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การนาเนื้อเยื่อมาใช้ ในการวิจัย
การนาเนื้อเยื่อมาใช้ในการวิจัย เป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์
และใช้ กั น มากในกระบวนการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละชี ว
การแพทย์ ซึ่ ง ช่วยให้ ได้ข้อ มูลเบื้อ งต้ นก่ อ นที่จ ะดาเนินการวิจัย
สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทดลอง หรือคนก็ตาม Read more …
แม้ว่าเนื้อเยื่อที่นามาใช้ในการวิจัยนั้นจะได้มาจากคน
แต่การวิจัยนั้นไม่ได้จัดว่าเป็นการวิจัยในคนเสมอไป บางกรณี
ไม่ จั ด ว่ า เป็ น การวิ จั ย ในคนตามกฎหมายอเมริ กั น ( the
Common Rule 45 CFR46) และโครงการวิจัยนั้นก็ไม่ต้องผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจา
สถาบัน แต่เกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นสากล เช่น
Declaration of Helsinki และ CIOMS Guidelines จะก าหนด
กรอบที่ ก ว้า งกว่า จึงสมควรจะเรี ยนรู้ ก ฎเกณฑ์ดั งกล่าวไว้
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จัดเป็นการวิจยั ในคน (Human research)
- Identifiable sample
- Prospective collection
- Obtain the specimen by investigator
conducting research through interaction or
intervention with living human
- taking blood or other cells from living
individuals for research purposes in order to

create a cell line

การวิจัยที่ใช้เนื้อเยื่อของคน จะจัดว่าเป็นการ
วิ จั ย ในคนหรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ไม่จดั เป็นการวิจยั ในคน (Non-Human research)
-

Anonymous sample
Existing on the shelf
Cadaveric specimen
Specimens/Data from a repository or
database†
o Anonymous
o Coded

- Human cell line*

เว็บไซต์อ้างอิง https://humansubjects.nih.gov/human-specimens-cell-lines-data
เรี ย บเรี ย งโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริ ย ะ ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จั ด ทาและเผยแพร่ โ ดย ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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†เงื่อนไข (CONDITION)
คลังเนื้อเยื่อ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการวิจัยที่เสนอขอ the
repository/database plays no collaborative role in the
proposed research,

o

ที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คน ที่จะไม่มีการให้รหัสเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของ

เจ้าของเนื้อเยื่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าเจ้าของเนื้อเยื่อจะ
เสียชีวิต there are IRB-approved written policies
and operating procedures for a repository or data
management center that prohibit the release of the
key to the investigators under any circumstances,
until the individuals are deceased; or

การเก็บเนื้อเยื่อ ไม่ได้จาเพาะเจาะจงเพื่อการวิจัยครั้ ง นั้นๆ
not collected specifically for the currently proposed
research project
นักวิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของเนื้อเยื่อ
เนื่ อ งจากเหตุ ดั ง ต่ อ ไปนี้ the investigator(s) cannot
readily ascertain the identity of the individual(s)
o

รหัสที่ใช้ในการเชือ่ มโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถกู ทาลาย
ไปแล้ว ก่อนที่จะเริ่มการวิจัย the key to decipher the
code is destroyed before the research begins;

o

มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือรหัสและนักวิจัย ว่าจะไม่มีการให้

คลังเนื้อเยื่อ/คลังข้อมูล มีแนวทางการดาเนินงานมาตรฐาน

o

มีกฏหมาย ห้ามการให้รหัสเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล

ของเจ้าของเนื้อเยื่อแก่ผู้วิจัย ไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าเจ้าของ
เนื้อเยื่อจะเสียชีวิต there are other legal requirements
prohibiting the release of the key to the
investigators, until the individuals are deceased.

รหัสเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของเนื้อเยื่อ ไม่
ว่ า กรณี ใ ดๆ จนกว่ า เจ้ า ของเนื้ อ เยื่ อ จะเสี ย ชี วิ ต the
investigators and the holder of the key enter into

Read more…

an agreement prohibiting the release of the key to
the investigators under any circumstances, until

the individuals are deceased (note that the HHS
regulations do not require the IRB to review and
approve this agreement);
เว็บไซต์อ้างอิง https://humansubjects.nih.gov/human-specimens-cell-lines-data
เรียบเรียงโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทาและเผยแพร่โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
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*HUMAN CELL LINES
จะเห็นว่าหลักสาคัญในการนาเนื้อเยื่อของคนไปใช้ในการ
วิจัยนั้น คือการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเจ้าของเนื้อเยื่อ
ซึ่งตั้งต้นที่การให้ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมในการนาเนื้อเยื่อ
ไปใช้ และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
เนื้ อ เยื่ อ ซึ่ ง หากนัก วิจัยเป็น ผู้ด าเนิน การเองทั้ง หมด ความ

รับผิดชอบในการขอความยินยอมและการรักษาความลับ จะตก
อยู่ที่นักวิจัย โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร่วม
*human cell lines available from the American
Type Culture Collection or a similar repository เนื่ อ งจาก
ในอเมริกามีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ กากับการจัดการเรื่อง
นี้ไว้อย่างเข้มงวดแล้ว ตั้งแต่การได้มาซึ่งเนื้อเยื่อของคนที่จะนามา
ผลิ ต เป็ น เซลล์ เ พาะเลี้ ย ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพการผลิ ต และ
จ าหน่ า ย รวมถึ ง ข้ อ ตกลงระหว่ า งคลั ง บ / ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เซลล์
เพาะเลี้ ย งและผู้ รั บ เซลล์ เ พาะเลี้ ย งไปใช้ ง าน คลั ง บริ ษั ท/
ผู้ดาเนินการมีหน้าที่ในการขอความยินยอม และรักษาความลับ
ของเจ้าของเนื้อเยื่อ ผู้รับเซลล์เพาะเลี้ยงไปใช้งานไม่ทราบว่าเป็น
เนื้อเยื่อของใคร เซลล์เพาะเลี้ยงจึงเปรียบเสมือนวัสดุที่นามาใช้ใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง เท่ า นั้ น ไม่ จั ด เป็น การวิจัย ในคน แต่
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้าง cell line จัดเป็นการวิจัยในคน

สนับสนุนโครงการวิจัยนั้น แต่หากนักวิจัยรับเนื้อเยื่อ (รับรอง)
มาจากแหล่งอื่น เช่นคลังเนื้อเยื่อที่สถาบันวิจัยสร้างขึ้น หรือ
คลังเนื้อเยื่อ (ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน) สร้างขึ้น ความ

รับผิดชอบในการขอความยินยอมและการรักษาความลับของ
ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของเจ้าของเนื้อเยื่อจะตกอยู่ที่การบริห าร
จั ด การคลั ง (แนวทางการด าเนิ น การมาตรฐานของคลั ง

เนื้อเยื่อ- Standard Operating Procedures - SOP) ซึ่งหาก
เป็นคลังภายในสถาบันวิจัยก็จะมีการกาหนด SOP โดยสถาบัน
นั้ น ๆ โดยที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนประจ า
สถาบันจะมีส่วนร่วมในการรับรอง SOP ด้วย แต่หากเป็นคลัง
ของเอกชนซึ่งมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการนาเนื้อเยื่อจาก
คลังไปใช้ นอกเหนือจากการที่มี SOP แล้ว ยังมีกฎหมายเป็น
กรอบอีกด้วย
Read more…

เว็บไซต์อ้างอิง https://humansubjects.nih.gov/human-specimens-cell-lines-data
เรียบเรียงโดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทาและเผยแพร่โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
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