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แนวทางการปฏิบัตสิ ําหรับโครงการวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างเนืองอกในหนูไมซ์ และหนูแรท
(Guidelines Involving Experimental Neoplasia Proposals in Mice and Rats)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างเนืองอกในหนูไมซ์และหนูแรทมีดงั นี
1. โครงการที จะสร้ า ง / ทํา ให้เกิ ด / ฉี ด เนื องอกเข้า ไปในสัต ว์ทดลอง ต้อ งได้รั บการอนุ มตั ิ จ าก
คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง เพือป้ องกันไม่ให้สัตว์ทดลองได้รับความเจ็บปวด
หรื อความเครี ยดโดยไม่จ าํ เป็ นโครงการวิจ ัยเหล่านี ต้องได้รับการติ ดตามและประเมิน เป็ นระยะ
เกียวกับสภาพสัตว์และสุขภาพสัตว์
2. นักวิจยั และเจ้าหน้าทีสนับสนุนไม่ควรทราบเฉพาะแต่สุขภาพและพฤติกรรมสัตว์ตามปกติเท่านัน
แต่ตอ้ งสามารถสังเกตความผิดปกติทีเกิดกับสุขภาพ พฤติกรรม หรื อบริ เวณทีเป็ นเนื องอกด้วย เมือ
เกิ ดความไม่ปกติขึ นแต่สัตว์ย งั ไม่ได้รั บการการุ ณยฆาตโดยทันที จําเป็ นอย่างมากที ต้องแจ้งให้
ผูเ้ กี ยวข้อ งทราบ ทังนัก วิ จ ัยหลัก นัก วิ จ ัย ผูช้ ่ ว ยนัก วิจ ัย เจ้า หน้าที ดู แลสัต ว์ ผูจ้ ัด การ/หัว หน้า
หน่วยงาน และสัตวแพทย์ผรู้ ับผิดชอบ
3. ในสถานการณ์ทีสัตว์อยูใ่ นภาวะสุขภาพเสือมถอย บาดเจ็บ หรื อไม่ได้รับการบรรเทาความเจ็บปวด
และไม่สบาย ต้องกระทําทุกวิถีทางเพือบรรเทาความเจ็บปวดทรมานนัน ตามหน้าทีรับผิดชอบของ
นัก วิ จ ัยหลัก ที ต้อ งตระหนัก ถึ งจุ ด สิ นสุ ด การทดลองอยู่ต ลอดเวลา แต่ อย่า งไรก็ต ามผูม้ ีห น้า ที
รับผิดชอบในการประเมินสุขภาพสัตว์เป็ นคนสุดท้ายก็คือสัตวแพทย์ผดู้ ูแล
4. เนืองอกบางชนิดอาจเป็ นสาเหตุของการเปลียนแปลงด้านสุขภาพสัตว์อย่างมีนยั สําคัญ ในสัตว์บาง
ประเภทควรต้องสังเกตอาการสัตว์ทุกวันว่าสัตว์แสดงอาการดังกล่าวนีหรื อไม่
- นําหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชดั (Visual weight loss)
- กินอาหารและนําได้นอ้ ยลง (Decreased food/water intake)
- อุจจาระ/ปัสสาวะมีการเปลียนแปลง (Changes in feces/urine)
- เซืองซึม (Lethargic/depressed activity)
- กระสับกระส่ายไม่พกั ผ่อน (Restlessness)
- ส่งเสียงร้อง (Vocalization)
- หายใจลําบาก (Respiratory difficulty)
- ศรี ษะผิดรู ป/แสดงอาการเกียวกับระบบประสาท (Cranial deformity/neurological signs)
- มีรอยเปรอะเปื อนรอบทวารหนัก (Perianal soiling)
- ขนหยาบ/ยุง่ (Rough/unkempt haircoat)
- หลังโก่ง (Hunched posture)
- มีวิการทีผิวหนัง (Skin pathology)
- เคลือนไหวอยูใ่ นพืนทีแคบๆ (Restricted mobility)
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- ขากรรไกรผิดรู ป/ขากรรไกรไม่สบกัน (Jaw deformity/malocclusion)
- อุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ (Hypothermia)
ต้องให้การดูแลโดยเฉพาะกับส่วนของร่ างกายทีถูกทําให้เกิดเนืองอกแบบต่าง ๆ เช่น ก้อนแข็ง
(solid) ท้องมาน (ascitic) ระบบนําเหลือง (lymphoid) และกับอวัยวะต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง (skin) เยือบุ
ช่องท้อง (peritoneum) ม้าม (spleen) ต่อมนําเหลือง (lymph node)
จุดทีจะฉีดสารสร้างเนืองอกเข้าไปในร่ างกายต้องเลือกอย่างรอบคอบ โดยจัดห้องเฉพาะสําหรับสัตว์
ทีเป็ นเนืองอกเพือหลีกเลียงความเครี ยดทีอาจเกิดขึนกับสัตว์ (เช่นฉีดเข้าบริ เวณใต้ผวิ หนังด้านสีขา้ ง
หรื อหลังของสัตว์จะทําให้สตั ว์เกิดความเครี ยดน้อยทีสุด) หมายเหตุ เซลล์เนืองอกบางชนิดฉีด
บริ เวณ IP, SQ ซึงสัตว์ควรได้รับการดูแลเรื องการเปื อยของผิวหนังซึงทําให้สตั ว์ตายได้
สําหรับการศึกษาเรื องการลดขนาดของเนืองอก
ควรมีการดูแลเอาใจใส่สตั ว์ทีมีอาการเปื อยของ
ผิวหนังและ/หรื อเนืองอกทีเป็ นเนือตาย สําหรับสัตว์ประเภททีกินเนือหากมีสตั ว์ตวั ใดแสดงอาการ
เนืองอกทีเปื อยหรื อเนือตายควรแยกสัตว์ออกโดยทันทีจนกว่าการศึกษาจะเสร็ จสิ น
แผ่นบันทึก
อาการสัตว์ควรแขวนไว้หน้ากรงสัตว์แต่ละกรง ซึงต้องมีขอ้ มูลของอาการเนืองอก บันทึกวันที
สังเกตขนาดเนืองอกไว้ในแผ่นข้อมูล
บุคลากรมีหน้าทีรับผิดชอบให้ขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิต่างๆ
เป็ นไปตาม
ก) แผนการทดลองทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการฯ
ข) จุดสิ นสุดการทดลองทีอธิบายไว้ในข้อเสนอโครงการ
ค) แนวทางการปฏิบตั ิสาํ หรับโครงการวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างเนืองอกของ
คณะกรรมการฯ
ง) แนวทางการพิจารณาจุดสิ นสุดการทดลองสําหรับโครงการวิจยั ทีใช้สตั ว์ (ยกตัวอย่าง
เช่น การการุ ณยฆาตหนูหากพบว่าเนืองอกเริ มติดเชือ ร่ วมกับการสูญเสียความอยาก
อาหารและนํา หรื อหนูเริ มแสดงอาการอ่อนเพลียอืนๆ)
สัต ว์ท ดลองทุ ก ตัว ต้อ งได้รั บ การพิ จ ารณาจุ ด สิ นสุ ด การทดลองอย่า งมี ม นุ ษ ยธรรม (humane
endpoint) ตามแนวทางการปฏิบติโดยทัวไปสัตว์ทีถูกนํามาใช้ศึกษากระบวนการเกียวกับการทําให้
เกิดเนืองอกต้องได้รับการพิจารณาการุ ณฆาตหากสัตว์อยูใ่ นสภาวะดังนี
 ก้อนเนืองอกทีมีขนาดใหญ่ทีสุด ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm สําหรับหนูไมซ์ และ 40
mm สําหรับหนูแรท) หรื อเกิดการแพร่ กระจายของเนืองงอก (metastatic) ไปยังอวัยวะอืนที
เกียวข้องกับพฤติกรรมและสภาพความเป็ นอยูข่ องสัตว์ ห้ามมิให้ปล่อยให้สตั ว์มีขนาดเนือ
งอกใหญ่กว่านีเว้นแต่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ไว้ก่อน
แล้ว
 ก้อนเนืองอกเป็ นอุปสรรคต่อความสามารถในการกินอาหารและ/หรื อดืมนําของสัตว์
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 สัตว์มีนาํ หนักตัวลดลง 20% (สัตว์ซูบผอม นําหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ วภายในเวลา 2-4 วัน
หรื อสัตว์มีนาํ หนักตัวลดลงอย่างต่อเนืองในช่อง 1-2 สัปดาห์)
 เนืองอกนันเริ มเปื อยยุย่ ติดเชือ หรื อมีอาการเนือตายขวางหรื อปิ ดทับผิวหนังสัตว์
 เมือคลําด้วยมือทีก้อนเนืองอก สัตว์แสดงอาการเจ็บ
 สัตว์เริ มอยูใ่ นภาวะป่ วยหนัก อ่อนแรง ไม่รู้สึกตัว ไม่แสดงอาการไหวตัว หรื อจวนจะตาย
 สัตว์แสดงอาการหายใจลําบาก
 สัตว์แสดงอาการอุณหภูมิร่างกายตํากว่าปกติ
9. การพิจารณาให้การตายเป็ นจุดสิ นสุ ดการทดลองไม่ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดูแลการเลียง
และใช้สตั ว์ การพิจารณาอนุโลมให้ใช้การตายเป็ นจุดสิ นสุดการทดลองอาจทําได้หากมีเหตุผลความ
จําเป็ นด้านวิทยาศาสตร์
10. ควรพิจารณาใช้ระยะการทดลองให้สนที
ั สุดเท่าทีจะเป็ นไปได้และจํานวนสัตว์ทีใช้จาํ นวนน้อยทีสุด
เพือให้ได้ผลการทดลองน่าเชือถือตรงตามหลักสถิติและวิทยาศาสตร์
11. กระบวนการติดตามสังเกตอาการสัตว์ตอ้ งทําอย่างใกล้ชิด สัตว์ตอ้ งได้รับการสังเกตอาการทุกวัน
โดยเจ้าหน้าทีดูแลสัตว์ เจ้าหน้าทีด้านเทคนิคต้องตระหนักถึงตัวชีวัดของการศึกษา เช่นแนวโน้มการ
เจริ ญเติบโตของเนืองอกไม่ว่าเนืองอกนันจะคล้ายกับเนือเปื อยยุย่ หรื อไม่ก็ตาม นักวิจยั ต้องอธิบาย
อย่างชัดแจ้งถึงตัวชีวัดและจุดสิ นสุดการทดลองทีจะใช้ไว้ในข้อเสนอโครงการ และต้องจัดเตรี ยม
แนวทางการปฏิบตั ิไว้ให้เจ้าหน้าทีเทคนิคสําหรับทุกๆเรื องการศึกษาวิจยั
หากไม่มกี ารเฝ้ าสังเกต
สัตว์อย่างเพียงพอหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิในสัตว์ทีระบุไว้ในข้อเสนอโครงการจะส่งผลให้
มีการระงับโครงการวิจยั โดยคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์
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