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Clean Conventional Animal rooms 

5 animal rooms 



ระบบควบคุมการให้แสงสว่าง และระบบกรองอากาศภายในห้องเลีย้งสัตว์ทดลอง 

Temperature Celsius : 25±2 

Humidity : 65±10% 

Light : Standard fluorescent 

Light cycle(light: dark) Standard 12:12 



Cage identification card 

ระบบการวางกรง และป้ายหน้ากรงเลีย้งสัตว์ทดลอง 



                                                                      

Name.....ช่ือนกัวิจยั......  Project........ระบรุหสัโครงการท่ีได้รับอนมุตัิ......... 
Dept.....ภาควิชา/คณะ…… Arrival date...................... 
Room ................. Cage…………..Spp. ….......... 
Strain_________________Sex___________Age…………. 
Treatment condition...ให้ระบคุร่าวๆ เช่น ศกึษาพยาธิในปอด,ศกึษาโรคติดเชือ้ 
Leptospirosis   เป็นต้น........ 
Start date ...วนัเร่ิมการทดลอง…End date ...วนัสิน้สดุการทดลอง.... 
Remark***เช่น โครงการมีการน าสตัว์ทดลองออกจากหน่วยฯหรือไม่ 
Contact No. ....ช่ือนกัวิจยัท่ีติดตอ่ได้ พร้อมเบอร์ติดตอ่กรณีฉกุเฉิน.... 
#Survival.......................... Dead ……………………… 

การกรอกข้อมูลที่ป้ายหน้ากรงเลีย้งสัตว์ทดลอง 



Daily animal observation 



ปรับการให้อาหารให้เหมาะสมกบัชนิดของสตัว์ เพ่ือให้สตัว์ทดลองได้กินอาหารท่ีใหมท่กุวนั  

ชนิดของสัตว์ น า้หนักสัตว์(กรัม) 
ปริมาณอาหาร (g) 

ที่เหมาะสม 
1 ตัว ใน 1 วัน 

จ านวนอาหาร(เมด็) 
ที่ให้สัตว์ทดลอง 
ต่อ  1 ตัว ใน 1 วัน  

หนูไมซ์ ≤ 15 g 3-6 g 2-4 เมด็  
หนูแรท ≤ 300 g 10-12 g 6-13 เมด็  
หนูตะเภา ≤ 350 g 20-35 g 7-10 เมด็  

Feeding schedule 

Feed: Commercial diet (pellet) 

Ad libitum 

 

Water: Filtered water 
Ad libitum 



เจ้าหน้าที่มีการเปล่ียนกรง วัสดุรองนอน 2 ครัง้ /สัปดาห์  

1.พ่น Alcohol 70% 2.ใสว่สัดรุองนอนใหม่ 

3.เคลื่อนย้ายหนมูากรงใหม่ 4.ปิดฝากรง ให้น า้+อาหาร 



ปี 2557 จะปรับเปลี่ยนการใช้วสัดรุองนอนจาก ขีเ้ลื่อย เป็น ซงัข้าวโพด  
ข้อด ี

• มีฝุ่ นน้อย  
• ดดูซบัของเหลว เก็บกลิน่ได้ดีกวา่ขีเ้ลื่อย  
• ลดความเสี่ยงการเกิดการระคายเคืองตาของสตัว์ทดลอง 



Cleaning and disinfection of animal 
room and shelf 

Monitoring of animal room 
temperature and humidity 

Cleaning and disinfection of animal room and working area 



กรงพลาสตกิ Polycarbonate 
• ขนาดเล็ก 17cm x 28cm x14 cm 
• ขนาดใหญ่ 22cm x 42cm x17 cm 

Animal cages 





Animal feed and bedding 

แหลง่ท่ีมา : ศนูย์สตัว์ทดลองแหง่ชาติ มหิดล ศาลายา 
ชนิดอาหาร : อาหารเมด็ 082G/15 กก.ละ 55 บาท 

แหลง่ท่ีมา : ศนูย์สตัว์ทดลองแหง่ชาติ มหิดล ศาลายา 
ขีเ้ลื่อย/ซงัข้าวโพด ท่ีผ่านการอบฆ่าเชือ้แล้ว 



Cage washing 



ท าความสะอาดพืน้ที่ห้องล้างกรง 
ทุกครัง้ที่เข้ามาใช้งาน 

การพ่นฆ่าเชือ้โรคในอากาศ  
เป็นประจ าทุกเดือน 



LAU - Laboratory 



ห้องปฏิบัตกิารกลาง หน่วยปฏบิัตกิารสัตว์ทดลอง 

Lab coat and PPE 

Sharp waste 
CO2 gas for Termination 



เกบ็ซากสัตว์ในตู้แช่แขง็ 
อุณหภูม ิ-20°C  
เพื่อรอการส่งก าจัดต่อไป 

Waste disposal 



1. ทางหนีไฟ (ด้านหน้า)ตรงข้ามลฟิท์ 

2.ทางหนีไฟ (ด้านหลัง) ของหน่วยฯ 

ทางหนีไฟของหน่วยปฏบิัตกิารสัตว์ทดลอง 
 มี 2 จุด ดังนี ้



ระเบียบปฏิบัตขิองหน่วยปฏิบัตกิารสัตว์ทดลอง 

1. ทกุโครงการวิจยั งานสอน งานทดสอบ และงานผลิตชีววตัถ ุ 
ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและการใช้สตัว์ 
ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดลและยงัไมห่มดอายโุครงการ 
  
2. ก่อนน าสตัว์เข้ามาเลีย้งในหน่วยปฏิบตัิการสตัว์ทดลอง 
ให้ผู้ใช้สตัว์ทดลองกรอกข้อมลูดงันี ้

• สทล 01 แบบฟอร์มน าสตัว์ทดลองใหม่เข้าหน่วยสตัว์ทดลอง  
สง่เจ้าหน้าท่ีลว่งหน้า อยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 
 
3. ผู้ใช้สตัว์ทดลองท่ีต้องการให้เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบตัิงานวิจยั ทดลอง เก็บตวัอยา่ง  
ให้กรอกรายละเอียดใน  

• สทล 02 แบบฟอร์มใหเ้จ้าหนา้ทีช่่วยงานวิจยั 
แล้วแจ้งเจ้าหน้าท่ีหน่วยฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั 



1.ลงช่ือเข้าปฏบิัตงิาน 

2.เปล่ียนรองเท้าภายนอก  
เป็นรองเท้าที่หน่วยฯจัดไว้ให้ 



ให้เปล่ียนรองเท้า แล้วเดนิผ่านน า้ยาฆ่าเชือ้ 
ก่อนเข้าพืน้ที่ห้องเลีย้งสัตว์ทดลอง 



เมื่อต้องท าการทดลองที่ต้องสัมผัสกับสัตว์ทดลอง
สวมเสือ้กาวน์ หมวก แมส ถุงมือ  
ก่อนปฏบิัตงิานทุกครัง้ 



โครงการได้รับการอนุมัตจิาก
คณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลีย้งและใช้สัตว์ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน  

กรอกข้อมลูใน สทล 01 ระบุ
ว่ามีการขอน าสตัว์ออกพืน้ที ่

ลงบนัทกึ ห้อง ต าแหน่งวางกรง และลงช่ือผู้น าออก-
น าสง่คืน ใน สทล 04 (บนัทึกการเคลือ่นยา้ยกรงสตัว์

ออกนอกพืน้ที)่ 

น าสตัว์ทดลองออกไปปฏิบตัิการนอก
พืน้ท่ีหน่วยฯได้ 















Laboratory Animal Science Unit 


