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Phamacogenetics

ประธานฯ FERCIT รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นเรศวร ในพิธรี บั มอบเปนเจาภาพจัดประชุม GCP ครัง้ ที่ 5 จาก นพ.ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

จากกองบรรณาธิการ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับชาติ Thailand Towards
Center of Excellence in Clinical Trials ไดจดั ขึน้ โดยความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมผูผ ลิต
เภสัชภัณฑ และในปนี้เปนครั้งที่ 4 ในการประชุมแตละครัง้ จะมีการ
นํ าเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานตามนโยบายแหงชาติวาดวย
การศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยมีผูเขารวมประชุมจากกลุมตางๆ ทีม่ ี
สวนเกี่ยวของ
ในป พ.ศ. 2547 FERCIT รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจะ
ไดรวมกันเปนเจาภาพการจัดการประชุมครั้งที่ 5 ขึ้นที่จะพิษณุโลก
และกํ าลังติดตอเชิญกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยเปน
เจาภาพดวย
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

Prof. Klaus Lindpaintner

Prof. Klaus Lindpaintner เปน VP and Head, Roche Genetics
Director และยังดํารงตําแหนง Associate Professor ในหลายมหาวิทยาลัย
และเปนบรรณาธิการของวารสารทางการแพทยชน้ั นําอีกหลายฉบับ
ในการบรรยายครั้งนี้ ไดกลาวถึงความสําคัญของการวิจัยดาน pharmacogenetics วาเหตุผลหนึ่งที่การตอบสนองตอยามีทั้งกลุมที่ตอบ
สนองดี และกลุม ตอบสนองไมดเี ปนเพราะความแตกตางทางดานพันธุกรรม เชน มี single nucleotide polymorphism ตัวอยางที่สนับสนุนได
แก Hercapin ที่ใชรว มกับเคมีบําบัด และ Omeprazole ซึง่ ตัวหลังเกี่ยว
ของกับเอนไซม CYP2C19 บางกลุมเปน fast form บางกลุมเปน slow
form คนทีม่ ี fast form ก็จะมีระดับยาในเลือดตํ่ากวาจึงทําใหประสิทธิผลการรักษาโรคตํากว
่ ากลุม ทีม่ ี slow form ดังนัน้ ในการศึกษายาตัวหนึ่ง
จึงนาจะศึกษาในดาน pharmacogenetics ดวย ซึ่งถาพบก็จะเปน
ประโยชนในการรักษาผูปวย
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ในกระบวนการเก็บตัวอยางดีเอนเอ ทางบริษัทก็มี Roche
sample repository และมีกระบวนการที่ซับซอนและรอบคอบ สุดทาย
แลวจะไมทราบวาตัวอยางนํามาจากใคร ในดานทีบ่ ริษทั นําเสนอโครง
การ pharmacogenetics แยกจาก clinical trial protocol เพราะเห็นวา
จะทําใหไมเกิด coercion หรือบังคับผูปวยซึ่งเปนเรื่องผิดจริยธรรม
แลวการที่โครงการเปน open-ended เพราะกวารอยละ 90 ของยีนยัง
ไมทราบหนาที่ อยางไรก็ตามหากจะทําวิจัยกับดีเอนเอที่เก็บรักษาไว
ทางโรชเองก็มีคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยทางดานพันธุกรรม คือ
Science and Ethics Advisory Group (SEAG) ซึ่งประกอบดวยผูทรง
คุณวุฒิในสาขาตางๆ จากบุคคลภายนอก จํานวน 7 คน มีวาระ 2 ป
การเก็บตัวอยางไวนานถึง 15 ป นั้น ทางวิทยากรใหเหตุผลวา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรไปเร็วมากและอาจกอคําถามใหมๆ ทีไ่ ม
คาดคิดเกิดขึน้
การศึกษาดาน pharmarcogenetics ไดรับความเห็นชอบใน
ประเทศในยุ โ รปยกเว น เดนมารก และสวี เ ดนดว ยขัดกั บระเบี ย บข อ
บังคับของประเทศ เชน ตองมีแผนการวิจัยประกอบ เปนตน ในเอเชีย
นั้นวิทยากรเห็นวานาจะอยูในกลุมที่ศึกษาดวยเพราะในการศึกษาบาง
เรือ่ งทีผ่ า นมาพบวามีความแตกตางระหวาง caucasian และชาวญีป่ นุ แต
ของไทยกับเหมือนคอเคเซียน
ถามว า บริ ษั ท ยาได ป ระโยชน เ พี ย งใดจากการวิจัยนี้ คงไมได
ประโยชนทางการคามากนักเพราะตลาดแคบลง การทดลองยาซับซอน
ขึ้น คาใชจายก็มากขึน้ การขออนุมัติก็ยุงยากซับซอน และสุดทายถาพบ
ความเชื่อมโยงกับพันธุกรรมก็ทําใหการออกใบสั่งยาซับซอนมากขึ้น
แตประโยชนทไ่ี ดคอื “Good science” ที่จะนําไปสูก ารรักษาทีม่ ปี ระ
สิทธิภาพและการใชขอมูลก็เปนไปตามหลักจริยธรรม
ในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในชวงทายสุดในวันสุดทายของการ
ประชุมมีประเด็นดังนี้
• ในการที่ประเทศไทยจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กับประเทศอื่นในเอเชียนั้นจํ าเปนที่จะเขามีสวนรวมในการ
วิจัยดานนี้
• การจะเห็นชอบโครงการวิจัยไดตองทําใหสอดคลองกับแนว
ทางจริยธรรมการวิจยั ในคนแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2545 วาดวย
การวิจัยทางมนุษยพันธุศาสตร โดยเฉพาะ ขอ ฉ 1. และ ช
• โครงการวิจัยที่นาเสนอยั
ํ
งไมสอดคลองกับหลักการที่ประกาศ
ใน Declaration of Helsinki และ CIOMS ที่วาประโยชนตอ
ผูปวยตองมากอนประโยชนทางวิชาการ
อยางไรก็ตาม ทราบวาทางวิทยากรจะมานําเสนออีกครั้งหนึ่งใน
เดือนตุลาคม และจะแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นกับกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในประเด็นตางๆ ที่กรรมการมีขอสงสัยเพื่อนําไปสูแ นวทางทีเ่ หมาะ
สมตอไป
โรชแสดงความสําคัญของการวิจัยดานนี้และคําถามดานจริยธรรม
ไวท่ี http://www.roche.com/pages/facets/18/pharmacogene.htm
และ Journal of Molecular Medicine ปท่ี 3 ฉบับที่ 3 (2003) มีบท
ความหลายเรื่องรวมทั้งของ Prof. Lindpaintner (Pharmacogenetics
and medical practice) ซึ่งผนวกแนวคิดทางดานจริยธรรมไวดวย

WHO GCP Guideline ฉบับปรับปรุง

Dr.Mary R Couper,
Quality Assurance and Safety, WHO

วิทยากรไดกลาวถึงประวัติการพัฒนา Good clinical practice วามี
สาเหตุจาก Thalidomide catastrophe และ Declaration of Helsinki ซึง่
องคการอนามัยโลกไดออก guidelines for evaluation of drugs for
use in man, WHO TRS 563, 1974 และ guidelines for good
clinical practice (GCP) for trials on pharmaceutical products, 1995
ตอมาประเทศในยุโรป อเมริกาเหนือ และญี่ปุนรวมมือกันจัดทํา the
ICH (International conference on harmonisation) harmonised tripartite guideline for good clinical practice พิมพในป ค.ศ. 1996 และ
The ICH Note for guidance on good clinical practice, 1997 (ICH
E6) ตอมาในป 2001 ไดมกี ารปรึกษากับองคการอนามัยโลกเปนครัง้
แรกเพือ่ ใหพจิ ารณาทบทวน WHO GCP โดยมีแรงผลักดันจาก (1)
ประเทศสมาชิก, (2) วิวัฒนาการของยา, (3) ความทาทายใหมๆ, (4)
EC Directive on good clinical practice, 2001 ไดผนวกเอา ICH
พรอมกับ harmonised requirements for regulatory and ethics
committee และ (5) Declaration of Helsinki ไดปรับปรุงเปนฉบับ
ค.ศ. 2000 ดังนั้นจึงตองปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสากลใหมเพื่อไมให
ซํ้าซอนและการใหยาแกผูปวยโดยไมจําเปน
WHO guidelines ตางจากของ ICH หลายแง เชน WHO guidelines ตั้งมาตรฐานที่ใชกับการทําวิจัยทางชีวเวชศาสตรของเภสัชภัณฑ
ไดวงกวางกวาคือครอบคลุมทั่วโลกโดยยังคํานึงถึงพื้นฐานวัฒนธรรม
กฎหมาย ประสบการณ และทรัพยากรของประเทศตางๆ, WHO
guidelines บรรจุบทบาทของหนวยงานควบคุมยาไว แต WHO guidelines ก็ผนวก ICH ดuideline ไวดว ยแมกระทัง่ ศัพทกพ็ ยายามใหความ
หมายเหมือนกัน เปนตน
ใน WHO GCP guidelines ฉบับปรับปรุง จัดทําเปนตอนๆ ไดแก
(1) บทบาทของผูวิจัย, (2) บทบาทของผูส นับสนุนทุน, (3) บทบาท
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั , (4) บทบาทของหนวยงานควบ
คุมและกํากับ และ (4) ขอพิจารณาเปนพิเศษใน multi-center trial
นอกจากนี้ยังมี จริยธรรมในการทดลองยา อภิธานศัพทและภาคผนวก
ที่นาสนใจคือภาคผนวกไดบรรจุเนื้อหาตอไปนี้ไว
1. Clinical trial protocol contents: an overview
2. Investigator’s brochure contents
3. Informed consent: items of information to be provided
4. Expedited safety reporting
5. Monitoring clinical trial sites: key activities
6. Essential documents for the conduct of a clinical trial
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7. Audit/inspection: the ENGAGE outline
8. Clinical trial process: list of key standard operating
procedures
9. Ethics committees: operational guidelines (WHO)
WHO GCP guidelines ฉบับปรับปรุงจะตองผานการวิพากษโดย
ผูเกี่ยวของหรือหนวยงานหลายสวนคาดวาพรอมที่จะพิมพปลายเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2546 นี้ การใช WHO GCP Guidelines จะกอประโยชน
หลายดานโดยเฉพาะดานคุณภาพการวิจยั การดูแลผูปวย การบริหาร
และความสามารถในการแขงขัน
นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกยังจะออก Guidelines สําหรับ
วัคซีนและผลิตภัณฑจากเลือดแยกตางหากภายในสิ้นปนี้ และวางแผน
การฝกอบรมใหกับบุคคลที่เกี่ยวของดวย

ขาวยอย
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง Thailand
Towards Center of Clinical Trials ครัง้ ที่ 4 ก็ไดเสร็จสิ้นไปแลวและ
ประสบความสําเร็จดวยดี/ ดร.สุชาติ จองประเสริฐ และทีมงาน คงหาย
เหนือ่ ยจากการทุม เทใหเต็มที่ !! ทาง FERCIT และมหาวิทยาลัย
นเรศวรคงตองคิดหนักวาปหนาจะจัดอยางไรใหดีกวา !! ประเด็น hot
ในการประชุมทีผ่ า นมาคือความสําคัญของการวิจัยดาน Pharmacogenetics ซึ่งยังคงไมมขี อสรุปวา คณะกรรมการจริยธรรมในประเทศไทยควร
ใหความเห็นชอบใหสงเลือดไปเขาคลังตัวอยางไวนานถึง 15 ป หรือไม
!! คงตองติดตามกันตอไปวา Dr.Lindpaintner อาจจะมาแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นกับ FERCIT ในเดือนตุลาคม ใครทีม่ ปี ระเด็นแยงคงตอง
เตรียมรวบรวมไว !! ในสวนของสถาบัน ศ.นพ.ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
รองคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอผลงาน
ของ Clinical Research Collaboration Network (CRCN) ซึ่งไดรบั ทุน
สนับสนุนหลายสิบลานบาท ดูเหมือนวางานนีไ้ ปไดดี แตตองขวนขวาย
หาทุนเพิม่ เติมอีก นัยวาอยากไดสักรอยลาน ศ.นพ.ปยทัศน คงตอง
เหนื่อยหนักละครับ !! ความมุง มัน่ ทํางานวิจัยจนเกิดความรวมมือกับ
คณะวิจัยตางประเทศ แสดงจากการบรรยายของ รศ.นพ.นิรันดร วรรณ
ประภา จากคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล !! ที่นาชื่นชมคือผล
งานวิ จั ย ของ รศ.พญ.ทรงขวัญ ศิล าลัก ษณ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการคนพบที่สําคัญที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล และมีการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับแนวหนาที่มี
ํ
impact factor 7 !! น.พ.ศุภชัย ฤกษงาม ผูอ านวยการกองโรคเอดส
ก็มาบรรยายถึงโครงการวิจัยวัคซีน ที่ตองเตรียมทุกอยางใหสอดคลอง
กับ GCP กวา 2 ป แลว วาเปนอยางไรบาง !! พบ Melody Linn
ซึ่งเปนผูชวย ผอ. OHRP สหรัฐฯ อีกครั้ง คราวนีม้ าบรรยายเรือ่ งการ
พัฒนาคุณภาพการพิจารณาเชิงจริยธรรม !! มีขอ มูลจาก OHRP วา
ขอบกพรอง (defieciency) ทีพ่ บบอยโดย OHRP อันดับหนึ่งไดแก
ความบกพรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คิดเปนรอยละ 45
รองลงมาคือ ความบกพรองของการขอใบยินยอม คิดเปนรอยละ 25
และความบกพรองของบันทึกรายงาน และ SOP คิดเปนรอยละ 15 !!

ในการประเมินคุณภาพ ทาง OHRP ใหสถาบันสมัครขอรับการประเมิน
เอง ไมบงั คับ / สําหรับประเทศไทย สถาบันใดอยากลองทดสอบตัวเอง
ดูลองเขา Web site ของ OHRP [http://ohrp.osophs.dhhs.gov/
polasur.htm ] แลว download self assessment tool มาลองกา/เขียนดู
ก็จะประเมินตนเองไดวายังขาดคุณภาพดานใดบาง แต บก.เคยลอง
อานดูแลว บอกพวกเราไดเลยวา เหนื่อย ย ย ย ย! หากสถาบัน/
มหาวิทยาลัย ไมเล็งเห็นความสําคัญ !! แลวก็เปนเรื่องที่ไมจบเมื่อยัง
มีการพูดคุยกันอยางมากในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
พิจารณาเชิงจริยธรรมทีย่ งั ขาดแคลนทรัพยากรทุกดาน ไมวาจะเปน คน
สถานที่ งบประมาณ !! นี่อาจเปนสาเหตุของความลาชาในการ
พิจารณา ซึ่งมีขอมูลวา ระหวางป 2543-4 ใชเวลาพิจารณานาน 3
เดือน ถึงรอยละ 47 และ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 56 ระหวางป 2545-6
ซึ่งนําเสนอขอมูลโดย พ.ญ.กิตติมา ยุทธวงศ ประธานคณะทํางานการ
วิจัยทางคลินิก สมาคมผูผ ลิตเภสัชภัณฑ !! กลุมผูสนับสนุนการวิจัย
จึงเปนหวงเรื่อง timeline ของการพิจารณา และ การสงเลือดไปศึกษา
ทาง pharmacogenetics ดังกลาวไวขางตนแลว !! การขาดแคลน
ทรั พ ยากรสะท อ นได จ ากส ว นหนึ่ ง ในการบรรยายของ Mr.David
Forster, Director, Regulatory Affairs, Western Institutional Review
Board, USA ซึ่งเปนสถาบันเอกชนหากําไร และเปนสถาบันชั้นหนึ่งใน
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ตามความเห็นของ Melody Linn !! มี
ขอคิดจาก Mr.Forster ในการเลือกผูจ ะมาเปนกรรมการวา Mature,
Clear logical thinker, Lead ethical lives, A sense of humor helps นี่
บก. คัดลอกมาจากเอกสารประกอบการประชุม แตลองมาคิดดูของเรา
แคจะเชิญใครมาเปนกรรมการก็ยากอยูแลว ถาสรรหาโดยใชสี่ขอนี้ไม
แนวาใชเวลากี่ปกวากรรมการจะครบ! !! แตก็เปนประเด็นนาคิด
เพราะไมปรากฏใน Guideline ใดๆ !! มีขอแนะนําอีกวา ควรใหการ
เคารพ IRB โดยใหคุณคารายงานสูงในสถาบัน, ใหหองประชุมที่สม
เกียรติ, ใหทจ่ี อดรถ, ภาระงาน จัดสรรทรัพยากร เชน เครื่องอัดสําเนา
ตูเอกสาร คอมพิวเตอรที่เขาอินเตอรเน็ตได สํานักงาน !! และสุดทาย
ฝากกรรมการจริยธรรมไวสามขอ คือ ทําใหดที ส่ี ดุ เพือ่ ปกปองผูเ ขารวม
วิจัย มุมานะที่จะหาคําตอบที่ดีที่สุดในกรณีที่เกิดขอแยงในทางจริยธรรม และ สนุกกับความทาทายทางปญญา !! เพิม่ เติมขอมูลอีกนิดวา
มหาวิทยาลัยสงบุคลากรไปฝกอบรมทีส่ ถาบันนีแ้ ลว 3 คน ไดแก พท. สุที
พานิชกุล จากวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา (เขียนประสบ
การณลงในเลมที่ 3) รศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ คณะแพทย-ศาสตร
ศิรริ าชพยาบาล และอ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ในป 2546 นี้ มีผสู มัครไปอีกหลายคน !! ใน
การพิจารณาจริยธรรมในสวนหนึ่งมักมีขอคิดเห็นดานทรัพยสินทาง
ปญญาที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยดวย ในสวนนี้ น.พ.ไพโรจน จิรนั ดร
คณะทํางานการวิจัยทางคลินิก (CTWG) สมาคมผูผ ลิตเภสัชภัณฑ ได
นําเสนอกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แลวชี้ใหเห็นวาปจจุบันคนพบยาใหม
นอยมากและมีตนทุนสูงมาก และมีความมุงหวังที่จะเห็นประเทศไทยมี
บทบาทสําคัญในการทดลองยา !! ในแงของผูควบคุมกฎระเบียบ
รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย เลขาธิการแพทยสภา นําเสนอบทบาทของ
แพทยสภา !! เวทีแหงนี้ยังคงดํ าเนินตอไปเพื่อสรางสรรรวมกัน
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แสดงจากการเสนอผลดําเนินงานและโครงการตอไปของ FERCIT โดย
ศ.นพ. อเนก อารีพรรค รศ.โสภิต ธรรมอารี และ รศ.นิมิตร มรกต
และในสวนของสํานักงานกรรมการอาหารและยา โดย ภญ.วิไล บัณฑิตานุกูล ผอ.กองควบคุมยา !! ขอตอนรับสมาชิก FERCIT ลําดับที่

415 คือ คุณศุภพร ไชยคําเมา ผูป ระสานงาน ชมรมสงเสริมสุขภาพ
เชียงราย !! ลาสุด คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จัดอบรมทางวิชาการ
เรื่อง ขั้นตอนการผลิตงานวิจัย วันที่ 25-26 สิงหาคมทีผ่ า นมา มีการ
บรรยายจริยธรรมการวิจยั ดวย ผูฟงลนหลาม ขอแสดงความยินดีดวย
!!

แฟมภาพ จากการประชุม GCP ครั้งที่ 4 เมือ่ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรม เรดิสนั กรุงเทพ
ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง

