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สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขที.่ ...................................

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาอนุมัติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สาหรับการเรียนการสอน/รายวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ชื่อรายวิชาที่ขอใช้สัตว์
ชื่อวิชา
(ภำษำไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
(ภำษำอังกฤษ)…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………….………
รหัสรำยวิชำ...............................................................................จำนวนหน่วยกิต …………………………………………………
หลักสูตร.....................................................................................................................................................................
คณะ/ภำควิชำที่รับผิดชอบ..........................................................................................................................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้สัตว์
2.1 ผู้รับผิดชอบรำยวิชำที่ขอใช้สัตว์
ชื่อ – นำมสกุล(ภำษำไทย) …………………………………………………………………………..……………………………..…
(ภำษำอังกฤษ) ……………………..…………….………………………………………………….……….………
ตำแหน่ง……………...……….…………………......สังกัดหน่วยงำน.........................................................................
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ติดต่อ……………………………………………………………..………………………………………………………………….
โทรศัพท์/โทรสำร…………….......................โทรศัพท์ (มือถือ)............................อีเมล……………..………………..
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)……………………………………………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
2.2 ผู้ร่วมสอนที่ปฏิบัติกำรกับสัตว์ (สำมำรถเพิ่ม/ลดตำมจำนวนผู้ร่วมสอน)
2.2.1 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………… ตำแหน่ง……………...……….………………….......
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ทำงำน…………………………….……………………………………………………...………………………..…..…
โทรศัพท์ (มือถือ)………………….……………………….. อีเมล…………………..……….…..……….…...……..….
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)………………….…….…….……………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
2.2.2 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………………ตำแหน่ง……………..…………………………......
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ทำงำน…………………………….……………………………………………………...……………………..…..……
โทรศัพท์ (มือถือ)………………….………………………... อีเมล…………………..…….……..……….…...……..….
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)………………….….……….……………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
2.2.3 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………………ตำแหน่ง……………..………………………….......
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ทำงำน…………………………….……………………………………………………...…….………………..…..……
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โทรศัพท์ (มือถือ)………………….…………………… อีเมล…………………..………….....……….…...……..….
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)………………………………………………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
2.3 เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ช่วยวิจัยที่ปฏิบัติกำรกับสัตว์ (สำมำรถเพิ่ม/ลดตำมจำนวนผู้เกี่ยวข้อง)
2.3.1 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………… ตำแหน่ง……………...……….……….………….......
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ทำงำน…………………………….……………………………………………………...………………………..…..……
โทรศัพท์ (มือถือ)………………….………………………. อีเมล…………………..……………...……….…...……..….
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)………………………..……….……………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
2.3.2 ชื่อ-นำมสกุล………………………………………………………………ตำแหน่ง……………..…………………….……......
เลขที่ใบอนุญำตกำรใช้สัตว์ U1--
สถำนที่ทำงำน…………………………….…………………………………………………….....……………………..…..……
โทรศัพท์ (มือถือ)………………….…………………… อีเมล………………………………..…………..….….……..….
ผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง เมื่อ (ระบุ)………………….…………………………......
ไม่เคยผ่ำนกำรอบรมจรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ทดลอง
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายวิชา
3.1 ลักษณะรำยวิชำ
เนื้อหำรำยวิชำ (Course Description)......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3.2 ระยะเวลำดำเนินกำรตำมแบบประมวลรำยวิชำ (Course syllabus) โปรดแนบแผนกำรสอน
ภำคกำรศึกษำ..................................ปีกำรศึกษำ............................
วันเริ่มต้น.........................................วันสิ้นสุด................................
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3.3 วัตถุประสงค์รำยวิชำ
3.3.1 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………..………
3.3.2 …………………………………………………………………….…………………………………………………....………….…..
3.4 สำรหรือชีววัตถุที่นำมำใช้กับสัตว์และผลกระทบที่มีต่อสัตว์ (ระบุทั้งหมดที่ใช้ในรำยวิชำโดยระบุแยกตำมบท/
ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำรำง)
ปฏิบัติการที่
ระบุแหล่งที่มา/ ชื่อสารหรือชีววัตถุ/
เซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
สารที่ใช้
(วัน/เดือน/ปี)
ยี่ห้อ
ปริมาณที่นามาใช้
ที่อาจได้รับอันตราย

3.5 กำรให้ยำ/สำรเคมี/เชื้อโรค/สำรติดเชื้อ/สำรรังสีหรือสิ่งแปลกปลอม ในกรณีที่เป็นพิษหรือวัตถุอันตรำยแก่
สัตว์ทดลอง มีโอกำสที่จะสำมำรถแพร่กระจำยถึงคน สัตว์อื่น และสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
 ได้ (ตอบคำถำมข้ำงล่ำง 3.5.1 และ 3.5.2)
 ไม่ได้ (ข้ำมไปข้อ 4)
3.5.1 กรณีมีผลแพร่กระจำย ให้ระบุรำยละเอียดข้อควรระมัดระวังและวิธีกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยของ
สำรพิษหรือเชื้อที่ทำกำรศึกษำที่อำจมีต่อสัตว์ทดลอง ต่อผู้ดูแลสัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนที่
เลี้ยงสัตว์ทดลองรวมถึงต้องเลี้ยงดูสัตว์เป็นกรณีพิเศษอย่ำงไรจึงจะไม่เกิดกำรแพร่กระจำยพร้อมทั้งอธิบำยวิธีกำร
ป้องกันรักษำควำมปลอดภัยของบุคลำกรในกำรใช้สำรดังกล่ำว(กรุณำแนบเอกสำรอ้ำงอิงถึงระดับควำมอันตรำย
รวมทั้ง Standard Operating Procedure: SOP)
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………............................................................
3.5.2 ระบุวิธีกำรกำจัดสำรพิษ/วัตถุอันตรำย/เชื้อโรค และกำรปฏิบัติกับซำกสัตว์หรือวัสดุอุปกรณ์ในกำร
เลี้ยงสัตว์อย่ำงไรเมื่อสิ้นสุดกำรทดลอง
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
4.เหตุผลที่ต้องใช้สัตว์
4.1 มีวิธีกำรอื่นที่อำจนำมำใช้แทนสัตว์ได้หรือไม่ให้เหตุผลด้วยว่ำทำไมจึงไม่ใช้วิธีกำรอื่นดังกล่ำวมำใช้แทนสัตว์
(Replacement)
………………………………………………………………………………………………..…………............................................................
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……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………............................................................
4.2 หำกมีเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องใช้สัตว์ทดลองและไม่สำมำรถใช้วิธีกำรอื่นทดแทน ท่ำนมีวิธีกำรหรือ
แนวทำงปฏิบัติในกำรลดจำนวนสัตว์ทดลองให้น้อยที่สุดอย่ำงไร (Reduction)
………………………………………………………………………………………………..…………............................................................
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………............................................................
4.3 ท่ำนมีวิธีในกำรปฏิบัติกับสัตว์ทดลองอย่ำงไร เพื่อให้สัตว์มีควำมเจ็บปวดน้อยที่สุด(Refinement)
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4 กรณีที่จำเป็นต้องใช้สัตว์ป่ำให้เหตุผลด้วยว่ำทำไมจึงใช้สัตว์ทดลองหรือสัตว์อื่นแทนไม่ได้
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สัตว์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (หำกใช้สัตว์ทดลอง/สัตว์เลี้ยง/สัตว์ธรรมชำติหลำยชนิดให้ระบุแยกตำมบท/
ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำรำง)
5.1 สัตว์ทดลอง
5.1.1 ชนิดของสัตว์ทดลองที่ใช้
หนูเม้ำส์ / Mouse
หนูแรท / Rat
หนูแฮมสเตอร์/ Hamster
หนูตะเภำ / Guinea Pig
กระต่ำย / Rabbit อื่นๆ(ระบุ)...........…………
5.1.2 สำยพันธุ์
Outbred stock ชื่อสำยพันธุ์ ……………….. Inbred strain ชื่อสำยพันธุ์ …………………
Mutant ชื่อสำยพันธุ์..................................Transgenic
 Knockout
Hybrids ระหว่ำงสำยพันธุ์กับสำยพันธุ์……………………อื่นๆ(ระบุ)...........…………
5.1.3 เพศ
 ผู้
 เมีย
5.1.4 อำยุ……..…………………สัปดำห์/เดือน/วัน
5.1.5 น้ำหนัก……………………กรัม/กิโลกรัม
5.1.6 ระยะเวลำที่ใช้สัตว์ทดลอง ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี)…………………………… สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)……………………
5.1.7 จำนวนที่ใช้ตลอดโครงกำร ……………..............ตัว
5.2 สัตว์เลี้ยง
5.2.1 ชนิดของสัตว์เลี้ยงที่ใช้
 โค / Cow หมู / Pig
 ไก่ / chicken
อื่นๆ (ระบุ)...........…………
5.2.2 สำยพันธุ์
Outbred stock ชื่อสำยพันธุ์ ……………….. Inbred strain ชื่อสำยพันธุ์ …………………
Hybrids ระหว่ำงสำยพันธุ์กับสำยพันธุ์……………………อื่นๆ (ระบุ)...........……………………
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5.2.3 เพศ
 ผู้
 เมีย
5.2.4 อำยุ……..…………………สัปดำห์/เดือน/วัน
5.2.5 น้ำหนัก……………………กรัม/กิโลกรัม
5.2.6 ระยะเวลำที่ใช้สัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี)…………………………………สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)……………………
5.2.7 จำนวนที่ใช้ตลอดโครงกำร ……………..............ตัว
5.3 สัตว์ธรรมชาติ (ระบุ)................................................................สำยพันธุ์.............................................. ...............
5.3.1 เพศ
 ผู้
 เมีย
5.3.2 อำยุ……..…………………สัปดำห์/เดือน/วัน
5.3.3 น้ำหนัก……………………กรัม/กิโลกรัม
5.3.4 ระยะเวลำที่ใช้สัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี)…………………………………สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)……………………
5.3.5 จำนวนที่ใช้ตลอดโครงกำร ……………..............ตัว
5.4 อื่นๆ (ระบุ)...........…………………………………..…………สำยพันธุ์.............................................................................
5.4.1 เพศ
 ผู้
 เมีย
5.4.2 อำยุ……..…………………สัปดำห์/เดือน/วัน
5.4.3 น้ำหนัก……………………กรัม/กิโลกรัม
5.4.4 ระยะเวลำที่ใช้สัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ (วัน/เดือน/ปี)…………………………………สิ้นสุด (วัน/เดือน/ปี)……………………
5.4.5 จำนวนที่ใช้ตลอดโครงกำร ……………..............ตัว
6. ระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่ใช้ (ให้ระบุแยกตำมบท/ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำรำงพร้อมแนบ
หนังสือคู่มือปฏิบัติกำร)
6.1 สัตว์ที่ใช้ กำรแบ่งกลุ่ม กำรดำเนินกำรปฏิบัติกำรกับสัตว์ (ระบุรำยละเอียดให้ครบถ้วนหำกซับซ้อนแสดง
ตำรำงแจกแจงรำยละเอียด)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6.2 ระบุขั้นตอนและวิธีกำรทดลองโดยละเอียด เช่นกำรสลบสัตว์ กำรผ่ำตัด กำรปฏิบัติก่อน-หลังกำรผ่ำตัด
กำรเลี้ยงสัตว์และกำรดูแลสัตว์ทดลองตลอดกำรทดลอง เป็นต้น หำกซับซ้อนโปรดเขียน Flow chart ประกอบด้วย
*** กรณีที่มีกำรผ่ำตัดต้องบอกเทคนิคปลอดเชื้อ ระบุลักษณะของกำรผ่ำตัด Minor/Major Surgery/Survival/Non Survival
Surgery/Single/Multiple Surgery จุดที่ผ่ำตัด วิธีผ่ำตัด เย็บแผลชื่อยำและขนำดของยำสลบถ้ำมี และมีมำตรกำร
กำรบรรเทำกำรเจ็บปวดอย่ำงไร เช่น ให้ยำสลบ, ยำแก้ปวด โดยระบุชื่อยำและขนำดที่ให้
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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7. แหล่งผลิตสัตว์ (Animal Resources) (หำกใช้สัตว์หลำยชนิดให้ระบุแยกตำมบท/ปฏิบัติกำรในรูปแบบ
ตำรำง)
7.1 แหล่งที่มำของสัตว์
เพำะขยำยพันธุ์ขึ้นใช้เองในหน่วยงำนคณะหรือสถำบัน (ระบุที่มำ…………………….…..)
สั่งซื้อจำกแหล่งเพำะขยำยพันธุ์ต่ำงประเทศ (ระบุที่มำ……………………………………..)
สั่งซื้อจำกแหล่งเพำะขยำยพันธ์อื่นๆภำยในประเทศ (ระบุที่มำ…………………………….)
อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………)
7.2 คุณภำพของสัตว์จำกแหล่งผลิต
มีหลักฐำนแสดงกำรสืบสำยพันธุ์และควำมคงที่ทำงพันธุกรรมของสำยพันธุ์
มีหลักฐำนตรวจสอบได้ว่ำเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบอนำมัยเข้ม (Strict hygienic conventional system)
มีหลักฐำนตรวจสอบได้ว่ำเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อจำเพำะ (SPF System)
(ระบุชนิดเชื้อ…………………………………………………………………………….)
มีหลักฐำนตรวจสอบได้ว่ำเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free system)
ไม่มีหลักฐำนหรือเอกสำรรับรอง
อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................
7.3 ศักยภำพของแหล่งผลิต
มีวิธีเพำะขยำยพันธุ์ที่แสดงว่ำสำมำรถเพำะขยำยพันธุ์สำยพันธุ์สัตว์ที่ต้องกำรได้ทุกรูปแบบของเพศ อำยุ
น้ำหนัก และจำนวนตำมที่ต้องกำร
สำมำรถจัดบริกำรส่งโดยใช้มำตรฐำนกำรขนส่งสัตว์สำกล
อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................................
8. การขนส่งมายังสถานที่/ห้องปฏิบัติการและการเตรียมสัตว์ทดลอง (หำกวิธีกำรมำกกว่ำ 1 วิธี ให้ระบุแยก
ตำมบท/ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำรำง)
8.1 กำรขนส่งสัตว์
มีกำรควบคุมอุณหภูมิ
มีกำรระบำยอำกำศเพียงพอ มีกำรป้องกันกำรติดเชื้อ
ภำชนะบรรจุสัตว์มั่นคงแข็งแรง (ระบุชนิดของภำชนะ) ............................................................
มีพื้นที่ของกรงขนส่งเพียงพอ (ระบุขนำดของพื้นที่) ..................................................................
ถึงจุดหมำยปลำยทำงภำยใน 1 วัน
ไม่มีกำรขนส่ง
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………..
8.2 กำรเตรียมสัตว์ก่อนกำรสอน
ถ่ำยพยำธิ ฉีดวัคซีน พักสัตว์ เป็นระยะเวลำ....……วัน
อื่น ๆ (ระบุ)………………
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9. สภาพแวดล้อมของการเลี้ยงสัตว์ (หำกสภำพแวดล้อมต่ำงกัน ให้ระบุแยกตำมบท/ปฏิบัติกำรในรูปแบบ
ตำรำง)
9.1 มำตรฐำนกำรเลี้ยง
อนำมัยเข้ม
ห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ (Animal Room)
ปลอดเชื้อจำเพำะ (Specific Pathogen Free - SPF)
ห้องเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ แบบควบคุมควำมปลอดภัยทำงชีวภำพระดับ 3 (ABSL-3)
โรงเรือนปิด
โรงเรือนเปิด/ฟำร์ม
อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………………………………..
9.2 สภำพแวดล้อมของห้อง / สถำนที่ปฏิบัติงำน
อุณหภูมิ…….….๐ซ
 ควำมชื้นสัมพัทธ์ ……...… %
แสงสว่ำง ………………..Luxหรือ ....................Footcandle
อัตรำส่วนแสงสว่ำงกลำงวันกับกลำงคืน …………ชั่วโมงต่อ…………ชั่วโมง
ไม่มเี สียงดังรบกวน
 ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน
กำรถ่ำยเทอำกำศดี
 มีระบบไฟฟ้ำและน้ำสำรอง
9.3 พื้นที่เลี้ยงสัตว์
คอกสัตว์ ขนำดพื้นที่……………………………
กรงแขวน(Hanging cage)
Metabolic cage
 Individual Ventilation Cage (IVC)
กรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ / Shoebox ขนำด (กว้ำงXยำวXสูง)...........................................เซนติเมตร
ทำด้วยวัสดุสแตนเลส
พลำสติก
อื่นๆ (ระบุ)……………………………………
อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………
จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง ………………ตัวต่อกรง หรือ ................ตัวต่อคอก หรือ..........................................
9.4 อำหำร
9.4.1 ชนิดของอำหำร
อำหำรเม็ดจำกโรงงำน(Commercial pellets) อำหำรปลอดเชื้อ(Sterile diet)
อำหำรผสม (formulated feed)
สำรทีเ่ พิ่มในอำหำร  มี (ระบุ)……….………………….  ไม่มี
อื่นๆ (ระบุ)......................................................................
9.4.2 กำรให้อำหำร
ให้อำหำรในอัตรำปกติมีกินตลอดเวลำ
 กำหนดอัตรกำรให้อำหำร
อื่นๆ (ระบุ)......................................................................
9.5 น้ำดื่ม
9.5.1 ชนิดของน้ำ
น้ำประปำ

น้ำกรองตะกอน
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น้ำเติมคลอรีนควำมเข้มข้น.....………..
อื่นๆ (ระบุ)............................
9.5.2 กำรให้น้ำ
ให้น้ำในอัตรำปกติมีกินตลอดเวลำ
มีกำหนดเวลำและปริมำณน้ำ
อื่นๆ (ระบุ).................................................
9.5.3 วิธีกำรให้น้ำ
โดยบรรจุน้ำในขวดมีจุกและหลอด
โดยวิธีกำรให้น้ำอัตโนมัติ
อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………….
9.6 วัสดุรองนอน  ไม่ใช้วัสดุรองนอน  ใช้วัสดุรองนอน (ตอบข้อ 9.6.1-9.6.2)
9.6.1 ชนิดของวัสดุรองนอน ปลอดเชื้อ(Steriled) ไม่ปลอดเชื้อ(Non-steriled)
ขี้กบ(Wood shaving)
 ซังข้ำวโพด (Corn Cob)
 ปอแก้ว (Kenaf)
วัสดุอื่นๆ(ระบุ)……………………
9.6.2 กำรเปลี่ยนวัสดุรองนอน
วันเว้นวัน ทุก 2 หรือ 3 วัน

ทุกสัปดำห์ อื่นๆ (ระบุ)...........................

10. ความพร้อมของสถานที่และการจัดการในหน่วยงานเลี้ยงสัตว์(Nature of facility needed)
ระบุหน่วยงำน / สถำนที่เลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลองตลอดรำยวิชำให้ชัดเจน
.........................................................................................................................................................................
 ท่ำนได้ตรวจสอบชัดเจนว่ำหน่วยงำนที่ท่ำนจะนำสัตว์ไปให้เลี้ยงมีควำมพร้อมและสำมำรถจัดกำรได้ตำม
ควำมต้องกำรทีร่ ะบุไว้ทุกประกำร
11. เทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว์(หำกใช้มำกกว่ำเทคนิคเดียว ให้ระบุแยกตำมบท/ปฏิบัติกำรในรูปแบบตำรำง)
11.1 อะไรบ้ำงต่อไปนี้ที่ท่ำนต้องนำมำใช้ปฏิบัติกับสัตว์ในรำยวิชำ (ระบุให้ครบทุกเทคนิค)
กำรจับและควบคุมสัตว์
กำรเก็บตัวอย่ำงจำกสัตว์
กำรแยกเพศ
กำรสลบสัตว์
กำรทำเครื่องหมำยบนตัวสัตว์
กำรทำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ (Euthanasia)
กำรให้สำร
กำรทำกำรผ่ำตัด
กำรทำกำรผ่ำซำก
อื่น ๆ (ระบุ)...............................
ระบุว่ำท่ำนมีประสบกำรณ์ในเทคนิคต่ำงๆ ที่นำมำปฏิบัติกับสัตว์ในรำยวิชำอย่ำงไร?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
11.2 กำรให้สำรบริเวณ และปริมำณที่ใช้ในรำยวิชำ ไม่มี
 มี (ระบุ)
สำรที่ให้……………………ให้ทำงปำก(Oral) ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………ชั้นผิวหนัง(Intradermal)บริเวณที่ฉีด ………………..…… ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………เข้ำใต้ผวิ หนัง(Subcutaneous)บริเวณทีฉ่ ีด ……………… ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………เข้ำกล้ำมเนื้อ(Intramuscular)บริเวณทีฉ่ ีด ………………. ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………เข้ำช่องท้อง(Intraperitoneal)บริเวณทีฉ่ ีด ………………. ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………เข้ำหลอดเลือดดำ(Intravenous)หลอดเลือดที่ใช้ ……… ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
สำรที่ให้……………………อื่นๆโปรดระบุ………………………………………….
ปริมำณ (ระบุหน่วย)……………
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11.3 กำรเก็บตัวอย่ำงเลือดที่ใช้ในรำยวิชำ (กรณีใช้ยำสลบให้ระบุใช้ยำสลบอะไร)  ไม่มี  มี (ระบุ)
ประเภทของการเก็บเลือด

ชนิดของหลอดเลือดและ
ตาแหน่งที่เก็บ

ยาสลบและขนาดยา

ปริมาณ
การเก็บ

ความถี่
การเก็บ

 จำกหลอดเลือดดำ
(Venous blood)
จำกหลอดเลือดแดง
(Arterial blood)
 เจำะจำกหัวใจ
(Cardiac puncture)
 อื่นๆ
(ระบุ).............................

11.4 กำรเก็บตัวอย่ำงอื่นๆที่ใช้ในรำยวิชำ  ไม่มี
11.4.1 ชิ้นส่วนเนื้อเยื้อ/อวัยวะ/อื่นๆ
เก็บขณะสัตว์มีชีวิตอยู่
ชิ้นส่วนเนื้อเยื้อ/อวัยวะที่เก็บ/อื่นๆ
1. …………………….. ปริมำณ................
2. …………………….. ปริมำณ................
3. …………………….. ปริมำณ................

 มี (ระบุ)
เก็บหลังจำกสิ้นสุดกำรทดลอง
ชิ้นส่วนเนื้อเยื้อ/อวัยวะที่เก็บ/อื่นๆ
1. …………………….. ปริมำณ................
2. …………………….. ปริมำณ................
3. …………………….. ปริมำณ................

11.5 กำรเก็บตัวอย่ำงอุจจำระ
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
11.5.1 ใช้วิธีกำร…………………….…………………………………………………………………………………...………..……...
11.5.2 ชนิดของกรงหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเก็บตัวอย่ำง……..……………………………………..……………..
11.6 กำรเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
11.6.1 ใช้วิธีกำร……………………….…………………………………………………………………………………………………..
11.6.2 ชนิดของกรงหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในกำรเก็บตัวอย่ำง………………………………………………………….
12. การปฏิบัติต่อสัตว์หลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการ (หำกใช้มำกกว่ำเทคนิคเดียว ให้ระบุแยกตำมบท/ปฏิบัติกำร
ในรูปแบบตำรำง)
12.1 วิธีปฏิบัติต่อสัตว์หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติกำร
สัตว์ตำยหลังจำกกำรผ่ำตัดหรือเก็บตัวอย่ำง
สัตว์มีชีวิตอยู่หลังเสร็จสิน้ ปฏิบัติกำรโดยจะมีกำรทำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ (Euthanasia) ด้วยวิธี
ฉีด/สูดดมยำสลบเกินขนำดที่กำหนด (ระบุชนิด/ปริมำณ)..............................……..……..…
กำรเคลื่อนข้อต่อกระดูกสันหลังบริเวณคอ (cervical dislocation)
กำรให้สูดดมก๊ำซ carbon dioxide (CO2)
กำรใช้กิโยตินตัดศีรษะ
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กำรยิงกระแทกด้วยปืน
อื่นๆ (ระบุ)…………………..…..………
หำกไม่มีกำรทำให้สัตว์ตำยอย่ำงสงบ โปรดระบุวิธีกำรดำเนินกำรกับสัตว์หลังสิ้นสุดปฏิบัติกำร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.2 กำรปฏิบัติต่อซำกสัตว์หลังเสร็จสิ้นปฏิบัติกำร
เก็บไว้ในห้องเย็นและส่งเผำด้วยเตำเผำ
ฝังกลบดิน
อื่นๆ (ระบุ)………………………….………………………….………………………………………………………………..
คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่ได้เสนอไว้ในเอกสารฉบับนี้ จะไม่ปล่อยปละ
ละเลยดูแลให้น้าและอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการเข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ แ ละขอรั บ รองว่ า จะใช้ สั ต ว์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและศีลธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนยินดีให้คณะกรรมการ
กากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามและตรวจสอบได้

ลงชื่อ………………………….………….ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
(……………………………………………)
วันที่....... เดือน.............. พ.ศ. .........

ลงชื่อ…….……………………..………สัตวแพทย์ประจำสถำนที่เลี้ยง
(……………….……………..…………)
วันที่....... เดือน.............. พ.ศ. ............

ลงชื่อ………………………..…………….….หัวหน้ำหน่วยงำน (คณบดี/หัวหน้ำภำควิชำ)
(………………………………..…………………)
วันที่....... เดือน.............. พ.ศ. .........
ผู้ขอรับการพิจารณาส่งเอกสาร:
1. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์สาหรับการเรียนการสอน/รายวิชา SUACU 03 จานวน 3 ชุด
(ฉบับจริง 1 ชุด และสาเนา 2 ชุด)
2. แบบประมวลรายวิชา (Course syllabus) และแผนการสอน จานวน 1 ชุด
3. ไฟล์เอกสาร ข้อ 1 และ 2 (Word และ PDF)
“ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นเอกสารลับ”

แบบฟอร์มขอใช้สัตว์สำหรับกำรเรียนกำรสอน /รำยวิชำ SUACU 03 ปรับปรุง เริ่มใช้ 25 กุมภำพันธ์ 2565
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