
โครงการธนาคารชีววัตถเุพื่องานวิจัย 
(The biobank establishment for research propose) 

คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววตัถุ (Biobank) ฝ่ายวจิัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
1. หลักการและเหตุผล  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของความก้าวหน้าในการพัฒนา  เทคโนโลยีด้านพันธุกรรมที่
หลากหลาย  (-omics technology) ในการตรวจตัวอย่างทางชีววตัถุในผู้ป่วยโรคทีส่ าคัญ   ซ่ึงการตรวจพบความผิดปกติหรอืความหลากหลายทาง
พันธุกรรมดังกล่าว มีบทบาทส าคญัในทางคลินิกในการวินจิฉัย การพจิารณาการรกัษาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพดีขึน้ ลดภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
และเพือ่การพยากรณ์โรคให้มีประสทิธิภาพดีย่ิงขึ้น ดังนัน้การจัดเก็บเนือ้เย่ือ ส่วนประกอบของเลอืด และสารคัดหลั่งจากอาสาสมัครจึงมีความส าคญั
อย่างมาก และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาฐานข้อมูลชวีวัตถุที่สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลทางคลินิก เพือ่น ามาใช้ในการศกึษาวิจัยและพฒันาเครื่องหมายทางชีว
วัตถุทีม่ีส่วนส าคัญในการน ามาซึ่งองค์ความรู้ และพฒันาการรักษาผู้ป่วยให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุวางแผนทีจ่ะรวบรวมตัวอย่างชีววัตถุเพื่อศกึษาโรคที่ส าคัญที่พบได้บ่อยเป็นปัญหาสขุภาพ 
(Health Impact) หรือโรคที่มีความจ าเพาะ พบได้ยาก (Academic Impact) มีความส าคัญทั้งทางด้านการศกึษาวิจัย ด้านสขุภาพของประชากร ต้อง
เก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลานานกอ่นเริ่มท าการศกึษาวิจัย โดยเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครกลุม่ผู้ป่วยและอาสาสมัครกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เป็นโรค ที่ได้ท า
การตรวจ ติดตาม และรกัษาทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้การจดัเก็บตัวอย่างชีววัตถุดังกล่าวไดเ้ป็นไปอย่างเป็นระบบ มกีารใช้ประโยชนก์ับกลุม่
วิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววัตถุได้ท าการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ ฐานขอ้มูลทางระบาด
วิทยาและข้อมูลทางคลนีิกของอาสาสมัคร เพื่อให้การเก็บตวัอย่างชีววัตถุเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและได้มาตรฐานสากลทั้งแง่ของขั้นตอนการเก็บ การ
ดูแลรกัษาตัวอย่างชีววัตถุและสถานที่ทีเ่ก็บตัวอย่างชีววตัถุ ธนาคารชีววัตถุจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางซ่ึงได้มกีารเตรียมความพรอ้มในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับตัวอย่างชีววัตถทุี่อาจจะเพิ่มขึน้ในอนาคต  ซ่ึงน ามาสู่การพฒันาองค์ความรูท้างด้านวิจัยวทิยาศาสตร์พืน้ฐานและวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์
  คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุจะพิจารณาโครงการที่เป็นนโยบายของคณะแพทยศาสตร์และโครงการจากทีมผู้วิจัยที่มี
ความประสงคจ์ะเข้าร่วมการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ ซ่ึงจะต้องย่ืนข้อเสนอโครงการและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชีววัตถุ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพื่อจัดการโครงสร้างพืน้ฐานในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ สร้างฐานขอ้มูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลนิกิของอาสาสมัครอย่างเป็น
ระบบและย่ังยืน เพือ่เป็นประโยชนแ์ละส่งเสริมการศกึษาวิจัยตัวชีว้ัดทางโมเลกุลเพื่อประเมนิความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ระยะของโรค เลือกการรกัษาและ
ท านายการลกุลามของโรค รวมถึงสามารถพัฒนาหัวข้อวจิัยให้มีความส าคัญทั้งวทิยาศาสตร์พื้นฐานและวทิยาศาสตร์ประยุกต์ และสนับสนุนให้ผู้วจิัยมี
ความสามารถเข้าถึงตวัอย่างทางชีววัตถุอย่างเป็นระบบ และท าให้คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาฯมทีรัพยากรที่มีค่าที่สามารถน าไปประกอบการขอแหล่งทุน
วิจัยภายนอกและสามารถท างานวจิัยเพื่อแข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับโลกได้ 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุเพื่องานวจิัยดังรายชื่อในเอกสารแนบท้าย 
 
4. รูปแบบการด าเนินงาน 
 จากหลกัการข้างตน้ คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววัตถุจึงได้พิจารณาและจะเริ่มด าเนนิการเก็บตัวอย่างชีววัตถุจากผู้ป่วยโรคที่โรคที่ส าคัญ
ที่พบได้บ่อยเป็นปัญหาสุขภาพ (Health Impact) หรือโรคที่มีความจ าเพาะ พบไดย้าก (Academic Impact) มีความส าคัญทั้งทางด้านการศกึษาวิจัย ด้าน
สุขภาพของประชากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 กลุ่มอาสาสมัครทีเ่ข้ารว่มโครงการ อาสาสมัครทีน่่าจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการจะถกูระบุจากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ หรอื
จากทีมผู้วจิัย และได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณอ์กัษร และจะมี
การเก็บตัวอย่างชีววัตถุ ส่วนประกอบของเลือด รวมถึงสารคัดหลั่งตามขัน้ตอนทีจ่ะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

4.2 การเก็บตัวอย่างชีววัตถุ ส่วนประกอบของเลือด และสารคัดหลั่ง ภายหลังจากที่อาสาสมัครได้ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร เจ้าหน้าที่
โครงการธนาคารชวีวัตถจุะท าการเก็บตัวอย่างชีววัตถุ สว่นประกอบของเลอืดและสารคัดหลั่งเมื่ออาสาสมัครได้รับการผ่าตัด หรอืเจาะเลือด โดย
เป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานโรคนัน้ๆของอาสาสมัครมาที่ธนาคารชีววัตถโุดยตรง หรือส่วนประกอบของ
เลือดที่เหลอืภายหลังการตรวจวินจิฉัยตามปกติ ดังนั้นอาสาสมัครจึงไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมไปจากความเสี่ยงที่เกิดจากขัน้ตอนการตรวจ
วินิจฉัยและรกัษานัน้ๆ หลอดที่บรรจุตัวอย่างชีววัตถุ สว่นประกอบของเลอืดและสารคดัหล่ังจะไม่มกีารระบุขอ้มูลของอาสาสมัครแต่จะมีการระบุ
รหัสของโครงการอย่างจ าเพาะ ซ่ึงข้อมูลที่เชือ่มโยงระหว่างรหัสของโครงการและขอ้มูลของอาสาสมัครจะเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอรท์ีธ่นาคารชวีวัตถุ 
โดยจะมกีารก าหนดรหัสผ่านของตู้ลอ็คเกอร์ดังกล่าวซึ่งจะจ ากัดผูเ้ข้าถึงข้อมูล โดยหลอดที่บรรจตุัวอย่างชีววัตถุ ส่วนประกอบของเลือดและสาร
คัดหลั่งจะถกูน าไปสู่ขัน้ตอนการเตรียมโดยเจ้าหน้าทีโ่ครงการธนาคารชีววัตถุภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ
สารพันธกุรรม และส าหรับอาสาสมัครที่ยินยอมให้ท าการเก็บตัวอย่างชิน้เนื้อร่วมด้วยจะมีการเก็บชิน้เนือ้ภายหลังเหลอืจากการเก็บเพื่อตรวจ
วินิจฉัยตามปกต ิ อาสาสมัครที่เขา้รว่มในโครงการสามารถถอนตัวจากการร่วมในโครงการหรือเบิกตัวอย่างชีววตัถุคืนเพื่อประโยชน์ในการ
วินิจฉัยโรคของอาสาสมัครเอง ในกรณทีี่มีความจ าเป็น 

4.3 ขั้นตอนการเตรียม ระบุความเชือ่มโยงของตัวอย่างชีววตัถกุับฐานข้อมูลทางคลนิิก และการเก็บตวัอย่างชีววัตถ ุ เมือ่ตัวอย่างชีววัตถุได้น าส่งโดย
เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารชีววัตถมุาที่ธนาคารชีววัตถุ ชนิด ปรมิาณ ของตัวอย่างชีววัตถรุวมถึงสถานที่ในการเก็บตัวอย่างทกุตัวอย่างจะถกู
บันทึกไว้ในฐานขอ้มูลตวัอย่างชีววตัถุของธนาคารชีววัตถทุี่ได้มาตรฐาน มกีารระบุถึงโครงการย่อยของตวัอย่างชีววัตถนุั้น ตัวอย่างชีววัตถจุะถกู
ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววัตถุ โดยจัดเตรียมและเก็บไว้ใช้อย่างเหมาะสมส าหรับทีมผู้วิจัยหรอืหัวขอ้วิจัยที่ได้ย่ืนเรือ่งตอ่
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คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุและได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัย ตัวอย่างชีววัตถุจะถูกจัดเก็บตาม
มาตรฐานที่เหมาะสม โดยมกีารติดตามและตรวจสอบอณุหภูมกิารจดัเก็บตัวอย่างชีววตัถุ ส าหรับตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครจะถูกป่ันแยกเป็น
ส่วนๆ ได้แก่ พลาสม่า ซีรัม่ เม็ดเลือดขาว เม็ดเลอืดแดง และมีการแบ่งเก็บในปรมิาณที่เหมาะสมในหลอดเก็บส าหรับเก็บในถังบรรจุชีวภณัฑ์แช่
แข็งที่ใช้ไนโตรเจนเหลว ซ่ึงจะมกีารระบ ุ บันทกึต าแหน่งของการเก็บตัวอย่างชีววัตถุนั้นในฐานขอ้มูลตัวอย่างชีววตัถุของธนาคารชีววัตถุเชน่กนั 
เพื่อการติดตามตัวอย่างชีววัตถุได้อย่างถกูตอ้งแมน่ย า  

4.4 การสืบค้น สัมภาษณ์ ข้อมลูทางระบาดวทิยา อาสาสมัครทีเ่ข้าร่วมโครงการธนาคารชวีวัตถุจะได้รับการสัมภาษณข์้อมูลเชิงระบาดวิทยา ข้อมูล
สุขภาพ ประวตัิการสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด และประวัติครอบครวัจากเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารชีววัตถุ โดยใชแ้บบเก็บขอ้มูลพื้นฐาน หรือ
อาจเป็นการกรอกขอ้มูลในแบบเก็บข้อมลูพืน้ฐานแล้วอาสาสมัครท าการส่งทางไปรษณย์ีกลับมายังเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารชวีวตัถุ ซ่ึง
อาสาสมัครจะตอ้งเตรียมซองและแสตมป์ดว้ยตัวอาสาสมัครเอง ขอ้มูลของอาสาสมคัรทีร่ะบุไว้ในหน้าแรกจะท าการแยกออกจากขอ้มูลทั้งหมด
ก่อนทีจ่ะเก็บเข้าตู้ล็อคเกอรท์ี่ธนาคารชีววัตถุ โดยจะมกีารก าหนดรหัสผ่านของตู้ลอ็คเกอร์ดังกล่าวซึ่งจะจ ากัดผูเ้ข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงกับ
ตัวอย่างชีววตัถุโดยใช้รหัสของโครงการซ่ึงจ าเพาะกับอาสาสมัครนัน้ๆ  ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะถกูเก็บในฐานขอ้มูลเชิงระบาดวทิยาของธนาคารชวี
วัตถุ การน าเสนอข้อมลูจะกระท าโดยภาพรวมเท่านั้น เพื่อปกปิดรายละเอียดขอ้มูลของอาสาสมัครแต่ละบุคคล รวมถึงคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ส าหรับ
ฐานขอ้มูลจะมกีารติดตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครือ่งเพือ่จ ากัดผู้เขา้ถึงขอ้มูลและป้องกันข้อมูลรั่วไหล  

4.5 ฐานขอ้มูล การเข้าถึงตวัอย่างชีววัตถุของทีมผู้วจิัย ฐานขอ้มูลตวัอย่างชีววัตถแุละฐานข้อมูลเชิงระบาดวทิยาของธนาคารชีววัตถุจะเป็น
ฐานขอ้มูลที่ได้มาตรฐาน กล่าวคอื คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววัตถุจะน าระบบฐานขอ้มูล Pathogen Asset Control System 
(PACS) ซ่ึงเป็นระบบจัดการ ติดตามตวัอย่างชีววัตถุเข้ามาใช้กับธนาคารชีววัตถุซึง่ได้รับการสนับสนนุจาก Cooperative Biological 
Engagement Program (CBEP) ภายใต้การสนับสนนุจาก US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ส่วนฐานข้อมลูเชิงระบาด
วิทยาจะเป็นการพัฒนาขึน้เองโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบาดวิทยา พยาธิวทิยาและแพทย์เฉพาะทางระดับคลินกิมาร่วมให้ความเห็น
รายละเอียดของอาสาสมัครทีจ่ าเป็นตอ้งรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเชิงระบาดวทิยา รวมถึงแบบเก็บขอ้มูลพืน้ฐานทีจ่ะท าการขอขอ้มูลจาก
อาสาสมัคร คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชีววัตถุมีความยินดีที่จะท าการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงตัวอย่างชีววัตถุให้แก่โครงการวจิัยที่ได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจดัการชีววัตถุเฉพาะโรคซ่ึงระบบการเข้าถึงตัวอย่างชีววตัถุและขอ้มูล ดังกล่าวจะสง่ผลให้มีการ
กระตุ้นทีมผู้วจิัยให้มีการศกึษาวจิัยเป็นระบบและมีการพัฒนาหัวขอ้วิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มกีารท างานร่วมกนัของผู้วิจัย นอกจากนี้
ตัวอย่างชีววตัถุและขอ้มูลอาสาสมัครสามารถเปิดกว้างให้ส าหรับทีมผู้วจิัยนอกสถาบันได้ หากแต่ตอ้งผ่านกระบวนการ ความเห็นชอบจาก
คณะอนกุรรมการจัดการชวีวัตถเุฉพาะโรคนอกจากนัน้ยังต้องมกีารด าเนินการในลักษณะความร่วมมือ ระหว่างสถาบัน (Material and Data 
Transfer Agreement) คณะกรรมการบรหิารจัดการธนาคารชวีวัตถุ ติดตามการด าเนินการของผู้วจิัย ทั้งของสถาบันและนอกสถาบันและให้
ค าแนะน าในการส่งเสรมิการใช้ตัวอย่างชีววตัถุเพื่อให้เกิดผลสมัฤทธิ์สูงสุด การพิจารณาหัวขอ้วิจัยส าหรับตวัอย่างชีววัตถนุั้นไดใ้ช้กฎเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

  1) ความสร้างสรรคข์องค าถามวจิัยที่กอ่ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรอืกอ่ให้เกดิประโยชน์ที่ประยุกต์ใช้ได้จริง  
2) ความเชี่ยวชาญของทีมผูว้ิจัย  
3) ความเป็นไปได้ในการด าเนินการตามหัวข้อวจิัยที่ได้วางไว้รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ  
4) ปริมาณและจ านวนตัวอย่างชีววัตถุที่เหลอืเพื่อน าไปใช้ในหัวขอ้วิจัยดังกล่าว  

4.6 ความร่วมมอืในการด าเนนิงานวจิัยและการจัดตั้งธนาคารชีววัตถุ ความรเิริ่มในการจัดตั้งธนาคารชีววัตถเุพื่อเป็นหนว่ยงานกลางในการเก็บ
ตัวอย่างชีววตัถุและขอ้มูลอาสาสมัครส าหรบัทีมผู้วิจัยเพือ่ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด โดยเป็นความร่วมมือจากทีม
ผู้วิจัยและผูเ้ชี่ยวชาญทางคลินกิจดัตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชวีวัตถแุละเป็นผู้ด าเนินการแทนคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้มกีารจดัตั้งคณะกรรมการเข้าถงึข้อมูลและตวัอย่างชีววัตถุทีจ่ าเพาะกับโรคนัน้ๆขึน้ ซ่ึงจะด าเนนิการ
ภายหลังจากมกีารพจิารณาโครงการตวัอย่างชีววัตถทุี่จ าเพาะกับโรคนั้นๆที่จะเข้าร่วมกบัธนาคารชวีวัตถุ ไดร้ับสิทธิในการด าเนินการใดๆอนั
เกี่ยวขอ้งกับตวัอย่างตัวอย่างชีววัตถุทีจ่ าเพาะกับโรคนั้นๆ โดยเลือกจากทมีผู้วิจัยหลักและผู้เชี่ยวชาญทีจ่ าเพาะกับโรคนั้นๆประกอบไปด้วย
ผู้เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย และมจี านวนไม่ต่ ากว่า 4 คน  โดยมีวาระทุก 4 ปี เพื่อชว่ยก าหนดทิศทางของการเก็บขอ้มูล การใช้ตัวอย่างชีววัตถเุพื่อ
การวจิัย ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารชีววัตถแุละการเข้าถึงอาสาสมัครรวมถึงตวัอย่างชีววัตถุ คณะอนุกรรมการจัดการชวี
วัตถุเฉพาะโรคจะมีบทบาทหลกัหน้าที่ในการ  

1)   ดูแลประสานงานระหว่างเจ้าหนา้ที่โครงการธนาคารชีววัตถุและการเข้าถึงอาสาสมคัร รวมถึงตวัอย่างชีววัตถ ุ 
2) พิจารณาล าดับความส าคัญของหัวขอ้วจิัยจากทีมผู้วจิัยในการพิจารณาการเข้าถึงขอ้มูลอาสาสมัครและตวัอย่างชีววัตถเุพื่อการวิจัยใน

โครงการนัน้ๆ  
3)   ประเมนิผลงานการศึกษาวจิัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชวีวัตถสุ าหรับหัวข้อวิจัย ที่ไดร้ับการอนมุัติให้ใช้ตัวอย่าง

ชีววัตถนุั้นๆ  
4)   แก้ไขขอ้ขัดแย้งซ่ึงอาจจะเกิดขึน้ในการเข้าถึงข้อมูลและตวัอย่างชีววัตถขุองทีมผู้วจิยั 

 อนึ่งหากไม่มีความก้าวหน้าของโครงการตัวอย่างชีววัตถทุี่จ าเพาะกับโรคนั้นๆในแงข่องผลงานการตีพิมพ์หรือการขอทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี สทิธิในการด าเนนิการและพิจารณาตัวอย่างชวีวัตถทุี่จ าเพาะกับโรคนัน้ๆ จะถกูถ่ายโอนกลับมายัง
คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุ 

4.7 การปกป้องตัวอย่างชีววัตถุและข้อมูลของอาสาสมัคร อาสาสมัครแต่ละคนจะมกีารระบุรหัสของโครงการอย่างจ าเพาะ ซ่ึงรหัสของโครงการ
ดังกล่าวจะไม่สามารถระบุตัวตนของอาสาสมัคร ยกเว้นในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีเป็นพิเศษจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ท า
การระบุตัวตนของอาสาสมัครเท่านั้น ส าหรับข้อมูลเชิงระบาดวทิยาและตัวอย่างชีววตัถุของ อาสาสมัครทีท่างธนาคารชีววัตถุจะส่งมอบเพือ่
ใช้ในโครงการวจิัยของทีมผูว้ิจัย จะทราบเพราะเลขรหัสของโครงการเท่านัน้ ทีมผู้วิจัยจะไม่สามารถทราบข้อมูลเพือ่ระบุถงึตัว อาสาสมัครเว้น
แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมจริยธรรมในมนุษย์  ซ่ึงทีมผูว้ิจัยจ าเป็นตอ้งให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่จะปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของธนาคารชีววตัถกุ่อนที่จะน าตวัอย่างชีววัตถเุพื่อไปใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ข้อมูลเชิงระบาดวทิยา และตัวอย่างชีววตัถุที่ธนาคาร
ชีววัตถุได้ส่งมอบให้ผู้วิจัยจะสามารถใช้ในโครงการวิจัยที่ไดร้ับอนุมัติเท่านั้น ผู้วิจัยไมส่ามารถส่งมอบขอ้มูลเพื่อใช้ในโครงการวิจยัอื่นๆ หรอื
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ผู้วิจัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัตติลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยเข้ารว่มโครงการ ทัง้ยังไม่สามารถ น าเสนอข้อมูล หรือรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยในเชิงทีจ่ะระบุถึงตัวอาสาสมัคร นอกจากนี้หากสิ้นสดุโครงการวิจัย ทีมผู้วิจัยต้องท าการคืนตวัอย่างชีววัตถทุี่เหลอืจากการศกึษา 
วิจัยให้แก่ธนาคารชวีวัตถุหรือท าลายตัวอย่างชีววัตถนุั้นๆ ตามแต่ขอ้ตกลงที่ไดร้ะบุไว้กับธนาคารชีววัตถุ นอกจากนี้หากมีผลการศึกษาวจิัย
ใดๆ ที่มีความส าคัญทางคลินกิตอ่อาสาสมคัรและ/หรือครอบครัวของอาสาสมัคร ทีมผู้วิจัยจ าเป็นต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการ
ธนาคารชวีวัตถุทราบ 

 
5. ประโยชน์และความเสีย่งท่ีได้รับ  

ส าหรับความเสี่ยงทางร่างกายทีอ่าจส่งผลตอ่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการธนาคารชีววตัถุนี้มิได้มีความเสี่ยงเพิ่มเติมแตอ่ย่างใด 
เนื่องจากขั้นตอนในการเก็บตัวอย่างชีววัตถุทั้งชิ้นเนือ้และส่วนประกอบของเลอืด เป็นขัน้ตอนในการตรวจเพื่อวินิจฉัย และ/หรือเพือ่การรกัษา โดยเป็นไป
ตามมาตรฐานของโรคนั้น หรือสว่นประกอบของเลอืดทีเ่หลือภายหลังการตรวจวินิจฉยัตามปกติความอ่อนล้าจากการให้สัมภาษณ์ต่อผู้ช่วยโครงการ วิจัย
อาจเกิดขึน้ได้บ้าง อย่างไรก็ดี ผู้ท าการขอความยินยอมเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารชีววัตถุ ซ่ึงไม่ใชแ่พทย์เจ้าของไขห้รือแพทย์ที่ให้การดแูล
อาสาสมัคร ดังนั้นอาสาสมัครสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการตั้งแตแ่รก หรอืภายหลังการให้ความยินยอมเข้ารว่มโครงการ ณ ขณะใดขณะหนึง่ก็ได้ 
ส าหรับความเสี่ยงที่ข้อมูลอาสาสมัครอาจจะรั่วไหลหรือไมเ่ป็นส่วนตัวนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารชีววตัถุได้ตระหนกัและวางมาตรการเพือ่
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ส าหรับประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่เข้ารว่มโครงการธนาคารตัวอย่างชวีวัตถนุั้น อาจไม่ปรากฎในชว่งแรก หากแต่ผลการ
ศึกษาวิจัยเพือ่พัฒนาการรกัษาใหม่ๆจะมีประโยชน์ตอ่ผู้ป่วยอืน่ๆอีกมากมายต่อไป ดงันั้นจึงเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการธนาคารชีววัตถุ มีประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึน้  

ผลผลิตทางนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาอันสืบเนือ่งจากผลงานวิจัยจากตัวอย่างชีววัตถุให้อยู่ในความดแูลของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามระเบียบและหลกัการของจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ท้ังนี้ อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการไม่สามารถเรียกร้อง
ผลประโยชน์อันสืบเนื่องจากตัวอย่างชีววตัถุของอาสาสมัครได้ 

 
6. งบประมาณการด าเนินโครงการ  

  เนื่องจากการด าเนินการเก็บตวัอย่างชีววตัถนุับเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยต่างๆ ดังนัน้ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการเก็บและรกัษา
ตัวอย่างชีววตัถุจะมาจากทีมผู้วจิัยที่ได้ลงทะเบียนการเก็บตัวอย่างชวีวัตถจุากธนาคารชีววัตถุ หากแต่ในช่วง 2 ปีแรกของการจดัตั้งธนาคารชีววตัถุ ทาง
คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุเพื่องานวจิัย ได้ด าเนนิการหาทนุสนับสนนุจากศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ 
ทุนศตวรรษที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เพื่อจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ตน้แบบและอปุกรณอ์ื่นๆ รวมถึงคา่จ้างเจ้าหน้าที่ประจ าธนาคารชวีวัตถุ เพือ่ลด
ภาระหน้าที่ในชว่งแรกของการด าเนนิการเก็บตัวอย่างชวีวัตถขุองทีมผูว้ิจัย ทมีผู้วิจยัที่เข้ารว่มกับธนาคารชีววัตถุจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
เก็บและดูแลรักษาตวัอย่างชีววัตถุตั้งแต่ปีที ่3 เป็นตน้ไปโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายจริงตามจ านวนตัวอย่างชีววัตถุ  

 
7.  ระยะเวลาการด าเนนิการและก าหนดการรายงานผลการด าเนินการ 
   คณะกรรมการบริหารจดัการธนาคารชวีวัตถุได้วางแผนที่จะด าเนินการโครงการอย่างตอ่เนือ่งโดยคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคาร

ชีววัตถจุะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทกุ 1 ปี 
 


