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เกณฑทางจริยธรรมการวิจัยในคนขอนี้ เกี่ยวกับการจัดการ human biological materials
and related data ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต สิ่ ง ที่ เ ป น ชิ้ น เป น อั น จั บ ต อ งได เช น อวั ย วะ, เลื อ ด ไปจนถึ ง
สวนประกอบของเซลล ที่มองไมเห็น เชน DNA, RNA, proteins ทั้งจากคนที่ยังมีชีวิต และเสียชีวิตแลว
รวมถึงสวนที่จะทิ้งแลวดวย
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเก็ บ เนื้ อ เยื่ อ ต า งๆไว ใ นคลั ง อาจเป น ไปได ตั้ ง แต ตั้ ง ใจเก็ บ ไว เ พื่ อ ทํ า วิ จั ย โดยตรง หรื อ เหลื อ จาก
กระบวนการอื่น เชน เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาโรค โดยที่ตอนแรกไมไดตั้งใจวาจะนํามาทําวิจัยตอ หรือตั้งใจจะเก็บไวเพื่อการวิจัยใน
อนาคตดวย (ใชวิธีการเก็บเพื่อการวินิจฉัย/รักษา แตตั้งใจจะเก็บที่เหลือไวเพื่อวิจัย)
หากมีการเตรียมการเพื่อเก็บไวใชในการวิจัยในอนาคต ก็ยอมจะตองเตรียมการขอความยินยอมไวลวงหนา หากไมไดขอ
ความยินยอมไว การจะนําไปใชก็คือ ตองกลับไปขอความยินยอมเปนรายๆไป (หากทําได) หรือมาขอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯใหการ
รับรองใหนําไปใชโดยไมตองขอความยินยอม – ภารกิจของคณะกรรมการจริยธรรม
การขอความยินยอมไวลวงหนาเพื่อนําเนื้อเยื่อไปทําวิจัยในอนาคต ยอมมีขอจํากัดในการประเมินความเสี่ยง เพราะยังไมมี
โครงรางวิจัยใหพิจารณา ดังนั้นนอกเหนือจากการขอความยินยอมแลว สถาบันวิจัยยังมีหนาที่ในการจัดเก็บและบริหารจัดการเนื้อเยื่อ
ดวย เพื่อใหเปนที่ยอมรับตามเกณฑทางจริยธรรมการวิจัยฯ ดังไดกลาวไวในลําดับตอไปนี้ดวย





ผูมีอํานาจตามกฎหมายในการจัดเก็บ
วิธีการขออนุญาตจากเจาของเนื้อเยื่อ
วิธีที่เจาของเนือ้ เยื่อจะบอกเลิกการอนุญาต
โอกาสที่เจาของเนื้อเยื่อจะไดรับการติดตออีกในอนาคต

 กระบวนการแจงผลการตรวจที่พบโดยไมไดคาดเดาไวกอนแกเจาของเนื้อเยื่อ - สิ่งใด
ที่จําเปนตองแจง จะแจงดวยวิธีใด
 กระบวนการเก็บเนื้อเยื่อใหคงสภาพไมเสียหายพรอมทีจ่ ะนําไปใชเพื่อการวิจัยได
 การรักษาความลับของจอมูลสวนบุคคลของเจาของเนือ้ เยื่อ
 ผูที่จะสามารถนําเนื้อเยือ่ ไปใชเพื่อการวิจัยไดในอนาคต (นอกเหนือจากผูที่นํามาฝาก
จะมีการสงออกไปนอกคลังไปยังที่อื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ)
 ผูที่จะพิจารณาโครงรางวิจัยที่จะใชเนือ้ เยื่อจากคลัง
 การแจงผลการวิจัยใหเจาของเนื้อเยื่อทราบ
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 การมีสวนรวมของผูปวยหรือชุมชนที่เกี่ยวของ
 จะมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่นที่มีขอมูลสวนบุคคลในการวิเคราะหขอมูลจากการ
วิจัยหรือไม
 ชนิดของการวิจัยที่จะอนุญาตใหใชเนื้อเยือ่
 ชนิดของการวิจัยที่ไมอนุญาตใหใชเนื้อเยือ่ หรือจะอนุญาตตอเมื่อไดกลับไปขอความ
ยินยอมจากเจาของเนื้อเยื่ออีกครั้งแลว
 ผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการวิจัย
ทั้งหมดนี้หมายถึงหากสถาบันวิจยั โรงพยาบาลที่จะจัดตั้งคลังเนื้อเยื่อและขอมูล/จะตองเตรียมแนวทางการดําเนินงานของ
คลังเนื้อเยื่อตามที่ระบุไว ซึ่งการบริหารจัดการคลังเนื้อเยื่อนี้จะทําใหการขอความยินยอมแบบคลุมกวางไวลวงหนา เปนที่ยอมรับทาง
จริยธรรมการวิจัยในคนมากยิ่งขึ้น
การขอความยินยอมเพื่อเก็บเนื้อเยื่อที่เหลือจากการตรวจอื่นๆ ไวใชเพื่อการวิจัยในอนาคต นอกเหนือจากการขอความ
ยินยอมแลว ยังมีกระบวนการที่เรียกวา “informed opt-out” หมายถึงผูที่ไมยินยอมใหนําเนื้อเยื่อที่เหลือไปใชในการวิจัย จะตองไปแจง
ความจํานง หากไมแจงจะถือวายินยอมโดยปริยาย (ซึ่งตรงกันขามกับการขอความยินยอมแบบ broad consent ผูยินยอมจะเปนผูแจง
ความจํานงอนุญาตใหใช แต “informed opt-out” ผูไมยินยอมจะเปนผูแจง ดังนั้น ในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง ควรใชวิธีเดียวเทานั้น เพื่อ
ปองกันการสับสน)
กระบวนการ informed opt-out ผูมารับบริการจะตองไดรับขอมูลเตือนวาหากไมยินยอมจะตองแจง ซึ่งการไมยินยอมนี้จะ
ไมทําใหเสียสิทธิอันพึงไดรับแตประการใด
สําหรับการขอความยินยอมแบบคลุมกวาง ขอความในเอกสารแสดงความยินยอมจะตองระบุขอมูลไมนอยกวาที่แนะนํา
ดังนี้






วัตถุประสงคของคลังเนื้อเยื่อ
จะเก็บเนื้อเยื่ออยางไร เก็บไวนานเทาไร
ใครจะนําเนือ้ เยื่อไปใชไดบาง
วิธีการที่เจาของเนื้อเยื่อจะติดตอผูดูแลคลังเพื่อขอทราบขอมูลการนําเนื้อเยื่อไปใชในอนาคต
การนําเนื้อเยื่อไปใชในอนาคตจะใหเฉพาะโครงการวิจัยที่มีแผนเรียบรอยแลว หรือยังไมมีแผนการ
ใดๆ (จะมีในอนาคตแตยังไมทราบวาเมื่อใด)
 จะทําวิจัยเพื่อความรูทางวิชาการ หรืออาจจะเปนผลิตภัณฑที่มีผลประโยชนเชิงพาณิชย
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 โอกาสที่จะงานวิจัยจะทําใหทราบขอมูลบางอยางที่ไมไดตั้งใจจะทราบ เชน จะตรวจวาติดเชื้อหรือไม
แตผลการวิจัยทําใหทราบวากําลังเปนมะเร็งระยะเริ่มแรกที่ยังไมแสดงอาการ เปนตน และเมื่อมี
เหตุการณเชนนี้จะทําอยางไร จะแจงใหเจาของเนื้อเยื่อทราบหรือไม

หนาทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัยในคนจะตองพิจารณารับรองทุกโครงการวิจัยที่ใชเ นื้อเยื่อที่เ ก็บรักษาไว (Stored
specimen) โดยในสวนที่เกี่ยวของกับความยินยอมจากเจาของเนื้อเยื่อ จะตองพิจารณาดังนี้
• โครงการวิจัยที่เสนอมา อยูในขอบเขตที่อนุญาตไวหรือไม หากอยูก็ไมตองขอการยินยอมเพิ่มเติมอีก
• หากนอกเหนือขอบเขตที่อนุญาตไวใน broad consent นักวิจัยตองขอความยินยอมอีกครั้ง (re-consent)
• หากไมไดขอความยินยอมไว แตจะขอนําไปทําวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมอาจอนุญาตใหนําไปใชไดโดยไมตองขอ
ความยินยอมจากเจาของเนื้อเยื่อเปนรายบุคคล โดยมีหลักการในการยกเวนการขอความยินยอม ดังนี้ คือ งานวิจัยนั้นมีคาตอสังคม
อยางมาก และไมสามารถดําเนินการไดหากไมอนุญาตใหยกเวนการขอความยินยอม แตเจาของเนื้อเยื่อจะตองไมมีอันตราย ซึ่งไมนาจะ
เปนอันตรายตอรางกาย แตอาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหากทราบวาเปนเนื้อเยื่อของใคร (ขึ้นอยูกับวาทําวิจัยเรื่องอะไร)
การรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล เปนปจจัยสําคัญที่จะลดความเสี่ยงของผูเขารวมวิจัย โดยเฉพาะผลกระทบทาง
จิตใจ หรือการเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากความลับรั่วไหล ดังนั้นผูดูแลคลังจึงมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลของเจาของ
เนื้อเยื่อ โดยการทํารหัส แทนการสงขอมูลที่บงชี้ตัวตนวาใครเปนเจาของเนื้อเยื่อนั้นใหกับผูวิจัย และจํากัดการสงตอเนื้อเยื่อจากคลังไปให
บุคคลอื่น ซึ่งจะตองทําขอตกลงการรับสงเนื้อเยื่อ (MTA) ไวกับคลัง
การทํารหัสมีความจําเปนเพราะอาจมีกรณีที่จะตองติดตอกับเจาของเนื้อเยื่อเพื่อแจงผลการวิจัย หรือเจาของเนื้อเยื่ออาจ
เปลี่ยนใจ ยกเลิกความยินยอม ไมใหเก็บเนื้อเยื่อไวในคลังตอ ผูดูแลคลังเนื้อเยื่อจะตองเก็บรักษารหัสอยางดี ไมใหรหัสกับผูวิจัย แตอยางไร
ก็ตาม จะตองแจงความจํากัดของการรักษาความลับ เพราะแมวาจะไมใหขอมูลสวนบุคคลแกผูที่ไมไดรับอนุญาต แตขอมูลประเภท big
data หรือการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหลายฐานขอมูล อาจทําใหระบุตัวตนของเจาของขอมูลได
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สรุป
การวิจัยโดยใชเนื้อเยือ่ และขอมูลจากคลัง เปนกระบวนการวิจัยที่จะเพิม่ มากขึ้นในอนาคต เปนงานวิจัยที่มีประโยชนและ
ประหยัด ไมเปนอันตรายตอรางกายของมนุษย แตอาจเปนอันตรายตอจิตใจและชื่อเสียงของเจาของเนื้อเยื่อได
ผูเกี่ยวของกับการวิจัยประเภทนี้ มีหนาทีด่ ังตอไปนี้
- สถาบันวิจัย/โรงพยาบาล หรือแหลงขอมูลอื่น ควรมีการกํากับดูแลการจัดตั้งคลังเนื้อเยื่อตามเกณฑดังไดกลาวแลว
o เพื่อรักษาคุณภาพของเนื้อเยื่อใหคงอยูเปนเวลายาวนานและสามารถนํามาใชทําวิจยั ไดจริง
o มีการขอความยินยอมจากเจาของเนื้อเยื่ออยางถูกตอง (Broad consent/Informed Opt-out procedure)
o มีระเบียบในการรักษาความลับของเจาของเนื้อเยื่อ (Anonymized/Coded specimen)
o มีขอตกลงในการรับ-สงเนื้อเยื่อ (Material Transfer Agreement – MTA) ไมสงตอไปใหบุคคลอื่นที่ไมไดรับอนุญาต
- โครงการวิจัยที่ใชเนื้อเยื่อทีเ่ ก็บไว (stored specimen) ทุกโครงการ จะตองผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรม
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