
๑ 
 

ก ำหนดกำร 

กำรประชุมวิชำกำร  “กำรเลีย้งและใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์” ครั้งที่ ๕ 
และงำนแสดงสินค้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

ภำยใต้หัวข้อ  “การพฒันาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 
                  ตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

วันที่  ๒๗ - ๒๙  กรกฎำคม  ๒๕๕๙ 
ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

จัดโดย  สถาบันพฒันาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) 
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

วัน และเวลำ หัวข้อกำรบรรยำย/อภิปรำย 
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ 

น. 
ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
น. 

พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร และ พิธีมอบรำงวัล  
 รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจ าปี ๒๕๕๙ ส าหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น 
โดย  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ 
น. 

Keynote Lecture : The advantages and disadvantages of having a regulatory system 
for animals used for scientific purposes 

โดย  Paul Sanders ( Managing Director, Agenda Resource Management, UK ) 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
น. 

กำรบรรยำย “ผลงำนวิจัยทีไ่ด้รับรำงวัล สพสว. (IAD Award) ประจ ำปี ๒๕๕๙  
                 ส ำหรับนักวจิัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์” 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ 
น. 

Lunch Talk / ชมการแสดงสินคา้ / พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๒.๔๕ -๑๓.๓๐ 
น. 
Lunch Talk 
 
 

- การวิเคราะห์อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ด้วยเทคนิค NIR  
- การออกแบบห้องหรืออาคาร ให้สภาวะอากาศปลอดภยัลดโอกาสติดเชื้อ และ ลด
กลิ่นไม่พึงประสงค ์
โดย ผู้แทนจาก บริษัท ซายน์เทค จ ากัด 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ 
น. 

กำรอภิปรำย เรื่อง “สัตว์กับกำรพัฒนำวัคซีน” 
โดย  ดร. จักรพงษ์  ลิมปนุสสรณ์ (องค์การเภสัชกรรม) 
       ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา  มาลยัวิจิตรนนท์ (ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแหง่ชาติ  
                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
       นางกาญจนา  เข่งคุ้ม (ผู้อ านวยการศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหดิล)  
       ผู้แทนจาก บริษทั เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จ ากัด 
       ผู้แทนจาก บริษทั ไทย เอสพเีอฟ จ ากัด 



๒ 
 

วัน และเวลำ หัวข้อกำรบรรยำย/อภิปรำย 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. 

กำรบรรยำย เรือ่ง มำตรฐำนสัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์ และกำรใช้สัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร ์
โดย   ดร.ประดน  จาติกวนิช (ที่ปรึกษา สถาบันพฒันาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์) 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 
น. 

กำรบรรยำย เรื่อง  แนวทำงในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรเล้ียงแมลง เพ่ืองำนวิจัยด้ำนกำรแพทย์       
  กำรสำธำรณสุข และกำรเกษตร  

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา  ธนะภูมิ (มหาวิทยาลยัมหดิล) 

๑๐.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. 

กำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือก ำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบติัส ำหรับสัตว์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกบั 
พระรำชบัญญัติสัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมหัวข้อต่อไปน้ี 

๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น.  ลักษณะงำนทำงวิทยำศำสตรท์ี่ใช้สัตว ์
 ประเภท ชนิดสัตว์ และแหล่งที่มำ 
 คุณภำพทำงพันธกุรรมและสุขภำพของสัตว ์

สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จำกธรรมชำติ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ 
น. 

Lunch Talk / ชมการแสดงสินคา้ / พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๒.๔๕ -๑๓.๓๐ 
น. 

Lunch Talk 

การช่ังน้ าหนกัสัตว์ทดลอง 
โดย ผู้แทนจาก บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ 
น. 

 กำรเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ 
 สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ กำรปอ้งกันกำรติดเช้ือ  

กำรควบคุมสภำพแวดล้อม และกำรปอ้งกันกำรแพรก่ระจำยเชื้อโรค มลพิษ และสำรพิษ 
สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จำกธรรมชำติ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ 
น. 

 กำรก ำกับดูแลกำรเลี้ยงและใช้สัตว์ กำรเขียนโครงกำรขอใช้สัตว์ จรรยำบรรณกำรใช้สัตว์ 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์ของสถำนที่ด ำเนินกำร 
(คกส.) และ พระรำชบัญญัติสัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง สัตว์จำกธรรมชำติ 

วันศุกรท์ี่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ 

น. 
 

กำรน ำเสนอ “สรุปผลกำรประชุมกลุ่มย่อย” (กลุ่มละ ๓๐ นำที) 
โดย  ผู้แทนประชุมกลุ่มย่อย 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
น. 

กำรบรรยำย เรือ่ง  กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ 
                       พระรำชบัญญัติสัตว์เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดย  ศาสตราจารย์ เกียรตคิุณ ดร.ชุมพล  ผลประมูล (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
       ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ 
น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมการแสดงสินค้า 



๓ 
 

วัน และเวลำ หัวข้อกำรบรรยำย/อภิปรำย 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ 

น. 
กำรบรรยำย เรือ่ง  สพสว. กบั แผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนกำรเลี้ยงและใช้สัตว ์
                       เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
โดย  ดร.ปัทมารัตน์  กุญชร ณ อยุธยา (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ) 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. 

ประชุม คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรต่อสัตว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์ของสถำนที่ด ำเนินกำร 
(คกส.) จำกทุกสถำบัน 

๑๖.๓๐ น. ปิดประชุม 

    หมำยเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่าง และชมการแสดงสินค้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 


