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Research Protocol
1. ชื1 อโครงการ (Proposal Title)
(ภาษาไทย)
ผลของการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCตอบสนองต่ อยาต้ านไวรั สกั บการ
เปลีC ยนแปลงของระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเพิC มพั งผื ดในตั บ
(ภาษาอั งกฤษ) Correction of Vitamin D Deficiency in Chronic Hepatitis C Patients who Had Sustained Virologic
Response After Direct-acting Agent Therapy: Effect on Serum Hepatic Fibrogenesis Markers
2. ชื1 อคณะผู้ วิ จัย (Investigators)
ผู้ วิ จัยหลั ก ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิ ยะวั ฒน์ โกมลมิ ศร์
ผู้ วิ จัยร่ วม นายแพทย์ ศุ ภพั ชญ ศรี ภูษณาพรรณ
สั งกั ด หน่ วยโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ ภาควิ ชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
ตึ กภู มิสิ ริมังคลานุ สรณ์ เลขทีC UVWX ถนน พระรามทีC Z แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น กรุ งเทพมหานคร U[XX[ โทร. []-]_`-Z]`_
3. ความสํ าคั ญ และที1 มาของปั ญหาการวิ จัย (Background and rationale)
การติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี เป็ นสาเหตุ ทีCสํ าคั ญชนิ ดหนึC งทีC ทํ าให้ เกิ ดภาวะโรคตั บเรื aอรั ง นํ าไปสู่ การเกิ ดภาวะตั บแข็ ง
และมะเร็ งตั บได้ ในทีC สุ ด(1, 2) ซึC งเมืC อการติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี ดําเนิ นสู่ ภาวะเรื aอรั งก็ จะกระตุ้ นการเกิ ดพั งผื ดในตั บเพิC มมากขึ aน
กลไกประการหนึC งเกิ ดจากเซลล์ ในระบบภู มิคุ้ มกั นมี การสร้ างและหลัC งไซโตไคน์ หลายชนิ ดไปกระตุ้ นการทํ างานของ hepatic
stellate cells (HSCs) ซึC งเป็ นเซลล์ หลั กในการสร้ างพั งผื ดภายในตั บ โดยเมืC อ HSCs ถู กกระตุ้ น จะทํ าให้ มี การหลัC งไซโตไคน์ และ
เอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวข้ องกั บการสร้ างพั งผื ดทีC เพิC มขึ aน เช่ น transforming growth factor (TGF-β) , tissue inhibitor of matrix
metalloproteinases (TIMP) และมี การลดลงของเอ็ นไซม์ ทีC ยั บยั aงการสร้ างพั งผื ด ได้ แก่ matrix metalloproteinases (MMPs)
ทํ าให้ เกิ ดกระบวนการสร้ างพั งผื ดอย่ างต่ อเนืC องและมี การสะสมของ extracellular matrix proteins ในปริ มาณทีC มากขึ aนภายใน
ตั บ(3) ถ้ ากระบวนการดั งกล่ าวยั งดํ าเนิ นต่ อไปก็ จะส่ งผลให้ เกิ ดภาวะตั บแข็ งได้ ในทีC สุ ด
วิ ตามิ นดี แต่ เดิ มนั aนมี ความเข้ าใจว่ า เป็ นสารทีC มี หน้ าทีC สํ าคั ญในการควบคุ มการทํ างานของกระดู กและระดั บ
แคลเซี ยมในร่ างกาย แต่ ในปั จจุ บันพบว่ า นอกเหนื อจากหน้ าทีC สํ าคั ญดั งกล่ าวแล้ ว วิ ตามิ นดี ยั งมี ผลต่ อการควบคุ มและการ
ปรั บเปลีC ยนการทํ างานของระบบภู มิคุ้ มกั นทั aงชนิ ดไม่ เฉพาะเจาะจง และ แบบเฉพาะเจาะจง (innate and adaptive immunity)
ร่ วมด้ วย โดยกลไกของวิ ตามิ นดี ทีC มี ต่ อระบบภู มิคุ้ มกั นจะเกีC ยวข้ องกั บการควบคุ มความสมดุ ลในการสร้ างไซโตไคน์ ของที และบี
เซลล์ (4)
จากการศึ กษาทีC ผ่ านมาพบว่ า ระดั บวิ ตามิ นดี ทีC ลดลงในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งสั มพั นธ์ กั บการทํ างานของ
ตั บทีC ลดลงและมี ความรุ นแรงของโรคทีC มากขึ aน(5-7) การได้ รั บวิ ตามิ นดี สามารถลดการสร้ างไซโตไคน์ ทีC เกีC ยวข้ องกั บกระบวนการ
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อั กเสบลงได้ ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี และการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มร่ วมกั บการรั กษามาตรฐานในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี พบว่ า
สามารถเพิC มโอกาสการหายของโรค [sustained virological response (SVR)] ได้ อย่ างชั ดเจน(8, 9) และจากการศึ กษาล่ าสุ ด
พบว่ าการให้ วิ ตามิ นดี มี ผลลดการแบ่ งตั วของ HSCs และลดการสร้ างพั งผื ดภายในตั บจากการศึ กษาในห้ องปฏิ บั ติการ(10, 11)
นอกจากนี aจากการศึ กษาเบื aองต้ นทางกลุ่ มวิ จัยพบว่ าการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี สามารถ
ลดระดั บของ TGF-β1 และ TIMP-1 ได้ รวมทั aงมี การเพิC มระดั บของเอ็ นไซม์ MMP-2 และ MMP-9 อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ซึC ง
บ่ งชี aว่าการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี มี ผลช่ วยลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บ(12) นั บว่ าเป็ นหลั กฐานแรกทีC แสดงให้ เห็ นบทบาท
ของวิ ตามิ นดี ในการลดพั งผื ดในตั บในมนุ ษย์
หลั กฐานในปั จจุ บันเชืC อว่ าวิ ตามิ นดี สามารถลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ได้ โดยอาศั ย 3
กลไกหลั กร่ วมกั น ได้ แก่
1. ยั บยั aงการแบ่ งตั วของไวรั สตั บอั กเสบซี
2. ลดภาวะการอั กเสบภายในเนื aอตั บ
3. ลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บโดยตรง
อย่ างไรก็ ตามปั จจุ บันยั งไม่ มี ข้ อมู ลหรื อการศึ กษาใดทีC สามารถอธิ บายกลไก ความสั มพั นธ์ และบทบาทของวิ ตามิ นดี
ต่ อการสร้ างพั งผื ดในตั บได้ อย่ างชั ดเจน
ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั ส [Direct acting agent (DAA)] ผู้ ป่ วยกลุ่ มนี aจะมี
ลดลงของการเกิ ดพั งผื ดในตั บ นอกจากนี aกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บจะไม่ ถู กรบกวนจากการแบ่ งตั วของไวรั สตั บอั กเสบซี
และการอั กเสบของเนื aอตั บอี กต่ อไป ผู้ วิ จัยจึ งตั aงสมมุ ติฐานว่ าหากเราทํ าการศึ กษาการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยกลุ่ มนี a
น่ าจะยั งสามารถช่ วยลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดและช่ วยส่ งเสริ มทํ าให้ ภาวะพั งผื ดในตั บลดลงได้ ดั งนั aนการแก้ ไขภาวะขาด
วิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วย DAA จะทํ าให้ เกิ ดการเปลีC ยนแปลงของระดั บ TGF-β1, TIMPs
MMPs และ P3NP.
4. ทบทวนวรรณกรรมที1 เกี1 ยวข้ อง (Review of related literatures)
การติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี เป็ นสาเหตุ ทีCสํ าคั ญชนิ ดหนึC งทีC ทํ าให้ เกิ ดภาวะโรคตั บอั กเสบเรื aอรั ง นํ าไปสู่ การเกิ ดภาวะ
ตั บแข็ งและมะเร็ งตั บ ในระยะแรกของการติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเฉี ยบพลั บ ระบบภู มิคุ้ มกั นชนิ ดโดยกํ าเนิ ด (innate
immune responses) จะเข้ ามาทํ าหน้ าทีC ในการกํ าจั ดเชื aอ แต่ เมืC อใดก็ ตามทีC ร่ างกายไม่ สามารถกํ าจั ดเชื aอได้ สํ าเร็ จในระยะ
เฉี ยบพลั นจะทํ าให้ ร่ างกายจะมี การตอบสนองโดยการปรั บระบบภู มิคุ้ มกั นซึC งเกีC ยวข้ องกั บการกระตุ้ นบี และที เซลล์ (adaptive
immune responses: B and T cells) เกิ ดภาวะตั บอั กเสบเรื aอรั งตามมา ในระยะการติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี เรื aอรั งการ
ตอบสนองต่ อระบบภู มิคุ้ มกั นดั งกล่ าวจะมี การสร้ างและการหลัC งไซโตไคน์ (cytokines) โดยเฉพาะที เซลล์ ลิ มโฟซั ยท์ ชนิ ดซี ดี 8
(CD 8, cytotoxic T cells) มี ผลให้ เกิ ดการกระตุ้ นขบวนการการอั กเสบอย่ างต่ อเนืC องส่ งผลโดยตรงต่ อตั บทํ าให้ เกิ ดการทํ าลาย
ตั บ(13) และเกิ ดตั บอั กเสบเรื aอรั งได้ ในทีC สุ ด
การเกิ ดพั งผื ดในตั บ (liver fibrosis) เกิ ดจากมี การสะสมของ extracellular matrix proteins ในปริ มาณทีC มากขึ aน เป็ น
ผลจากความไม่ สมดุ ลกั นระหว่ างการสร้ างพั งผื ดทีC เพิC มขึ aนกั บการย่ อยสลายพั งผื ดทีC ลดลงภายในตั บ โดยภาวะใดๆก็ ตามทีC ทํ า
ให้ เกิ ดการอั กเสบภายในตั บแบบเรื aอรั งและต่ อเนืC อง เช่ น การดืC มสุ รา การได้ รั บยาหรื อสารพิ ษทีC มี ผลต่ อตั บ การติ ดเชื aอไวรั สตั บ
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อั กเสบชนิ ดบี หรื อซี ชนิ ดเรื aอรั ง ปั จจั ยดั งกล่ าวข้ างต้ นทํ าให้ มี การกระตุ้ นระบบภู มิคุ้ มกั นชนิ ดที เซลล์ ลิ มโฟซั ยท์ ให้ มี การสร้ างและ
หลัC งไซโตไคน์ หลายชนิ ดไปกระตุ้ นการทํ างานของ hepatic stellate cells (HSCs)(3, 14) ซึC งเป็ นเซลล์ เริC มต้ นทีC ทํ าให้ มี การกระตุ้ น
การสร้ างพั งผื ดภายในตั บทีC มากขึ aน โดยเมืC อ HSCs ถู กกระตุ้ น จะทํ าให้ มี การหลัC งไซโตไคน์ ทีC เกีC ยวข้ องกั บการสร้ างพั งผื ดทีC
เพิC มขึ aน (fibrogenic cytokines) เช่ น TGF-β , platelet derived growth factor (PDGF) , connective tissue growth factor
(CTGF) ซึC งตั วทีC สํ าคั ญคื อ TGF-β1
TGF-β เป็ นไซโตไคน์ ทีC ถู กสร้ างขึ aนได้ จากหลายภาวะและหลายกลุ่ มโรค(15) โดยการศึ กษาทีC เกีC ยวข้ องกั บโรคตั บพบว่ า
TGF-β สั มพั นธ์ กั บการสร้ างและการสะสมของพั งผื ดและคอลลาเจน (collagen) ภายในตั บและถู กสร้ างโดย HSCs เป็ นส่ วน
ใหญ่ โดยมี การศึ กษาในสั ตว์ ทดลองทีC ใช้ สารเคมี (CCI4) กระตุ้ นให้ เกิ ดพั งผื ดในตั บพบว่ าการสะสมของคอลลาเจนทีC เพิC มขึ aน
ภายในตั บสั มพั นธ์ กั บการตรวจพบ TGF- β ในเนื aอเยืC อตั บ (TGF- β expression)(16) และระดั บ TGF-β1 ในเนื aอเยืC อตั บของ
ผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งก็ มีความสั มพั นธ์ กั บระดั บ TGF-β1 ในเลื อดโดยมี ค่ าความสั มพั นธ์ (r) เท่ ากั บ 0.83 นอกจากนี a
ระดั บของ TGF-β1 ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งยั งสั มพั นธ์ กั บระดั บความรุ นแรงของพั งผื ดในตั บ(degree of fibrosis)
อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p < 0.01)(16, 17) และมี ค่ าความสั มพั นธ์ (r) เท่ ากั บ 0.495 (18) มี การศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดั บ TGF-β1
ก่ อนและหลั งการได้ รั บการรั กษาด้ วย Interferon-α พบว่ าระดั บ TGF-β1 ลดลงอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ หลั งได้ รั บการรั กษา
ด้ วยยาดั งกล่ าวและยั งพบว่ าระดั บของพั งผื ดในตั บก็ ลดลงอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ด้ วยเช่ นเดี ยวกั น(17) จากข้ อมู ลทีC ผ่ านมาใน
ปั จจุ บันจึ งได้ เริC มมี การนํ าตั ววั ดพั งผื ดของตั บในซี รัCม โดยเฉพาะ TGF-β1 มาใช้ ช่ วยในการวิ นิจฉั ยระยะของพั งผื ดตั บ (Stage of
fibrosis) เพิC มมากขึ aน(19, 20) และระดั บทีC มากกว่ า 115 ng/ml จะมี ความเสีC ยงสู งต่ ออั ตราการเกิ ดพั งผื ดตั บทีC เพิC มขึ aนอย่ างรวดเร็ ว
(rapid progression) (16)
วิ ตามิ นดี มี หน้ าทีC สํ าคั ญในการควบคุ มการทํ างานของแคลเซี ยมและกระดู ก แต่ ในปั จจุ บันมี ข้ อมู ลของวิ ตามิ นดี ทีC เพิC ม
มากขึ aนนอกเหนื อจากการควบคุ มการทํ างานของโครงร่ างและกระดู ก เช่ น การควบคุ มและการปรั บเปลีC ยนการทํ างานของ
ระบบภู มิคุ้ มกั นทั aงชนิ ด innate และ adaptive (immunomodulation) โดยกลไกของวิ ตามิ นดี ทีC มี ต่ อระบบภู มิคุ้ มกั นจะเกีC ยวข้ อง
กั บการควบคุ มสมดุ ลในการสร้ างไซโตไคน์ ของที และบี เซลล์ โดยพบว่ าวิ ตามิ นดี จะยั บยั aงการทํ างานของ antigen presenting
cells จากการยั บยั aงการหลัC ง interleukine ] (IL]) ส่ งผลให้ มี การเพิC มจํ านวนของ T helper ] มากขึ aนและลดจํ านวนของ T
helper U ลง นอกจากนี aวิตามิ นดี ยั งมี ผลต่ อการยั บยั aงการหลัC งไซโตไคน์ จาก T helper U (IL ], IFN-ɤ) และกระตุ้ นการหลัC งไซโต
ไคน์ จาก T helper ] มากขึ aน การทีC วิ ตามิ นดี สามารถยั บยั aงการสร้ างและลดการหลัC งไซโตไคน์ จาก T helper U ลงได้ จะทํ าให้ ลด
การสร้ าง cytotoxic T cells และช่ วยปกป้ องเซลล์ หรื ออวั ยวะเป้ าหมายไม่ ให้ ถู กทํ าลายลงได้ (Z)
การขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยทีC เป็ นโรคตั บเรื aอรั งส่ วนหนึC งอธิ บายได้ จากการทีC ตั บสู ญเสี ยความสามารถในการสั งเคราะห์
วิ ตามิ นดี จากการทํ างานของตั บทีC ลดลง แต่ ในบางการศึ กษากลั บพบว่ าระดั บของวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยโรคตั บเรื aอรั งระยะสุ ดท้ ายยั ง
อยู่ ในเกณฑ์ ปกติ (]U) ดั งนั aนจึ งเชืC อว่ ายั งมี ปั จจั ยอืC นๆทีC อาจมี ผลต่ อการขาดวิ ตามิ นดี ได้ เช่ นกั น เช่ น การได้ รั บแสงแดดทีC ไม่
เพี ยงพอ การขาดสารอาหาร (malnutrition) หรื ออาจจะเป็ นผลของไวรั สตั บอั กเสบซี ต่อการทํ างานของวิ ตามิ นดี (]])
ผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี พบอุ บัติการณ์ การขาดวิ ตามิ นดี ทีC รุ นแรง []_(OH)DX < U[ ng/mL] เพิC มสู งขึ aนทั aงในผู้ ป่ วยทีC มี
ระดั บพั งผื ดในตั บทีC รุ นแรง (Metavir score ≥ F] )และในผู้ ป่ วยทีC ไม่ มี พั งผื ดในตั บหรื อมี ในระดั บทีC น้ อยมาก (Metavir score F[FU) เมืC อเปรี ยบเที ยบกั บคนปกติ (healthy subjects ) อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (]]) ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี เรื aอรั งทีC มี ระดั บ
พั งผื ดอยู่ เพี ยงแค่ ในระยะเริC มต้ น (F[-F]) และมี ระดั บวิ ตามิ นดี ทีC ลดลง ยั งสั มพั นธ์ กั บอั ตราการเกิ ดพั งผื ดตั บทีC เร็ วเพิC มขึ aน (rapid
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fibrosis progression)เมืC อเปรี ยบเที ยบกั บผู้ ป่ วยทีC มี ระดั บวิ ตามิ นดี ทีC ปกติ จะมี อั ตราการเกิ ดพั งผื ดตั บทีC ช้ ากว่ า(]X) ผู้ ป่ วยทีC มี การ
ขาดวิ ตามิ นดี ทีC รุ นแรงมี อั ตราการหายจากโรคไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั ง (SVR) น้ อยกว่ าผู้ ป่ วยทีC มี การขาดวิ ตามิ นดี ทีC ไม่ รุ นแรง
(ร้ อยละ _[ และ VU ตามลํ าดั บ) เช่ นเดี ยวกั น (]]) ระดั บของวิ ตามิ นดี ทีC ลดลงในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี เรื aอรั งชนิ ดทีC U สั มพั นธ์ กั บ
ระยะของการเกิ ดพั งผื ดในตั บทีC สู งขึ aน (stage of fibrosis) และยั งสั มพั นธ์ กั บการเพิC มขึ aนของการอั กเสบภายในตั บอย่ างมี
นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (W, V)
และจากการศึ กษาทีC ผ่ านมาผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มต่ อไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งพบว่ า วิ ตามิ นดี สามารถ
ยั บยั aงการแบ่ งตั วของไวรั สตั บอั กเสบซี ได้ ในห้ องทดลอง (in vitro)(]_) การได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มร่ วมกั บการรั กษามาตรฐานใน
ผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี สามารถเพิC มอั ตราการหายจากโรค (SVR) ได้ (£, ]`) การให้ วิ ตามิ นดี มี ผลลดการแบ่ งตั วของ HSCs และลด
การสร้ างพั งผื ดภายในเนื aอเยืC อตั บในห้ องปฏิ บั ติการทดลอง(U[, UU) โดยกลไกเชืC อว่ าการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มสามารถลดการสร้ าง
ไซโตไคน์ ทีC เกีC ยวข้ องกั บขบวนการอั กเสบลงได้ ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี (]W)
นอกจากนี aจากการศึ กษาเบื aองต้ นทางกลุ่ มวิ จัยพบว่ าการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี สามารถ
ลดระดั บของ TGF-β1 และ TIMP-1 รวมทั aงมี การเพิC มระดั บของเอ็ นไซม์ MMP-2 และ MMP-9 อย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ซึC งบ่ งชี a
ว่ าการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี มี ผลช่ วยลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บ(12)
จากข้ อมู ลทีC กล่ าวมาข้ างต้ นเชืC อว่ าวิ ตามิ นดี สามารถลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ได้ โดย
อาศั ย 3 กลไกหลั กร่ วมกั น ได้ แก่ การยั บยั aงการแบ่ งตั วของไวรั สตั บอั กเสบซี , การลดภาวะการอั กเสบภายในเนื aอตั บและการลด
กระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บโดยตรง
อย่ างไรก็ ตามปั จจุ บันยั งไม่ มี หลั กฐานหรื อการศึ กษาใดทีC สามารถอธิ บายกลไกและ
บทบาทของวิ ตามิ นดี ต่ อการสร้ างพั งผื ดในตั บได้ อย่ างชั ดเจน
ดั งนั aน จึ งเป็ นทีC น่ าสนใจเป็ นอย่ างยิC งว่ า หากเราทํ าการศึ กษาในกลุ่ มผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษา
ด้ วยยาต้ านไวรั ส นัC นคื อกระบวนการสร้ างพั งผื ดในตั บจะไม่ ถู กกระทบจากการแบ่ งตั วของไวรั สตั บอั กเสบซี และการอั กเสบของ
เนื aอตั บ การแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี จะยั งมี ผลช่ วยลดกระบวนการสร้ างพั งผื ดได้ หรื อไม่ จึ งเป็ นทีC มาของการศึ กษางานวิ จัยนี aทีC
ต้ องการทราบถึ งผลของการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการั กษาต่ อการเปลีC ยนแปลง
ของระดั บตั ววั ดพั งผื ดของตั บในซี รัCม
5. วั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย (Objective)
วั ตถุ ประสงค์ (หลั ก) เพืC อประเมิ นผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วย DAA
ทีC มี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี ต่ อการเปลีC ยนแปลงของระดั บ TGF-βU เมืC อรั บประทานต่ อเนืC อง ` สั ปดาห์ เปรี ยบเที ยบกั บกลุ่ มควบคุ ม
วั ตถุ ประสงค์ (รอง) เพืC อประเมิ นผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วย DAA ทีC
มี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี ต่ อการเปลีC ยนแปลงของระดั บ TIMP-U, MMP-9 และ P3NP เมืC อรั บประทานต่ อเนืC อง ` สั ปดาห์ เปรี ยบเที ยบ
กั บกลุ่ มควบคุ ม
6. คํ าถามของการวิ จัย/สมมติ ฐาน (Hypothesis)
คํ าถามหลั ก การให้ วิ ตามิ นดี เสริ มในระยะ ` สั ปดาห์ แก่ ผ้ ู ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วย DAA ทีC มี ภาวะ
ขาดวิ ตามิ นดี จะมี ผลต่ อการเปลีC ยนแปลงของระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเพิC มพั งผื ดในตั บในซี รัCมหรื อไม่
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7. คํ าสํ าคั ญ (Key words)
TGF-β1
•
•

Vitamin D Supplement

•

Chronic Hepatitis C

•

Liver fibrosis

8. รู ปแบบการวิ จัย (Research design)
การศึ กษาแบบสุ่ มและปกปิ ดสองทางเปรี ยบเที ยบกั บยาหลอก (Randomized double-blind placebo controlled trial)
9. ระเบี ยบวิ ธีการวิ จัย (Research methodology)
ประชากรเป้ าหมาย คื อ ผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจากการรั กษาด้ วย DAA และมี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี ทีC มารั บการรั กษา
ทีC โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
กฎเกณฑ์ ในการคั ดเลื อกเข้ ามาศึ กษา (Inclusion criteria) คื อ คนไข้ ในคลิ นิกโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ
โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ทีC
1. ผู้ ป่ วยทีC ได้ รั บการวิ นิจฉั ยเป็ นไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCมี SVR ภายหลั งการรั กษาด้ วย DAA ภายในระยะเวลา 1 ปี
2. อายุ มากกว่ า 18 ปี
3. ระดั บ 25-OH vitamin D < 30 ng/ml
4. มี พั งผื ดในตั บวั ดโดยมี หลั กฐานจาก
4.1. Fibroscan โดยมี ค่ า transient elastogram > 7.1 kPa
4.2. Magnetic resonance elastography (MRE)
4.3. Ultrasound elastography
กฎเกณฑ์ ในการคั ดเลื อกออกจากการศึ กษา (Exclusion criteria) คื อ
1. ผู้ ป่ วยติ ดเชื aอเอชไอวี ผู้ ป่ วยโรคออโตอิ มมู น ผู้ ป่ วยทีC ได้ รั บการวิ นิจฉั ยว่ าเป็ นโรคหอบหื ดเรื aอรั งหรื อโรคปอดอุ ดกั aน
ทางเดิ นหายใจ (Asthma or chronic obstructive pulmonary disease) และผู้ ป่ วยโรคมะเร็ งทุ กชนิ ด
2. ผู้ ป่ วยทีC ได้ รั บการวิ นิจฉั ยเป็ นโรคตั บอั กเสบเรื aอรั งหรื อตั บแข็ งจากสาเหตุ อืCน เช่ น การติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบบี
(chronic viral hepatitis B), autoimmune hepatitis, nonalcoholic fatty liver disease (วิ นิจฉั ยจากอั ลตราซาวด์ ), alcoholic
liver disease (ปริ มาณสุ ราทีC ดืC มมากกว่ า 60 กรั มต่ อวั นเป็ นระยะเวลามากกว่ าหรื อเท่ ากั บ 10 ปี )
3. ผู้ ป่ วยทีC กํ าลั งตั aงครรภ์ และ/หรื อให้ นมบุ ตร
4. ผู้ ป่ วยทีC กํ าลั งเจ็ บป่ วยติ ดเชื aอไวรั สหรื อแบคที เรี ย (active viral or bacterial infection)
5. ผู้ ป่ วยทีC เคยได้ รั บสเตี ยร์ รอยด์ หรื อยากดภู มิคุ้ มกั นมาก่ อนในช่ วง 6 เดื อนก่ อนการคั ดเลื อกเข้ าการศึ กษา
6. ผู้ ป่ วยทีC เคยได้ รั บการรั กษาด้ วย interferon มาก่ อนในช่ วง 12 เดื อนก่ อนการคั ดเลื อกเข้ าการศึ กษา
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7. ผู้ ป่ วยทีC ยั งดืC มสุ รามากกว่ า 20 กรั มต่ อวั นในช่ วง 6 เดื อนทีC ผ่ านมาก่ อนการคั ดเลื อกเข้ าการศึ กษา
8. ผู้ ป่ วยโรคไตวายเรื aอรั งทีC อั ตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate: GFR) น้ อยกว่ าหรื อเท่ ากั บ
มิ ลลิ ลิตร ต่ อนาที
9. ผู้ ป่ วยทีC กํ าลั งได้ รั บวิ ตามิ นดี

60

ขั Œนตอนในการดํ าเนิ นการวิ จัย
1. ชี aแจงวั ตถุ ประสงค์ ขั aนตอนการวิ จัย ประโยชน์ ทีC ผู้ ป่ วยจะได้ รั บ รวมถึ งผลข้ างเคี ยงทีC อาจเกิ ดขึ aน โดยการ
อธิ บายรายละเอี ยดกั บผู้ ป่ วยทุ กขั aนตอนตั aงแต่ วัตถุ ประสงค์ ขั aนตอนการวิ จัย ประโยชน์ ทีC ผู้ ป่ วยจะได้ รั บ รวมถึ งผลข้ างเคี ยงทีC อาจ
เกิ ดขึ aนได้ แก่ ผ้ ู ป่ วยทุ กรายด้ วยตั วผู้ วิ จัยเองทุ กคน และได้ ขอความยิ นยอมจากผู้ ป่ วยเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรทุ กครั aงก่ อนเริC มทํ า
งานวิ จัย
2. ซั กประวั ติ ตรวจร่ างกายตามแบบบั นทึ กข้ อมู ล และเก็ บข้ อมู ลตามแบบสอบถาม
3. วั ดระดั บ serum 25-OH Vitamin D, TGF-β1, TIMP-1, MMP-9 และ P3NP ทีC เริC มต้ นก่ อนการได้ รั บวิ ตามิ นดี หรื อยา
หลอก โดยอาสาสมั ครทีC จะเข้ าเกณฑ์ การวิ นิจฉั ยภาวะขาดวิ ตามิ นดี คื อต้ องมี ระดั บ 25-OH vitamin D น้ อยกว่ า 30 นาโนกรั ม
ต่ อซี ซี
4. แบ่ งผู้ ป่ วยเป็ นสองกลุ่ ม โดยเทคนิ ค stratification block randomization กลุ่ มหนึC งได้ รั บวิ ตามิ นดี ตามระดั บ serum
25-OH vitamin D อี กกลุ่ มได้ รั บยาหลอกซึC งลั กษณะทางกายภาพและรู ปลั กษณ์ ของยาจะมี ลั กษณะเหมื อนกั นและมี ส่ วนผสม
เหมื อนกั นยกเว้ นตั วยาวิ ตามิ นดี เป็ นระยะเวลา 6 สั ปดาห์
5. วั ดระดั บ serum 25-OH Vitamin D, TGF-β1, TIMP-1, MMP-9 และ P3NP ทีC 6 สั ปดาห์ หลั งการได้ รั บวิ ตามิ นดี หรื อ
ยาหลอก
6. วั ดผลโดยใช้ แบบบั นทึ กข้ อมู ลและตรวจ TGF-β1, TIMP-1, MMP-9 และ P3NP ด้ วยวิ ธี quantitative analysis
(ELISA), ระดั บ 25-OH vitamin D และทํ าการวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ
7. ผู้ ป่ วยในกลุ่ มควบคุ มทุ กรายเมืC อเสร็ จสิ aนงานวิ จัยแล้ วจะได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มทุ กรายเพืC อให้ ผู้ ป่ วยทุ กรายทีC ได้ รั บเข้ า
ร่ วมงานวิ จัยได้ ประโยชน์ และไม่ เสี ยโอกาสจากการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ ม
8. ขนาดของวิ ตามิ นดี ทีC ผู้ ป่ วยในกลุ่ มควบคุ มทุ กรายจะได้ เสริ มจะขึ aนกั บระดั บความรุ นแรงทีC ขาดของระดั บ 25-OH
vitamin D (ดั งตารางทีC 1) โดยระยะเวลาทีC จะได้ รั บทั aงสิ aนคื อ 6 สั ปดาห์ ส่ วนในกลุ่ มอาสาสมั ครทีC ได้ รั บการตรวจพบระดั บ 25OH vitamin D มากกว่ า 30 นาโนกรั มต่ อซี ซี จะถื อว่ าไม่ มี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี และไม่ ได้ อยู่ ในเกณฑ์ คั ดเข้ าการศึ กษา ดั งนั aนจึ ง
ไม่ มี ความจํ าเป็ นในการให้ วิ ตามิ นดี เสริ ม
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Diagnosis

Vitamin D level
(ng /mL)

Replacement
Total dose (IU/week)

Ergocalciferol (D2)
20,000 IU/ tab

Duration

Optimal

>30

-

-

-

Mild deficiency
(insufficiency)

20–30

60,000

2 tabs Monday
and 1 tab Friday

6 weeks

Moderate
deficiency

10–20

80,000

2 tabs Monday
and 2 tab Friday

6 weeks

Severe deficiency

<10

100,000

3 tabs Monday
and 2 tabs Friday

6 weeks

ตารางที1 • Protocol สํ าหรั บการให้ วิ ตามิ นดี ในระดั บค่ าวิ ตามิ นที1 แตกต่ างกั น
การเก็ บตั วอย่ างเลื อดเพื1 อส่ งตรวจ TGF-β•, TIMP-•, MMP-’, P3NP
1. เก็ บตั วอย่ างเลื อดใส่ clotted tube และตั aงทิ aงไว้ 30 นาที ทีC อุ ณหภู มิห้ อง
2. นํ าตั วอย่ างเลื อดมาปัC น 15 นาที
3. เก็ บแยกซี รัCมไว้ ทีC อุ ณหภู มิ ≤ - 70 °c
4. ตรวจวั ดระดั บของ TGF-β1, TIMP-1, MMP-9 และ P3NP ด้ วยวิ ธี ELISA (R&D Systems) โดยวิ ธีทีCใช้ ตรวจมี ค่ า
สั มประสิ ทธิ« ของความแปรปรวนภายในชุ ดทดสอบ (Intra assay) ร้ อยละ 1.9 - 2.9 และมี ค่ าสั มประสิ ทธิ« ของความ
แปรปรวนระหว่ างชุ ดทดสอบ (Inter assay) ร้ อยละ 6.4-9.3 และมี ค่ าเฉลีC ยความไว (ค่ าเฉลีC ยทีC น้ อยทีC สุ ดทีC ตรวจได้ )
เท่ ากั บ 4.61 พิ โคกรั มต่ อมิ ลลิ ลิตร
การเก็ บตั วอย่ างเลื อดเพื1 อส่ งตรวจระดั บ ”•-OH vitamin D
1. เก็ บตั วอย่ างเลื อดใส่ clotted tube
2. ส่ งตรวจทางห้ องปฏิ บั ติการโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ด้ วยวิ ธี Immunochemiluminescence
ขนาดตั วอย่ าง (Sample size determination)
N/group

=

จากการศึ กษาของ Komolmit P. และคณะ(12) กํ าหนดค่ า α = 0.05, β = 0.05
จะได้ ค่ า N ต่ อกลุ่ ม โดยคํ านวณอ้ างอิ งจาก serum hepatic fibrogenesis markers ได้ แก่ TGF-β1
N ทั aงหมด = 29 คน ในแต่ ละกลุ่ ม
กํ าหนด drop out อั ตราร้ อยละ 10 ดั งนั aนจึ งเพิC มตั วอย่ างทั aงหมดเป็ น N = ̴ 32 คนต่ อกลุ่ ม
ดั งนั Œ น N เป็ นทั aงหมด เท่ ากั บ 64 คน
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10. การรวบรวมข้ อมู ล (Data collection)
เก็ บข้ อมู ลจากหน่ วยโรคทางเดิ นอาหารและตั บ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
ผู้ เก็ บข้ อมู ลคื อ ผู้ ดํ าเนิ นการวิ จัย และผู้ บั นทึ กข้ อมู ลคื อ ผู้ ดํ าเนิ นการวิ จัย
11. การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล (Data analysis and Statistics)
ข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ วิ ธีการทางสถิ ติ ทีCใช้ ทดสอบสมมุ ติฐานเปรี ยบเที ยบข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ 2 กลุ่ มทีC ไม่ เป็ นอิ สระต่ อกั น
(ก่ อนและหลั งการได้ รั บวิ ตามิ นดี ) ทดสอบโดย paired t-test หรื อ Wilcoxon signed-rank test ตามลั กษณะการกระจายของ
ข้ อมู ลและข้ อมู ล 2 กลุ่ มทีC เป็ นอิ สระต่ อกั น (กลุ่ มทีC ได้ รั บวิ ตามิ นดี กั บกลุ่ มควบคุ ม) ทดสอบโดย unpaired t-test หรื อ MannWhitney U-test ตามลั กษณะการกระจายของข้ อมู ล
ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ วิ ธีการทางสถิ ติ ทีCใช้ วิ เคราะห์ โดย Chi-square test หรื อ Fisher’s exact test ตามความเหมาะสม
12. ข้ อพิ จารณาทางจริ ยธรรม (Ethical consideration)
หลั กความเคารพในบุ คคล (Respect for person) ผู้ วิ จัยจะเก็ บความลั บของอาสาสมั ครโดยไม่ มี identifier ในแบบ
บั นทึ กข้ อมู ลทีC จะระบุ ถึงตั วอาสาสมั คร ผู้ ทีC จะสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลผู้ ป่ วยมี เฉพาะผู้ วิ จัยหลั กเท่ านั aน และอาสาสมั ครทุ กรายจะ
ได้ รั บข้ อมู ลเกีC ยวกั บรายละเอี ยดงานวิ จัย วั ตถุ ประสงค์ ประโยชน์ และผลข้ างเคี ยงทีC เกิ ดขึ aนได้ อย่ างครบถ้ วนและได้ รั บความ
ยิ นยอมจากผู้ ป่ วย
หลั กการให้ ประโยชน์ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดอั นตราย (Beneficial/Non-maleficence) การศึ กษานี aมีประโยชน์ กั บอาสาสมั ครใน
การให้ วิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ทีC ขาดวิ ตามิ นดี และอาจช่ วยส่ งเสริ มการหายจากภาวะพั งผื ดในตั บ ช่ วยสนั บสนุ นและอธิ บายกลไก
การทํ างานของวิ ตามิ นดี ทีC มี ผลในการลดการเกิ ดขบวนการอั กเสบและส่ งผลให้ เกิ ดการสร้ างพั งผื ดในตั บทีC ลดลงได้ อาจได้ รั บ
ความเสีC ยงจากการเจาะเลื อดแต่ จะแก้ ไขด้ วยการให้ เจ้ าหน้ าทีC ผู้ ชํ านาญในการเจาะเลื อดเป็ นผู้ ดํ าเนิ นการเจาะเลื อดให้
หลั กความยุ ติธรรม (Justice) การศึ กษานี aมีเกณฑ์ การคั ดเข้ าและคั ดออกอย่ างชั ดเจน และเป็ นการศึ กษาแบบสุ่ มมี
การกระจายความเสีC ยงและผลประโยชน์ อย่ างเท่ าเที ยมกั นในอาสาสมั ครทุ กราย
13. ผลหรื อประโยชน์ ที1 คาดว่ าจะได้ รั บจากงานวิ จัย (Expected benefit and application)
ทํ าให้ ทราบถึ งความสั มพั นธ์ ของการได้ รั บวิ ตามิ นดี ว่ าจะมี ผลต่ อการเปลีC ยนแปลงของระดั บ TGF-β1 , TIMP-1,
MMP-9 และ P3NP หรื อไม่ ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCหายขาดจาก DAA แล้ ว เพืC อช่ วยสนั บสนุ นและสามารถอธิ บายกลไกการ
ทํ างานของวิ ตามิ นดี ทีC มี ผลในการลดการเกิ ดขบวนการอั กเสบและส่ งผลให้ เกิ ดการสร้ างพั งผื ดในตั บทีC ลดลงได้ อี กทั aงยั งส่ งผล
ต่ อการลดลงของพั งผื ดในตั บหลั งจากการรั กษาจากไวรั สตั บอั กเสบซี เพิC มมากขึ aน
14. อุ ปสรรคที1 อาจเกิ ดขึ Œนและมาตรการแก้ ไข (Obstacles and strategies to solve the problems)
เนืC องจากงานวิ จัยนี aใช้ ผู้ ป่ วยจํ านวนมาก อาจทํ าให้ ไม่ สามารถหาผู้ ป่ วยได้ ตามจํ านวนทีC ต้ องการ และอาจมี ผู้ ป่ วยสู ญ
หายระหว่ างการรั กษา การแก้ ไขคื อต้ องมี การแนะนํ าและประชาสั มพั นธ์ ทีC ดี สร้ างแรงจู งใจให้ กั บผู้ ป่ วย มี การตรวจติ ดตามและ
โทรศั พท์ สอบถามต่ อเนืC อง
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15. ระยะเวลาที1 ใช้ ในการวิ จัยตั Œงแต่ เริ1 มต้ นจนสิ Œนสุ ดโครงการ (Timeline) ระยะเวลา 1 ปี
16. สถานที1 ทํ าวิ จัย (Venue of the Study)
หน่ วยโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ ภาควิ ชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย ตึ กภู มิ
สิ ริมังคลานุ สรณ์ ชั aน ] เลขทีC UVWX ถนน พระรามทีC Z แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น กรุ งเทพมหานคร U[XX[
17. การบริ หารงานวิ จัยและตารางการปฏิ บัติงาน (Tabulation of Research Activities and Timeline)
Activity

2017
8

9

10

2018
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Proposal and IRB
2. Study period
3. Data analysis
4. Conclusion

18. งบประมาณ (Budgets)
รายการ
หมวดค่ าใช้ สอย
1. ค่ าตรวจเลื อด TGF-β1 , TIMP-1, MMP-9, P3NP
2. ค่ ายาวิ ตามิ นดี
3. ค่ ายาหลอก
4. ค่ าเจาะเลื อดวิ ตามิ นดี
รวมเงิ นทั Œงสิ Œน

งบประมาณ
200,000 บาท
10,000 บาท
3,000 บาท
80,000 บาท
293,000 บาท
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ข้ อมู ลสํ าหรั บผู้ เข้ าร่ วมวิ จัย
ชื1 อโครงการวิ จัย ผลของการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCตอบสนองต่ อยาต้ านไวรั สกั บการ
เปลีC ยนแปลงของระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเพิC มพั งผื ดในตั บ
แพทย์ ผู้ ทํ าวิ จัย
ชืC อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิ ยะวั ฒน์ โกมลมิ ศร์
ทีC อยู่
สั งกั ดหน่ วยโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ ภาควิ ชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
ตึ กภู มิสิ ริมังคลานุ สรณ์ เลขทีC UVWX ถนน พระรามทีC Z แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น กรุ งเทพมหานคร U[XX[ เบอร์
โทรศั พท์ โทร. []-]_`-Z]`_ (ในเวลาราชการ)
แพทย์ ผู้ ร่ วมในโครงการวิ จัย
ชืC อ
นายแพทย์ ศุ ภพั ชญ ศรี ภูษณาพรรณ
ทีC อยู่

สั งกั ดหน่ วยโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ ภาควิ ชาอายุ รศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ตึ กภู มิสิ ริมังคลานุ สรณ์ เลขทีC UVWX ถนน พระรามทีC Z แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น
กรุ งเทพมหานคร U[XX[ เบอร์ โทรศั พท์ โทร. []-]_`-Z]_` (ในเวลาราชการ), [V£-£££_`£` (ตลอด ]Z ชัC วโมง)

แหล่ งทุ นที1 ได้ รั บ
ได้ รั บแหล่ งเงิ นทุ นสนั บสนุ นจากทางสมาคมแพทย์ ระบบทางเดิ นอาหารแห่ งประเทศไทย
เรี ยน

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยทุ กท่ าน
ท่ านได้ รั บเชิ ญให้ เข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยนี aเนืC องจากท่ านได้ รั บการวิ นิจฉั ยว่ าเป็ นโรคไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งทีC หายจากการ
รั กษาด้ วยยาต้ านไวรั ส โครงการวิ จัยนี aเป็ นเพี ยงการประเมิ นผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ ม
ก่ อนทีC ท่ านจะตั ดสิ นใจเข้ าร่ วมในการศึ กษาวิ จัยดั งกล่ าว ขอให้ ท่ านอ่ านเอกสารฉบั บนี aอย่ างถีC ถ้ วน เพืC อให้ ท่ านได้ ทราบถึ ง
เหตุ ผลและรายละเอี ยดของการศึ กษาวิ จัยในครั aงนี a หากท่ านมี ข้ อสงสั ยใดๆ เพิC มเติ ม กรุ ณาซั กถามจากที มงานของแพทย์ ผู้ ทํ าวิ จัย หรื อ
แพทย์ ผู้ ร่ วมทํ าวิ จัยซึC งจะเป็ นผู้ สามารถตอบคํ าถามและให้ ความกระจ่ างแก่ ท่านได้
ท่ านสามารถขอคํ าแนะนํ าในการเข้ าร่ วมโครงการวิ จัยนี aจากครอบครั ว เพืC อน หรื อแพทย์ ประจํ าตั วของท่ านได้ ท่ านมี เวลาอย่ าง
เพี ยงพอในการตั ดสิ นใจโดยอิ สระ ถ้ าท่ านตั ดสิ นใจแล้ วว่ าจะเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยนี a ขอให้ ท่ านลงนามในเอกสารแสดงความยิ นยอม
ของโครงการวิ จัยนี a
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เหตุ ผลความเป็ นมา
การติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี เป็ นสาเหตุ ทีCสํ าคั ญชนิ ดหนึC งทีC ทํ าให้ เกิ ดภาวะโรคตั บเรื aอรั ง เมืC อการติ ดเชื aอไวรั สตั บอั กเสบซี ดําเนิ น
สู่ ภาวะเรื aอรั งจะกระตุ้ นการเกิ ดพั งผื ดในตั บจากการหลัC งไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวข้ องกั บการสร้ างพั งผื ดทีC เพิC มขึ aน คื อ ที จี เอฟเบต้ าวั น
, ที ไอเอ็ มพี วั น และมี การลดลงของเอ็ มเอ็ มพี ทู , เอ็ มเอ็ มพี ไนน์ โดยถ้ ากระบวนการดั งกล่ าวยั งดํ าเนิ นต่ อไปก็ จะส่ งผลให้ เกิ ดภาวะตั บแข็ ง
ได้ ในทีC สุ ด
จากการศึ กษาทีC ผ่ านมาพบว่ าวิ ตามิ นดี สามารถลดการสร้ างพั งผื ดในตั บจากการศึ กษาในห้ องปฏิ บั ติการได้ และการแก้ ไขภาวะ
ขาดวิ ตามิ นดี สามารถเปลีC ยนแปลงระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC บ่ งชี aว่ามี การลดลงของการสร้ างพั งผื ดในตั บของผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี
เรื aอรั ง ผู้ วิ จัยตั aงสมมติ ฐานว่ า การทีC วิ ตามิ นดี มี ส่ วนในการลดการเกิ ดพั งผื ดในตั บได้ นั aน ส่ วนหนึC งน่ าจะมี กลไกจากการควบคุ มการปรั บ
สมดุ ลของการสร้ างไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ต่ างๆทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเกิ ดพั งผื ดในตั บ ดั งนั aนการให้ วิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี
ทีC หายขาดจากการรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สแล้ วจะช่ วยส่ งเสริ มทํ าให้ เกิ ดการลดลงของพั งผื ดในตั บได้ ดี ขึ aน
จึ งเป็ นทีC มาของการศึ กษางานวิ จัยนี aทีCต้ องการทราบถึ งผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี เรื aอรั งทีC หาย
จากการรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สว่ าจะส่ งผลให้ เกิ ดการเปลีC ยนแปลงของระดั บตั ววั ดพั งผื ดของตั บในซี รัCม (ที จี เอฟเบต้ าวั น, ที ไอเอ็ มพี วั น,
เอ็ มเอ็ มพี ทู , เอ็ มเอ็ มพี ไนน์ ) หรื อไม่
วั ตถุ ประสงค์ ของการศึ กษา
โครงการวิ จัยนี aเป็ นเพี ยงการประเมิ นผลของการได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ชนิ ดเรื aอรั งทีC หายจากการรั กษา
ด้ วยยาต้ านไวรั สทีC มี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี ต่ อการเปลีC ยนแปลงของระดั บที จี เอฟเบต้ าวั น, ที ไอเอ็ มพี วั น, เอ็ มเอ็ มพี ทู , เอ็ มเอ็ มพี ไนน์ เมืC อ
รั บประทานต่ อเนืC อง 6 สั ปดาห์ เปรี ยบเที ยบกั บกลุ่ มควบคุ ม โดยวิ ธีการวั ดระดั บตั ววั ดพั งผื ดของตั บในซี รัCม จํ านวนผู้ เข้ าร่ วมใน
โครงการวิ จัย คื อ 80 ราย ยาทีC ใช้ ในการศึ กษาครั aงนี aมีชืC อว่ าวิ ตามิ นดี ซึC งเป็ นยาทีC ใช้ ในการรั กษาผู้ ป่ วยทัC วไปทีC มี ภาวะขาดวิ ตามิ นดี
จากสาเหตุ อืCนๆ ยกเว้ นโรคไตวายเรื aอรั ง
วิ ธีการที1 เกี1 ยวข้ องกั บการวิ จัย
ข้ อมู ลต่ อไปนี aจะอธิ บายถึ งการศึ กษาวิ จัย ในกรณี ทีC ท่ านตั ดสิ นใจเข้ าร่ วมการวิ จัย และได้ ลงนามในหนั งสื อยิ นยอมเข้ าร่ วมการ
วิ จัยฉบั บนี a
1. ท่ านจะได้ รั บการตรวจเพืC อการวิ นิจฉั ยและรั กษาโรคตามวิ ธีการทีC เป็ นมาตรฐาน โดยแพทย์ ผู้ รั กษาของท่ าน
2. ผู้ วิ จัยจะทํ าการเก็ บข้ อมู ลของท่ าน (อาการของโรค ผลการตรวจทางห้ องปฏิ บั ติการ วิ ธีการรั กษา ภาวะแทรกซ้ อน
ผลการรั กษา) จากบั นทึ กทางการแพทย์ ของท่ านเท่ านั aน โดยชืC อของท่ านจะถู กบั นทึ กเป็ นอั กษรย่ อ และข้ อมู ลทั aงหมดนี aจะ
ถู กเก็ บเป็ นความลั บ
3. ผู้ ทํ าวิ จัยจะขอเจาะเลื อด ตรวจวั ดระดั บวิ ตามิ นดี ตรวจค่ าการทํ างานของตั บ ตรวจวั ดค่ าเม็ ดเลื อดและเกล็ ดเลื อด
ตรวจวั ดนํ aาตาลในเลื อด และตรวจวั ดระดั บระดั บ ที จี เอฟเบต้ าวั น, ที ไอเอ็ มพี วั น, เอ็ มเอ็ มพี ทู , เอ็ มเอ็ มพี ไนน์ ในซี รัCมเป็ น
พื aนฐาน โดยเจาะเลื อดปริ มาณ 20 มิ ลลิ ลิตร เพืC อคั ดกรองว่ าท่ านมี คุ ณสมบั ติทีCเหมาะสมทีC จะเข้ าร่ วมในการวิ จัย
การศึ กษาวิ จัยนี aผ้ ู วิ จัยจะขอเจาะเลื อด เพืC อตรวจวั ดระดั บวิ ตามิ นดี ตรวจค่ าการทํ างานของตั บ แคลเซีC ยม ฟอสเฟต
ตรวจวั ดค่ าเม็ ดเลื อดและเกล็ ดเลื อด ตรวจวั ดนํ aาตาลในเลื อดและตรวจวั ดระดั บที จี เอฟเบต้ าวั น, ที ไอเอ็ มพี วั น, เอ็ มเอ็ มพี ทู , เอ็ มเอ็ มพี
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ไนน์ ในซี รัCมเป็ นพื aนฐาน โดยผู้ วิ จัยจะขอเจาะเลื อดสองหลอดขนาดเล็ ก (หลอดละ U[ ซี ซี) หรื อเท่ ากั บ ][ ซี ซี (Z ช้ อนชา
หากท่ านมี คุ ณสมบั ติตามเกณฑ์ คั ดเข้ า ท่ านจะได้ รั บเชิ ญให้ มาพบแพทย์ ตามวั นเวลาทีC ผู้ ทํ าวิ จัยนั ดหมาย คื อ
........................................(วั น/เวลา) เพืC อซั กประวั ติและตรวจร่ างกาย ประเมิ นผลทางห้ องปฏิ บั ติการต่ าง ๆ ให้ ยาวิ ตามิ นดี เสริ มตาม
ระดั บความรุ นแรง เจาะเลื อดอี กครั aงเมืC อสิ aนสุ ดโครงการวิ จัยโดยตลอดระยะเวลาทีC ท่ านอยู่ ในโครงการวิ จัย คื อ ` สั ปดาห์ และมาพบผู้ วิ จัย
หรื อผู้ ร่ วมทํ าวิ จัยทั aงสิ aน ] ครั aง โดยอาสาสมั ครทีC จะเข้ าเกณฑ์ การวิ นิจฉั ยภาวะพร่ อง(ขาด) วิ ตามิ นดี คื อต้ องมี ระดั บ ]_ OH น้ อยกว่ า
X[ นาโนกรั มต่ อซี ซี หลั งจากนั aนอาสาสมั ครจะถู กแบ่ งเป็ นสองกลุ่ มคื อกลุ่ มทีC ได้ รั บวิ ตามิ นดี เสริ มกั บกลุ่ มควบคุ มซึC งจะได้ รั บยาหลอกซึC ง
อาสาสมั ครทุ กรายทีC เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยจะมี โอกาสได้ รั บยาหลอก แต่ เมืC อสิ aนสุ ดโครงการวิ จัยแล้ วอาสาสมั ครทีC ได้ รั บยาหลอกจะได้ รั บ
วิ ตามิ นดี เสริ มทุ กรายเช่ นเดี ยวกั น
อนึC ง ในกลุ่ มอาสาสมั ครทีC ได้ รั บการตรวจพบระดั บ 25 OH มากกว่ า 30 นาโนกรั มต่ อซี ซี จะถื อว่ าไม่ มี ภาวะพร่ อง
(ขาด) วิ ตามิ นดี และไม่ ได้ อยู่ ในเกณฑ์ คั ดเข้ าการศึ กษา ดั งนั aนจึ งไม่ มี ความจํ าเป็ นในการให้ วิ ตามิ นดี เสริ ม
ความรั บผิ ดชอบของอาสาสมั ครผู้ เข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย
เพืC อให้ งานวิ จัยนี aประสบความสํ าเร็ จ ผู้ ทํ าวิ จัยใคร่ ขอความความร่ วมมื อจากท่ าน โดยจะขอให้ ท่ านปฏิ บั ติตามคํ าแนะนํ าของ
ผู้ ทํ าวิ จัยอย่ างเคร่ งครั ด รวมทั aงแจ้ งอาการผิ ดปกติ ต่างๆ ทีC เกิ ดขึ aนกั บท่ านระหว่ างทีC ท่ านเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยให้ ผู้ ทํ าวิ จัยได้ รั บทราบ
เพืC อความปลอดภั ย ท่ านไม่ ควรใช้ วั คซี น หรื อรั บประทานยาอืC น จากการจ่ ายยาโดยแพทย์ อืC นหรื อซื อa ยาจากร้ านขายยา ขอให้
ท่ านปรึ กษาผู้ ทํ าวิ จัย ทั aงนี aเนืC องจากวั คซี น หรื อยาดั งกล่ าวอาจมี ผลต่ อยาวิ ตามิ นดี ทีC ท่ านได้ รั บจากผู้ ทํ าวิ จัย ดั งนั aนขอให้ ท่ านแจ้ ง
ผู้ ทํ าวิ จัยเกีC ยวกั บยาทีC ท่ านได้ รั บในระหว่ างทีC ท่ านอยู่ ในโครงการวิ จัย
ความเสี1 ยงที1 อาจได้ รั บ
ผู้ เข้ าร่ วมวิ จัยอาจได้ รั บความเสีC ยง เช่ น เสี ยเวลา ไม่ สะดวก ไม่ สบาย สู ญเสี ยรายได้ จนถึ งความเสีC ยงต่ อร่ างกาย ต่ อจิ ตใจ
ความเสีC ยงจากการรั บประทานยาทุ กชนิ ดอาจทํ าให้ เกิ ดอาการไม่ พึ งประสงค์ ได้ ทั aงสิ aนไม่ มากก็ น้อย แพทย์ ผู้ ทํ าการวิ จัยขอชี aแจงถึ งความ
เสีC ยงและความไม่ สบายทีC อาจสั มพั นธ์ กั บยาทีC ศึ กษาทั aงหมดดั งนี a
มี ข้ อมู ลทีC แสดงว่ ายาวิ ตามิ นดี อาจมี ผลทํ าให้ เกิ ดอาการอ่ อนเพลี ย ปวดศี รษะ คลืC นไส้ อาเจี ยน และระดั บแคลเซี ยมในร่ างกาย
ทํ าให้ สู งเพิC มขึ aน ซึC งพบได้ น้ อยมาก รวมถึ งอาการข้ างเคี ยงและความไม่ สบายทีC ยั งไม่ มี การรายงานด้ วย ดั งนั aนระหว่ างทีC ท่ านอยู่ ใน
โครงการวิ จัยจะมี การติ ดตามดู แลสุ ขภาพของท่ านอย่ างใกล้ ชิ ด
กรุ ณาแจ้ งผู้ ทํ าวิ จัยในกรณี ทีC พบอาการดั งกล่ าวข้ างต้ น หรื ออาการอืC นๆ ทีC พบร่ วมด้ วย ระหว่ างทีC อยู่ ในโครงการวิ จัย ถ้ ามี การ
เปลีC ยนแปลงเกีC ยวกั บสุ ขภาพของท่ าน ขอให้ ท่ านรายงานให้ ผู้ ทํ าวิ จัยทราบโดยเร็ ว
ความเสี1 ยงที1 ได้ รั บจากการเจาะเลื อด
ท่ านมี โอกาสทีC จะเกิ ดอาการเจ็ บ เลื อดออก ชํ aาจากการเจาะเลื อด อาการบวมบริ เวณทีC เจาะเลื อดหรื อหน้ ามื ด และโอกาสทีC
จะเกิ ดการติ ดเชื aอบริ เวณทีC เจาะเลื อดพบได้ น้ อยมาก และจะไม่ มี ผลกระทบต่ อสุ ขภาพของท่ าน จากการเข้ าร่ วมงานวิ จัยนี a
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ความเสี1 ยงที1 ไม่ ทราบแน่ นอน
ท่ านอาจเกิ ดอาการข้ างเคี ยง หรื อความไม่ สบาย นอกเหนื อจากทีC ได้ แสดงในเอกสารฉบั บนี a ซึC งอาการข้ างเคี ยงเหล่ านี aเป็ น
อาการทีC ไม่ เคยพบมาก่ อน เพืC อความปลอดภั ยของท่ าน ควรแจ้ งผู้ ทํ าวิ จัยให้ ทราบทั นที เมืC อเกิ ดความผิ ดปกติ ใดๆ ทีC เกิ ดขึ aน
หากท่ านมี ข้ อสงสั ยใดๆ เกีC ยวกั บความเสีC ยงทีC อาจได้ รั บจากการเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย ท่ านสามารถสอบถามจากผู้ ทํ าวิ จัยได้
ตลอดเวลา
หากมี การค้ นพบข้ อมู ลใหม่ ๆ ทีC อาจมี ผลต่ อความปลอดภั ยของท่ านในระหว่ างทีC ท่ านเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย ผู้ ทํ าวิ จัยจะแจ้ ง
ให้ ท่ านทราบทั นที เพืC อให้ ท่ านตั ดสิ นใจว่ าจะอยู่ ในโครงการวิ จัยต่ อไปหรื อจะขอถอนตั วออกจากการวิ จัย
การพบแพทย์ นอกตารางนั ดหมายในกรณี ที1 เกิ ดอาการข้ างเคี ยง
หากมี อาการข้ างเคี ยงใดๆ เกิ ดขึ aนกั บท่ าน ขอให้ ท่ านรี บมาพบแพทย์ ทีC สถานพยาบาลทั นที ถึ งแม้ ว่ าจะอยู่ นอกตารางการนั ด
หมาย เพืC อแพทย์ จะได้ ประเมิ นอาการข้ างเคี ยงของท่ าน และให้ การรั กษาทีC เหมาะสมทั นที หากอาการดั งกล่ าวเป็ นผลจากการเข้ าร่ วมใน
โครงการวิ จัย ท่ านจะไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ ายใดๆ
ประโยชน์ ที1 อาจได้ รั บ
การเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยนี aอาจจะทํ าให้ ท่ านมี สุ ขภาพทีC ดี ขึ aน อาจจะช่ วยส่ งเสริ มการฟื a นฟู และลดพั งผื ดในตั บได้ หลั งจากการ
รั กษาด้ วยยาต้ านไวรั ส แต่ ไม่ ได้ รั บรองว่ าสุ ขภาพของท่ านจะต้ องดี ขึ aนหรื อความรุ นแรงของโรคจะลดลงอย่ างแน่ นอน
วิ ธีการและรู ปแบบการรั กษาอื1 นๆ ซึ1 งมี อยู่ สํ าหรั บอาสาสมั คร
ท่ านไม่ จํ าเป็ นต้ องเข้ าร่ วมโครงการวิ จัยนี aเพืC อประโยชน์ ในการรั กษาโรคทีC ท่ านเป็ นอยู่ เนืC องจากมี แนวทางการรั กษาอืC นๆ หลาย
แบบสํ าหรั บรั กษาโรคของท่ านได้ ดั งนั aนจึ งควรปรึ กษาแนวทางการรั กษาวิ ธีอืCนๆ กั บแพทย์ ผู้ ให้ การรั กษาท่ านก่ อนตั ดสิ นใจเข้ าร่ วมในการ
วิ จัย
ข้ อปฏิ บัติของท่ านขณะที1 ร่ วมในโครงการวิ จัย
ขอให้ ท่ านปฏิ บั ติดั งนี a
- ขอให้ ท่ านให้ ข้ อมู ลทางการแพทย์ ของท่ านทั aงในอดี ต และปั จจุ บัน แก่ ผ้ ู ทํ าวิ จัยด้ วยความสั ตย์ จริ ง
- ขอให้ ท่ านแจ้ งให้ ผู้ ทํ าวิ จัยทราบความผิ ดปกติ ทีCเกิ ดขึ aนระหว่ างทีC ท่ านร่ วมในโครงการวิ จัย
- ขอให้ ท่ านงดการใช้ ยาอืC นนอกเหนื อจากทีC ผู้ ทํ าวิ จัยได้ จั ดให้ รวมถึ งการรั กษาอืC น ๆ เช่ น การรั กษาด้ วยสมุ นไพร การซื อa ยา
จากร้ านขายยา
- ขอให้ ท่ านแจ้ งให้ ผู้ ทํ าวิ จัยทราบทั นที หากท่ านได้ รั บยาอืC นนอกเหนื อจากยาทีC ใช้ ในการศึ กษาตลอดระยะเวลาทีC ท่ านอยู่ ใน
โครงการวิ จัย
- ขอให้ ท่ านนํ ายาทีC ใช้ ในการศึ กษาของท่ านทั aงหมดทีC เหลื อจากการรั บประทานมาให้ ผู้ ทํ าวิ จัยทุ กครั aงทีC นั ดหมายให้ มาพบ
อั นตรายที1 อาจเกิ ดขึ Œนจากการเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยและความรั บผิ ดชอบของผู้ ทํ าวิ จัย/ผู้ สนั บสนุ นการวิ จัย
หากพบอั นตรายทีC เกิ ดขึ aนจากการวิ จัย ท่ านจะได้ รั บการรั กษาอย่ างเหมาะสมทั นที และท่ านปฏิ บั ติตามคํ าแนะนํ าของที ม
ผู้ ทํ าวิ จัยแล้ ว ผู้ ทํ าวิ จัย/ผู้ สนั บสนุ นการวิ จัยยิ นดี จะรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายในการรั กษาพยาบาลของท่ าน และการลงนามในเอกสารให้
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ความยิ นยอม ไม่ ได้ หมายความว่ าท่ านได้ สละสิ ทธิ« ทางกฎหมายตามปกติ ทีCท่ านพึ งมี
ในกรณี ทีC ท่ านได้ รั บอั นตรายใดๆ หรื อต้ องการข้ อมู ลเพิC มเติ มทีC เกีC ยวข้ องกั บโครงการวิ จัย ท่ านสามารถติ ดต่ อกั บผู้ ทํ าวิ จัยคื อ
นายแพทย์ ศุ ภพั ชญ ศรี ภูษณาพรรณ ที1 เบอร์ โทรศั พท์ 089-999-5696 ได้ ตลอด 24 ชั1 วโมง และเบอร์ โทรศั พท์ 02-256-4265
ในเวลาราชการ
ค่ าใช้ จ่ ายของท่ านในการเข้ าร่ วมการวิ จัย
ท่ านจะได้ รั บยาวิ ตามิ นดี ในโครงการวิ จัยจากผู้ สนั บสนุ นการวิ จัยโดยไม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ าย
(ค่ าใช้ จ่ ายอืC นทีC เกีC ยวข้ องกั บโครงการวิ จัย เช่ น ค่ าธรรมเนี ยมทางการแพทย์ และ ค่ าวิ เคราะห์ ทางห้ องปฏิ บั ติการ ผู้ สนั บสนุ น
การวิ จัยจะเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบทั aงหมด รวมทั aงค่ าเดิ นทางตามความถีC ทีC ท่ านได้ มาพบแพทย์ )
การเข้ าร่ วมและการสิ Œนสุ ดการเข้ าร่ วมโครงการวิ จัย
การเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยครั aงนี aเป็ นไปโดยความสมั ครใจ หากท่ านไม่ สมั ครใจจะเข้ าร่ วมการศึ กษาแล้ ว ท่ านสามารถถอนตั ว
ได้ ตลอดเวลา การขอถอนตั วออกจากโครงการวิ จัยจะไม่ มี ผลต่ อการดู แลรั กษาโรคของท่ านแต่ อย่ างใด
ผู้ ทํ าวิ จัยอาจถอนท่ านออกจากการเข้ าร่ วมการวิ จัย เพืC อเหตุ ผลด้ านความปลอดภั ยของท่ าน หรื อเมืC อผู้ สนั บสนุ นการวิ จัยยุ ติ
การดํ าเนิ นงานวิ จัย หรื อ ในกรณี ดั งต่ อไปนี a
- ท่ านไม่ สามารถปฎิ บั ติตามคํ าแนะนํ าของผู้ ทํ าวิ จัย
- ท่ านรั บประทานยาทีC ไม่ อนุ ญาตให้ ใช้ ในการศึ กษา
- ท่ านตั aงครรภ์ ระหว่ างทีC เข้ าร่ วมโครงการวิ จัย
- ท่ านเกิ ดอาการข้ างเคี ยง หรื อความผิ ดปกติ ของผลทางห้ องปฏิ บั ติการจากการได้ รั บยาทีC ใช้ ในการศึ กษา
- ท่ านแพ้ ยาทีC ใช้ ในการศึ กษา
- ท่ านต้ องการปรั บเปลีC ยนการรั กษาด้ วยยาตั วทีC ไม่ ได้ รั บอนุ ญาตจากการวิ จัยครั aงนี a
การปกป้ องรั กษาข้ อมู ลความลั บของอาสาสมั คร
ข้ อมู ลทีC อาจนํ าไปสู่ การเปิ ดเผยตั วท่ าน จะได้ รั บการปกปิ ดและจะไม่ เปิ ดเผยแก่ สาธารณชน ในกรณี ทีC ผลการวิ จัยได้ รั บการ
ตี พิ มพ์ ชืC อและทีC อยู่ ของท่ านจะต้ องได้ รั บการปกปิ ดอยู่ เสมอ โดยจะใช้ เฉพาะรหั สประจํ าโครงการวิ จัยของท่ าน
จากการลงนามยิ นยอมของท่ านผู้ ทํ าวิ จัย และผู้ สนั บสนุ นการวิ จัยสามารถเข้ าไปตรวจสอบบั นทึ กข้ อมู ลทางการแพทย์ ของท่ าน
ได้ แม้ จะสิ aนสุ ดโครงการวิ จัยแล้ วก็ ตาม หากท่ านต้ องการยกเลิ กการให้ สิ ทธิ« ดังกล่ าว ท่ านสามารถแจ้ ง หรื อเขี ยนบั นทึ กขอยกเลิ กการให้
คํ ายิ นยอม โดยส่ งไปทีC นายแพทย์ ศุ ภพั ชญ ศรี ภูษณาพรรณ สาขาวิ ชาโรคระบบทางเดิ นอาหารและตั บ ภาควิ ชาอายุ รศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ตึ กภู มิสิ ริมังคลานุ สรณ์ เลขทีC 1873 ถนน พระรามทีC 4 แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น
กรุ งเทพมหานคร 10330 โทร. 02-256-4265
หากท่ านขอยกเลิ กการให้ คํ ายิ นยอมหลั งจากทีC ท่ านได้ เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยแล้ ว ข้ อมู ลส่ วนตั วของท่ านจะไม่ ถู กบั นทึ กเพิC มเติ ม
อย่ างไรก็ ตามข้ อมู ลอืC นๆ ของท่ านอาจถู กนํ ามาใช้ เพืC อประเมิ นผลการวิ จัย และท่ านจะไม่ สามารถกลั บมาเข้ าร่ วมในโครงการนี aได้ อี ก
ทั aงนี aเนืC องจากข้ อมู ลของท่ านทีC จํ าเป็ นสํ าหรั บใช้ เพืC อการวิ จัยไม่ ได้ ถู กบั นทึ ก
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จากการลงนามยิ นยอมของท่ านแพทย์ ผู้ ทํ าวิ จัยสามารถบอกรายละเอี ยดของท่ านทีC เกีC ยวกั บการเข้ าร่ วมโครงการวิ จัยนี aให้ แก่
แพทย์ ผู้ รั กษาท่ านได้
การจั ดการกั บตั วอย่ างชี วภาพที1 เหลื อ
ตั วอย่ างชี วภาพทีC ได้ จากอาสาสมั คร คื อ เลื อดทีC เหลื อจากการวิ จัย ผู้ วิ จัยจะจั ดการ ดั งต่ อไปนี a
- ขอเก็ บตั วอย่ างไว้ เพืC องานวิ จัยในอนาคตเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเรี ยงเป็ นตั วเลขตามลํ าดั บก่ อนหลั งทีC เข้ า
โครงการวิ จัยของอาสาสมั ครแต่ ละราย ซึC งจะสอดคล้ องตรงกั บข้ อมู ลของอาสาสมั ครซึC งได้ จั ดเก็ บไว้ แล้ ว โดยชืC อของข้ อมู ล
ทั aงหมดนี aจะถู กเก็ บเป็ นความลั บ สถานทีC เก็ บรั กษาเลื อดทีC เหลื อจากการวิ จัย คื อ ตึ กภู มิสิ ริมังคลานุ -สรณ์ ชั aน 10 โดยผู้ ทีC
สามารถเข้ าถึ งตั วอย่ างเลื อดคื อเจ้ าหน้ าทีC และแพทย์ ผู้ อยู่ ในโครงการวิ จัย ซึC งงานวิ จัยในอนาคตจะได้ ผ่ านการพิ จารณา
รั บรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัยคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
สิ ทธิ› ของผู้ เข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ในฐานะทีC ท่ านเป็ นผู้ เข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย ท่ านจะมี สิ ทธิ« ดังต่ อไปนี a
ท่ านจะได้ รั บทราบถึ งลั กษณะและวั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จัยในครั aงนี a
ท่ านจะได้ รั บการอธิ บายเกีC ยวกั บระเบี ยบวิ ธีการของการวิ จัยทางการแพทย์ รวมทั aงยาและอุ ปกรณ์ ทีC ใช้ ในการวิ จัยครั aงนี a
ท่ านจะได้ รั บการอธิ บายถึ งความเสีC ยงและความไม่ สบายทีC จะได้ รั บจากการวิ จัย
ท่ านจะได้ รั บการอธิ บายถึ งประโยชน์ ทีC ท่ านอาจจะได้ รั บจากการวิ จัย
ท่ านจะได้ รั บการเปิ ดเผยถึ งทางเลื อกในการรั กษาด้ วยวิ ธีอืCน ยา หรื ออุ ปกรณ์ ซึC งมี ผลดี ต่ อท่ านรวมทั aงประโยชน์ และความเสีC ยง
ทีC ท่ านอาจได้ รั บ
ท่ านจะได้ รั บทราบแนวทางในการรั กษา ในกรณี ทีC พบโรคแทรกซ้ อนภายหลั งการเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัย
ท่ านจะมี โอกาสได้ ซั กถามเกีC ยวกั บงานวิ จัยหรื อขั aนตอนทีC เกีC ยวข้ องกั บงานวิ จัย
ท่ านจะได้ รั บทราบว่ าการยิ นยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยนี a ท่ านสามารถขอถอนตั วจากโครงการเมืC อไรก็ ได้ โดยผู้ เข้ าร่ วมใน
โครงการวิ จัยสามารถขอถอนตั วจากโครงการโดยไม่ ได้ รั บผลกระทบใด ๆ ทั aงสิ aน
ท่ านจะได้ รั บเอกสารข้ อมู ลคํ าอธิ บายสํ าหรั บผู้ เข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยและสํ าเนาเอกสารใบยิ นยอมทีC มี ทั aงลายเซ็ นและวั นทีC
ท่ านมี สิ ทธิ« ในการตั ดสิ นใจว่ าจะเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยหรื อไม่ ก็ ได้ โดยปราศจากการใช้ อิ ทธิ พลบั งคั บข่ มขู่ หรื อการหลอกลวง
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หากท่ านไม่ ได้ รั บการชดเชยอั นควรต่ อการบาดเจ็ บหรื อเจ็ บป่ วยทีC เกิ ดขึ aนโดยตรงจากการวิ จัย หรื อท่ านไม่ ได้ รั บการปฏิ บั ติ
ตามทีC ปรากฏในเอกสารข้ อมู ลคํ าอธิ บายสํ าหรั บผู้ เข้ าร่ วมในการวิ จัย ท่ านสามารถร้ องเรี ยนได้ ทีC คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัย
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย ตึ กอานั นทมหิ ดลชั Œน • โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ถนนพระราม ž ปทุ มวั น
กรุ งเทพฯ • •• โทร. -””•¡-žž’• ต่ อ •ž, •• ในเวลาราชการ

ขอขอบคุ ณในการร่ วมมื อของท่ านมา ณ ที1 นี Œ
.........................................................................
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Informed consent sheet
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Informed consent sheet
ชื1 อโครงการวิ จัย ผลของการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีCตอบสนองต่ อยาต้ านไวรั สกั บการ
เปลีC ยนแปลงของระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเพิC มพั งผื ดในตั บ
วั นให้ คํ ายิ นยอม วั นทีC ..............เดื อน........................................พ.ศ..................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ ทีC อยู่
.....................................................................................................................................................ได้ อ่ านรายละเอี ยดจาก
เอกสารข้ อมู ลสํ าหรั บผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิ จัยวิ จัยทีC แนบมาฉบั บวั นทีC ................................... และข้ าพเจ้ ายิ นยอมเข้ าร่ วม
โครงการวิ จัยโดยสมั ครใจ
ข้ าพเจ้ าได้ รั บสํ าเนาเอกสารแสดงความยิ นยอมเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยทีC ข้ าพเจ้ าได้ ลงนาม และ วั นทีC พร้ อมด้ วย
เอกสารข้ อมู ลสํ าหรั บผู้ เข้ าร่ วมโครงการวิ จัย ทั aงนี aก่อนทีC จะลงนามในใบยิ นยอมให้ ทํ าการวิ จัยนี a ข้ าพเจ้ าได้ รั บการอธิ บายจาก
ผู้ วิ จัยถึ งวั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย ระยะเวลาของการทํ าวิ จัย วิ ธีการวิ จัย อั นตราย หรื ออาการทีC อาจเกิ ดขึ aนจากการวิ จัย หรื อ
จากยาทีC ใช้ รวมทั aงประโยชน์ ทีC จะเกิ ดขึ aนจากการวิ จัย และแนวทางรั กษาโดยวิ ธีอืCนอย่ างละเอี ยด ข้ าพเจ้ ามี เวลาและโอกาส
เพี ยงพอในการซั กถามข้ อสงสั ยจนมี ความเข้ าใจอย่ างดี แล้ ว โดยผู้ วิ จัยได้ ตอบคํ าถามต่ าง ๆ ด้ วยความเต็ มใจไม่ ปิ ดบั งซ่ อนเร้ น
จนข้ าพเจ้ าพอใจ
ข้ าพเจ้ ารั บทราบจากผู้ วิ จัยว่ าหากเกิ ดอั นตรายใด ๆ จากการวิ จัยดั งกล่ าว ข้ าพเจ้ าจะได้ รั บการรั กษาพยาบาลโดยไม่
เสี ยค่ าใช้ จ่ าย
ข้ าพเจ้ ามี สิ ทธิ ทีCจะบอกเลิ กเข้ าร่ วมในโครงการวิ จัยเมืC อใดก็ ได้ โดยไม่ จํ าเป็ นต้ องแจ้ งเหตุ ผล และการบอกเลิ กการเข้ า
ร่ วมการวิ จัยนี a จะไม่ มี ผลต่ อการรั กษาโรคหรื อสิ ทธิ อืCน ๆ ทีC ข้ าพเจ้ าจะพึ งได้ รั บต่ อไป
ผู้ วิ จัยรั บรองว่ าจะเก็ บข้ อมู ลส่ วนตั วของข้ าพเจ้ าเป็ นความลั บ และจะเปิ ดเผยได้ เฉพาะเมืC อได้ รั บการยิ นยอมจาก
ข้ าพเจ้ าเท่ านั aน บุ คคลอืC นในนามของบริ ษัทผู้ สนั บสนุ นการวิ จัย คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จัยในคน สํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอาจได้ รั บอนุ ญาตให้ เข้ ามาตรวจและประมวลข้ อมู ลของข้ าพเจ้ า ทั aงนี aจะต้ องกระทํ าไปเพืC อ
วั ตถุ ประสงค์ เพืC อตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ลเท่ านั aน โดยการตกลงทีC จะเข้ าร่ วมการศึ กษานี aข้าพเจ้ าได้ ให้ คํ ายิ นยอมทีC จะ
ให้ มี การตรวจสอบข้ อมู ลประวั ติทางการแพทย์ ของข้ าพเจ้ าได้
ผู้ วิ จัยรั บรองว่ าจะไม่ มี การเก็ บข้ อมู ลใด ๆ เพิC มเติ ม หลั งจากทีC ข้ าพเจ้ าขอยกเลิ กการเข้ าร่ วมโครงการวิ จัยและต้ องการ
ให้ ทํ าลายเอกสารและ/หรื อ ตั วอย่ างทีC ใช้ ตรวจสอบทั aงหมดทีC สามารถสื บค้ นถึ งตั วข้ าพเจ้ าได้
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่ า ข้ าพเจ้ ามี สิ ทธิ« ทีCจะตรวจสอบหรื อแก้ ไขข้ อมู ลส่ วนตั วของข้ าพเจ้ าและสามารถยกเลิ กการให้ สิ ทธิ ใน
การใช้ ข้ อมู ลส่ วนตั วของข้ าพเจ้ าได้ โดยต้ องแจ้ งให้ ผู้ วิ จัยรั บทราบ

23

ข้ าพเจ้ าได้ ตระหนั กว่ าข้ อมู ลในการวิ จัยรวมถึ งข้ อมู ลทางการแพทย์ ของข้ าพเจ้ าทีC ไม่ มี การเปิ ดเผยชืC อ จะผ่ าน
กระบวนการต่ าง ๆ เช่ น การเก็ บข้ อมู ล การบั นทึ กข้ อมู ลในแบบบั นทึ กและในคอมพิ วเตอร์ การตรวจสอบ การวิ เคราะห์ และการ
รายงานข้ อมู ลเพืC อวั ตถุ ประสงค์ ทางวิ ชาการ รวมทั aงการใช้ ข้ อมู ลทางการแพทย์ ในอนาคตหรื อการวิ จัยทางด้ านเภสั ชภั ณฑ์
เท่ านั aน
ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านข้ อความข้ างต้ นและมี ความเข้ าใจดี ทุ กประการแล้ ว ยิ นดี เข้ าร่ วมในการวิ จัยด้ วยความเต็ มใจ จึ งได้ ลง
นามในเอกสารแสดงความยิ นยอมนี a
......................................................................................ลงนามผู้ ให้ ความยิ นยอม
(....................................................................................) ชืC อผู้ ยิ นยอมตั วบรรจง
วั นทีC ................เดื อน....................................พ.ศ.............................

24

Case record form
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Case number.................................
Date ......../........../............ (DD/MM/YY)

Case Record Form

แบบฟอร์ มบั นทึ กข้ อมู ลผู้ ป่ วยโครงการวิ จัย
ผลของการแก้ ไขภาวะขาดวิ ตามิ นดี ในผู้ ป่ วยไวรั สตั บอั กเสบซี ทีC ตอบสนองต่ อยาต้ านไวรั สกั บการเปลีC ยนแปลงของ
ระดั บไซโตไคน์ และเอ็ นไซม์ ทีC เกีC ยวเนืC องกั บการเพิC มพั งผื ดในตั บ
Correction of Vitamin D Deficiency in Chronic Hepatitis C Patients who Had Sustained Virologic
Response After Direct-acting Agent Therapy: Effect on Serum Hepatic Fibrogenesis Markers
Baseline Characteristics
Age .................... years
Sex
□ Male □ Female
Weight .................... kg.
Height .................... cm.
BMI ......................... kg/m2
Fibroscan
MRE
Ultrasound

.................... kpa
………………...
………………….

Underlying disease

□ No □

Yes, specify .................... ....................
.................... ....................

Date of start treatment (DD/MM/YYYY)
............../.............../……...........
Date of end of treatment (DD/MM/YYYY)
............../.............../……...........

Baseline 25(OH) Vitamin D level (ng/mL.)
□ < 10 ng/mL
□ 10 -20 ng/mL
□ 20-30 ng/mL
□ > 30 ng/mL
After treatment Vitamin D level ............. ng/dl.

Current medications

□ No □

Yes, specify .................... ....................
.................... ....................

HCV diagnosis:
Duration of HCV diagnosis .................... months
HCV risk factor(s)
• Heterosexual
• Homosexual
• IVDU
• Blood transfusion
• Tattoo
• Unknown
• Other please define ....................

Serology profile
Anti HCV ................ HBsAg ...............
Anti-HBs ................ Anti HIV ............
Baseline HCV genotype before treatment ............

Previous Tx
Regimen

Start date

Stop date

VL

Note
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Baseline Laboratory
Complete Blood Count
Hct .......... ..... Hb........... MCV ..............
Wbc .............................................................
% PMN .................. % Lymph ..............
% Mono .................. % Eos. ...............
Platelet Count .............................................
PT ............. INR ............. PTT ......................

Liver Function Test
TB ........................
Albumin ................
SGOT ....................
ALP ........................

DB ..........................
Globulin ..................
SGPT .......................

Blood chemistry
BUN ............... Cr ..................
Na ...........
K .................
Cl ............
CO2 ..............
Ca ................. Phosphate ...................
Others ..................................................

Vitamin D 25(OH)VD
Baseline ........................................ng/mL
After treatment ........................... ng/mL
TGF-β1 level
Baseline .......................................ng/mL
After treatment ...........................ng/mL
TIMP-1 level
Baseline .......................................ng/mL
After treatment ...........................ng/mL
MMP-9 level
Baseline .......................................ng/mL
After treatment ...........................ng/mL
P3NP level
Baseline .......................................ng/mL
After treatment ...........................ng/mL

Laboratory Follow up
Date (DD/MM/YYYY) ..............................................................
Hct .......... Hb........... MCV ........... Wbc ............... % PMN .............. % Lymph ..............
ANC ................... Platelet Count ............................ PT ............. INR ............. PTT ......................
BUN ............. Cr ........... TB ................ DB ................. Albumin ............. Globulin ..................
SGOT ....................
SGPT ....................... ALP ........................
Ca ……………… Phosphate …………………..
Record by ..............................
Date .......................................
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