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แนวทางปฏิบัตสิ ําหรับการพิจารณาจุดสินสุ ดการทดลองในการศึกษาทดลองในสัตว์
(Guidelines for endpoints in animal study proposals)
การศึกษาวิจยั อาจมีกระบวนการทีเกียวข้องซึงอาจทําให้สตั ว์เกิดอาการทางคลินิกหรื อเจ็บป่ วยหรื อ
ตาย การพิจารณาให้การตายเป็ นจุดสิ นสุดการทดลองเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถยอมรับได้เนืองจากการที
สัต ว์เจ็บป่ วยและทรมานอาจทําให้ผลการทดลองเปลียนแปลงไป การคัด เลือกจุ ด สิ นสุ ด การทดลองที
เหมาะสมต้องพิจารณาด้านความต้องการทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดรอบคอบรวมทังคาดการณ์ว่าผลการ
ทดลองทีคาดหวังและผลทีไม่พึงประสงค์อนั อาจส่ งผลกระทบต่อสัตว์ในแง่ของความเจ็บปวดทรมาน และ
การเจ็บป่ วย รวมทังต้องคํานึงถึงช่วงเวลาทีผลกระทบดังกล่าวอาจเกิดขึน ซึงสามารถสังเกตได้ดว้ ยตัวชีวัด
การพิจารณาคัดเลือกจุดสิ นสุ ดการทดลองทีมีประสิ ทธิภาพนัน ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งได้รับการฝึ กฝนเป็ น
อย่างดีในการสังเกตอาการทัวไปและอาการทีมีลกั ษณะจําเพาะต่อการทดลองนัน ๆ ในช่วงเวลาทีเหมาะสม
การศึกษาวิจยั ทีดีจะสิ นสุดเมือสัตว์เริ มแสดงอาการทางคลินิกของโรคซึงพิจารณาเป็ นจุดสิ นสุ ดการทดลอง
แล้วบรรลุวตั ถุประสงค์การทดลอง แต่บางครังการทดลองถูก ออกแบบให้ศึกษาอาการทีระยะต่าง ๆ ของ
โรค กรณี เช่นนี ข้อเสนอโครงการขอใช้สตั ว์นนต้
ั องระบุขนตอนการดํ
ั
าเนินโรคสัมพันธ์กบั อาการทางคลินิก
และระบุจุดสิ นสุดการทดลองทีเหมาะสมด้วย
ข้ อเสนอโครงการวิจยั ทีเลือกใช้ ภาวะสัตว์ป่วย (Morbidity) เป็ นจุดสินสุ ดของการทดลอง ต้องระบุเรืองต่างๆ
เหล่านีไว้ในข้อเสนอโครงการขอใช้ สัตว์
1. หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทีนํามาพิจารณาจุดสิ นสุดการทดลอง
1.1 เอกสารทีควรนํามาพิจารณา ประกอบด้วย
1.1.1 การประเมินสภาพสัตว์ 5 ประการ ได้แก่ นําหนักตัว ลักษณะทางกายทีปรากฏ
อาการทางคลินิกทีประเมินได้ พฤติกรรมสัตว์ทีไม่ถกู กระตุน้ ให้กา้ วร้าว และการ
ตอบสนองต่อสิ งเร้าภายนอก
1.1.2 การสังเกตอาการทางคลินิกในสัตว์ทีใช้ในงานวิจยั ด้านมะเร็ งและพิษวิทยา (ดูใน
ตารางแนบท้าย)
1.2 อาการทางคลินิกทีเป็ นส่วนประกอบของจุดสิ นสุดการทดลอง จะขึนอยูก่ บั ความรุ นแรงและ
ระยะเวลา แต่ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะหัวข้อเหล่านี
1.2.1 นําหนักตัวลดลง 20% (สัตว์ผอมลงหรื อนําหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ วภายในเวลา
2-4 วัน หรื อมีนาํ หนักตัวลดลงอย่างต่อเนืองในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์)
1.2.2 ท้องร่ วงและสัตว์มีอาการอ่อนเพลีย
1.2.3 อาการผิวหนังอักเสบทวีความรุ นแรงมากขึน
1.2.4 ขนหยาบ ฟู หลังโก่ง เซืองซึม และนอนนิ งตลอดเวลา
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1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

ไอ จาม หายใจลําบาก มีนาํ มูก
ดีซ่าน และ/หรื อโลหิตจาง
แสดงอาการทางระบบประสาท (ชักเป็ นระยะ เป็ นอัมพาต)
มีเลือดออกตามช่องเปิ ดของร่ างกาย
ทําให้ตวั เองบาดเจ็บ (self-induced trauma)
ภาวะต่าง ๆ ทีทําให้สตั ว์กินอาหารหรื อดืมนําได้ยาก เป็ นต้นว่าภาวะทีสัตว์
เคลือนไหวตัวได้ยากลําบาก
1.2.11 อุณหภูมิร่างกายเพิ มขึนหรื อลดลงมาก
1.2.12 อาการตาโปน
1.2.13 มีการหย่อนคล้อยทีเกิดจากเนือเยือถูกทําลายและเซลล์ตาย
1.3 ลักษณะอาการเพิ มเติมในการศึกษาเกียวกับเนืองอกทีอาจพิจารณาเป็ นจุดสิ นสุดการทดลอง
ร่ วมด้วย แต่ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะหัวข้อเหล่านี
1.3.1 เนืองอกทีมีขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 20 มิลลิเมตรในหนูไมซ์ และ 40
มิลลิเมตรในหนูแรท) ต้องระบุเหตุผลความจําเป็ นในการทําให้เกิดเนืองอกขนาด
ใหญ่มากกว่าทีกําหนดและต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการดูแลการเลียง
และใช้สตั ว์ทดลอง
1.3.2 เนืองอกทีเป็ นแผลเปื อยซึงต่อมาอาจเป็ นแผลเนือตายหรื อติดเชือ
1.3.3 เมือคลําก้อนเนืองอกด้วยมือ สัตว์แสดงอาการเจ็บปวด (ส่งเสียง สะดุง้ ถอยหนี)
1.3.4 เนืองอกทีทําให้สตั ว์กินอาหาร ดืมนํา หรื อเคลือนทีลําบาก
1.4 อาการทีไม่ได้คาดไว้ก่อนว่าสัตว์กาํ ลังจะตาย ร่ างกายสัตว์ขาดสารอาหาร หรื อสัตว์ไม่
สามารถกินนําหรื ออาหาร
2. วางแผนการสังเกตอาการสัตว์ทงก่
ั อนและหลังการเปลียนแปลงลักษณะต่าง ๆ ทีกล่าวมาข้างต้น โดยจัด
ให้มีการดูแลและเฝ้ าระวังอาการสัตว์ทีเหมาะสม ในช่วงวันหยุดอาจต้องให้นกั วิจยั ผูเ้ กียวข้องมาช่วย
เสริ มเจ้าหน้าทีและสัตวแพทย์ทีดูแลเลียงสัตว์
3. สําหรับการศึกษาเรื องการลดขนาดเนืองอก ควรมีการพิจารณาเรื องการอาการแสดงของสัตว์ซึงเกียวกับ
แผลเปื อยและ/หรื อเนืองอกทีเป็ นเนือตาย โดยต้องแยกสัตว์ทีมีแผลและหรื อมีเนือตายออกทันทีและ
นําไปเลียงในกรงเดียวจนกว่าการรักษาเนืองอกจะเสร็ จสิ น บัตรบันทึกข้อมูลสัตว์ควรมีไว้ทีหน้ากรง
เดียวแต่ละกรงและมีขอ้ มูลเนืองอก นักวิจยั ผูเ้ กียวข้องต้องรับผิดชอบดูแลให้การทดลองเป็ นไปตามที
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ทดลอง โดยพิจารณาจาก
3.1 กําหนดช่วงเวลาทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์
3.2 จุดสิ นสุดการทดลองทีอธิบายไว้ในข้อเสนอโครงการขอใช้สตั ว์
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3.3 แนวทางการปฏิบตั ิเรื องการทดสอบเกียวกับเนืองอก (Neoplasia)
3.4 แนวทางปฏิบตั ิเรื องจุดสิ นสุดการทดลองในการศึกษาทดลองในสัตว์ของคณะกรรมการดูแล
การเลียงและใช้สตั ว์ทดลอง เช่น การทําการุ ณยฆาตหนูหากเนืองอกเริ มติดเชือและมีอาการ
แทรกซ้อน
ข้ อเสนอโครงการวิจยั ทีเลือกใช้ ภาวะสัตว์ใกล้ตาย (Moribundity) เป็ นจุดสินสุ ดของการทดลอง ได้ แก่
การศึกษาด้ านโรคติดเชือ การศึกษายาและพิษวิทยา และการวิจยั มะเร็ง ต้องระบุเรืองต่าง ๆ เหล่านีไว้ใน
ข้ อเสนอโครงการขอใช้ สัตว์
1. หลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการพิจารณาจุดสิ นสุดของการทดลอง ประกอบด้วย
1.1 มีก ารพิจ ารณาทางเลือกอืน (alternative) หรื อไม่ เหตุ ใดจึ งไม่สามารถใช้ภ าวะสัต ว์ป่วย
(Morbidity) เป็ นจุดสิ นสุดการทดลอง และหากเป็ นไปได้จะใช้ทางเลือกอืนได้อย่างไร
1.2 เหตุใดจึงไม่สามารถใช้วิธีบรรเทาความเจ็บปวดต่อสัตว์
1.3 จํานวนสัตว์นอ้ ยทีสุดทีต้องใช้พร้อมเหตุผล
1.4 ระยะเวลาทีคาดว่าสัตว์อยูใ่ นภาวะใกล้ตายก่อนการทําการุ ณยฆาต
2. วางแผนสําหรับการดูแลและเฝ้ าสังเกตสัตว์
2.1 สัตว์ทดลองซึงอยูใ่ นภาวะใกล้ตายต้องได้รับการเฝ้ าสังเกตทุกวันเป็ นอย่างน้อย โดยบุคลากร
ทีมีประสบการณ์ในการสังเกตสัตว์ป่วย บาดเจ็บ หรื อมีพฤติกรรมผิดปกติ
2.2 ต้องเพิ มความถีในการสังเกตสัตว์มากขึน หากสัตว์แสดงอาการป่ วย บาดเจ็บ มีพฤติกรรม
ผิดปกติ หรื ออาการอืนทีชีให้เห็นว่าสัตว์อยูใ่ นภาวะใกล้ตาย ในช่วงวันหยุด ต้องให้นกั วิจยั
ผูเ้ กียวข้องมาช่วยเสริ มในการสังเกตร่ วมกับเจ้าหน้าทีดูแลและสัตวแพทย์ นอกจากนีบุคลากร
ทีได้รับมอบหมายและสัตวแพทย์ควรได้รับแจ้งทันทีเมือสัตว์แสดงอาการของโรค เพือตรวจ
ประเมินสภาพสัตว์รวมทังมีการกําหนดแผนปฏิบตั ิการไว้รองรับ
2.3 ต้องมีการพิจารณาแยกสัตว์ไว้ในกรงเดียวเมือสัตว์อยูใ่ นสภาพบาดเจ็บ
2.4 พิจารณาให้มกี ารดูแลเพิ มเติม เช่น ให้อาหารเปี ยก ธาตุอาหารเสริ ม อาหารเหลว และอุปกรณ์
ให้ความอบอุ่น
2.5 ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการเฝ้ าสังเกตอาการสัตว์

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 3 ของทังหมด 6 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-006

ตาราง การสังเกตอาการทางคลินิกในสัตว์ทีใช้ในงานวิจยั ด้านมะเร็ งและพิษวิทยา
ตัวชีวัด
อะไรทีควรสังเกต
ลักษณะสัตว์โดยทัวไป
ภาวะการขาดนํา (dehydration) นําหนักตัวลดลง (decreased body weight)
ลักษณะทางกายวิภาคสูญเสียไป (missing anatomy) การทรงตัวผิดปกติ
(abnormal posture) อุณหภูมิตากว่
ํ าปกติ (hypothermia) รยางค์แตกหรื อหัก
(fractured appendage) มีการบวมหรื อพองนูน (swelling) มีกอ้ นเนือขนาด
ใหญ่ (tissue masses) มีส่วนทียืนหรื อห้อยออกมา (prolapse) หนังหุม้
องคชาตปลิ น (paraphimosis)
ผิวหนังและขน
สีซีดจางลงผิดไปจากเดิม (discoloration) มีรอยเปี ยกปัสสาวะ (urine stain)
มีรอยเปรอะเปื อนรอบทวารหนัก (perianal soiling) ผิวหนังซีด (pallor)
มีสีแดง (redness) หนังมีสีเขียวเนืองจากอยูใ่ นภาวะขาดออกซิเจน (cyanosis)
โรคดีซ่าน (icterus) มีบาดแผล (wound) มีแผล/แผลเปื อยบนผิวหนัง (sore)
ฝี หนอง (abscess) แผลทีผิวหน้าของหนังหรื อผิวหน้าของเยือบุเมือกทีเกิด
จากการสูญเสียเนือเยือส่วนหน้าและอักเสบ เปื อย (ulcer) ขนร่ วง (alopecia)
ขนฟู (ruffled fur) เนือตาย (necrosis)
ดวงตา
ตาถลน ตาโปน (exophthalmos) ตาเล็กผิดปกติ (microphthalmia) ตาแดง
(reddened eye) สารคัดหลังไหลจากตา (discharge) ตาขุ่นมัว (opacity)
ตากระตุก (blepharospasm) อาการตาโปน (proptosis)
จมูก ปาก และหัว
ศรี ษะเอียง (head tilted) นํามูกไหล (nasal discharge) ขากรรไกรสบกันผิด
ตําแหน่ง (malocclusion)
การหายใจ
จาม (sneezing) หายใจลําบาก (dyspnea) หายใจเร็ ว (tachypnea)
ปัสสาวะ
สีผดิ ปกติ (discoloration) มีเลือดปนในปัสสาวะ (blood in urine) ปัสสาวะ
มากผิดปกติ (polyuria) ไม่มีปัสสาวะ (anuria)
อุจจาระ
สีเปลียน(discloloration) มีเลือดปนกับอุจจาระ (blood in feces) ไม่มี
อุจจาระ (lack of feces) อุจจาระเหลวหรื อท้องร่ วง (softness/diarrhea)
การเคลือนที (locomotor)
เคลือนไหวมากกว่าปกติ (hyperactivity) อาการโคม่า (coma) กล้ามเนือไม่
ประสานงานกัน (ataxia) ขยับตัวเป็ นวงกลม (circling) กล้ามเนือกระตุก
(muscle tremors) ชัก (seizures) อัมพาตบางส่วน (paresis) อัมพาต (paralysis)

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 4 ของทังหมด 6 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-006

เอกสารอ้างอิง
1. Alternatives to Animal Testing on the Web (2004), Humane Endpoints Databases. Johns Hopkins
Center for Alternatives to Animal Testing. Baltimore.
2. Canadian Council on Animal Care (1998), Guidelines on : Choosing an appropriate endpoint in
experiments using animals for research, teaching and testing. Ottawa, Canada.
3. Hendriksen CFM and Morton DB, ed. (1998), Humane Endpoints in Animal Experiments for
Biomedical Research. Proceedings of the International Conference, 22-25 November 1998, Zeist,
The Netherlands. Laboratory Animals Ltd, by Royal Society of Medicine Press Limited, London,
England.
4. Institute of Laboratory Animal Research Journal (2000), Humane Endpoints for Animals Used in
Biomedical Research and Testing. 41: No.2.
5. Montgomery CA (1990), Oncological and toxicological research: Alleviation and control of pain
and distress in laboratory animals. Cancer Bulleting 42:230-237.
6. Morton DB and Griffiths PHM (1985), Guidelines on the recognition of pain, distress and
discomfort in experimental animals and an hypothesis for assessment. Veterinary Record 166:43143.
7. OECD Guidance Document on the Recognition, Assessment, and Use of Clinical Signs as
Humane Endpoints for Experimental Animals Used in Safety Evaluation (2000)
8. Stokes WS (1999), Humane Endpoints in Animal Experiments for Laboratory Animals Used in
Toxicity Testing Proceedings of the 3rd World Congress on Alternatives and Animal Use in the
Life Sciences, 31 August – 2 September 1999,Bologna, Italy.
9. Toth (1997), The moribund state as an experimental endpoint. Contemp Top Lab Anim Sc 36:4448.
10. Ullman-Cullere MH and Foltz CJ (1999), Body condition scoring: a rapid and accurate method for
assessing health status of mice. Lab Anim Sc 49:319-323.
11. United Kingdom Coordinating Committee on Cancer Research (1997), UKCCCR Guidelines for
the Welfare of Animals in Experimental Neoplasia, 2nd ed. London, England.
12. Bullard DE, Schold SC Jr, Bigner SH, Bigner DD (1981), Growth and chemotherapeutic response
in athymic mice for tumors arising form human glioma-derived cell lines. J Neuropath Exp Neurol
40:410-427.

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 5 ของทังหมด 6 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-006

13. Hamm (1995), Proposed institutional animal care and use committee guidelines for death as an
endpoint in rodent studies. Contemp Top Lab Anim Sc 34:69-71.
14. Sung C, Dedrick RL, Hall WA, Johnson PA, Youle RJ (1993), The spatial distribution of
immunotoxins in solid tumors: assessment by quantitative autoradiography. Cancer Research
53:2092-2099.
15. Tomayko MM and Reynolds CP (1989), Determination of subcutaneous tumor size in athymic
(nude) mice. Cancer Chemother Pharmacol 24:148-154.
16. Welch DR, Chen P, Miele ME, McGary CT, Bower JM, Stanbridge EJ, Weissman BE (1994),
Microcell-mediated transfer of chromosome 6 into metastatic human C8161 melanoma cells
suppresses metastasis but does not inhibit tumorigenicity. Oncogene 9:255-262.

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 6 ของทังหมด 6 หน้า

