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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนี้เป็นสารชมรมฉบับแรกของปี 2550 ครับ ต้องขออภัย
ด้วยครับทีอ่ อกมาช้า แต่อยากจะเรียนว่าฉบับนีม้ เี นือ้ หาทีน่ า่ สนใจมาก
คือ บทความของ อาจารย์ นิมติ ร มรกต เรือ่ ง การจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าชดเชยที่ให้อาสาสมัคร
และขอแสดงความชื ่ น ชมยิ น ดี ก ั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพระดั บ
นานาชาติแก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก SICDER-WHO ซึง่ ได้มาเยีย่ มสำรวจ
เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2549 และรับโล่รางวัลการรับรองคุณภาพ
นีเ้ มือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ในการประชุม 6th FERCAP
International Conference and FERCAP General Assembly ที่
โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ จังหวัดอยุธยา
ผศ.พ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล
บรรณาธิการ

รายงานพิเศษ

สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาทางวิชาการสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน เรือ่ ง “Stem cell Research and Biobank”
จัดโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาลชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย เมือ่ วัน
ศุกร์ท่ี 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550
การนำ stem cell มาใช้ในการรักษาโรค เป็นวิทยาการใหม่และ
เป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
ที่การรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดี และยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด
ประเด็นทางจริยธรรมทางการแพทย์ อันเนือ่ งมาจากการนำ stem cell
มาใช้ในการรักษาโรคดังต่อไปนี้คือ
- ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อผลการรักษาโดยใช้ stem cell
เนือ่ งมาจากการได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริงทัง้ ในแง่ประโยชน์
และความเสี่ยงของการรักษา
- ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบในกระบวนการรักษา
โรคด้วย stem cell
ผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
จากสถาบันต่างๆ ได้อภิปรายในประเด็นทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ดังต่อไปนี้
คือ
- การนำ stem cell มาใช้ในการรักษาโรค นับได้วา่ เป็นการ
รักษาตามมาตรฐานหรือเป็นเพียงขั้นตอนของการวิจัย
ความสำคัญของประเด็นนี้คือ หากนับได้ว่าเป็นการรักษาตาม
มาตรฐาน จึงรับประกันได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาจริง และมี
ความปลอดภัยต่อผู้รับการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ มาก่อน ทั้งระยะ preclinical
phase คื อ การดำเนิ น การในห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารและในสั ต ว์ ท ดลอง
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และการวิจยั ทางคลินกิ (clinical phase) ซึง่ มีทง้ั สิน้ 4 ขัน้ ตอน การใช้
stem cell ในการรักษาโรคในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยในคน
ขั้นต้น คือ ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งจะตอบคำถามวิจัยได้แต่เพียงว่ามี
ความปลอดภัยต่อผู้ที่ได้รับ stem cell เพื่อการรักษาโรคมากน้อย
เพียงใด การจะตอบคำถามวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรักษา
โรคด้วย stem cell นัน้ จะต้องดำเนินการในระยะที่ 3 ซึง่ ระเบียบวิธี
การวิจยั ควรเป็น randomized controlled trial ทีม่ กี ารวางแผนอย่าง
รอบคอบและรัดกุม มีผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวนเป็นพันคนทั่วโลก
แต่ยงั ไม่เคยมีการวิจยั เกีย่ วกับการรักษาด้วย stem cell ในลักษณะนี้
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การนำ stem cell มาใช้ในการรักษาโรคยังอยูใ่ น
ขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกในระยะเริ่มแรก ยังไม่สามารถที่จะบอก
ถึงประสิทธิภาพการรักษาว่าได้ผลดีจริงหรือไม่ และเนื่องจากการ
วิจยั มักยังไม่เสร็จสิน้ จึงไม่สามารถสรุปผลได้วา่ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ที่ได้รับ stem cell เพื่อการรักษาโรคจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล
ข้างเคียงในระยะยาวว่าอาจจะก่อให้เกิดเนือ้ งอกหรือมะเร็งในผูท้ ไ่ี ด้รบั
stem cell หรือไม่ การนำ stem cell มาใช้ในการรักษาไม่อาจกล่าวได้
ว่าเป็นวิธีการมาตรฐานในการรักษาโรค
- ค่าใช้จา่ ยในกระบวนการรักษาโรคด้วย stem cell
เนือ่ งจากกระบวนการรักษาโรคด้วย stem cell ยังอยูใ่ นระยะ
การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1-2 ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว ค่าใช้จ่าย
สำหรับกระบวนการวิจัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง การรักษาโรคด้วย
stem cell จึงเป็นภาระที่ผู้วิจัยและผู้ให้ทุนจะต้องรับผิดชอบ
นอกจากนีย้ งั รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลหากเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์อนั เกีย่ วข้องโดยตรงจากการวิจยั กับผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วม
การวิจัย
ในฐานะคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน ในการ
พิจารณารับรองโครงการวิจยั ทีเ่ ป็น stem cell research ควรให้ความ
สำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
- Vulnerable subject
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ใน stem cell research จัดเป็น vulnerable
subject ทีส่ มควรได้รบั การคุม้ ครองดูแลเป็นพิเศษ เนือ่ งจากมักเป็น
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รังและยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาให้หายขาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะผู้วิจัยเป็นเจ้าของไข้
ควรระวังมิให้เกิดการโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าร่วมการวิจัย
- Recruitment และ Informed consent process
ผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัยจะต้องได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรงทั้งในแง่
ประโยชน์และความเสี่ยงของการวิจัย นอกเหนือจากการตรวจสอบ
ข้อความในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอม
เข้าร่วมการวิจยั แล้ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน อาจเพิม่
มาตรการให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเทีย่ งตรงปราศจากอคติ
ดังนี้คือ
♦การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการวิจัย เกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ ก่ อ นตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มการวิ จ ั ย โดยมี จ ั ด ให้ ม ี
แบบทดสอบความเข้าใจ (Test of understanding) โดยให้ผเู้ ข้าร่วม
การวิจยั ตอบแบบสอบถาม หรืออาจขอสุม่ สัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั
บางราย เป็นต้น

♦ การใช้ ว ิ ธ ี ก ารที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งสู ง ในกระบวนการวิ จ ั ย

โดยเฉพาะในกลุม่ เปรียบเทียบ ซึง่ จะไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ในการ
เข้าร่วมการวิจยั เนือ่ งจากการเก็บ adult stem cell เพือ่ นำมาใช้ในการ
วิ จ ั ย นั ้ น อาจกระทำได้ โ ดยเจาะเลื อ ดจากหลอดเลื อ ดดำ หรื อ
การเจาะไขกระดูก ซึ่งหากเก็บจากการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ
จะให้ stem cell ในปริมาณน้อย ต่างจากการเจาะจากไขกระดูก แต่วธิ ี
การเจาะจากหลอดเลือดดำเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำ ในขณะที่
การเจาะจากไขกระดูกมีความเสี่ยงสูง จะต้องดมยาสลบผู้ที่จะถูก
เจาะไขกระดูกเพราะวิธกี ารนีม้ คี วามเจ็บปวดมาก ความเสีย่ งนอกจาก
จะเกิดผลแทรกซ้อนของหัตถการนี้ยังมีความเสี่ยงของการดมยาสลบ
ร่วมด้วย สำหรับกลุ่มเปรียบเทียบหากจะได้รับการเจาะไขกระดูก
เพือ่ เก็บ stem cell ไว้เพือ่ การศึกษาอย่างอืน่ แต่จะไม่ได้รบั stem cell
เพือ่ การรักษา หัตถการนีจ้ ะเรียกว่า cham procedure ซึง่ เปรียบได้กบั
การได้รบั placebo จึงควรพิจารณาประโยชน์และความเสีย่ งเช่นเดียว
กับการให้ placebo แก่ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั และหลีกเลีย่ งการทำ procedure ให้มากที่สุด โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลให้เป็นการวัด
แบบ objective measurement ทีม่ มี าตรฐานวัดทีแ่ น่นอน ซึง่ ไม่จำเป็น
ทีจ่ ะต้องปกปิด (blind) ผูว้ จิ ยั แต่อย่างใด
♦ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการวิ จ ั ย ควรติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการวิจยั ให้บอ่ ยกว่าการรายงานผลการวิจยั ประจำปี
โดยขอให้ผู้วิจัยส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยทุก 4-6 เดือน
ขอให้ผวู้ จิ ยั เคร่งครัดต่อการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ รวมทัง้
รายงานการดำเนินการทีเ่ บีย่ งเบนจากโครงร่างวิจยั (Protocol deviation/violation) ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตาม
ระเบียบด้วย
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ จิ ยั ทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั เป็นหัวใจสำคัญ
ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัยจะต้องได้รับ
ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิจัย ทั้งโดยตรงต่อผู้เข้า
ร่วมการวิจัยเป็นรายบุคลและประโยชน์โดยรวมเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย
ความเสี่ยงของกระบวนการต่างๆ ในการวิจัย ทางเลือกอื่นหากไม่
เข้าร่วมการวิจัย และผู้รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควร
เสนอข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมต่อแพทยสภา เพื่อดำเนินการ
แจ้งแก่แพทย์ทว่ั ไปเพือ่ ทราบ และแจ้งต่อราชวิทยาลัยทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ดำเนินการต่อให้การวิจยั ในคนโดยการใช้ stem cell (Stem cell Research) ในวงการแพทย์ไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามจริยธรรมการวิจยั
ในคน เพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิและสวัสดิภาพของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั ด้วย
Biobank
ในปัจจุบนั มีการดำเนินการเก็บ stem cell ไว้เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในอนาคต ซึง่ อาจจะเป็นการเก็บโดยความสมัครใจของผูเ้ ป็นเจ้าของ
stem cell เช่นการเก็บ umbilical cord blood เผือ่ ไว้
หากผูเ้ ป็นเจ้าของจำเป็นต้องใช้ stem cell เพือ่ การรักษาใน
อนาคต หรืออาจจะเป็นการเก็บ left over specimen โดยนักวิจยั เพือ่
การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
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กรณีที่เก็บโดยความสมัครใจของเจ้าของ stem cell นั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เปรียบได้กับ
การซือ้ ประกันภัยซึง่ เป็นสิทธิสว่ นบุคคล แต่หากจะมีการนำ stem cell
มาใช้เพื่อการวิจัย จึงจำเป็นต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน
ในกรณีทผ่ี วู้ จิ ยั จะขอเก็บ left over specimen หรือขอเก็บเนือ้ เยือ่
อื่นไว้เพื่อเป็น Biobank เพื่อการศึกษาต่อในอนาคต จะต้องขอ
ความยินยอม โดยคณะกรรมการจริยธรรมจะให้ความสำคัญในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ
- วัตถุประสงค์ของการนำ specimen ไปใช้ในอนาคต ควรบอก
ขอบเขตว่าเกีย่ วข้องกับการวิจยั ในครัง้ นีห้ รือไม่ การเขียน open consent ให้นำไปศึกษาเรื่องอะไรก็ได้ในอนาคต อาจเป็นปัญหาทาง
จริยธรรมการวิจยั ในภายหลัง หากผลการวิจยั จะทำให้เจ้าของ specimen ได้รบั ความเสียหาย
- จะเก็บสิง่ ส่งตรวจนัน้ ไว้อย่างไร ทีใ่ ด นานเท่าใด จะทำลาย
ด้วยวิธีใดหากเจ้าของ specimen ขอถอนตัวออกจากการวิจัยหรือ
ยกเลิกความยินยอม

- การเก็บสิง่ ส่งตรวจนัน้ เปิดโอกาสให้ผยู้ นิ ยอมเลือก หรือไม่วา่
จะเก็ บ ในรู ป ของ linked – specimen หรื อ de-identified
(anonymized) specimen
♦ หากเก็บด้วยวิธี linked specimen เมื่อจะนำ specimen
มาใช้ในครัง้ ต่อไปจะติดต่อเจ้าของ specimen เพือ่ ขออนุญาตนำไปใช้
อย่างไร
♦ หากเก็บด้วยวิธี de-identified (anonymized) จะไม่
สามารถติดต่อกับเจ้าของ specimen เพื่อขออนุญาตอีกได้
อย่างไรก็ตามควรระบุวา่ เมือ่ จะเริม่ การวิจยั ครัง้ ใหม่ จะขอ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทุกครั้งก่อนเริ่มการวิจัย
- ในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ควรระบุเกี่ยวกับการ
ขอจดสิ ท ธิ บ ั ต รและประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ท ี ่ เ จ้ า ของ specimen
ซึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั จะไม่ได้รบั เพือ่ มิให้เป็นการชักจูง (induce)
ให้สนใจเข้าร่วมการวิจยั

ตารางกิจกรรมทางวิชาการประจำปี 2550
12 มกราคม 2550

สัมมนาทางวิชาการสำหรับกรรมการจริยธรรม ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
(FERCIT) เรือ่ ง “Material Transfer Agreement, การวิจยั โดยใช้ Left Over Specimen และ IRB
Networking” ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศริ ริ าช เวลา 9.00-12.00 น.
19-23 มีนาคม 2550
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
สำนักงาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบัน รุน่ ที่ 1
ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ห้อง 545 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 5
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
30 มีนาคม 2550
ประชุมวิชาการประจำปีของชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) เรือ่ ง
“ร่างพระราชบัญญัติ การทำวิจยั ในมนุษย์ พ.ศ. 2549 ปกป้องอาสาสมัคร ผูว้ จิ ยั หรือใครกัน??”
ณ ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ (312/1) อาคารอ.ป.ร. ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00-12.00 น.
21-25 พฤษภาคม 2550 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบัน รุน่ ที่ 2
ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ห้อง 545 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 5
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
29 มิถนุ ายน 2550
สัมมนาทางวิชาการสำหรับกรรมการจริยธรรม ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
(FERCIT) เรือ่ ง “Stem Cell Research and Biobank” ณ ห้องประชุม 1037 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 10
เวลา 13.00-15.00 น.
12 ตุลาคม 2550
สัมมนาทางวิชาการสำหรับกรรมการจริยธรรม ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
(FERCIT) เรือ่ ง “คณะกรรมการจริยธรรมร่วมหลายสถาบัน (Joint EC) : ข้อควรคำนึง” ณ ห้องประชุม
1037 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชัน้ 10 เวลา 13.00-15.00 น.
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน ปีนท้ี าง Western Institutional Review Board (WIRB) จะมีการประชุม Annual Training for Board
member ซึง่ อาจารย์พรรณแข จะเดินทางไปร่วมประชุมด้วย หากใครมีคำถามทีจ่ ะฝากถามผูเ้ ชีย่ วชาญของ WIRB กรุณาส่งคำถามมายัง
อาจารย์พรรณแข ได้ครับ ที่ email address: sibmh@mahidol.ac.th หรือที่ website ของ FERCIT ก็ได้ครับ
จะได้มคี นช่วยตอบข้อข้องใจให้
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ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330
กรุณาส่ง

