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ชีวจริยธรรมของการวิจัยดานเซลลตน กําเนิด
จากแนวคิดสูแนวทางปฏิบัติสําหรับประเทศไทย*
ดร. นเรศ ดํารงชัย
สมาชิกคณะทํางานพัฒนาแนวปฏิบัติการวิจัยดานสเต็มเซลลในมนุษย
ปญหาที่เกี่ยวของกับจริยธรรมในการวิจัยดานเซลลตนกําเนิดหรือสเต็มเซลล ถาจะสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ
ก็พอจะกลาวไดวามีอยูสองเรื่องใหญ ๆ เรื่องที่หนึ่งก็คือปญหาที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลและเงื่อนไขเพื่อปกปอง
ผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ (interest, incentive, information) และอีกเรื่องหนึ่งคือปญหาการพิจารณาสถานภาพ
ในความมีชีวิตหรือความเปนมนุษยของตัวออน (moral standing of the embryo)
1. “ใครได ใครเสียประโยชน และใครควรถูกคุมครอง?”
ปญหาการรักษาผลประโยชนของผูเกี่ยวของนั้น มุงพิจารณากรณีที่ผูวิจัยไดรับบริจาคตัวออนมาจากผูปวยที่
ตั้งใจมารักษาการมีบุตรยาก ซึ่งควรมีเงื่อนไขในทางจริยธรรมกํากับในเรื่องนี้ เชน (ราง) แนวปฏิบัติฯ ของไทยที่จัดทํา
โดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติระบุวา ตัวออนที่ใชในการวิจัยเพื่อเปนแหลงที่มาของสเต็มเซลลจะตองเปนตัวออนที่เกิน
จากความตองการที่ใชในการทําใหเกิดบุตร โดยจะตองไมมีการชี้ชวน หรือจายเงินใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งตัวออนนั้น อีก
ทั้งจะตองปราศจากการชี้นําของบุคคลใด ๆ ที่จะเปนผูไดรับเซลลนั้นในฐานะคนไขหรือผูที่ไดรับการปลูกถายเซลลที่
ไดรับจากตัวออน สวนทางดานผูวิจัยจะตองจัดทําขอตกลงในการสรางตัวออนขึ้นมาเพื่อรักษาการมีบุตรยาก และ
ขอตกลงในการบริจาคตัวออนที่เหลือจากความตองการสําหรับใชในงานวิจัยที่ตองการสเต็มเซลล แยกกันคนละฉบับ
รวมทั้งจะตองไมเปดเผยขอมูลที่จะทําใหบงชี้ไดวาผูที่บริจาคไขหรือตัวออนเปนใคร
ในกรณีที่การวิจัยเสต็มเซลลนั้นอาจมีศักยภาพในเชิงพาณิชย คํายินยอมที่ใหผูบริจาคฯ ลงชื่อจะตองระบุวาผู
บริจาคจะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินตอบแทนหรือผลประโยชนอันจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาสเต็มเซลลดังกลาวในทางการคา
การจัดการกับปญหาจริยธรรมในขอแรกนี้ ดูเหมือนวามีความคลายคลึงกับการจัดการเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพแพทยและนักวิจัย ที่มีจัดประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงกรณีผลประโยชนทับซอน การแสวงประโยชนดวย
การชี้นํา และการเสียเปรียบเพราะขาดโอกาสรับรูขอมูลที่เพียงพอ
2. “ชีวิตมนุษยเริ่มตนเมื่อไหร?”
สวน ปญหาสถานภาพในความมีชีวิตหรือความเปนมนุษยของตัวออน เปนเรื่องที่ลึกซึ้งและละเอียดออน ที่
แมวาความรูทางวิทยาศาสตรปจจุบันจะใหขอมูลที่สามารถนํามาเปนเกณฑไดในระดับหนึ่ง แตแมในระดับสากลก็มิไดมี
ขอสรุปที่ลงตัว คงเปนเรื่องที่แตละประเทศไปจัดการตั้งกฎหมาย กฎเกณฑ หรือแนวปฏิบัติกันเองตาง ๆ กันไป
ดวยความรูปจจุบัน เราทราบวากระบวนการพัฒนาไปเปนตัวออน (development) เริ่มขึ้นตั้งแต เมื่อ
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมประจําป สวทช. เรื่อง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาดานเซลลตนกําเนิด (stem cell) ในประเทศ
ไทย, 29 มิถุนายน 2547 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

*
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เซลลสืบพันธุ (ไขและสเปอรม) ผสมกัน นําเอาสารพันธุกรรมจากพอและแมอยางละครึ่งมารวมกันเปนเซลลที่มี
โครโมโซมอยู 23 คู นี่คือไขที่ไดรับการปฏิสนธิแลว (fertilized egg หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา zygote) จากนั้นเปน
ตนไปเซลลนี้จะแบงตัวไปเรื่อย ๆ เปนเวลาประมาณสองสัปดาห นักชีววิทยาการสืบพันธุบางคนเสนอใหใชคําวา
pre-embryo สําหรับเรียกตัวออนในระยะนี้มากกวาใชคําวา embryo ดวยเหตุผลในทางปฏิบัติมากกวาเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร
ไมวาจะเรียกวาอะไรก็ตาม ในระยะแรกนี้เซลลจะแบงตัวเปนสอง สี่ แปดเซลล หากเราแยกเซลลที่แบงตัว
อยูนี้ออกจากกัน แตละเซลลก็จะยังสามารถพัฒนาไปเปนตัวออนไดดวยตัวของมันเอง (นี่เปนเหตุผลที่ทําใหเกิดครรภ
แฝด)
แตเมื่อถึงระยะ 16 เซลล จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในกลุมเซลลเล็ก ๆ นี้ จากที่เคยเหมือนกันทุก ๆ
เซลลก็จะเริ่มมีบางเซลลที่พัฒนาตัวเองแตกตางออกไป (differentiate) พรอมกันนี้ ความสามารถของแตละเซลลที่จะ
พัฒนาไปเปนตัวออนไดดวยตัวเองก็จะลดลง บางเซลลเริ่มปรากฏหนาที่เฉพาะของเซลลเอง เชน เซลลที่อยูภายนอกจะ
เริ่มรับรูวาตนเองอยู “ดานนอก” และเตรียมตัวพัฒนาไปเปนรกและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่หอหุมและปกปองตัวออนที่จะ
เติบโตตอไปภายใน
เมื่อเขาสูสัปดาหที่สอง กลุมเซลลทั้งหมดนี้จะหลุดออกมาจากเปลือกของเซลลไข และฝงตัวติดกับผนัง
มดลูกของมารดา รางกายของมารดาจะรับรูการมีอยูของตัวออนเปนครั้งแรกและเริ่มการตั้งครรภเพื่อหลอเลี้ยงตัวออน
แตกลุมเซลลที่อยู “ขางใน” ตัวออนนั้น แตละเซลลยังมีความสามารถที่จะกลายไปเปนอวัยวะทุก ๆ อยางในรางกายได
หรือแมกระทั่งแตกตัวออกกลายเปนตัวออนหลายตัวเกิดเปนครรภแฝดก็เปนไปได ในระยะนีเ้ ราจะไมมีทางรูเลยวาเซลล
ที่อยูขางในนี้ เซลลไหนจะกลายเปนสวนของรางกายมนุษย และเซลลไหนจะกลายเปนรก (ไมใชสวนหนึ่งของรางกาย
มนุษย) แตเมื่อถึงวันที่สิบสาม ระยะเวลาชวงที่นักปฏิบัติบางคนเรียกวาระยะ pre-embryo ก็จะหมดลง
นับจากวันที่สิบสี่หรือวันที่สิบหาเปนตนไป กลุมเซลลสวนนอยกลุมหนึ่งที่อยูภายในตัวออนจะเริ่มพัฒนาไป
เปน fetus ที่จะกลายเปนมนุษย ผูศึกษาวิจัยจะเริ่มมองเห็นความแตกตางของเซลลแตละเซลล และพบวาเซลลกลุม
หนึ่งพัฒนาขึ้นเปนโครงสรางที่เรียกวา primitive streak ซึ่งเปนระยะแรกของเสนประสาทและกระดูกสันหลัง นี่เปน
จุดเปลี่ยนสําคัญของพัฒนาการของตัวออน เพราะวาจากวันนี้เปนตนไปจะไมมีการแยกตัวออกเปนแฝดอีกตอไป ตัว
ออนอายุสิบหาวันหนึ่งตัว จะกลายเปนมนุษยหนึ่งคน (ถาไมแทงเสียกอน) ไมมากไปกวานั้น
จากจุดนี้ไปตัวออนจะพัฒนาไปอยางรวดเร็วในการสรางเนื้อเยื่อตาง ๆ เมื่อเขาสูสัปดาหที่ 6 ตัวออน
embryo ก็จะกลายเปน fetus เราจะเริ่มเห็นสิ่งที่คลายแขน ขา และอวัยวะอื่น ๆ ของมนุษย...
ปญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการวิจัยดานสเต็มเซลลนั้น เปนเพราะในกรณีที่นักวิจัยตองการ
สกัดเซลลจากตัวออนมนุษยมักจะใชตัวออนที่มีอายุ 5-7 วันหลังปฏิสนธิ (เรียกวา blastocyst) ซึ่งมีกลุมมวล
เซลลภายใน (inner cell mass) ที่เหมาะจะเปนแหลงของสเต็มเซลลที่นักวิจัยตองการ และผลของการสกัด
เซลลนี้ออกมาคือ ตัวออนนั้นถูกทําลายมิใหเจริญเติบโตตอไปไดนั่นเอง
จากความรูที่กลาวมาขางตน ขอกําหนดของหลายประเทศจึงมักจะมีแนวทางใหปฏิบัติกับตัวออนอยาง
ระมัดระวัง (และใหความเคารพระดับหนึ่ง) โดยหามมิใหใชเซลลจากตัวออนภายหลังระยะ 14 วันหลังปฏิสนธิ
การกําหนดระยะเวลาหลังปฏิสนธิที่จะนําตัวออนมาใชไดหรือไมไดนี้ แมวาจะอางอิงอยูบนฐานของความรู
ความเขาใจทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพัฒนาการของตัวออนมนุษยในครรภดังที่กลาวมาแลว (โดยอาศัยเกณฑที่วาใน
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วันที่ 14 ตัวออนตองยังไมมีพัฒนาการของสิ่งที่ใกลเคียงกับระบบประสาทหรือความรับรูใด ๆ) แตก็ยังเปนที่ถกเถียงกัน
อยูมากวา ตัวออนเริ่มเปนมนุษยเมื่อใด
คําตอบชัด ๆ ในเรื่องนี้คงจะไมสามารถอิงอยูกับความเขาใจทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว มิใชวาขอมูล
วิทยาศาสตรไมชัดเจนเพียงพอ หากแตเปนเพราะมนุษยเองมีความเห็นเกี่ยวกับการตีความหมายของคําวา “ชีวิต”
แตกตางกันไป ทําใหปญหาเรื่องนี้ถูกนําไปพิจารณาในระดับปรัชญาและความเชื่อทางศาสนา ในเมื่อความเห็นในเรื่อง
“ชีวิต” ยังตางกันบนพื้นฐานความเชื่อ ความศรัทธา และการตัดสินใจทางการเมืองของแตละประเทศ “การปฏิบัติตอตัว
ออนดวยความเคารพ” จึงมีความเขมงวดไมเทากัน ดังตัวอยางที่จะนําเสนอตอไปนี้
แนวทางขององคการ UNESCO
องคการ UNESCO ไดจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชีวการแพทย (International Bioethics
Committee – IBC) ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1994 ใหมีหนาที่พิจารณาประเด็นและแงมุมทางจริยธรรมของการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี รวมถึงการใชประโยชนดานชีววิทยาการแพทย เพื่อเปนแนวทางรวมกันระหวางประเทศตาง ๆ ใหการ
พิจารณาและหาขอสรุป ซึ่ง IBC ก็ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อหาขอสรุปทางดานจริยธรรมที่พึงกระทําเกี่ยวกับการวิจัยใน
ดานตาง ๆ รวมทั้งดานสเต็มเซลลดวย
คณะทํางานดานสเต็มเซลลของ IBC ซึ่งมี Alexander McCall Smith อาจารยทางกฎหมายจากสก็อต
แลนด และ Michel Ravel นักพันธุศาสตรจากอิสราเอลรวมเปนเลขานุการ ไดพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการใชตัว
ออนมนุษยเปนแหลงของสเต็มเซลลสําหรับการศึกษาวิจัย (รวมทั้งการใชประโยชนตอไปเมื่อการวิจัยไดรับผลสําเร็จ)
รายงานของคณะทํางานชุดนี้มีขอเสนอหลายประการ แตสุดทายก็มิไดระบุวา คณะทํางานเห็นวาการวิจัยโดยใชสเต็ม
เซลลจากตัวออนเปนเรื่องที่ยอมรับไดในทางจริยธรรมหรือไม ใจความสําคัญของรายงานมีวา การวิจัยสเต็มเซลลที่มา
จากตัวออนเพื่อประโยชนในการรักษาโรคเปนสิ่งที่สมควรกระทํา แตการดําเนินการของแตละประเทศใหขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของสังคมในประเทศนั้น ๆ และแตละประเทศควรถเถียงกันอยางกวางขวางและเปดเผยในประเด็นนี้ ที่สําคัญ
ควรจะระบุใหชัดเจนถึงฐานะของตัวออน (moral standing of the embryo) ในบริบทของแตละประเทศ โดยรัฐ
จําเปนตองออกกฎเกณฑและมาตรการควบคุมอยางเขมงวด
อังกฤษ ผูนําของการวิจัยวิทยาศาสตรดานตัวออนและการเจริญพันธุ
เปนที่ทราบกันดีวาอังกฤษเปนประเทศที่อยูในระดับแนวหนาของการวิจัยเกี่ยวกับตัวออนและเทคโนโลยีการ
เจริญพันธุ เห็นไดจากการที่ประเทศอังกฤษใหกําเนิดเด็กหลอดแกว (เกิดดวยกระบวนการปฏิสนธิภายนอกรางกาย
หรือ in vitro fertilisation – IVF) รายแรกของโลกที่ชื่อหลุยส บราวน เมื่อป ค.ศ. 1978
จากนั้นเรื่องของเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ และความเหมาะสมของการวิจัยเกี่ยวกับตัวออนก็เปนที่
ถกเถียงอยางกวางขวางในสังคม จนกระทั่งในป ค.ศ. 1982 รัฐบาลก็ไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดหนึ่งที่มีชื่อวา
The Warnock Committee ศึกษาโดยรวบรวมขอมูลและความคิดเห็นของประชาชน สรุปและจัดทําขอเสนอแนะ
เปนรายงานตอรัฐบาลที่ชื่อวา The Warnock Report (1984) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการที่นําไปสูการออก
กฎหมาย Human Fertilisation and Embryology Act ในป ค.ศ. 1990
กฎหมายฉบับนี้มอบอํานาจแกหนวยงานอิสระที่ชื่อวา Human Fertilisation and Embryology
3
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Authority (HFEA) ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1991 ใหเปนองคกรระดับชาติที่ควบคุมดูแล และออกใบอนุญาตแกผูที่

ปฏิบัติงานดานตัวออนมนุษยและการเจริญพันธุ ภายใตบทบังคับของกฎหมายฉบับนี้นักวิจัยอังกฤษสามารถใชตัวออน
ที่มีอายุไมเกิน 14 วันในการวิจัย (ดานสเต็มเซลล ฯลฯ) หรือแมแตสรางตัวออนขึ้นเพื่อการวิจัยก็ได แมวาตอมาในป
ค.ศ. 2001 อังกฤษไดออกกฎหมายเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งชื่อวา Human Reproductive Cloning Act ทําใหการ
โคลนมนุษยเพื่อเจริญพันธุเปนสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษทางอาญาที่ชัดเจนก็ตาม แตก็มิไดหามการโคลนมนุษย
เพื่อ (สรางสเต็มเซลลสําหรับ) บําบัดรักษา ทําใหนักวิจัยอังกฤษมีอิสระคอนขางมากในการวิจัย (ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สถิติเกี่ยวกับตัวออนมนุษยในอังกฤษ ระหวางป ค.ศ. 1991 ถึง 1999
จํานวนตัวออนที่ถูกสรางขึ้น

925,747

จํานวนตัวออนที่มีการยายฝากครรภ

423,153

จํานวนตัวออนที่ถูกเก็บไวใชเอง

225,627

จํานวนตัวออนที่เก็บไวใหคนอื่น

448

จํานวนตัวออนที่มอบใหสําหรับทําวิจย
ั
จํานวนตัวออนที่ถูกทิ้งไป
จํานวนตัวออนที่สรางขึ้นเพื่อการวิจัย

53,497
294,584
118

ขอมูลจากรายงานประจําปของ HFEA และรายงานจาก Select Committee ของ House of the Lords

อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันการที่มีหนวยงานเฉพาะทางที่มีอํานาจควบคุมดูแลตามกฎหมายเชนนี้ เปด
โอกาสใหมีการระงับการวิจัยในอนาคต (เมื่อมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมๆ) ที่อาจเขาขายผิด
จริยธรรมไดโดยทันทีดวยการเพิกถอนใบอนุญาต ไมตองรอใหมีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม จึงถือไดวาเปน
ระบบที่ทั้งเขมงวดและยืดหยุนในเวลาเดียวกัน
สหรัฐอเมริกา ประกาศนโยบายไมสนับสนุนการวิจัยที่ใชตัวออน
ในยุคของประธานาธิบดีคลินตัน ไดมีการรางแนวปฏิบัติ (guidelines) เพื่อพิจารณาใหทุนวิจัยดานสเต็ม
เซลลจากรัฐบาลกลางโดยผานทาง National Institutes of Health (NIH) แนวปฏิบัติที่รางไวนี้มีหลักการที่มี
พื้นฐานทางจริยธรรมอยูวา ตัวออนที่ใชในการวิจัยจะตองไดมาโดยเหลือใชจากการสรางตัวออนขึ้นมาเพื่อการเจริญพันธุ
โดยเจาของตัวออนตองเปนสามีภรรยากัน ไดรับการแจงใหทราบจุดประสงคของการนําตัวออนไปใชและใหฉันทานุมัติ
โดยไมมีสิ่งจูงใจทางการเงินใด ๆ
แตทวาเมื่อถึงยุคของประธานาธิบดีบุช ไมทันที่จะนําแนวปฏิบัติท่รี างเอาไวมาใชในการพิจารณาใหทุน
นโยบายการใหทุนสนับสนุนการวิจัยของรัฐบาลก็เปลี่ยนไป โดยมีการประกาศวา ตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2001
หามมิใหใชงบประมาณของรัฐบาลในการสนับสนุนการวิจัยสเต็มเซลลที่มีการทําลายตัวออน
นโยบายนี้มีผลทําใหแนวปฏิบัติเดิมที่รางไวตองถูกยกเลิกไป และนักวิจัยในสหรัฐที่ขอรับทุนวิจัยจากรัฐบาล
จะตองใชสเต็มเซลลไลนที่มีการพัฒนาขึ้นไวแลวกอนวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2001 เทานั้นเปนวัสดุสําหรับการวิจัย หาม
สรางตัวออนขึ้นใหม และหามสนับสนุนแมกระทั่งการนําตัวออนเหลือใชจากการทํา IVF ที่มีอยูเปนจํานวนนับแสนมา
4
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ใชในการวิจัยสเต็มเซลล กลาวไดวาเปนนโยบายที่อยูบนหลักการความเชื่อในทางจริยธรรมที่เขมงวดที่สุดอันหนึ่ง1
แมวาจนถึงปจจุบันนี้จะถูกคัดคานอยางรุนแรงจากผูเกี่ยวของซึ่งไดแกนักวิจัย ผูใหทุนวิจัยรายเอกชน มหาวิทยาลัย
และผูปวยที่รอความกาวหนาทางการแพทยเพื่อรักษาโรคของพวกเขา ในจํานวนผูคัดคานนี้มีนายจิม คลารค ผูก อตั้ง
บริษัท Silicon Graphics และเปนผูสนับสนุนรายใหญของสถาบันวิจัยทางการแพทยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง และนาย
Christopher Reeves ดาราภาพยนตรผูปวยเปนอัมพาตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุที่ทําใหกระทบกระเทือนสันหลัง
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐยังคงใหอิสระ ในการทําวิจัยกับตัวออนในภาคเอกชน และไมมีกฎหมายใด ๆ ที่
หามในเรื่องนี้ จึงเกิดสถานการณที่แปลกประหลาดวา ขณะที่ดานหนึ่งปดกั้นการวิจัยในภาครัฐ แตในอีกดานหนึ่งก็
ปลอยงานวิจัยที่อยูในมือบริษัทใหดําเนินตอไป ทําใหกลุมศาสนา ฯลฯ ที่สนับสนุนการออกกฎหมายหามวิจัยตัวออน
โดยเด็ดขาด หันมาตอตานนโยบายนี้เชนกัน วาเปนการดําเนินนโยบายสองมาตรฐาน
พรอมกับการประกาศนโยบายของประธานาธิบดีบุช รัฐบาลสหรัฐก็ไดเปดเผยรายชื่อของสถาบันตาง ๆ ทั่ว
โลกที่มีสเต็มเซลลที่ไดรับการพัฒนาจนเปนเซลลไลนแลว และสนับสนุนใหนักวิจัยใชเซลลจากแหลงที่มีอยูแลวเหลานี้
ทามกลางความเปนหวงของนักวิจัยวา เซลลเหลานั้นอาจไมไดคุณภาพ (ขาดเสถียรภาพในความเปนเซลลไลน) หรือแม
เมื่อรวมกันแลวก็ยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมไมเพียงพอในการศึกษาวิจัยโรคบางอยาง และไมหลากหลายพอ
สําหรับเปนตัวเลือกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหเขากันไดกับคนไขที่ตองการนําเนื้อเยื่อไปปลูกถาย (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แหลงสเต็มเซลลไลนที่รัฐบาลสหรัฐประกาศ และจํานวนเซลลไลนที่มีอยูในแตละแหลง
BresaGen, Inc., Athens, Georgia

4

CyThera, Inc., San Diego, California

9

ES Cell International, Melbourne, Australia

6

Geron Corporation, Menlo Park, California

7

Göteborg University, Göteborg, Sweden

19

Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

6

Maria Biotech Co. Ltd. – Maria Infertility Hospital Medical Institute, Seoul, Korea

3

MizMedi Hospital – Seoul National University, Seoul, Korea

1

National Centre for Biological Sciences/ Tata Institute of Fundamental

3

Pochon CHA University, Seoul, Korea

2

Reliance Life Sciences, Mumbai, India

7

Technion University, Haifa, Israel

4

University of California, San Francisco, California

2

Wisconsin Alumni Research Foundation, Madison, Wisconsin

5

แหลงขอมูล: Monitoring Stem Cell Research: A Report of The President’s Council on Bioethics

นโยบายนี้ประกาศหลักการทางจริยธรรมที่วา รัฐไมสมควรสนับสนุนการกระทําที่ทําลายชีวติ แตใหสนับสนุนการใชประโยชนจากชีวิตที่ถูก
ทําลายไปแลวกอนประกาศนโยบายนี้เพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตรได โดยไมถือวาเปนการสนับสนุนการทําผิด รายละเอียดคําอธิบายหลักการ
พื้นฐานของนโยบายนี้มีกลาวถึงไวอยางนาสนใจในรายงานที่ชื่อ Monitoring Stem Cell Research: A Report of The
1

President’s Council on Bioethics (2004)
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษจะเห็นไดวา สหรัฐไมมีหนวยงานกลางที่ไดรับมอบอํานาจทางกฎหมาย
ใหควบคุมในเรื่องจริยธรรมของการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับตัวออน ทําใหแตละมลรัฐตางก็มีนโยบายและการออกกฎหมาย
ควบคุมการวิจัยตัวออนมนุษยในหลากหลายระดับตาง ๆ กันไป แตขณะนี้มีกระแสเรียกรองใหรัฐบาลกลางจัดตั้ง
หนวยงานลักษณะดังกลาวขึ้นเพื่อควบคุมการวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับชีวิต ในทํานองเดียวกับหนวยงาน
ควบคุมการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Aviation Administration) ที่เกิดขึ้นเพราะความกาวหนาและ
ความเสี่ยงของเทคโนโลยีการบินทําใหจําเปนตองมีการควบคุมดวยมาตรฐานเดียวกัน
ประเทศอื่น ๆ ที่มีความเคลื่อนไหวคืบหนาในเรื่องนี้ไดแกญี่ปุนและออสเตรเลีย สําหรับประเทศญี่ปุนนั้น
รัฐสภาไดผานกฎหมายที่หามการใชเทคโนโลยีโคลนนิ่งมนุษยเพื่อเจริญพันธุ (Law Concerning Regulation
Relating to Human Cloning Techniques an Other Similar Techniques, 2000) แตในการสกัดสเต็ม
เซลลจากตัวออนเหลือใชจากการทํา IVF เพื่อชวยเจริญพันธุและไดรับบริจาคมาเพื่อทําการวิจัยนั้น ใหใชแนวปฏิบัติ
(Guidelines for Derivation and Utilization of Human Embryonic Stem Cells, 2001) กําหนด
เงื่อนไขในการใชตัวออนไวระดับหนึ่งแตไมมีผลบังคับทางกฎหมาย ลาสุดในเดือนมิถุนายน 2004 สภานโยบาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนหนวยงานกําหนดนโยบาย ไดเสนอแนวทางอนุญาตใหนักวิจัยสรางตัวออนขึ้นดวย
การโคลนไดเพื่อใชในการวิจัย แตยังไมถึงขั้นยินยอมใหนําโคลนนี้ไปสกัดสเต็มเซลลไลน เนื่องจากตองการใชความ
รอบคอบในเรื่องความปลอดภัยของการใชเซลลโคลนเพื่อจุดประสงคดังกลาว
ดานออสเตรเลียไดออกกฎหมาย Research Involving Human Embryos Act 2002 มีแนวทาง
คลายกับของญี่ปุนนั่นคือใหใชเฉพาะตัวออนที่เหลือจากการบําบัดรักษาเพื่อชวยการเจริญพันธุเทานั้นในการวิจัย
เพื่อใหงายแกการเปรียบเทียบ ผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลสถานภาพของนโยบายและการควบคุมการวิจัยตัว
ออนมนุษยในหลายประเทศ เรียงตามลําดับความเขมงวด (ตารางที่ 3) ทําใหเห็นไดชัดเจนวาในระดับนานาประเทศมี
ความแตกตางของระดับการควบคุม การยินยอมหรือสนับสนุนใหมีการวิจัยไดตาง ๆ กัน ตั้งแตกลุมที่มีระดับการ
ควบคุมที่เขมงวด ไปจนถึงกลุมที่ผอนผันและเอื้ออํานวยตอการวิจัยมาก
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแนวทางของประเทศตาง ๆ ในการควบคุมการวิจัยเซลลตนกําเนิด
หามสรางตัวออน,
หามใช ES เซลลที่
มีอยูแลว

หามสรางตัวออน,
ใหใชเฉพาะ ES
เซลลที่มีอยูแลวได

หามสรางตัวออน,
ใหใชตัวออนเหลือ
ใชมาสกัด ES
เซลลได

สรางตัวออนได,
ใชตวั ออนมาสกัด
ES เซลลได

สรางโคลนเพื่อ
นํามาใชเปนตัว
ออนเพื่อสกัด ES
เซลลได

Ireland, Norway,

Germany,

Korea, Japan,

UK, China, Israel,

UK, ฺbelgium,

Switzerland,

France,

Russia, Canada,

(USA), Thailand

Korea, China,

Poland, Italy,

Denmark, (USA)

Finland, Spain,

USA (California),

Holland, Australia,

Thailand

Brazil, (USA)

(USA)
แหลงขอมูล: Walter’s data (2002), modified and updated up to June 2004.
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แนวปฏิบัติสําหรับประเทศไทยยังอยูในระยะทดลองใช
แนวปฏิบัติสําหรับการวิจัยดานสเต็มเซลลในมนุษยที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยในป ค.ศ. 2003 นั้น
เกิดขึ้นภายใตโครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม โดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ รวมกับ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ไดเชิญชวนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร แพทย นักกฎหมาย และ
นักสังคมศาสตร จากสถาบันตาง ๆ รวมกันจัดทํา (ราง) แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมดานการทํา
วิจัยวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหมที่เกี่ยวของกับมนุษย แบงออกเปน 3 ดาน และหนึ่งในนั้นก็คือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวิจัยดานสเต็มเซลลในมนุษย
ในการจัดทําแนวปฏิบัติ โครงการฯ ไดใชกลไกคณะทํางานเปนผูรางแนวปฏิบัติฯ และมีคณะกรรมการที่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาเปนผูตรวจสอบ นอกจากนี้ยังไดจัดเวทีสาธารณะขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม
2004 เพื่อใหเกิดกระบวนการรวมพิจารณาและรับฟงขอเสนอแนะตอ (ราง) แนวปฏิบัติดังกลาว จนไดนําไปสูการปรับปรุง
แกไขใหมีความครอบคลุมและถี่ถวนตอประเด็นสําคัญดานจริยธรรมถึงระดับที่เปนที่ยอมรับของบุคคลตาง ๆ ในวงกวาง
ในสังคมไทย และใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
(ราง) แนวปฏิบัติดานสเต็มเซลลฯ นี้ มีลักษณะเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนเงื่อนไขในการใหทุนสนับสนุนการ
วิจัย (guidelines) ในลักษณะเดียวกับแนวปฏิบัติเดิมของ NIH ของสหรัฐที่จัดทําขึ้นในสมัยรัฐบาลคลินตัน มิใชเปน
code of conduct (ราง)ฯ ฉบับนี้ไดใหแนวทางในการจัดการกับปญหาหลักทั้งสองประเด็นที่กลาวถึงในตอนตนของ
บทความนี้ โดย
1. กําหนดเงื่อนไขที่ผูใหทุนวิจัยจะนําไปพิจารณาในการอนุมัติใหทุนวิจัย
2. กําหนดประเด็นที่ควรมีระบุในแบบรับรองคํายินยอมของผูบริจาคตัวออนหรือไขเพื่อการวิจัย
3. ระบุอยางชัดเจนถึงชนิดของงานวิจัยที่ใชสเต็มเซลลที่ไมควรไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งสวน
ใหญมุงควบคุมงานวิจัยที่ใชกระบวนการเปลี่ยนถายนิวเคลียสระหวางมนุษยและสัตว
ทั้งหมดนี้เปนการกําหนดและระบุโดยอยูบนหลักการทางจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับโดยกวาง ๆ ในสังคมไทย
โดยเงื่อนไขและประเด็นในขอ 1. และ 2. เปนไปตามที่ระบุไวแลวในหนาแรกของเอกสารฉบับนี้
ขอที่นาสังเกตคือ ในเนื้อหาสาระของ (ราง) แนวปฏิบัติฯ มิไดระบุถึงการหามกระทําการวิจัยโดยใชตัวออนที่
สรางขึ้นเพื่อการวิจัย หากเปนการวิจัยที่ไดตัวออนมาโดยชอบตามหลักจริยธรรมที่กําหนดไว ดังนั้นในแงหนึ่งอาจ
กลาวไดวามีระดับการควบคุมใกลเคียงกับแนวทางของประเทศอังกฤษ ทวาขณะนี้ยังมิไดมีกระบวนการที่ชัดเจนที่จะ
พัฒนาไปจนถึงขั้นออกเปนกฎหมาย และยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลดังเชนกรณีของอังกฤษ
และยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลดังเชนสหรัฐอเมริกา (จะมีก็แตการประกาศจุดยืนของแพทยสภาที่หามการ
วิจัยที่จะเปนการโคลนมนุษย) ผูเขียนเห็นวาในประเด็นสถานภาพของตัวออนยังไมมีการถกเถียงเรื่องนี้ในสังคมไทย
อยางเพียงพอที่จะนํามาเปนขอสรุปเอกฉันทหรือเปนบรรทัดฐานที่ดีได
ผูอานพึงระลึกวา (ราง) แนวปฏิบัตินี้มุงใหหนวยงานใหทุนวิจัยและพัฒนาในประเทศไดทดลองนําไปใช และ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมแกสถานการณทางสังคมและความกาวหนาของเทคโนโลยีตอไป เพื่อใหงานวิจัยที่อาจมี
คุณูปการตอประเทศและสังคมโลกไดดําเนินไปโดยอยูในขอบเขตของหลักเกณฑทางจริยธรรมที่ผานการกลั่นกรองมา
ระดับหนึ่ง
รวมทั้งอาจเปนชนวนใหมีการเปดอภิปรายในขอถกเถียงสําคัญที่เปนจุดเริ่มตนของมนุษยทุกคน
ที่วา “ชีวิตมนุษยเริ่มตนเมื่อไหร?”
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