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ศาสตราจารย์นายแพทย์ ทวิป กิตยาภรณ์ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
นำปัญหาทีอ่ าจจะดูวา่ รูๆ
้ กันอยูแ่ ล้ว ไปถามเพือ่ นของท่าน คือ Dr. Ruth
Macklin ซึง่ เป็น Professor of Bioethics at Albert Einstein College of
Medicine in the Bronx, New York และทำงานร่วมกับศาสตราจารย์
นายแพทย์ ทวิป กิตยาภรณ์ ในฐานะ WHO/ERC members มานานถึง 14
ปี และได้คำตอบทีท่ า่ นยินดีให้นำมาแบ่งปัน คำถามคือ Can a physician who
gives the care to the patient obtain the consent from the prospective research
participants or not? ได้มผี หู้ ยิบยกขึน้ มาถามในหลายวาระทีช่ มรมฯ ได้รบั เชิญ
ไปจัดการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยให้ครั้งล่าสุดก็ที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมือ่ วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึง่ คำตอบ
จากวิทยากรมักจะเป็นทำนองว่า แพทย์เจ้าของคนไข้ควรจะเลี่ยงการขอ
ความยินยอมจากคนไข้ของตน เพือ่ จะไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการบีบบังคับ (coercion) ต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ ทวิป กิตยาภรณ์เป็นอย่างสูง

จากกองบรรณาธิการ
สวัสดีสมาชิกทุกท่าน
สารชมรมฉบับนีอ้ อกมาเกือบจะตรงเวลาแล้วค่ะ เรือ่ งการศึกษาวิจยั
เกี่ยวกับเวชพันธุศาสตร์ยังมีประเด็นจริยธรรมที่ถกเถียงกันได้อีกหลาย
ระลอกชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาการวิจยั ทางคลินกิ ระดับชาติ ประจำปี
ครัง้ ที่ 8 Thailand Towards Center of Excellence in Clinical Trials–The
8th Annual Update “Healthy and powerful infrastructures for clinical
researches in Thailand” ซึง่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
เจ้าภาพ ให้รา่ งแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการวิจยั เวชพันธุศาสตร์ พลตรีหญิง
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา ประธานชมรมฯ ได้
ตั้งคณะทำงานร่างข้อเสนอแนะแนวทาง ในเรื่องดังกล่าวและนำเสนอใน
ทีป่ ระชุมทีค่ ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 ทางบรรณาธิการจะขอให้ทา่ นประธานชมรมฯ สรุปสาระสำคัญเพือ่
นำมาลงในสารชมรมฯต่อไป ในฉบับนี้ ดร. นิมติ ร มรกต หนึง่ ในคณะทำงาน
ได้รวบรวมประเด็นปัญหาซึง่ ท่านได้ปจุ ฉาวิสจั ชนากับผูผ้ ลิตเภสัชภัณฑ์มาให้
พิจารณาก่อน

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์)
บรรณาธิการ

ประเด็นจริยธรรม
ประเด็นจริยธรรมเกีย่ วกับการวิจยั ทางเภสัชพันธุศาสตร์
ในความพยายามหาข้อสรุปเกีย่ วกับการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ เพือ่ ทำ
วิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาทางออก
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ในตอนแรก รศ.นิมติ ร มรกต ได้ไปรวบรวมประเด็นมาเพือ่
ประกอบการพิจารณา และประเด็นต่างๆ นี้ทางผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ได้แสดง
มุมมองอีกด้านหนึ่ง ทางบรรณาธิการเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
จึงได้นำมาลงในวารสาร
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หลั ง จากนั ้ น ได้ ม ี ก ารประชุ ม คณะทำงานโดย รศ.พลต.หญิ ง
อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา เป็นประธาน ได้ขอ้ สรุปไปนำเสนอในการประชุม
ประชุมสัมมนาการวิจยั ทางคลินกิ ระดับชาติ ประจำปี ครัง้ ที่ 8 ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมือ่ 15 สิงหาคม 2551 ซึง่ ทางวารสารจะนำมา
ลงเป็นตอนต่อไป

ประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
หลักการและเหตุผล
การพิจารณาอนุมัติโครงการทดลองยาที่มีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ
ผูป้ ว่ ยไปไว้ตา่ งประเทศไม่ตำ่ กว่า 10 ปี เพือ่ รอทำวิจยั ทางเภสัชพันธุศาสตร์
ก่อประเด็นถกเถียงด้านจริยธรรม และเกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ตรงกันระหว่าง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั หลายแห่ง ในขณะเดียวกันผูผ้ ลิตเภสัชภัณฑ์
ก็เน้นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยทาง เภสัชพันธุศาสตร์ ด้วยเหตุนี้
ผูร้ วบรวม (รศ.นิมติ ร) จึงได้ศกึ ษาและ เสนอประเด็นไว้ดงั นี้
นิยาม
A genomic biomarker
A measurable DNA and/or RNA characteristic that is an indicator
of normal biologic processes, pathogenic processes, and/or
response to therapeutic or other interventions.

Pharmacogenomics (PGx) ฟาร์มาโคจีโนมิกส์
The study of variations of DNA and RNA characteristics as
related to drug response.

Pharmacogenetics (PGt)เภสัชพันธุศาสตร์
A subset of pharmacogenomics (PGx). The study of variations in
DNA sequence as related to drug response.

เภสัชพันธุศาสตร์ มุ่งศึกษาความแตกต่างด้านพันธุกรรมระหว่างบุคคลที่
ตอบสนองต่อยาต่างกัน ในขณะทีฟ่ าร์มาโคจีโนมิกส์ กินความวงกว้างทีจ่ ะ
ศึกษาพันธุกรรมของคนเพือ่ นำข้อมูลไปใช้ออกแบบยารักษาโรค(2) การศึกษา
เภสัชพันธุศาสตร์มุ่งหาส่วนผันแปรทางพันธุกรรม ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่ตอบ
สนองต่อยา หรือมีผลข้างเคียงจากยาสูงกว่าผูอ้ น่ื ประเด็นจริยธรรมเกีย่ วกับ
การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ และกรณีศกึ ษามีการวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนโดย
Nuffield Council on Bioethics(2) อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังมีมมุ มอง
ทีห่ ลากหลาย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พึงแยกออกให้ได้วา่ โครงการ
ทดลอง ยาใดทีม่ กี ารศึกษา genetics biomarkers, pharmarcogenomics หรือ
pharmacogenetics เพราะประเด็นการพิจารณาอาจต่างกัน โครงการทดลองยา
ที่ต้องศึกษา genetic markers และ pharmacogenomics มักอาศัยกรอบ
การพิจารณาตามหลักสากล เช่น ICH GCP, CIOMS International Guidelines เป็นต้น แต่การทดลองยาทีแ่ ทรกการศึกษา วิจยั ทางเภสัชพันธุศาสตร์มา
ด้วย ในปัจจุบนั ทีม่ ปี ญ
ั หามักไม่มตี วั โครงการทีค่ รบถ้วนตามหลักการเสนอ
โครงการวิจยั เช่น หลักการและเหตุผล วิธกี าร วิธวี เิ คราะห์ผล ทีม่ ากพอ
ทีจ่ ะให้คณะกรรมการตัดสินใจได้ในเชิงความสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์
และความสมเหตุสมผล ด้านจริยธรรม
จะมุง่ เน้นประเด็นเพียงเก็บรักษาตัวอย่างดีเอ็นเอไว้ระยะยาว ประเด็น
จริยธรรมทีม่ ผี สู้ รุปไว้ มีดงั นี้
ความเห็นของบริษัทยา: การศึกษาทาง pharmacogenetics นั้นมี
มาตรฐานกำกับเช่นเดียวกับการวิจยั ยาทัว่ ไป ความแตกต่างมีอยูว่ า่ ผลลัพธ์
ของการศึกษาทาง pharmacogenetics นัน้ มิได้เป็น primary หรือ secondary
objective การศึกษาทาง pharmacogenetics จะกระทำต่อเมือ่ มีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ทช่ี แ้ี นะว่า ความแตกต่างทาง พันธุกรรมอาจมีผลต่อการตอบสนอง
ต่อยา หรือการเกิดอาการข้างเคียง การกล่าวว่าไม่มีธรรมาภิบาลในเรื่อง

การวิ จ ั ย ทาง pharmacogenetics นั ้ น คลาดเคลื ่ อ นจากความเป็ น จริ ง
นอกจากนี้ในบางกรณี ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า จะวิเคราะห์อะไร
เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจุดที่จะระบุได้ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาวิจยั ทีด่ ำเนินอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง อาจนำมาซึง่ ความรูใ้ หม่ทท่ี ำให้สามารถ
ตรวจหรือศึกษาทาง pharmacogenetics เพิม่ เติมได้ ในสถานการณ์เช่นนัน้
หากเราไม่มตี วั อย่างเก็บไว้ ก็เป็นไปไม่ได้ทจ่ี ะโยงผลทางตอบสนองทางคลินกิ
กับข้อมูลทาง pharmacogenetics ได้ ตัวอย่างทาง pharmacogenetics
จะไม่ถูกใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือพยากรณ์โรคในทางคลินิก การศึกษาทาง
pharmacogenetics จะจำกัดวงในการศึกษาว่าเหตุใด ผู้ป่วยบางรายได้
ประโยชน์จากยาแต่บางรายกลับไม่ได้หรือ เหตุใด ผูป้ ว่ ยบางรายเกิดอาการ
ข้างเคียงแต่บางรายกลับไม่เกิดและท้ายที่สุด คณะกรรมการจริยธรรมพึง
ตระหนักด้วยว่าความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย เป็นความรับผิดชอบเบือ้ งต้นของ
คณะกรรมการจริยธรรมในการประเมินโครงการวิจยั ไม่ควรให้เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น
Material Transfer Agreement มาเป็นประเด็นสำคัญในการอนุมตั โิ ครงการวิจยั
ประเด็นจริยธรรมในการศึกษาวิจยั ทางเภสัชพันธุศาสตร์
1. การขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์
โดยทัว่ ไปแล้ว โครงการทดลองยา phase III มักร่วมมากับการขอเก็บตัวอย่าง
เลือดไปเก็บไว้เพื่อการศึกษาวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์ในอนาคต การขอคำ
ยินยอมจึงมีสองส่วน ส่วนแรก เป็นการขอคำยินยอมเข้าร่วมการทดลอง
ยาเพื่อหาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา ส่วนสอง เป็นการขอคำ
ยินยอมมอบตัวอย่างเลือดให้ไปเก็บรักษาไว้ในอนาคต ประเด็นจริยธรรมคือ
(๑) ถ้าหากในอนาคตอันใกล้ ได้ข้อมูลการตอบสนองต่อยาที่
ผิดแปลกไปจะต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผปู้ ว่ ยหรือไม่ (right to know)
ความเห็นของบริษัทยา: ในประเทศหลายประเทศทาง
ตะวันตก มีกฎหมายให้สทิ ธิแก่ผปู้ ว่ ยในการเข้าถึงข้อมูลทาง pharmacogenetics ไม่วา่ ข้อมูลนัน้ จะเป็นทีเ่ ข้าใจของผูป้ ว่ ยหรือไม่กต็ าม สำหรับประเทศไทย
ไม่ทราบว่ามีกฎหมายเช่นนัน้ หรีอไม่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจริยธรรม
มีหน้าทีใ่ นการตัดสินใจว่า ควรหรือไม่ควรทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเหล่านีแ้ ก่ผปู้ ว่ ย
(๒) ข้อมูลผู้ป่วยซึ่งเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ มีความง่ายพอที่จะ
บอกได้วา่ ผูป้ ว่ ยเข้าใจได้และตัดสินใจโดยอิสระ (comprehension) หรือไม่
ความเห็นของบริษัทยา: เรื่องเช่นนี้ยังไม่น่าเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ เนือ่ งจากการวิจยั ด้านนีย้ งั อยูใ่ นระยะเริม่ ต้น อย่างไรก็ตาม
ในประเทศทางตะวันตก หากมีขอ้ มูลทาง pharmacogenetics ทีอ่ าจมีผลต่อการ
ดูแลผูป้ ว่ ย บริษทั ยาต้องแจ้งให้ผวู้ จิ ยั ทราบ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยรับทราบต่อไป
(๓) ผูป้ ว่ ยจะถอนตัวจากการวิจยั ได้อย่างไร หากตัวอย่างทีเ่ ก็บ
ไว้ทำลายตัวบ่งชีแ้ ล้ว (anonymized samples) หรือจะวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างไร
ในเมือ่ ทำลายตัวบ่งชีท้ เ่ี ชือ่ มโยงกับข้อมูลทางคลินกิ แล้ว หรือในทางกลับกัน
หากยังใช้รหัสเชือ่ มโยงอยูจ่ ะมีการรักษาความลับ อย่างไรทีจ่ ะไม่รว่ั ไหลและ
ส่งผลเสียต่ออาชีพ การงาน การประกันชีวติ
ความเห็นของบริษทั ยา: เนือ่ งจากการศึกษาทาง pharmacogenetics เกีย่ วข้องความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา ข้อมูลด้านคลินกิ
ต้องใช้ประกบข้อมูลด้าน genotype เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าใจได้วา่ เพราะอะไร
genetic variation ถึงอาจจะมีผลกระทบต่อการตอบสนองต่อยา ดังนัน้ ปัจจุบนั
anonymisation จึงไม่ใช่ทางเลือก สำหรับบริษทั ยาหลายบริษทั ส่วนใหญ่จะ
เป็นการใช้ตวั อย่างทีม่ รี หัส (coded samples)
สำหรับเหตุผลทีไ่ ม่อาจทำ anonymisation ได้นน้ั ขออธิบาย เพิม่ เติมดังนี้
♦ การวิจัยทาง pharmacogenetics นั้นเป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความแปรผันทางพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยา เพือ่ ทีจ่ ะทำนาย
การตอบสนองของผู้ป่วยต่อยานั้น ในแง่ความปลอดภัย ความทนได้
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หรือประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่ anonymised แล้ว ย่อมไม่ สามารถเชือ่ มโยง
genotype ของผูป้ ว่ ยกับการตอบสนองต่อยาของ เขาได้
♦ จากการที่ยังมีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วยกับตัวอย่าง DNA นั้น
ทำให้สามารถตามรอย(track) ข้อมูลได้ หากจำเป็นในกรณีทม่ี กี ารตรวจสอบ
จากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ถ้าหากบริษทั ยาต้องมี ข้อมูล pharmacogenetics ในการขึ้นทะเบียนยา บริษัทต้องสามารถพิสูจน์ที่มาของข้อมูลและ
แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนีเ้ ชือ่ มโยงอย่างไรกับ หลักฐานทางคลินกิ
♦ นอกจากช่วยในการติดตามตรวจสอบ ประโยชน์ที่สำคัญอีก
ประการของตัวอย่างทีม่ รี หัส (coded samples) ก็คอื ผูป้ ว่ ยยังคงมีอำนาจเหนือ
ตัวอย่าง และสามารถถอนตัวจากการวิจยั ได้ทกุ เมือ่ ซึง่ ไม่สามารถกระทำได้
ถ้าตัวอย่างนัน้ ถูก anonymised แล้ว
♦ หากผูป้ ว่ ยไม่ประสงค์จะร่วมในการวิจยั ต่อไป ผูป้ ว่ ยสามารถถอน
คำยินยอมและร้องขอให้ทำลายตัวอย่างได้ บริษทั จะเก็บข้อมูลของผูป้ ว่ ยจน
ถึงเวลาทีถ่ อนตัว แต่บริษทั จะไม่ผลิตข้อมูลเพิม่ เติมใดๆ
♦ มีขอ้ พึงสังเกตว่า บริษทั ไม่ได้ถอื กุญแจ และไม่สามารถเชือ่ มโยง
ตัวอย่างทีม่ รี หัส (coded samples) กับข้อมูลเอกลักษณ์บคุ คลได้มเี พียงแพทย์
ผูว้ จิ ยั และคณะทีส่ ามารถเข้าถึงตัวเชือ่ มต่อระหว่างเลขที่ ผูป้ ว่ ยกับชือ่ ของผูป้ ว่ ย
(ข้อมูลเอกลักษณ์บคุ คล)ได้
♦ ตัวอย่างที่ anonymised แล้ว อาจมีทใ่ี ช้ในการวิจยั เพือ่ หา ข้อมูล
genotype ในระดับประชากรแต่ข้อมูลนี้จะไม่สามารถให้ความรู้ทางด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (inter-individual) ในการตอบสนองต่อยา
(๕) จะมี ม าตรการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมโดย
รวมอย่างไร(3,4,5)
ความเห็นของบริษัทยา: บริษัทยามีมาตรการหลายอย่าง
ทีจ่ ะรับประกันความลับของข้อมูลผูป้ ว่ ย เรามีนโยบายทีค่ วบคุมการเปิดเผย
ข้อมูล เพือ่ รักษาความลับทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ย นอกจากนี้ เราไม่มกี ารเก็บ
ข้อมูลระบุถงึ ตัวผูป้ ว่ ยในงานวิจยั ของบริษทั ข้อมูลชนิดนีม้ อี ยูท่ ผ่ี วู้ จิ ยั เท่านัน้
และท้ายทีส่ ดุ เรามีระเบียบปฏิบตั งิ าน (SOP) ทีก่ ล่าวถึงกรอบการทำงาน
วิจัยทาง pharmacogenetics ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งจาก
ภายในและจากหน่วยงาน กำกับของรัฐบาลทัว่ โลก
2. กรรมสิทธิ์ และการแบ่งสิทธิประโยชน์(6)
(๑) เหมาะสมหรือไม่ในการที่ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์ระบุในเอกสาร
ยินยอมว่า ผูป้ ว่ ยจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ แม้วา่ ผลการวิจยั
อาจนำไปสูก่ ารจดสิทธิบตั ร หรืออาจได้รบั ผลตอบแทนทางการเงินจากการ
เป็นเจ้าของคลังดีเอ็นเอ หรือข้อมูลทางพันธุกรรม
ความเห็นของบริษทั ยา: เอกสารให้ความยินยอมของบริษทั
ยาระบุอย่างชัดเจนว่า ผูป้ ว่ ยจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางการค้า นอกจากนี้
บริษทั ยาไม่ได้มธี รุ กิจในการขึน้ สิทธิบตั ร genetic markers แต่อย่างใด ข้อมูล
เหล่านี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับหากพิสูจน์ได้ว่า จะเป็นประโยชน์ใน
การออกแบบงานวิจยั เพือ่ ศึกษาต่อในอนาคต
อนึง่ การให้สทิ ธิประโยชน์แก่อาสาสมัครอาจทำให้เกิดการจูงใจ (inducement ได้)
(๒) การศึกษาวิจัยที่ผู้ป่วยไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ควรมีค่า
ตอบแทนคล้าย phase I หรือไม่ โดยถือว่า ดีเอ็นเอเป็นโภคภัณฑ์ (commodity) ประเภทหนึง่ (5)
ความเห็นของบริษทั ยา: การจ่ายค่าตอบแทนแก่อาสาสมัคร
ทีม่ สี ขุ ภาพดี เมือ่ เทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผปู้ ว่ ยนัน้ แตกต่างกัน กรณี
หลังถือว่าเป็นการโน้มน้าวจูงใจ มีกฎระเบียบทีค่ วบคุมกิจกรรมชนิดนีท้ ก่ี ระทำ
โดยบริษทั ยา การเข้าร่วมการวิจยั ทางคลินกิ นัน้ ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผปู้ ว่ ย
ในการได้รับการรักษาโดยปราศจากค่าใช้จ่าย Pharmacogenetics ก็เป็น
ส่วนหนึง่ ของการวิจยั การจ่ายค่า ตอบแทนจึงควรพิจารณาในทำนองเดียวกัน

3. โอกาสเข้าถึงยา
(๑) หากค้นพบว่าความแตกต่างลำดับยีนบางจุด มีผลต่อการรักษา
ผูผ้ ลิตเภสัชภัณฑ์ทำชุดน้ำยาตรวจสอบจะส่งผลต่อผูป้ ว่ ย ทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยา
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ และสังคม จะมีมาตรการอย่างไร
(๒) จะมีการค้นคว้ายาเฉพาะกลุม่ นี้ หรือไม่ ถ้ามีจะแพงเกินรับได้
ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศหรือไม่(7)
ความเห็นของบริษทั ยา : ยังไม่มคี ำตอบ
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Can a physician who gives the care to the patient obtain the
consent from the prospective research participants or not?

Dear everyone,
There have been some questions raised about “Can a physician
who gives the care to the patient obtain the consent from the
prospective research participants or not?” What I learn is that
different EC/IRBs in Thailand have different opinions on this
matter.
I have thus passed this issue to my good friend (Dr. Ruth Macklin
) who is a professor of bioethics and who has been working
closely with me in the WHO/SERG (http://www.who.int/
reproductive-health/hrp/ethical_issues.html) for 14 years and we
are now working together as WHO/ERC members (http://
www.who.int/rpc/research_ethics/en/). I have learned a lot in
human research ethics from her.
FYI (http://www.princeton.edu/~bioethic/about_us/advisors/
macklin.html) Ruth Macklin is Professor of Bioethics at Albert
Einstein College of Medicine in the Bronx, New York . She is a
graduate of Cornell University and received her Ph.D. in
Philosophy from Case Western Reserve University. She has more
than one hundred thirty scholarly publications, as well as articles
in magazines and newspapers for general audiences. She is author
or editor of ten books, including Mortal Choices (Houghton
Mifflin, 1988), Enemies of Patients ( Oxford , 1993), and Surrogates
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and Other Mothers ( Temple , 1994). Her publications include
articles on AIDS, human reproduction, the ethics of human subjects
in research, and topics in health policy. She is an elected member
of the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences
and is co-chair of the National Advisory Board on Ethics in
Reproduction. She serves on the Executive Board of the American
Association of Bioethics, is Vice-President of the International
Association of Bioethics, serves as an adviser to the World Health
Organization, and chairs the UNAIDS Ethical Review Committee.
With her concurrence, I thus share this correspondence with you
and hope that we may be able to synchronise and get broader
perspectives about this issue
Dear Dwip,
As best I can, here is my answer to your question. First we have
to determine whether the care physician is also the PI or other
collaborator on the research. If he or she is part of the research
team, the care physician may recruit his or her patients and obtain
informed consent. It is true, even in that situation, that there may
be an element of pressure. That possibility has been discussed in
the research ethics literature over the years. However, it would
often be logistically difficult to assign the task of recruitment or
obtaining informed consent to someone else. The person obtaining
consent must, of course, be a member of the research team, since
that person must be knowledgeable about the research. In no case
is it acceptable for medical students to obtain patients’ consent
for research. However, a research fellow who is a member of the
research team may obtain consent, as can the research coordinator,
who is often a research nurse.
If the situation you are thinking of is that in which the treating
physician is not connected with the research, then it is correct
that he or she should not be the one to obtain consent for research
being conducted by another physician. There is one more situation
to consider. That is one in which prospective research subjects
are not patients of the researcher, and the researcher needs to do
the recruitment from another physician’s patients (this is the
immediately preceding situation). In this case, the researcher may
not directly contact the treating physician’s patients, since that
would be a breach of confidentiality. Instead, the role of the care
physician is to ask his or her patients if they would be willing to
meet or be contacted by the research physician (or a member of

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาส่ง

the research team). This inquiry could be in person or could be
sent by letter. The point here is that the care physician should be
the one who makes direct contact with his or her patients, preventing
a stranger from doing so. What I have described above are the
procedures my own institution has established. I really don’t know
what other US institutions do, and I suspect there may be some
departures from these procedures in the research world at large.

จิปาถะจริยธรรมการวิจยั และประชาสัมพันธ์
• Scientific misconduct : The violation of the standard codes of
scholarly conduct and ethical behavior in professional scientific research(1)
ช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของนักวิจัยไทยด้าน biomedical science เป็นทีก่ ล่าวถึงกันค่อนข้างจะ hot-hit คณบดีหรือผูอ้ ำนวย
การสถาบันวิจัยหลายๆ แห่งได้รับจดหมายจากบรรณาธิการวารสารทาง
การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ดงั ๆ และ มี impact factor สูงๆ แจ้งว่า อาจารย์
นักวิจยั ในสถาบันของท่านซึง่ ส่งผลงานเพือ่ ลงตีพมิ พ์นน้ั ทางกองบรรณาธิการ
ตรวจสอบพบว่า ผลงานที่ส่งมามีการคัดลอกข้อความ (Plagiarism) จาก
บทความหรือนิพนธ์ตน้ ฉบับของคนอืน่ จึง เข้าข่ายการกระทำทีไ่ ม่เหมาะสม
การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่าย การละเมิดลิขสิทธิก์ ารพิมพ์ดว้ ยการกระทำที่
ไม่เหมาะสมในวงวิชาการวิทยาศาสตร์มมี านาน และมีหลายรูปแบบ เช่น การกุ
หรือสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) การตัดต่อตกแต่งข้อมูล (Falsification)
และอืน่ ๆ แต่ทฮ่ี อื ฮากันมากในช่วงนีค้ อื การคัดลอกข้อความหรือ Plagiarism
• ขอประชาสัมพันธ์ซ้ำ การประชุมวิชาการประจำปีและการประชุม
สมาชิกสามัญประจำปีของ FERCAP ในปี 2551 จะจัด ระหว่างวันที่ 24-26
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทีโ่ รงแรมรามาการ์เด็น ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
ท่านประธานชมรมฯได้สง่ รายละเอียด เบือ้ งต้นถึงคณบดีของคณะแพทยศาสตร์
ต่างๆ เพื่อเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมความ
คืบหน้าจะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบต่อไปใน web site ของชมรมฯ
อ้างอิง
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_misconduct

