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ประเด็นนาสนใจ
ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการเก็บ DNA
เพื่อวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร
นิมิตร มรกต
คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จากกองบรรณาธิการ
สารชมรมฉบับนีเ้ ปนฉบับสุดทายของป พ.ศ. 2548 คณะ
บรรณาธิการคาดหวังวา ขอมูลตางๆ ที่ไดตีพิมพลงในสารชมรมฯ
ที่ผานมาคงจะเปนประโยชนไมมากก็นอยสําหรับสมาชิกของชมรม
ถาสมาชิกทานใดมีขอมูลหรือบทความใดที่จะเปนประโยชนตอ
สมาชิกดวยกัน และตองการจะเผยแพรขาวสารในสารชมรมฯ
กรุณาติดตอมาไดที่คณะบรรณาธิการ
รศ.พ.อ.หญิง อาภรณภิรมย เกตุปญญา
บรรณาธิการ

สวัสดีใหม 2549
พรศักดิ์สิทธิ์แหงเบื้องสรวงสวรรค
แลอํานาจมหัศจรรย ทั่วหลา
จงดลสุขเกษมสันต บรรเจิด
ปใหมเบิกฟากฟา
แจมจาอวยชัย

เมื่อวันศุกรที่ 2 กันยายน 2548 โครงการชีวจริยธรรมกับ
การวิจัยทางการแพทยสมัยใหม (Bioethics and Advanced Biomedical Research) มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติและศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดจัดการประชุมในเรื่อง Material
Transfer Agreement และ แนวทางการดูแลเชื้อโรคตาม พ.ร.บ.
เชื้อโรค ในการประชุมนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นการสงตัว
อยาง DNA ไปตางประเทศ โดยเฉพาะไปเก็บที่บริษัทยาระยะยาว
10-15 ป เพือ่ ศึกษาทางพันธุกรรมโดยเฉพาะทางดานเภสัชพันธุศาสตร และประธานที่ประชุมใหขอคิดเห็นวานาจะคํานึงประโยชน
สาธารณะ (public interest) เปนหลัก และนาจะมีคณะทํางานสัก
ชุดมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้
Nuffield Council on Bioethics1 ไดแตงตั้งคณะทํางานศึกษา
ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร (pharma
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เปนองคกรอิสระที่สนับสนุนโดยมูลนิธิ Nuffield, Medical Research
Council, และ Wellcome Trust สหราชอาณาจักร โดยทําหนาที่ตรวจสอบ
ประเด็นจริยธรรมอันเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางชีววิทยาและแพทยศาสตร
ใหม ๆ เพื่อเปนแนวทางแกผูกําหนดนโยบาย (http://www.nuffieldbioethics.
org/)
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cogenetics) โดยมีกรรมการ 9 คน จากสาขามนุษยศาสตร สังคม
ศาสตรและแพทยศาสตร ประธานคือ Peter Lipton ซึ่งเปนนัก
ปรัชญา การแตงตั้งทําเมื่อ พ.ศ. 2545 และคณะทํางานสรุปราย
งานเสนอเมื่อกันยายน 2546 มีความยาว 69 หนา อยางไรก็ตาม
Corrigan2 ไดทบทวนรายงานดังกลาวและวิเคราะหไวพอสรุปได
ดังนี้
การยกเหตุผลความจําเปนในการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตรวา
เพื่อลดเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรง (ADR) นั้น ตองคํานึง
วาอีกนานกวาจะมีเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมเพื่อการณนี้ และ
หากมองวาการวิจัยนี้จะนํ าไปสูยาเฉพาะบุคคล (personalized
medicine) แลว ไมนาจะเห็นถูก การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร
อาจนําไปสูการพัฒนายาใหกับคนกลุมยอยทางพันธุกรรมทําใหคา
ใชจายในการพัฒนายาสูงมาก เปนผลใหคายา (หากผลิตได) ก็จะ
มีราคาสูงมากดวย แตในรายงานฯ ไมไดกลาวถึงวา นอกจาก
ปญหาขางตนแลว ควรคํานึงถึงความไมแนนอนของวิจัยทางเภสัช
พันธุศาสตรเขาดวย เพราะการตอบสนองตอยาใดๆ ไมใชเกิด
จากปฏิสัมพันธระหวางจีน (gene/gene interaction) ประการ
เดียว แตจะมีปฏิสัมพันธระหวางจีนกับสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของ
ดวย ดังนั้น การที่คนๆ หนึ่งมีจุดแปรในพันธุกรรมจุดใดจุดหนึ่ง
ไมไดแปลวาคนๆ นั้นจะไมตอบสนองตอยานั้นๆ นอกจากนั้น
ความเปนไปไดที่เภสัชพันธุศาสตรจะกอผลกระทบที่สําคัญคือลด
อุบัติการณของ ADR ก็ยังเปนที่ถกเถียงกันอยูมาก เพราะมีปจจัย
อื่นที่เกี่ยวของ เชน อายุ เพศ ดังนั้น เภสัชพันธุศาสตรไมใชยา
วิเศษและประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานวิจัยทางเภสัชพันธุ
ศาสตรดเู หมือนจะมีการกลาวอางเกินจริง ในรายงานฯ ยังไมกลาว
เพียงพอเกี่ยวกับประเด็นปญหาจริยธรรมในการเก็บตัวอยาง
DNA และขอมูลทางการแพทย ไวอยางยาวนาน ประเด็นที่วานี้
ไดแก นโยบายดานการขอคํายินยอมและการรักษาความลับ
(consent and confidentiality), ความเปนเจาของ (ownership),
การเขาถึงและควบคุม (access and control) ของขอมูลและตัว
อยาง โดยลึกๆ แลว ที่สําคัญที่นาจะกลาวถึงคือการที่เปนเจา
ของขอมูลในเชิงการคา และการจัดสรรผลประโยชนทจี่ ะเกิดขึน้
ในการขอบุคคลใหเซ็นใบยินยอมใหตัวอยาง DNA สําหรับ
การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตรนั้น ผูขอมักบอกแตแรกวาบริษัทยา
มี property right ในตัวอยาง DNA และขอมูลที่ไดมา และการ
เก็บตัวอยาง DNA ไวระยะยาวนั้น ขอใหบุคคลยอมใหนําไปใชกับ
การวิจัยในอนาคตได ถาไมยินยอมก็จะทําลายตัวอยาง แตหาก
เซ็นยินยอมไปแลว ก็ไมมีกลไกกํากับดูแลตรวจสอบวาจะเปนไป
ตามนั้น แมในปจจุบันเองก็ไมมีใครทราบวา บริษทั ยามีคลังเก็บตัว
อยาง DNA กีแ่ หง แตละแหงมีกตี่ วั อยางประโยชนที่จะเกิดโดย
ตรงตอผูปวยในการเก็บตัวอยาง DNA เพื่อวิจัยทางเภสัชพันธุ2

Corrigan OP. Pharmacogenetics, ethical issues: review of the
Nuffield Council on Bioethics Report. J Med Ethics 2005;31:144-148.

ศาสตรก็ไมมี ไมเหมือนกับการทดลองยาที่ผูปวยไดประโยชนตรง
จากการไดรับยาซึ่งอาจชวยรักษาการปวยได ในการขอคํายินยอม
เองอาจไมใชการใหคํายินยอมโดยอิสระ เพราะการใหขอมูลที่เขา
ใจยากและประโยชนในอนาคตที่มองไมเห็นอาจทําใหผูปวยเซ็นไป
แกนๆ ดวยความรําคาญความเกรงใจหรืออื่นๆ
Corrigan เสนอแนะวา การเก็บตัวอยาง DNA เพื่อการวิจัย
ทางเภสัชพันธุศาสตร เปน non-therapeutic research จึงควร
เขียนโครงการแยกตางหาก เพราะประเด็นพิจารณาเชิงจริยธรรม
จะตางจากโครงการที่เปน therapeutic research หากทําดังนี้ การ
เก็บตัวอยาง DNA และขอมูลทางการแพทยของผูปวยก็จะมีกรอบ
ชัดเจนมากขึ้น และนาจะมี Biobank ของรัฐ ซึ่งใหเอกชนขอตัว
อยางไปวิจัยไดโดยมีคาธรรมเนียมเรียกเก็บ และสุดทายควรมี
ระบบกํากับดูแลติดตามการวิจัยที่แยกจากกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเพราะวาการปกปองสิทธิผูปวยโดยอาศัยแคกระบวนการขอคํา
ยินยอมนั้นไมนาจะเพียงพอ
โดยสรุปก็คือยังมีประเด็นจริยธรรมบางประเด็นที่ยังไมมีคํ า
ตอบวาจะมีทางออกอยางไร ในประเทศไทยนั้น หากจะใหแตละ
สถาบันตั้ง Biobank เองก็คงเปนไปไมไดในแงความคุมทุน แตถา
จะยอมใหเก็บ DNA ในตางประเทศ ก็ไมสามารถไปตรวจสอบได
วามีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคหรือไม หรือมีการทําลายทิ้ง
ตามที่ ร  อ งขอในบางรายหรื อ ไม ประเด็ น สํ าคั ญ กว า นั้ น คื อ
ประโยชนที่เห็นมีเพียงองคความรูใหม ไมใชประโยชนโดยตรงตอ
ผูปวย และประโยชนตอประเทศก็ไมชัดเจนไมวาจะเปนประโยชน
จากการคา (หากเกิดขึ้น) หรือประโยชนที่สถาบันที่นักวิจัย/ผูปวย
สังกัด ก็ไมเห็น ยิ่งกฎหมายสากลเราก็ไมถนัด ในสวนตัวของ
ผูเขียนเห็นวา DNA คนไทย เปนทรัพยากรของประเทศที่เราพึง
ปกปอง กรรมการจริยธรรมวิจัยจึงควรระมัดระวังในการอนุญาต
ใหสง DNA ไปเก็บรักษาตางประเทศในระยะยาวโดยไมมีหลักการ
และเหตุผล วิธีวิจัย ประโยชนที่จะไดรับ ที่ชัดเจน
(หมายเหตุ: ขอคิดเห็นเปนขอคิดเห็นสวนตัว ไมเกีย่ วกับชมรม
จริยธรรมในคนในประเทศไทยหรือกรรมการจริยธรรม คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
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ปญญา ทีมเจาหนาที่บริหารงานจริยธรรม และคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ในความสําเร็จครั้งนี้
สําหรับพิธีมอบเกียรติบัตรใหการรับรองจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 14
ธันวาคม 2548 ในการประชุมสามัญประจําปของ FERCAP ที่
A-One The Royal Cruise Hotel พัทยา

การรับรองจาก SIDCER/WHO/FERCAP
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการการวิจัย กรมแพทย
ทหารบก ไดขอใหองคกร SIDCER/WHO/FERCAP มาทําการ
ประเมินคุณภาพการดํ าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาโครง
การวิจัย กรมแพทยทหารบก และไดมีการเยี่ยมสํารวจไปแลวเมื่อ
วันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ชั้น 5 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา การเยี่ยม
สํารวจดําเนินการโดย ทีมจากองคกร SIDCER/WHO/FERCAP
ซึ่งประกอบดวย surveyors 3 ทาน คือ
1. Dr. Juntra Karbwang SIDCER
2. Dr. Cristina Torres FERCAP
3. Dr. Ogenna Manafa SIDCER ทําหนาที่เปน lead
surveyor
และตามกติกาของการเยี่ยมสํารวจจะตองมีการฝกอบรมผูที่
สนใจจะทําหนาที่เปน ผูเยี่ยมสํารวจ ซึ่งในครั้งนั้นมีผูเขารับการ
อบรมทั้งคนไทยและจากประเทศในกลุมสมาชิกของ FERCAP
รวม 8 ทาน ไดแก
1. Dr.Benjamin Kuo, Taiwan
2. Dr. Roli Mathur, India
3. Dr. Effie Espino, Philippines
4. Dr. Somboon Kietinun, Thailand
5. Assist. Prof. Theresa Ruchutracool, Thailand
6. Dr. Tada Sueblinvong, Thailand
7. Assist. Prof. Winai Ratasuwn, Thailand
8. Assoc. Prof. Sopit Thamaree, Thailand
9. Dr. Upaporn Wittanagoon, Thailand
ผลการตรวจเยี่ ย มสํ ารวจครั้ ง แรก คณะกรรมการจาก
SIDCER/WHO/FERCAP ลงความเห็นวา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจยั กรมแพทยทหารบก มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ SIDCER และมีขอสังเกตในประเด็นยอย
เพื่อการพัฒนาจํานวนหนึ่ง ใหแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ไมจําเปนตองมี
การเยี่ยมสํารวจซํ้า แต รศ.พ.อ.พญ. อาภรณภิรมย เกตุปญญา
ประธานคณะกรรมการฯ ไดเชิญให Dr. Cristina Torres,
FERCAP;Dr. Yupaporn Wittanagoon และ พญ.ธาดา สืบหลิน
วงศไปรับทราบการแกไขที่ไดดําเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2548 ณ สํานักงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ชั้น 5 ซึ่งทุกอยางลุลวงเปนอยาง
ดียิ่งเปนที่ประทับใจของกรรมการและตัวแทน และเปนที่แนนอน
วา คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ได
รับการรับรองมาตรฐานจาก SIDER เปนแหงแรกในประเทศไทย
ดังนั้นชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
ขอแสดงความยินดีอยางยิ่งตอ รศ.พ.อ.พญ.อาภรณภิรมย เกต

การประเมินและการรับรองคณะกรรมการจริยธรรม
หลักการของ SIDCER/FERCAP
ประกาศนี ย บั ต รการรั บ รองคณะกรรมการจริ ย ธรรมจาก
SIDCER เปนสัญลักษณวา จริยธรรมในการวิจัยทางคลินิกได
เกณฑมาตรฐานระดับสากล ประกาศนียบัตรนี้เปนการบงบอกถึง
การประเมินความสามารถในการวิจัย และการเติบโตของประเทศ
การรับรองประกาศนียบัตรทุก 3 ป จะใหแกคณะกรรมการ
จริยธรรมที่ปฏิบัติงานไดครบเกณฑมาตรฐาน 5 ประการ และ
สามารถถอดถอนเวลาใดก็ตามเมื่อการปฏิบัติงานไมไดมาตรฐาน
มาตรฐานประการที่ 1 โครงสรางและองคประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรม (EC)
โครงสราง องคประกอบ และทักษะของคณะกรรมการจริย
ธรรม และกรรมการ เหมาะสมทัง้ ปริมาณและมีการทบทวนพืน้ ฐาน
ของการวิจยั
มาตรฐานประการที่ 2 ทําตามนโยบายเฉพาะ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมมี ก ารบริ ห ารจั ด การและวิ ธี ก าร
ทํางานที่เหมาะสมในการทบทวนดานจริยธรรม
มาตรฐานประการที่ 3 ปฏิบัติงานการทบทวนอยางสมบูรณ
คณะกรรมการจริยธรรมมีการทบทวนโครงรางและเอกสาร
ประกอบในเวลา และขบวนการที่ไดร ะบุไว เพื่อปกปองผล
ประโยชนของอาสาสมัคร ผูเขารวมในโครงการวิจัย
มาตรฐานประการที่ 4 หลังขบวนการทบทวน
คณะกรรมการจริยธรรม แจงการตัดสินใจตอผูทําวิจัยอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานประการที่ 5 เอกสารและการสื่อสาร
คณะกรรมการจริยธรรมมีการเก็บเอกสารอยางมีระบบ และ
สามารถสืบคนไดในเวลาที่เหมาะสม

•

รศ.พ.อ.พญ.อาภรณภิรมย เกตุปญญา รับมอบใบรับรองคุณภาพจาก
นพ.วีรชัย โชควิวฒ
ั น โดยมี ดร.จันทรา กาบวัง เปนสักขีพยาน
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กิจกรรมในการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ประกอบดวย ขั้นตอนการเตรียมการของคณะเยี่ยมสํารวจ,
ชีแ้ จงวัตถุประสงค และแนวทางการเยี่ยมสํารวจ การตรวจสถานที่, การปฏิบัติงาน, เอกสาร, สัมภาษณคณะกรรมการ และเจาหนาที่สํานักงาน การสังเกต
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย การเสนอจุดดอย และจุดเดนของคณะกรรมการ และแนวทางการแกไข

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง

