-	C57BL/6Mlac		 165	 73	 193	 65	 270	 89	 387	 72	 1,015	 299

				-	Nude	(BALB/cMlac-nu)	 189	 21	 222	 49	 379	 102	 683	 151	 1,473	 323

				-	DBA/2Mlac	 25	 20	 0	 0	 0	 0	 14	 0	 39	 20

กราฟที่	1	แสดงจำานวนสัตว์ทดลองที่ผลิตและบริการ	(ตัว)	ปีงบประมาณ	2553

ร้อยละของการผลิต

(%	of	production)

	 	 ศูนย์ฯ	 สามารถผลิตสัตว์ทดลองทุกสายพันธุ์เพื่อ

บริการ	 รวมทั้งสิ้น	 160,618	 ตัว	 จำาแนกเป็น	 สัตว์ทดลอง

ประเภท	Monitored	animal	จำานวน	153,770	ตัว		ประเภท	

SPF	animal	และหนู	Mutant	จำานวน	6,848	ตัว	ดังแสดงใน

ตารางที่	3	มียอดทำาลายสัตว์ประมาณ	ร้อยละ	18.73	สูงกว่า

เป้าหมายที่กำาหนดไว้ร้อยละ	0.73

	 	นอกจากนี้	 	ศูนย์ฯ	มีการเลี้ยงแกะจำานวน	21	ตัว	

ห่าน	จำานวน	24	ตัว	เพื่อบริการเลือดและชีววัตถุ	มีศักยภาพ

ในการให้บริการได้	6,300	ซีซี/เดือนและ	720	ซีซี/เดือน	ตาม

ลำาดับ	 ในปีงบประมาณ	2553	ศูนย์ฯ	 ได้ให้บริการเลือดแกะ	

5,212	 +	 912	 ซีซี/เดือน	 และบริการเลือดห่าน	 657	 +	 157	

ซีซี/เดือน	 แต่ได้ยุติการให้บริการตั้งแต่	 15	 มกราคม	 2554	

เป็นต้นมา	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ภารกิจในการดำาเนินการของศูนย์ฯ	

ชัดเจนในการที่จะมุ่งให้ได้การรับรองในระดับมาตรฐานสากล	

ด้านการสืบสายพันธุ์สัตว์ทดลอง		 	 	 	

	 ศูนย์ฯ	ได้นำาเข้าหนูเม้าส์สายพันธ์ุ	NOD/Shi-scidjicjcl	

เมื่อ	23	มิ.ย.	2554	ให้แก่	นักวิจัยที่ต้องการสัตว์ทดลองที่มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงมาใช้ในการวิจัยมากขึ้น	 โดยมีการนำา

เข้าพ่อ-แม่พันธ์ุ	 เร่ิมต้นจากประเทศญ่ีปุ่น	 จำานวน	 5	 คู่	 นำามา

เล้ียงภายใต้การป้องกันการติดเช้ือในระบบ	 Maximum	 barrier	

มีการตรวจสอบลักษณะสายพันธุ์จากลักษณะที่แสดงออก	

(Phenotype)	 ได้แก่	สภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำา	 (Leukopenia)	และ

ภาวะเบาหวาน	 (Diabetes	 mellitus)	 ซึ่งยังคงมีสภาพคงที่ตาม

ลักษณะสายพันธุ์เดิมอยู่	

	 นอกจากนี้	 เพื่อปรับปรุงระบบการเก็บรักษาสายพันธุ์

สัตว์ทดลองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ศูนย์ฯ	ได้ทำาการแยกหน่วยสืบสาย

พันธุ์ออกจากหน่วยเพาะขยายพันธุ์เพื่อตอบสนองต่อการ

ป้องกัน	 outbreak	 disease	 response	 ปัจจุบันสามารถดำาเนิน

การแล้วเสร็จในส่วนของหนูเม้าส์	 และอยู่ระหว่างการดำาเนิน

การในส่วนของหนูแรท	 ทั้งสายพันธุ์	 Wistar	 และ	 Sprague	

Dawley		ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ	ในเดือนกุมภาพันธ์	2555	

	 อนึ่ง	 ศูนย์ฯ	 ได้ดำาเนินการเก็บรักษาสายพันธุ์สัตว์

ทดลองในรูปตัวอ่อนแช่แข็ง	 (Embryo	 Bank)	 ซึ่งปัจจุบันได้

เก็บรักษาตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์หนูเม้าส์สายพันธุ์ต่างๆ	

คือ	สายพันธุ	์ 	 ICR,	BALB/cMlac,	C57BL/6Mlac,	DBA/2Mlac	

และ	 DBA/2Mlac	 ส่วนหนูสายพันธ์ุพิเศษ	 ได้แก่	 สายพันธ์ุ	 

BALB/cMlac-nude,	 Hydronephrosis,	 Free	 Hydronephrosis	

และ	Thalassemia		เป็นต้น	อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพในการเก็บตัวอ่อน	

ตารางที่	3			แสดงจำานวนสัตว์ทดลองที่ผลิตและบริการ	(ตัว)	ปีงบประมาณ	2553
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								ผลสืบเนื่องมาจากการลดจำานวนการผลิตสัตว์ทดลองเพื่อบริการ	การปิดโคโลนี	แกะ	ห่าน	และการนำาระบบคุณภาพ

เข้ามาใช้เพื่อพัฒนางานของศูนย์ฯ	 	 ทำาให้ศูนย์ฯมีอัตรากำาลังเกินความต้องการ	 ประกอบกับศูนย์ฯ	 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

งานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก	 เพิ่มรายได้จากงานประจำา	 เพื่อสนับสนุนสถานภาพทางการคลังให้มั่นคงในอนาคต	

คณะกรรมการประจำาส่วนงานจึงสนับสนุนให้มีการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง	 เช่น	 การตรวจวิเคราะห์

ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	 การสอนและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการสอน	 และการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างใน

สัตว์ทดลอง	(เพื่อสร้างผลงานวิชาการโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม)		ผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	2553	ดังนี้

ชื่อโครงการ	 จำานวนผู้เข้าร่วม												ระยะเวลา												รายรับ	(บาท)					รายจ่าย	(บาท)				คงเหลือ	(บาท)

1.	โครงการอบรมพนักงานเลี้ยงสัต์ทดลอง	รุ่นที่	25	 12	 		 21,000	 20,475	 525

2.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 

“การดูแลและเทคนิค	ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง	รุ่นที่	1		 33	 4-5	มี.ค.53	 75,000	 34,074	 40,926

“การดูแลและเทคนิค		ปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง		รุ่นที่	2	 41	 6-7	ก.ค.53	 90,500	 25,058	 65,442

3.	การสอนปฏิบัติการพื้นฐานกับสัตว์ทดลอง		 		 		 		 		

				3.1	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 50	 29	ต.ค.	52	 16,140	 16,140	 -

				3.2	คณะวิทยาศาสตร์	ม.มหิดล	 30	 2	และ	9	ธ.ค.52	 24,148	 -	 24,148

				3.3.	สถาบันโมเลกุล	ม.มหิดล	 11	 1	เม.ย.	53	 8,400	 4,800	 3,600

				3.4	สถาบันโภชนาการ	ม.มหิดล	 8	 26	ส.ค.และ2	ก.ย.	53	 7,200	 -	 7,200

				3.5	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 1	 26	ส.ค.	53	 500	 50	 450

4.	ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอ่อน	 1	 1	มิ.ย.	53	 5,000	 	-	 5,000

5.	ฝึกปฏิบัติการตัดต่อเส้นเลือด	 45	 16-17	มิ.ย.53	 19,200	 9,200	 10,000

                          รวม      267,088 109,797 157,291

2. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ มีผู้รับบริการ จำานวน 22 ราย  มีรายรับรวม  801,735   บาท

3. ผลผลิตการนำาเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ จำานวน 11 เรื่อง  และระดับนานาชาติ จำานวน 6  เรื่อง                

งานวิจัยและส่งเสริมวิชาการ

1.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการสอน  มี  5 โครงการ
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การตรวจสอบคุณภาพ

สำานักงาน
ประกันคุณภาพ

 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพประจำาปี
	 1.1	การตรวจคุณภาพพันธุกรรม	(Genetic	monitoring)	

	 ในสัตว์ทดลองประเภทสายพันธุ์ห่าง	(Outbred	stock)	เช่น		

หนูแรท	 หนูตะเภา	 และกระต่าย	 ศูนย์ฯ	 พบว่าลักษณะพันธุกรรม

ของหนูแรทยังคงปกติ	 โดยมีเปอร์เซนต์ความผิดปกติท่ีเกิดจากเลือด

ชิด	 (Inbreeding	 percentage)	 น้อยกว่า	 1%	 หนูตะเภามีเปอร์เซนต์

ความผิดปกติที่เกิดจากเลือดชิด	 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2552	

ส่วนกระต่ายที่มีช่วงวงจรชีวิตที่ยาวกว่า	จึงอยู่ระหว่างเก็บข้อมูล	

	 สำาหรับพันธุกรรมของสัตว์สายพันธุ์ห่าง	 (Outbred)	 หนู

เม้าส์สายพันธุ์	 ICR	 และสัตว์สายพันธุ์ชิด	 (Inbred	 Strain)	 	 5	 สาย

พันธุ์	ได้ผลการตรวจสอบเครื่องหมายชีวเคมี	(Biochemical	markers)	

ตามตารางที่	4	โดยหนูเม้าส์	ICR	ยังคงมีลักษณะพันธุกรรมของสัตว์

สายพันธุ์ห่าง	ส่วนสัตว์สายพันธุ์ชิดทั้ง	 5	สายพันธุ์	 ยังคงมีลักษณะ

พันธุกรรมถูกต้องตามสายพันธุ์	

	 นอกจากนี้	 ศูนย์ฯยังมีการตรวจพันธุกรรมของหนูเม้าส์

ที่เป็นธาลัสซีเมียจำานวน	 5	 สายพันธุ์	 โดยใช้เทคนิค	 Polymerase	

Chain	 Reaction	 (PCR)	 ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีการตรวจพบความคงที่

ของพันธุกรรม	 (Thalassemia	gene)	แตกต่างกัน	ดังแสดงในตาราง

ที่	5

ตารางที่	5	ผลการตรวจสอบพันธุกรรมหนูธาลัสซีเมียด้วยวิธี	PCR	ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	ประจำาปี	2553

      รายการ      ความคงที่ของพันธุกรรม

						สายพันธุ์	 	 			E4	 	 				654	 	 							KNO	 										DAO	 	 				DJBP

					เปอร์เซนต์	 	 		42.9	 	 				6.5	 	 							9.3	 	 42.2	 	 				45.9

	 1.2	การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพ	(Health	monitoring) 

	 มีการตรวจท้ังด้านพยาธิสรีรวิทยา	 (Pathophysiological	monitoring)	 	 ได้แก่	 	การผ่าชันสูตรซาก	 (Necropsy)	พยาธิวิทยา

เน้ือเย่ือ	 (Histopathology)	 โลหิตวิทยา	 (Hematology)	 เคมีคลินิกของเลือด	 (Clinical	 chemistry)	 และการตรวจทางจุลชีววิทยา	 

(Microbiological	 monitoring)	 ได้แก่	 การตรวจทางไวรัส	 (Virology)	 แบคทีเรีย	 (Bacteriology)	 	 เชื้อรา	 (Mycology)	 และปรสิต	 

(Parasitology)	ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใน	ปี	2553	ได้ผลดังแสดงในตารางที่	6

    type Strain(gen)        Allelic of gene markers

  Idh1 Pep3 Akp1 Car2 Mup1 Gpd1 Pgm1 Ldr1 Gpi1 Hbb Es1 Es2 Mod1 Trf Es3 Thy1

		Outbred	 ICR		(F54)	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 a34/b24	 -	 a29/b29	 s13/d45	 -	 -	 a50/b8			 -	 -	 	

	 DBA/2Mlac	(F29)	 b3	 b3	 a3	 b3	 a3	 b3	 b3	 a3	 a3	 d3	 b2	 b3	 a3	 b3	 c3	 ND

			Inbred	 C57BL/6Mlac	(F33)	 a3	 a3	 a3	 a3	 b2	 a3	 a3	 a3	 b3	 s3	 a3	 b3	 b3	 b3	 a3	 ND

			Mouse	 BALB/cMlac	(F33)	 a3	 a3	 b3	 b3	 a1	 b3	 a3	 a3	 a3	 d3	 b3	 b3	 a3	 b3	 a3	 ND

	 BALB/cMlac-nu	(F21)	 a1	 a1	 b1	 b1	 a1	 b1	 a1	 a1	 a1	 d1	 b1	 b1	 a1	 b1	 a1	 NA

	 C3H/HeMlac	(F29)	 a3	 b3	 b3	 b3	 a2	 b3	 b3	 a3	 b3	 d3	 b3	 b3	 a3	 b3	 c3	 b3

			Inbred	 Gene markers Amy1 Svp1 Gc Acon1 Mup1 - - - - Hbb Es1 Es2 Es14 Es4 Es3 Fh1

				Rat	 SHR/Kyo	(F5)	 a4	 b2	 a4	 b4	 a4	 -	 -	 -	 -	 a4	 a4	 a2	 b3	 a4	 b4	 b4

	 WMN/Nrj	(F5)	 b4	 b2	 b4	 b4	 b2	 -	 -	 -	 -	 b4	 a4	 d4	 b4	 b4	 d4	 b4

Note:	superscript	number	is	the	number	of	tested	animal.	NA	=	not	applicable	ND	=	not	done

ตารางที่	4	ผลการตรวจสอบพันธุกรรมหนูเม้าส์และหนูแรท	ด้วยวิธี	Biochemical	markers		ประจำาปี	2553
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 อาหาร

No.082				

	 •	Autoclaved	&	radiation		food	 •	 Sterility	test	(-ve)

No.082					

	 •	Pasteurized	food	 •	 APC	<		5,000	cfu./g

	 	 	 •	 TCC	<	3	MPN/g

	 	 	 •		 Salmonella		=		not	detected	/	25	g

	 	 	 •			Total	Mold	Count	<	100	cfu/g

No.086				

	 •	Pasteurized	food	 •	 APC	<		5,000	cfu./g

	 	 	 •	 TCC	<	3	MPN/g

	 	 	 •	 Salmonella 	=		not	detected	/	25	g

	 	 	 •	 Total	Mold	Count<100	cfu/g

 น้ำา   

	 •	Chlorinated	water	10-12	ppm.	 •	APC		<		10	cfu./100	ml

	 	 	 •	Pseudomonas aeruginosa	=	not	 

	 	 	 			detected	/100	ml.

	 	 	 •	Free	chlorine	=	7-12	ppm.

 

	 •	Chlorinated	water	3.5-4.0	ppm.		 •	APC		<		200	cfu./100	ml

	 	 	 •	Pseudomonas aeruginosa 

      =	not	detected	/100	ml.

	 	 	 •	Free	chlorine	=	3.5-4.0	ppm.

	 •	Autoclaved		water			 •	Sterility	test		(-ve)

 กรง   

	 •		Maximum		Barrier	 •	Sterility	test		(-ve)

	 •		Low	Barrier	 •	APC	<	10	cfu./plate

  อากาศ

      เตรียมห้องก่อนเลี้ยงสัตว์

	 	-			Low	Barrier				

												•		ห้องเลี้ยง	 •	 Settle	Plate	<	5	cfu./	ft2	/	min

	 -			Maximum	Barrier	

												•		ห้องเลี้ยง				 •	 Settle	Plate	<	5	cfu./ft2/min	,	

	 	 	 	 Air	Sampler<50	cfu./m3

												•		Supporting	area		 •	 Settle	Plate	<	5	cfu./ft2/min	,		 

	 	 	 	 Air	Sampler<50	cfu./m3

												•		พื้นห้อง		 •		 RODAC	Plate	<	5	cfu./plate

												•		ผนังห้อง		 •		 RODAC	Plate	<	5	cfu./plate

												•		เพดานห้อง		 •		 RODAC	Plate	<	5	cfu./plate

      ระหว่างเลี้ยงสัตว์ทดลอง

	 -			Low	Barrier		

	 	 •		ห้องเลี้ยง	หนูเม้าส์	หนูแรท			 •	 Settle	Plate		<	15	cfu./	ft2	/	min

	 	 •		ห้องเลี้ยง	ตะเภา	กระต่าย	 •	 Settle	Plate		<	15	cfu./	ft2	/	min

		-				Maximum	Barrier		

	 	 •		ห้องเลี้ยง	 •	 Settle	Plate	<	5	cfu./	ft2/min,	

	 	 	 	 Air	Sampler	<	50	cfu./m3

	 	 •		Supporting	area	เก็บของปลอดเชื้อ	 •	 Settle	Plate	<	5	cfu./	ft2/min,	

	 	 	 	 Air	Sampler	<	50	cfu./m3

	 	 •		พื้นห้อง	 •		 RODAC	Plate	<	15	cfu./plate

	 	 •		ผนังห้อง	 •		 RODAC	Plate	<		5	cfu./plate

	 	 •		เพดานห้อง	 •		 RODAC	Plate	<	5	cfu./plate	

	-			ส่วนสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

													 •	ห้องเลี้ยงในส่วนสะอาดและทางเดินส่วนสะอาด			 •	 Settle	Plate		<	5	cfu./	ft2	/	min

												 •	ห้องส่วนสกปรกและห้องน้ำา	 •	 Settle	Plate		<	15	cfu./	ft2	/	min

 วัสดุรองนอน (Wood Shaveng,Corn cob)

				-	Low	Barrier															 •		TST	Albert	Browne	(passed)

																	 •		APC<250	EAPC/S

				-	Maximum	Barrier		 •	 Stream	Biological	Indicator	(-ve)

	 	 	 •	 Sterily	test	(-ve)

 กล่องส่งสัตว์	 •			APC<15	cfu./plate

   

  

 1.3 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental monitoring) 

	 ในปี	2553	มีการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง	โดยมีผลการตรวจสอบดังตารางที่	7
ตารางที่	7	ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทดลอง	ประจำาปีงบประมาณ	2553
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SerologyCultivationMicroscopy

ตารางท
	6	ผลการตรวจสอบ

คุณ
ภ
าพ

สุขภ
าพ

ของสัตว์ท
ดลองในช่วงระห

ว่าง	1	ตุลาคม	2552	–	30	กันยายน	2553	

 สิ่งแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงสัตว์                                                  เกณฑ์การควบคุมคุณภาพ 
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 2. การให้บริการตรวจสอบคุณภาพสัตว์

	 การให้บริการตรวจสอบคุณภาพแก่หน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ฯ	 รวม	 12,066	 ตัวอย่าง	 โดยแยกเป็นการตรวจ

สอบคุณภาพสุขภาพ	(Health	monitoring)	คุณภาพพันธุ์	(Genetic	monitoring)	และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(Environmental	monitoring) 

	เป็น	49.5	%,	2	%	และ	48.5	%	ตามลำาดับ	โดยมีจำานวนตัวอย่างส่งตรวจเพิ่นขึ้น	25.06	%		เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ	2552	ในตารางที่	8	 

และกราฟที่	2	

ตารางที่	8	แสดงปริมาณการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ	ประจำาปี	2553

รายการตรวจสอบ	 	 จำานวน/ตัวอย่าง

	 	 บริการภายในศูนย์ฯ	 บริการภายนอกศูนย์ฯ	 รวม

Health monitoring 4,926 (82.4%) 1,050 (17.6%) 5,976 (100%)

		Necropsy	 1,118	 0	 1,118

		Histopathology	 210	 51	 261

		Hematology	 681	 351	 1,032

		Clinical	chemistry	 681	 481	 1,162

		Microbiology		 1,118	 167	 1,278

		Parasitology	 1,118	 0	 1,118

Genetic monitoring 241 (100%) 0 (0%) 241 (100%)

		Biochemical	marker	 54	 0	 54

		Molecular	biology	 187	 0	 187

Environmental monitoring 5,784 (98.9%) 65 (1.1%) 5,849 (100%)

		Feed	 294	 3	 297

		Water	 471	 0	 471

		Bedding	 226	 0	 226

		Cages	 681	 0	 681

		Air	 3,278	 8	 3,286

		Floor,	Wall,	etc.	 540	 48	 588

		Transportation	boxes	 294	 0	 294

		Antimicrobial	products	 0	 6	 6

รวมจำานวนตัวอย่างในปี 2553 10,951 1,115 12,066

จำานวนตัวอย่างในปี 2552 8,534 508 9,042

*	รายละเอียดการให้บริการ		สามารถตรวจสอบได้ที่	www.nlac.mahidol.ac.th/nlacwwwtha/pa_4service_research.htm

กราฟที่	2				การเปรียบเทียบปริมาณตัวอย่างภายในและภายนอกที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ

 3. การพัฒนางานตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในปี 2557 

	 ศูนย์ฯ	 จัดทำาโครงการพัฒนางานตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ	 โดยต้องมีการปรับปรุงและ

พัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อขยายขอบข่ายการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามข้อกำาหนด	 ICLAS	Performance	 Evaluation	 Program	

(PEP)	 ด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล	 (Molecular	 biology)	 เพิ่มขึ้นอีก	 12	 รายการ	 (ดังแสดงในตารางที่	 9)	 ภายในปี	 2557	 ให้

ครอบคลุมรายการตรวจสอบตาม	ICLAS	PEP		

	 ดังนั้น	 เพื่อให้โครงการนี้สัมฤทธิ์ผล	ศูนย์ฯ	จึงเริ่มมีการพัฒนาโดยสร้างความร่วมมือในการวิจัย	 (Collaborative	 research	 

project)	กับ	Central	Institute	for	Experimental	Animals(CIEA),	Japan	และ	Toshiba	Corporation,	Japan	จัดทำาโครงการวิจัยเรื่อง	

Electrochemical	DNA	Chip	for	Microbiological	Monitoring	of	Laboratory	Animals	in	the	National	Laboratory	Animal	Center,	 

Mahidol	University,	Thailand	ทดสอบเชื้อ	Helicobacter hepaticus, H. bilis, H. typhlonius, and H. pylori	ซึ่งเป็น	1	ใน	12	รายการ

ในการขยายขอบข่ายการตรวจสอบคุณภาพตาม	 ICLAS	PEP	ด้วยเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล	 โดยมีแผนการขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้น

ในระหว่างปีงบประมาณ	2554-2557อย่างน้อย	3	รายการ/ปี

ตารางที่	9	ความสามารถของห้องปฏิบัติการ	เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการ	ICLAS	PEP

				Species	 																		Agent					 																				Serum	 				Microbial	Specimens	 	งานที่ศูนย์ฯต้องพัฒนา

	 	 	 	 	 	 PEP	 NLAC	 					PEP	 						NLAC											ตรวจ	Microbial	Specimens

   

	Mouse 1.	MPV

2.	MMV

3.	MHV

4.	Ectromelia	virus

5.	LCMV

6.	Sendai	virus

7.	Mycoplasma pulmonis 

8.	Helicobacter

9.	Pasteurella pneumotropica

10.	Samonella 

11.	Corynebacterium bovis 

12.	Staphylococcus aureus    

1.	RPV	

2.	KRV

3.	RMV

4.	SDAV	

5.	Sendai	virus	

6.	M. pulmonis 

         รวม   13   6     18          6   12
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การประกันคุณภาพ

ศูนย์ฯ	 ส่งผลการแก้ไขไปให้สถาบันรับรองมาตรฐาน	 ไอเอสโอ	

ได้ตามกำาหนด	 และผ่านการประเมินซ้ำาเมื่อวันที่	 21	 มกราคม	

2554

	 •	 การเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ	 เพ่ือขอรับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกำาหนดของ	ISO	9001:2008	

โดยมีการปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ	

ISO	9001:2008	แทน	ISO	9001:2000	ที่ครอบคุมทุกกิจกรรม

ของศูนย์ฯ	 (ยกเว้นกิจกรรมการเงิน)	 มีการประชุมเพ่ือติดตามความ

คืบหน้าของระบบเอกสารทุกเดือน	โดยมีระเบียบปฏิบัติงาน

(Procedure)	และข้ันตอนการปฏิบัติงาน	(Standard	Operating	

Procedure:	SOP)	จำานวน	39	และ	110	ฉบับ	ตามลำาดับ		

	 •	 การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอการประเมินและการ

รับรองมาตรฐานการเล้ียงและดูแลการใช้สัตว์จาก	 Association	 for	 

Assessment	and	Accreditation	of	Laboratory	Animal	Care	

(AAALAC)	International	ซ่ึงผลการตรวจประเมินเบ้ืองต้นในโปรแกรม

Program	Status	Evaluation	(PSE)	เม่ือวันท่ี	19	–	20	พฤศจิกายน

2551	พบข้อบกพร่อง	 (Mandatory)และข้อแนะนำา	 (Suggestion	For 

Improvement	 ;	 SFI)	 รวม	 40	 รายการ	 ศูนย์ฯ	 จึงได้จัดทำาโครงการ	

“การจัดทำาระบบมาตรฐานการเล้ียงและการใช้สัตว์ทดลองตามข้อ

กำาหนดของ	 Association	 for	 Assessment	 and	 Accreditation	 of	 

Laboratory	 Animal	 Care	 (AAALAC)	 International”	 ขอรับการ

สนับสนุนทุนจากสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การ

มหาชน)	 โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย	

และได้รับการอนุมัติทุนเป็นเงิน	 1,500,000	 บาท	 เพ่ือใช้ในการ

พัฒนาบุคลากร	 การปรับปรุงอาคารและสถานท่ี	 และการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์	 โดยสามารถแก้ไขแล้วเสร็จ	23.9%	 (11/46)	 ส่วนท่ีเหลืออีก	

35	 ข้อ	 เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน	 Infrastructures	 

ท้ังในส่วนของอาคารสถานท่ี	วัสดุครุภันฑ์งานเล้ียง	

	 •	 การจัดทำารายงานการประเมินตนเองตามระบบ

คุณภาพ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (MUQD)	 ศูนย์ฯได้จัดทำารายงาน

การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ประจำาปี	 2553	 แล้วเสร็จตามกำาหนดซึ่งจะมีกำาหนดการเยี่ยม

สำารวจ	 โดยคณะผู้เยี่ยมสำารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล	 ในวันที่	

5	–	6	มกราคม		2554

 
	 ศูนย์ฯ	ได้พัฒนากระบวนการให้บริการสัตว์ทดลอง	ชีว

วัตถุ	 การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพ	 การตรวจสอบคุณภาพ

พันธุกรรม	 การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 บริการงาน

วิจัยและทดสอบ	 การสอน	 ให้การฝึกงานและฝึกอบรมด้าน

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง	 เพื่อให้การบริหารจัดการงานบริการ

ของศูนย์ฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ศูนย์ฯ	 จึงได้ดำาเนิน

การนำาระบบมาตรฐานด้านต่างๆ	 มาใช้ในการควบคุมกำากับ

การปฏิบัติงานบริการวิชาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	

ได้แก่		

	 •	 การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตาม

ระบบ	ISO/IEC	17025:2005	ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ		ได้รับการประกาศรับรองความสามารถ

ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025	:	2005	

จากสำานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ	 กรมวิทยาศาสตร์

บริการ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 หมายเลขการ

รับรองระบบงานท่ี	ทดสอบ	–0056		เม่ือวันท่ี	22	มิถุนายน	2553	

โดยรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการทดสอบอาหารสัตว์	

(Feeds)	จำานวน	3	รายการทดสอบ	คือ

	 -	Aerobic	Plate	Count	(cfu/g)	เทคนิคที่ใช้	 In-house	

method:SOP-18-EM.01	 based	 on	 FDA	 Bacteriological	 

Analytical	Manual	online,	Chapter	3,	January	2001

	 -	 Coliform	 (MPN/g)	 เทคนิคที่ใช้	 In-house	method:	

SOP-18-EM.03	 based	 on	 FDA	Bacteriological	 Analytical	

Manual	online,	Chapter	4,	September	2002

	 -	Salmonella spp.	(Detected	or	not	detected	in	25	

g	 of	 sample)	 เทคนิคที่ใช้	 FDA	 Bacteriological	 Analytical	

Manual	online,	Chapter	5,	December	2007

	 •	 การธำารงรักษาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย	 มอก.18001-2542	 ที่ได้รับการรับรอง

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 (สรอ.)	 ใบรับรองเลขที่	

OHS09008/242	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 2552	 	 ครอบคลุม

ทุกพื้นที่และกิจกรรมของศูนย์ฯ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ศูนย์ฯ	

ประกอบกิจกรรมทุกชนิดทั้งการผลิตสัตว์ทดลอง	 การตรวจ

สอบและการควบคุมคุณภาพสัตว์ทดลองมีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล	 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	

(สรอ.)	ได้เข้ามาตรวจติดตามผลการธำารงรักษา	ระบบการจัด

การด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มอก.18001-2542		

พบข้อบกพร่องจำานวน	1	ข้อ	และข้อสังเกตจำานวน	9	ข้อ	 
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สำานักงานการสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง		มีผลการดำาเนินงาน

ในปีงบประมาณ	2553	ดังนี้	

 

 1.1 การวินิจฉัยและชันสูตรสัตว์ป่วย 
	 ผลสรุปจำานวนสัตว์ป่วยในปีงบประมาณ	2553	

แสดงรายละเอียดไว้ในกราฟท่ี	3	แสดงสัดส่วนผลการชันสูตร

สัตว์ป่วยซ่ึงพบว่าแกะมีสัตว์ป่วยสูงสุด	 (72%)	 ด้วยโรคใน

ระบบทางเดินหายใจ/อุบัติเหตุ/เมตาโบลิซึม	เน่ืองจากแกะ

มีอายุมาก	ประกอบกับการมี	Pulmonary	adenomatosis

ในโคโลนี	 ปัจจุบันได้ปิด	 colony	 แล้ว	 ในสัตว์ป่วยรอง	 

ลงมา	 (26%)	คือ	กระต่าย	ด้วยความผิดปกติตั้งแต่กำาเนิด/

พันธุกรรม	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการคัดเลือกการ

ผสมพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพพันธุ์	 ส่วนสัตว์ทดลองอื่นๆ	 มี

สัตว์ป่วยเล็กน้อย	ด้วยปัญหาหลัก	คือ	มะเร็งเม็ดเลือดขาว	

(หนูเม้าส์)		อุบัติเหตุ/แผล	(หนูตะเภา	และหนูอินเบรด)		โรค

ตา	(หนู	Rat	สายพันธุ์	Sprague	Dawley	และพ่อ-แม่พันธุ์)		

คลอดยาก	(หนู	Rat	สายพันธุ์	Wistar)	
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กราฟที่	3	แสดงสัดส่วนผลการชันสูตรสัตว์ป่วย	แยกตามระบบในปีงบประมาณ	2553

1. งานดูแลทางการแพทย์โดยสัตวแพทย์
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 1.2 งานศัลยกรรม
	 ทีมสัตวแพทย์ศูนย์ฯ	ทำาการพัฒนา	“Surgical	Animal	Model”	ได้แก่	Intraluminal	filament	stroke	model,	Catheterization	

model	 (carotid,	 jugular	และ	 femoral),	Craniectomy,	Splenectomy,	Thymectomy	และ	Adrenalectomy	ซึ่งเป็นการสนับสนุน

ให้ประเทศไทยมี	Animal	Model	ที่เหนี่ยวนำาให้เกิดขึ้นด้วยการศัลยกรรม	บริการแก่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	

อีกทั้งทำาให้ศูนย์ฯ	 มีการจัดหา	 “ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์”	 และพัฒนา	 “ทีมสัตวแพทย์”	 ที่มีความสามารถและจำาเป็นต่อการทำา

ศัลยกรรมแบบ	Microsurgery	

Intraluminal	filament	model	

(stroke)	(non	survival	surgery	

for	training)

Hypophysectomy,	Splenectomy,	

Adrenalectomy	และ	Thymectomy	

(non	survival	surgery	for	training)

Craniotomy	(non	

survival	surgery	for	

training)

Catheterization	(non	

survival	surgery	for	

training)
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3.1 คุณภาพสัตว์ทดลอง 

    ชนิดสัตว์            Microbiological Status     วิการที่พบ

			พ่อ-แม่พันธุ์	 			Superior	 1)	 ตรวจพบ	Hydronephrosis	ในหนู	Thalassemia	KNO	1.47%	(1/68)		

	 	 	 และในหนู	Free	hydronephrosis	ICR	2.94%	(2/68)	

			หนูอินเบรด	 			Superior	 1)	 ตรวจพบเนื้องอก,	Subcutaneous	abcess	และหนองในรังไข่	อย่างละ		

	 	 	 1ตัว(อย่างละ	0.7%)	ในหนู	WMN/Nrs	และ	Subcutaneous	abcess	0.7%		

	 	 	 (1/142)ในหนู	SHR/Kyo	ซ่ึงไม่พบการเจริญของเช้ือจุลชีพใดๆ	จากการส่ง	

	 	 	 เพาะเช้ือ	

	 	 	 2)	 ผลการ	Monitor	สอดคล้องกับผลการชันสูตรสัตว์ที่ไม่พบโรคที่เกิดจาก	

	 	 	 การติดเชื้อใน	List

					หนูเม้าส์	 			Excellent	 1)	 วิการที่พบมากที่สุด	คือ	Hydronephrosis	4%	(16/400),	วิการอื่นๆ		

	 	 	 ได้แก่	UB	calculi	0.25%	(1/400)	และ	Splenomegaly	0.25%	(1/400)	

	 	 	 2)	 ตรวจพบเชื้อ	Staphylococcus	aureus	68.25%	(273/400)

				Wistar	Rat	 			Good	 1)	 วิการที่พบใน	Health	monitoring	ได้แก่	วิการ	Hydronephrosis	8.64%		

	 	 	 	 (19/220)	

	 	 	 2)	 ให้ผลบวกทางซีโรโลยีของเชื้อไวรัส	SDAV		

	 	 	 3)	 ตรวจพบเชื้อ		aureus	23.63%	(52/220),	Pasteurella	pneumotropica		

	 	 	 95.45%	(210/220)

					SD	Rat	 			Good	 1)	 วิการที่พบมากที่สุด	คือ	วิการ	Hydronephrosis	13%	(26/200),	UB		

	 	 	 calculi	1%	(2/200)	

	 	 	 2)	 ตรวจพบเชื้อ	Staphylococcus	aureus	2%	(4/200),	Pseudomonas		

	 	 	 aeruginosa	1%	(2/200)

	 	 	 3)	 ซึ่งผลการ	Monitor	สอดคล้องกับผลการชันสูตรสัตว์ที่มีอาการตาเจ็บ	

	 	 	 มากที่สุด	เกี่ยวข้องกับเชื้อใน	List

					กระต่าย	 		Excellent	 1)	 ตรวจพบเชื้อ		aureus 8.33%	(4/48)		

	 	 		 2)	 ซึ่งผลการ	Monitor	สอดคล้องกับผลการชันสูตรสัตว์ในกรณีที่พโรคที่	

	 	 	 เกิดจาก		Opportunistic	pathogens	ที่มีอยู่ในโคโลนี	เช่น	เต้านมอักเสบ		

	 	 	 ผิวหนังอักเสบ	ตาอักเสบ	แผล	เป็นต้น

				หนูตะเภา	 		Excellent	 1)	 วิการที่พบใน	Health	monitoring	ได้แก่	วิการ	Ovarian	cyst	2.22%		

	 	 	 (1/45),Calcification	8.9%	(4/45)	ในรุ่น	RB	

	 	 	 2)	 ตรวจพบเชื้อ	 aureus 28%	(13/45)		

	 	 	 3)	 ซึ่งผลการ	Monitor	สอดคล้องกับผลการชันสูตรสัตว์ในกรณีที่พบโรค	

	 	 	 ที่เกิดจาก	Opportunistic	pathogens	ที่มีอยู่ในโคโลนี	เช่น	เต้านมอักเสบ		

	 	 	 ผิวหนังอักเสบ	ตาอักเสบ	แผล	เป็นต้น

	 หมายเหตุ
	 (1)	Superior	:	no	positive	of	all	listed	pathogens	result	
	 (2)	Excellent	:	no	positive	of	pathogens	in	Category	A	(zoonotic	and	human	pathogens	carried	by	mice	and/or	rats),	B	(fatal	pathogens	of	mice	and/or	rats		
	 	which	can	cause	symptomatic	diseases	and	occasional	deaths	of	animal),		C	(potential	pathogens	of	mice	and/or	rats	which	usually	cause		 	
	 	asymptomatic	infections),	and	E	(Microbes	as	indicators	of	the	microbiological	and	hygienic	status)	
	 (3)	Good	:	no	positive	result	of	pathogens	in	Category	A,	B	and	E	(Microbes	as	indicators	of	the	microbiological	and	hygienic	status).

  2.1 Zoonosis/Hazardous Training 

	 					จัดฝึกอบรมภายในเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเลี้ยงสัตว์และเจ้าหน้าที่	ในหัวข้อโรคสัตว์สู่คน	และความรู้พื้นฐานเกี่ยว				 

											กับการขอรับรองมาตรฐาน	AAALAC-International	ตามข้อกำาหนดใน	Guide	for	Care	and	Use	of	Laboratory	Animal,	1996		

	 2.2	Pest	Control	Program		and		Zoonotic	Control

	 					การติดตามสถิติสัตว์พาหะ	เพื่อนำาข้อมูลไปทำานายแนวโน้ม	วางแผนป้องกัน/รับมือกับปัญหาสัตว์พาหะในรอบปีต่อ 

	 ไปได้	รวมทั้งสามารถนำาไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทกำาจัดสัตว์พาหะ	เนื่องจากสามารถประเมินประสิทธิภาพ 

	 การทำางาน	ของสารเคมีที่ใช้หรือโปรแกรมที่ใช้ได้จากข้อมูลที่จัดเก็บรายเดือน

2. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	ต.ค.52					พ.ย.52				ธ.ค.52			ม.ค.53				ก.พ.53			มี.ค.53			เม.ย.53			พ.ค.53			มิ.ย.53				ก.ค.53				ส.ค.53			ก.ย.53	

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

GP

Foundation

Mice

SD	Rat

WR	Rat

Rabbit

งานป้องกัน

กราฟที่	4	แสดงผลการติดตามดูสัตว์พาหะในส่วนของงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง	ในรอบปีงบประมาณ	2553

3. งานตรวจติดตามคุณภาพ
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ตารางที่	12	แสดงคุณภาพเยื่อใยในหญ้าแห้งแพงโกล่า	

    ตัวอย่าง %DM                                                          On dry basis

	 	 	 %CP	 %CF	 %ADF	 %NDF		 %Cellulose

หญ้าแพงโกล่า	non-autoclaved	 83.29	 3.16	 52.49	 41.99	 74.40	 35.97

หญ้าแพงโกล่า	autoclaved	 84.66	 3.50	 34.35	 44.04	 71.96	 38.37

DM=	Dry	matter,	CP	=	Crude	protein,	CF=	Crude	fiber,	ADF=Acid	Detergent	Fiber,	NDF=	Non	digestible	fiber

ตารางที่	13	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุ	

 ตัวอย่าง             แร่ธาตุ                                                     อ้างอิง

  Ca (%) Cu (ppm) P (%) Fe (ppm) Zn (ppm) Mg (%) 

Non	autoclaved	hay	 0.2833	(0.28-2.5)	 5.39	(5-10)	 0.10	(0.14-0.5)	 121.9	(150-250)	 42.34	(15-100)	 0.9866	(0.06-0.73)	 กรมปศุสัตว์

Autoclaved	hay	 0.38033	(0.28-2.5)	 5.31	(5-10)	 0.14	(0.14-0.5)	 161.1	(150-250)	 29.6	(15-100)	 0.10517	(0.06-0.73)	 กรมปศุสัตว์

Non	autoclaved	082	 1.0633	(0.5i-0.63ii)	 12.8	(6i	-8ii)	 0.87	(0.3i	-0.37ii)	 279.5	(35	i	-75ii)	 120.7	(10	i	-25ii)	 0.2022	(0.05i	-0.07ii)	 NRC,	1995

Autoclaved	082	 1.0043	(0.5i-0.63ii)	 13.68	(6i	-8ii)	 0.84	(0.3i	-0.37ii)	 273.5	(35	i	-75ii)	 125.9	(10	i	-25ii)	 0.19663	(0.05i	-0.07ii)	 NRC,	1995

084	 	 1.3870	(0.34)	 21.9	(4-10)	 0.87	(0.17)	 336.2	(30)	 140.2	(20-40)	 0.47026	(0.12)	 กรมปศุสัตว์

086	 	 1.0773	(0.4-0.75)a	 23.67	(3)a	 0.75	(0.22-0.5)	a	 560.9	(-)a	 120.2	(-)a	 0.2231	(0.03-0.04)	a	 NRC,	1977

	 	 (0.8)b	 (6)	b	 (0.4)	b	 (50)	b	 (20)	b	 (0.1)	b	 NRC,	1995

หมายเหตุ		:		คำาในวงเล็บ	คือ	ค่ามาตรฐาน	 i	=Mouse	 ii	=Rat	 a=Rabbit	 			b=Guinea	pig

              3.2.3  น้ำา   

	 			ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำากิน	และน้ำาใช้ในหน่วยการผลิตสัตว์ทดลอง	ทางด้านพิษวิทยา	แร่ธาตุและโลหะ	

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพอ่ืนๆ	มีความเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกำาหนด					

ตารางที่	14	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักบางชนิดของน้ำาตัวอย่าง

 ชนิดตัวอย่างน้ำา   ตะกั่ว (Pb) : mg/kg   แคดเมียม (Cd) : mg/kg

Control	20-50	ppm	 	 	 ND	 	 	 ND

	 RO	 	 	 ND	 	 	 ND

Chlorinated	7-12	ppm	 	 	 ND	 	 	 ND

Chlorinated	3-4	ppm	 	 	 ND	 	 	 ND

ND = Not detected

ตารางที่	15	แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์อื่นๆของน้ำาตัวอย่าง

 พารามิเตอร์                   ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง                        ค่ามาตรฐานน้ำาบริโภค*

                                    Control 20-50 ppm  RO    Chlorinated 7-12 ppm  Chlorinated 3-4 ppm 

	 pH	 	 6.68	 6.71	 								7.02	 										7.03	 	 6.5-8.5

ของแข็งทั้งหมดละลายน้ำา(TDS)	(mg/L)	 137	 3	 							24	 										12	 	 ไม่เกิน	1000

ความกระด้าง	(mg/L)	 	 138	 4	 				6	 											5	 	 ไม่เกิน	500

*	มาตรฐานคุณภาพน้ำาประปา	กรมอนามัย	พ.ศ.	2543

   3.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Resources

  3.2.1 Physical properties

	 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปีงบประมาณ	2553	พบว่ามีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในทุกหัวข้อ	

และชนิดสัตว์	ตามศักยกาพของระบบการเลี้ยงแต่ละระบบ	ยกเว้นในบางช่วงเวลา	ระบบ	HVAC	และ/หรือ	เครื่องปรับอากาศ/

พัดลมดูดอากาศมีความบกพร่อง	ทำาให้การควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสัตว์บางชนิดไม่ผ่านตามเกณฑ์	กล่าวคือ	อาจ

จะมีความชื้นสูงกว่า	70%	และมีการขึ้นลงของอุณหภูมิเกินค่ามาตรฐาน	±	1	ำC	ทั้งนี้	สำานักงานบริการวิชาการดำาเนินการแก้ไขโดย

ทันที	พบว่า	ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	และสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์	และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	

    
ตารางที่	10	ผลการประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปีงบประมาณ	2553

      เรื่อง หัวข้อตรวจ เกณฑ์การ งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน

  ควบคุม หนูเมาส์ Wistar rat SD rat หนูตะเภา กระต่าย อินเบรด พ่อแม่พันธุ์ embryo

สภ
าพ

 แ
วด

ล้อ
ม
ท

าง
กา

ยภ
าพ

1.1	อากาศ	

-	ปริมาณ	NH3	(ppm)	 	 10-38	 5-17	 0-5	 6-7	 4-18	 2-7	 2	 2

-	ปริมาณ	CO2	(ppm)						 	 600-900	 500-1000	 500-700	 600	 700-1000	 	500-700	 500-1000		 600

1.2	แสงสว่าง	(lux)	 /	 166.4-177.0	 152.4-167.6	 131.6-140.5	 189.2-226.6	 131.1-205.3	 153.6-246.0	 146.6-199.4	 133.6-144.3

1.3	อุณหภูมิ	(	ำC)	 /	 20.2-21.5	 21.7-22.7	 22.9-23.6	 20.6-22.6	 20.3-23.7*	 19.9-22.5	 21.5-23.7	 23.5-25.1*

1.4	ความชื้น	(%)	 /	 51.6-68.6	 70.0-75.1	 72.3-78.2	 70.9-74.3	 72.9-85.8	 61.2-71.0	 49.8-68.9	 79.6-84.5

1.5	เสียง	(dB)	 /	 67.5-74.9	 57.0-68.1	 61.6-68.7	 67.8	 65.5-73.4	 57.2-73.4	 63.5-68.8	 62.7-65.0

1.6	ความดัน	(นิ้วน้ำา)	 /	 0.01-0.08	 0.08-0.57	 0.05-0.1	 0.02-0.04	 ND	 0.02-0.69	 NA	 NA

1.7	อัตราการแลก 

				เปลี่ยนอากาศ	(ACH)	 /	 0.49-16.27	 15.83-25.75	 11.39-21.98	 12.75-15.45	 ND	 10.26-20.90	 10.15-26.68	 NA

*Low Barrier with Air Conditioning : ไม่สามารถทำาการควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และการระบาย

อากาศ

  3.2.2 อาหารและวัสดุรองนอน 

	 การตรวจสอบโลหะหนัก	และ	aflatoxin		ในอาหารสัตว์ทดลองชนิดต่างๆ	และหญ้าแห้งแพงโกล่า	พบว่า	ระดับของ

โลหะหนักและ	aflatoxin	ไม่เกินมาตรฐาน	และไม่พบการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงตกค้าง	นอกจากนี้หญ้าแพงโกล่า	ยังมีส่วน

ประกอบของไฟเบอร์ที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งเยื่อใยแก่กระต่าย	หนูตะเภา	รวมทั้งอาหารสัตว์ทดลองแต่ละชนิด	มีปริมาณแร่

ธาตุที่เหมาะสม	ยกเว้น	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส	ที่มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน

ตารางที่	11	แสดงผลการตรวจสอบสาร	Aflatoxin	สารพิษและโลหะหนัก	

    ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

              พารามิเตอร์ Total aflatoxin (ppb)*                     พิษวิทยา (ยาฆ่าแมลง)                            โลหะหนัก (ppm)

   คาร์บาเมท    ออร์กาโนฟอสเฟต Cd** Pb**

หญ้าแห้ง	non-autoclaved	 2.6	 ND	 ND	 0.01	 0.54

หญ้าแห้ง	autoclaved	 6.7	 NA	 NA	 0.01	 0.69

อาหาร	082	non-autoclaved	 3.9	 NA	 NA	 0.10	 0.35

อาหาร	082	autoclaved	 <LOQ	 NA	 NA	 0.11	 0.37

อาหาร	084	 <LOQ	 NA	 NA	 0.12	 0.43

อาหาร	086	 3.3	 NA	 NA	 0.09	 0.44

ND	=	No	Detection,	NA	=	Not	Available,	ppm	=	part	per	million,			ppb	=	part	per	billion

* ค่ามาตรฐาน <20 ppb (USFDA)   

**ค่ามาตรฐาน Cd; in complete feeding stuffs ≤ 5 ppm, ค่ามาตรฐาน Pb; complete feeding ≤ 1 ppm (EU 1999)



การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป  1/12/52 

งานสงกรานต์  
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  9/4/53 

กิจกรรมพระเทศน์ เรื่องการท างานและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 3/12/52 

44 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดปุรณาวาส  23/7/53 

การท าบุญประจ าปี  
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 15/9/53 

45 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



กิจกรรมต่าง ๆ  ในรอบปีงบประมาณ 2553 

พฤศจิกายน 2552 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  24/11/52 

อบรม ISO/IEC 17025 หลักสูตรการตรวจติดตามภายในโดยสถาบันอาหาร  25/11/52 

46 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



ธันวาคม 2552 

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 
มหาวิทยาลัย  16/12/52 

นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัตกิาร  18/12/52 

47 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาคุณภาพ บรรยาย เรื่อง การสร้างเสริม
วัฒนธรรมองค์การ ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยมหิดล  23/12/52 

คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการใช้สัตว์ในงานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศุนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   23/12/52 

48 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



การจัดท า Performance Agreement 21/1/53 

มกราคม 2553 

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปี ของบุคลากร 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  27/1/53 

49 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 

17025    23-24/2/53 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  โดยคุณชลธิชา ชาญยทุธโยธิน ผู้ตรวจประเมิน เข้า
ตรวจติดตามการธ ารงรักษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
มอก. 18001: 2542   11/2/53 

ต้อนรับคณะเยีย่มส ารวจของมหาวิทยาลัยมหิดล  25-26/2/53 

กุมภาพันธ์ 2553 

50 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



มีนาคม 2553 

ต้อนรับนายสัตวแพทย์และคณะ จากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  4/3/53 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและ 
เทคนิคปฏิบัติกับสตัว์ทดลอง   4-5/3/53 

51 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



ต้อนรับ สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  เวียงเจริญ และคณะ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร  19/3/53 

พฤษภาคม 2553 

ต้อนรับคุณนิรัตน์ วิจิตรจินดา ผู้จัดการ
ทั่วไป พร้อมคณะจากบริษัทเพอร์เฟค 
คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด   24/5/53 

52 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



มิถุนายน 2553 

ประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
ครั้งที่ 1/2553    29/6/53 

คณะท างานอนุรักษ์พลังงานให้ความรู้เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงาน 17/6/53 

53 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



กรกฎาคม 2553 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005   2/7/53 

 การดูแลและเทคนิคปฏิบัติการกับสตัว์ทดลอง รุ่นที่ 2   6-7/7/53 

54 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



โครงการสดใสไร้พุง   28/6/2554 - 29/9/53 

55 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



สิงหาคม 2553 

โครงการ 5 ส.   6/8/53 

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์  17/8/53 

56 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



จัดนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์
สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
21/8/53 

กันยายน 2553 

การจัดท า Performance Agreement 16/9/53 

57 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



อบรมการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 23/9/53 

กิจกรรมวางพวงมาลา  วันมหิดล 24/9/53 

58 รายงานประจ าปี 2552 
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 



รายงานประจำาปี 2553 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ44    
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