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แนวทางการประเมินโครงการพิษวิทยา
(Guidelines for Evaluation of Toxicology Protocols)
การประเมินโครงการพิษวิทยามีปัจจัยทีควรคํานึงถึง 13 ปัจจัย คือ
1. การประเมินข้อมูลทางพิษวิทยาทีมีอยู่แล้ว (Evaluation of the existing toxicology information)
ถ้ายึดเอาสารเคมีทีต้องการศึกษาเป็ นตัวกําหนด การค้นหาฐานข้อมูลของสารเคมีนนๆควรพิ
ั
จารณาจาก
วิธีการให้สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย สู ตรโครงสร้างและสารทีใช้เป็ นพาหนะ เนื องจากปัจจัยเหล่า นี มีแนวโน้มทีจะ
เกียวข้องกับการก่อให้เกิ ดความเป็ นพิษและผลกระทบต่อร่ างกาย เมือต้องการข้อมูลด้านอื นๆ อาจขอความ
ช่วยเหลือจากผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ในการทบทวนเอกสารและฐานข้อมูลพิษวิทยา
2. การทดลองต้นแบบ (Use of pilot experiments)
ถ้า มีก ารทดลองทีต้อ งให้ส ารเคมี ทียัง ไม่ท ราบข้อ มูล ความเป็ นพิษ เข้า สู่ ร่า งกายสัต ว์ และต้อ งใช้
สัตว์ทดลองเป็ นจํานวนมาก ควรมีการทําการทดลองต้นแบบทีใช้สัตว์ทดลองจํานวนน้อยก่อน ซึ งต้องพิจารณา
ถึงการก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีไม่ทราบสาเหตุให้นอ้ ยทีสุ ด การศึกษาทีให้ผลลัพธ์เป็ นช่วงอาจเหมาะสมกับการระบุ
ถึงระดับความเป็ นพิษของสารเคมี รวมทังการให้สารเคมีความเข้มข้นตําก่อนการให้สารเคมีความเข้มข้นสูงเข้าสู่
ร่ างกายจะช่วยลดความไม่แน่นอนทีอาจเกิดขึน
3. การได้ รับคําปรึกษาด้ านการดูแลสัตว์ (Veterinary medical consultation)
เมือมีก ารทดลองทีคาดว่าจะมีผลกระทบเกิดขึนกับสัตว์ทดลอง หรื อการให้สารเคมีเข้าร่ างกายสัตว์
จํา เป็ นต้อ งมีก ารดํา เนิ นการทีมากกว่า การบังคับสัตว์ต ามปกติ การทดลองนันควรได้รับการทบทวนจาก
นายสัตวแพทย์ทีมีห น้า ทีรั บผิดชอบเพือให้ม นใจว่
ั
ามีแผนการดู แ ลสุ ข ภาพสัต ว์ด้วยระยะเวลาและวิธี การที
เหมาะสมกับชนิดสัตว์นันๆ รวมทังมีวิธีทีทําให้สัตว์เกิดความเครี ยดแลความเจ็บป่ วยให้นอ้ ยทีสุ ดตามข้อปฏิบตั ิ
และมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์
4. การมีผ้ ูเชียวชาญเพือเป็ นทีปรึกษาทีเหมาะสม (Use of appropriate consultants)
ควรมีผเู ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์เป็ นพิเศษเป็ นทีปรึ กษา เช่น ผูเ้ ชียวชาญด้านอาชีวอนามัยซึ งสามารถ
ให้คาํ ปรึ กษาในกรณีทีเกิดความขัดแย้งในแง่ของสวัสดิภาพสัตว์กบั ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงานในขณะทีให้
สารเคมีทีเป็ นพิษ และอันตรายเข้า สู่ ร่า งกายสั ตว์ อาจรวมถึ งผูเ้ ชี ยวชาญด้า นชี วสถิ ติแ ละนัก พิษ วิทยาที มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการทดลองเพือให้มนใจว่
ั ามีการใช้สัตว์ทดลองจํานวนน้อยทีสุ ดในการทดลองที
ให้ผลทีเชือถือและยอมรับได้ตามวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์
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5. การมีเจ้ าหน้ าทีทีมีประสบการณ์ (Use of experienced personnel)
เจ้า หน้า ที ควรได้รั บ การฝึ กอบรมด้า นการจับ และบังคับสั ตว์ รวมทังการให้ส ารเคมี เ ข้า ร่ า งกาย
สัตว์ทดลอง ประสบการณ์ของเจ้าหน้าทีทีทําหน้าทีให้สารเคมีแก่สัตว์ควรได้รับการระบุในข้อ เสนอโครงการ
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ งในกรณีทีมีการให้สารเคมีทีมีพิษเข้าสู่ ร่างกายสัตว์
6. การระบุ ถึงวิธีก ารและสาเหตุ ก ารสิ นสุ ด การทดลอง (Determination of methods and causes for
termination from study)
ก่อนการเริ มให้สารเคมีต่อสัตว์โดยการกิน สูดหายใจหรื อฉีดเข้าร่ างกาย หัวหน้าโครงการวิจยั ควรระบุ
เกณฑ์การสิ นสุ ดการทดลองในสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมด้วยวิธกี ารุ ณยฆาตทีเหมาะสม ซึ งเกณฑ์ดังกล่ าว และ
ลําดับสายการตัดสิ นใจควรถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารโครงการวิจยั ก่อนทีจะเริ มต้นการทดลอง
7. การกําหนดวิธีป ฏิบัติในการสั งเกตอาการสั ต ว์ ภายหลังการให้ สารเคมี (Established procedures for
postdosing observations)
การมอบหมายให้เจ้าหน้าทีทีมีความคุน้ เคยกับพฤติกรรมของสัตว์ชนิ ดนันๆเป็ นอย่า งดี เป็ นผูด้ ูแลสัตว์
ภายหลังการได้รับสารเคมีจะทําให้ม นใจว่
ั าการฟื นตัวหลังการได้รับสารเคมีเป็ น ไปอย่างเหมาะสม อย่างน้อย
ทีสุ ดควรมีการสังเกตอาการทันทีทีสัตว์ได้รับสารเคมี หลังได้รับสารเคมีช่วง 30-60 นาที เช้าวันรุ่ งขึนหลังได้รบั
สารเคมี และมีการสังเกตอาการต่อ ไปเป็ นระยะอย่า งน้อยวันละ 1 ครัง กํา หนดการและวิธีการสังเกตอาการ
รวมทังชนิดของผลลัพธ์ทีคาดว่าจะเกิดขึน ควรถูกกํา หนดโดยผูเ้ ชียวชาญสารเคมีทอยู
ี ่ระหว่างการศึกษา
8. การตรวจร่ างกายสัตว์ ทอยู
ี ่ ระว่ างการศึกษา (Clinical monitoring of animals on study)
การจัดเตรี ยมการตรวจร่ างกายสัตว์ทีอยูร่ ะหว่างการศึกษา โดยรวมถึงการชั งนําหนัก สัตว์ การตรวจดู
การกินอาหารและนํา ควรดําเนิ นการในการศึกษาสารเคมีทียังไม่ทราบความเป็ นพิษ
นายสัตวแพทย์ที
รับผิดชอบควรให้คาํ ปรึ กษาเมือมีปัญหาเกียวกับความอยากอาหารของสัตว์ในกลุ่มทีศึกษา หรื อเมือพบว่าสัตว์มี
นําหนักลดลง (น้อยกว่า 10% เมือเทียบกับกลุ่มควบคุม) หรื อสัตว์มีอาการขาดนํา
9. การระบุ ถึงปัจ จัยทีมีผลกระทบต่ อผลการทดลอง (Determination of factors responsible for adverse
outcome)
เมือมีการให้สารเคมีทีนําไปสู่ ผลกระทบทีไม่ได้คาดไว้หรื อไม่มีกาํ หนดการสิ นสุ ดการทดลองในสัตว์
ให้ น ายสั ต วแพทย์ที รับ ผิ ด ชอบเป็ นผูพ้ ิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ที เกี ยวข้อ ง ผลสรุ ปของการพิ จ ารณานี ให้ ส่ ง ถึ ง
คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือทบทวนอีกครัง
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10. กําหนดการและวิธีการให้ สารเคมีเข้ าสู่ร่างกาย (Schedule and method of substance administration)
วิธีการและปริ มาตรของสารเคมีทีให้เข้าสู่ ร่างกายสัตว์แต่ละชนิ ดควรถูก กําหนดอย่างเหมาะสม เมือมี
การฉีดสารเคมีเข้าสู่ ร่างกายควรคํานึงถึงความปลอดเชือ ความระคายเคือง และการก่อให้เกิดไข้ในสัตว์ รวมทัง
ควรใช้สารเคมีทีมีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของเลือดรวมทังเข้ากันได้ดีก ับส่ วนประกอบเลือดด้วย ถ้ามี
การใช้สารเคมีทีมีค่าแตกต่า งจากเลือดมาก ควรมีผลการศึกษาในหลอดทดลองมาก่อนล่วงหน้าเพือประกอบเป็ น
ข้อมูลเบืองต้น
11. การจับบังคับสัตว์ (Physical restraint)
การจับบังคับสัตว์ควรมีนอ้ ยทีสุ ดและจําเป็ นเฉพาะต่อการให้สารเคมีเข้าสู่ ร่างกาย สัตว์ควรถูกจับบังคับ
ในวิธีการหรื อเครื องมือจับบังคับสัตว์ช่วงหนึ งเพือให้สัตว์ปรับตัวและคุ น้ เคยก่อนการให้สารเคมี การให้เวลา
สัตว์ปรับตัวก่อนล่วงหน้าควรกระทําเมือมีการใช้กรงสัตว์ชนิ ดตรวจวัดอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่ า งกาย
(metabolism cage) วิธี ก ารทีจะนํา มาใช้ใ นการจับบังคับสัตว์เ ป็ นเวลานานควรปรึ กษานายสัตวแพทย์ที
รับผิดชอบก่อน
12. เครืองมือ (Equipment)
เครื องมือและวิธีการทีใช้ในการให้สารพิษกับสัตว์ควรมีการยินยอมให้สัตว์ได้รับการพักระหว่างการให้
สารพิษเมือมีการศึกษาสารพิษทีไม่ทราบข้อมูลความเป็ นพิษมาก่อนหรื อมีแนวโน้มทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ร่ างกาย
13. เอกสารมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Standard operating procedures)
ในกรณี ทีมีการทดลองโดยใช้ส ารเคมีชนิ ดใดชนิ ดหนึ งในสัตว์ทดลองเป็ นประจํา ควรมีก ารเขียน
เอกสารมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสําหรับสารเคมีต่อสัตว์ทดลองชนิดนันๆไว้ ซึ งเอกสารมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
นี ควรถู ก ทบทวนโดยคณะกรรมการดู แ ลการเลี ยงและใช้สัตว์ทดลองของกรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์แ ละ
นายสัตวแพทย์เป็ นระยะ
ทางเลือกอืนทีมีต่อวิธีปฏิบัติทก่ี อให้ เกิดความเจ็บปวดทรมานในสัตว์ (Alternatives to painful procedures)
ข้อกําหนด - หัวหน้าโครงการวิจยั ต้องจัดทําเอกสารทีระบุถึงว่ามีทางเลือกอืนทีจะลดความเจ็บปวดทรมานใน
สัตว์นอกจากวิธีปฏิบตั ิทีระบุนีหรื อไม่
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วิธีทาํ - ต้องมีการพิจารณาถึงทางเลื อกอืนของแต่ละวิธีปฏิบตั ิทีก่อให้เกิ ดความเจ็บปวดทรมานในสัตว์ โดย
ค้นหาจากแหล่ง ข้อ มูลต่ างๆ เช่ น Biological abstract, Index medicus, Medline, The Current Research
Information Service (CRIS), The Animal Welfare Information Center (AWIC)
ต้องมีการจัดทําเอกสารทีอย่างน้อยทีสุ ดต้องระบุถึงฐานข้อมูลทีทําการค้นคว้าหรื อแหล่งข้อมูลทีได้มา
วันทีทีทําการค้น และช่วงปี พ.ศ.ทีค้น รวมทังคําสําคัญทีใช้คน้ หรื อวิธีการทีหัวหน้าโครงการวิจยั ใช้ในการค้นหา
ข้อมูลเมือมีการระบุในโครงการวิจยั ว่า ไม่มีทางเลือกอืนทีใช้ในการทดแทนวิธีปฏิบตั ิทีก่อให้เกิดความเจ็บปวด
ทรมานในสัตว์ตามทีระบุไว้ หัวหน้าโครงการวิจยั ควรมันใจว่าแหล่งข้อมูลทีระบุมานัน คณะกรรมการดูแลการ
เลี ยงและใช้สั ต ว์ท ดลองของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ส ามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ดัง กล่ า วได้แ ละเห็ น ว่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพและจํานวนเพียงพอต่อการค้นคว้าสําหรับวิธีการนันๆ
หัวหน้าโครงการวิจยั ต้องระบุเรื องทางเลือกอืนไว้ทงั 3 ทางเลือก (3Rs) คือ การลดจํานวนสัตว์ในการ
ทดลอง การแทนทีสัตว์ทดลองด้วยวิธีการอืน และการเลือกใช้ชนิดสัตว์แ ละสายพันธุ์ทีมีความจําเพาะต่อการ
ทดลอง ไม่ใช่เป็ นการระบุเฉพาะการแทนทีสัตว์ทดลองด้วยวิธีการอืนเท่านัน
การแก้ไขโครงการวิจัย (Amendment)
การแก้ไขโครงการวิจัยในส่ วนย่อย (Minor amendment)
หัวข้อต่อไปนี ถือเป็ นการแก้ไขโครงการวิจยั ในส่ วนย่อย ควรถูกทบทวนโดยบุคคลตามทีระบุไว้
รายละเอียดโครงการวิจยั ทีขอแก้ไข
เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานยกเว้นหัวหน้านักวิจยั

ควรถูกทบทวนโดย
หน่วยฝึ กอบรมของคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้
สัตว์ทดลอง
ชือโครงการ แหล่งเงินทุน
หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการดูแ ลการเลียงและใช้
สัตว์ทดลอง
จํา นวนสัต ว์ ถ้า < 5% ของจํา นวนที ได้รับ การ ประธานหรือรองประธานของคณะกรรมการดูแลการ
อนุมตั ิแล้วและไม่อยู่ในเกณฑ์ระบุความเจ็บปวด เลียงและใช้สัตว์ทดลอง
ในระดับ E
ใช้ย าเพิ มเติ ม จากที เคยระบุ ไ ว้ โดยใช้วิธี ก าร ประธานหรือรองประธานของคณะกรรมการดูแลการ
ปฏิบตั ิแบบเดิม และยานันไม่ก่อให้เกิดความเป็ น เลียงและใช้สัตว์ทดลอง
พิษ
แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 4 ของทังหมด 7 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลี ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

รายละเอียดโครงการวิจยั ทีขอแก้ไข
สายพันธุ์ สัตว์ โดยเป็ นชนิ ดสัตว์ชนิ ด เดิ ม เช่ น
เปลียนสายพันธุ์ knockout หรื อเปลียนจาก SD
เป็ น Wistar
เพิ มระยะเวลาการทดลอง โดยไม่ ใ ช่ ก ารเพิ ม
ระยะเวลาดูแลสัตว์หลังผ่าตัด เช่ น การติดตามดู
ผลของยาในสัตว์เพิ มจาก 2 เป็ น 4 สัปดาห์ หรื อ
การติดตามดูการเจริ ญเติบโตของเซลมะเร็ งจาก 4
เป็ น 8 เดือน
วิ ธี การเก็ บ เลื อ ดสั ต ว์ โดยต้อ งเป็ นวิ ธี การที
คณะกรรมการดู แลการเลี ยงและใช้สัต ว์ทดลอง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองแล้ว
วิ ธี ก ารติ ด ตามพฤติ ก รรมสั ต ว์ เช่ น การเพิ ม
ระยะเวลาสังเกตอาการเคลือนไหวจาก 5 เป็ น 10
นาที
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ควรถูกทบทวนโดย
ประธานหรือรองประธานของคณะกรรมการดูแลการ
เลียงและใช้สัตว์ทดลอง
นายสัตวแพทย์

หน่วยฝึ กอบรมของคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้
สัตว์ทดลอง
ประธานหรือรองประธานของคณะกรรมการดูแลการ
เลียงและใช้สัตว์ทดลอง

หัวข้อทีเลือกมาดังกล่าว มักเป็ นหัวข้อทีถูกเปลียนแปลงบ่อย ซึ งไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานต่อ
สัตว์

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 5 ของทังหมด 7 หน้า
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การแก้ไขโครงการวิจัยในส่ วนใหญ่ Significant amendment
หัวข้อ ต่อไปนี ถื อเป็ นการแก้ไขโครงการวิจัย ในส่ วนใหญ่ ควรถูก ทบทวนโดยประธานหรื อรอง
ประธานของคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง ยกเว้นทีระบุไว้เพิ มเติม
รายละเอียดโครงการวิจยั ทีขอแก้ไข

ควรถู ก ทบทวนโดยประธานหรื อ รองประธานของ
คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง หรื อ

หั ว หน้ า นั ก วิ จั ย ย้า ยไปหน่ วยงา นอื นที ยัง มี
สถานะภาพทีดี
วิธีการุ ณยฆาตทีไม่รวมถึงวิธีทางกายภาพ
ยาสลบ โดยต้องเป็ นยาทีรับรองว่าใช้กบั ชนิดสัตว์
นันๆได้
จํานวนสัตว์ ที > 5% แต่ < 25% ของจํานวนที
ได้รับการอนุมตั ิแล้ว
เกณฑ์ระบุความเจ็บปวดเพิ มเป็ นระดับ E
เพิ มระดับการปฏิบตั ิการรบกวนร่ างกายสัตว์หรื อ
ทําให้สัตว์ไม่สบายกาย
ใช้ยาระงับปวด
เปลียนแปลงระยะเวลา ความถี หรื อจํา นวนของ
วิธีการปฏิบตั ิต่อสัตว์

นายสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์

นายสัตวแพทย์

นายสัตวแพทย์

การแก้ ไ ขโครงการวิจัยในส่ วนใหญ่ ทีต้ องการการขออนุ มัติใหม่ Significant amendments requiring a full
application ตามหัวข้อต่อไปนี
- เปลียนชนิดสัตว์
- เปลียนจํานวนสัตว์ > 25%
- เปลียนวัตถุประสงค์การทดลอง
- เพิ มเติมการผ่าตัดแบบรอดชีวิต ในกรณีทีไม่เคยมีการระบุว่ามีการผ่าตัดแบบรอดชีวิตในโครงการวิจยั ที
ได้รับอนุมตั ิแล้ว

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553
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