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สวทช. ร่วมจัดประชุมถกความท้าทายจริยธรรมต่อเทคโนโลยีจีโนม
ในงานประชุมด้านจริยธรรมระดับโลก
(5 ก.ค. 62) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ - กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ยูเนสโก จัดการประชุม
เชิ ง วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
( Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development) โ ด ย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับผิดชอบในการจัดประชุมหัวข้อเรื่อง “ความ
ท้าทายด้านจริยธรรมและสังคมต่อเทคโนโลยีจีโนม (Ethical and Societal Challenges toward Genome
Technology)” ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่ างประเทศ ได้แก่ สเปน และสหรัฐอเมริกา ร่วมให้
ความรู้และเสวนาในประเด็นการจัดการเชิงจริยธรรมและกฎหมายของเทคโนโลยีจีโนมในบริบทโลก โดยมี ศ.
นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อานวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา ร่วมรับฟังและให้
เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
โดยช่วงแรกของการประชุมเชิงวิชาการในเรื่องความท้าทายด้านจริยธรรมและสังคมต่อเทคโนโลยีจีโนม
ดร.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฐานะผู้ดาเนิน
รายการ ได้เชิญวิทยากรจากประเทศสเปน Prof. Carlos Maria Romeo Casabona, Professor of Criminal
Law; Director, Chair in Law and the Human Genome, University of the Basque Country ให้ความรู้ใน
เรื่อง การปรับแก้จีโนม (Genome editing) ในมนุษย์ช่วงแรก ซึ่งนาไปสู่การดีเบตในเวทีระดับโลกและการกากับ
ดู แ ลเพื่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบ จากนั้ น เป็ น วิ ท ยากรจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า Prof. Jonathan D. Moreno,
Member of the IBC, Professor of Medical Ethics and Health Policy, of History and Sociology of
Science, and of Philosophy, University of Pennsylvania ให้ความรู้ในเรื่อง ชีวจริยธรรมจะตอบสนองต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ได้อย่างไร
ขณะที่วิทยากรจากประเทศไทย ดร.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงการ
สาธารณสุข ให้ความรู้ในเรื่อง ผลรายงาน การวิจัยนโยบายและแนวทางพัฒนาสาหรับการทดสอบทางพันธุกรรมใน
ประเทศไทย พร้อมระบุในปัจจุบั นยังไม่มีกฎหมายที่รองรับในเรื่องพันธุกรรมโดยตรง จาต้องใช้กฎหมายของ
หน่วยงานอื่น ๆ มากากับแทน เช่น อย. สคบ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่น่า
กังวลในส่วนของผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการโฆษณาที่เกินจริง ซึ่งต้องหาแนวทางในการกากับดูแล
ต่ อ ไป และวิ ท ยากรอี ก ท่ า น ดร.ประสิ ท ธิ์ เผ่ า ทองค า สาขาวิ ช าเวชพั น ธุ ศ าสตร์ แ ละจี โ นมิ ก ส์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่อง จริยธรรมและกฎระเบียบของเทคโนโลยีจีโนม และความท้าทายในการสร้างบรรทัด
ฐานในประเทศกาลังพัฒนา
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และช่วงท้าย วิทยากรแต่ละท่านได้ร่วมกันเสวนาประเด็นเรื่อง การจัดการเชิงจริยธรรมและกฎหมาย
ของเทคโนโลยีจีโนมในบริบทโลก (Ethical and Legal Management of Genome Technology in the
Global Context) ซึ่งมีหลายความเห็นที่น่าสนใจ อย่าง ดร.ประสิทธิ์ เผ่าทองคา มองว่า เทคโนโลยีจีโนมใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะสิ้นสุดหรือไปได้ไกลแค่ไหนเพียงใด แต่การกากับดูแลจาเป็นต้องมี รวมถึง
การวิจัยในเรื่องเทคโนโลยีจีโนมก็ต้องมีควบคู่กันไปด้วย ขณะที่วิทยาการต่างชาติมองว่า การจัดการเชิงจริยธรรม
และกฎหมายของเทคโนโลยีจีโนม จาเป็นต้องร่วมมือกันทั่วโลก ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผู้ดาเนินการเสวนา ได้
กล่าวสรุปทิ้งท้ายถึงแนวทางการจัดการเชิงจริยธรรมและกฎหมายของเทคโนโลยีจีโนม ใน 5 ประเด็นว่า ควรต้อง
เร็ว คานึงถึงสมดุลระหว่างความหวังและความกลัว (Hope & Fear) และควรเริ่มจัดการและดาเนินการให้ เป็น
รูปธรรม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ Global ต้องคานึงถึงระดับ Local ด้วย ตลอดจนควรเป็นความ
ร่วมมือกันในระดับประเทศและระดับโลก

