
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
คู่มือ 

การขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
 
 

โดย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

1. บทน า 
 

 

ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัย การศึกษาวิจัยเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ใหม่เป็น
ภารกิจส าคัญ และอาจส าคัญเหนือเรื่องอ่ืนใด 
 

 เป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัย คือ ความพยายามเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถาม
การวิจัยให้ดีที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ย่อมเป็นเรื่องยากอยู่
แล้ว เพราะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่มากมาย ตั้งแต่การ
ออกแบบการวิจัย และการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยทั้งปวงอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน การเพ่ิม ระเบียบ 
กฎเกณฑ์นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้แล้ว จึงอาจถูกมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระที่อาจไม่จ าเป็นหรือไม่สมควร 
 

 กฎเกณฑ์เรื่องจริยธรรมการวิจัย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ เป็นเรื่องค่อนข้าง
ใหม่ในวงวิชาการไทย แม้เรื่องดังกล่าวจะมีการอภิปรายถกเถียง และพัฒนามาในวงวิชาการสากลมาราวค่อน
ศตวรรษแล้วก็ตาม และนับวันกฎเกณฑ์ดังกล่าวจะมีสภาพบังคับให้นักวิชาการต้องปฏิบัติตามมากขึ้นเรื่อยๆ  
ทั้งโดยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ข้อส าคัญ แนวปฏิบัติของสากล ยังให้ความส าคัญเรื่องจริยธรรมการ
วิจัยเหนือกว่าความรู้ใหม่หรือความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีจะเกิดจากการวิจัยด้วย 
 

 ฉะนั้น จึงจ าเป็นที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัย จะต้องศึกษา เรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางต่างๆ ได้โดยถูกต้อง การศึกษาเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจและปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง นอกจากจะท าให้ไม่เกิดปัญหาแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มคุณภาพ และการยอมรับในผลงานวิจัยที่ถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมนั้นยิ่งขึ้นด้วย 
 
2. หลักเกณฑ์สากล 

 

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดว่า จริยธรรมการวิจัยส าคัญเหนือกว่าความรู้ใหม่หรือความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
ที่จะเกิดจากการวิจัย ปรากฏทั้งในหลักเกณฑ์สากลและวงวิชาการของไทย เช่น 
 

(1) ปฏิญาเฮลซิงกิ ฉบับ พ.ศ. 2551 ก าหนดไว้ในข้อ 6 ว่า “ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์
นั้น สุขภาวะของผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยควรมาก่อนผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม” ข้อ 9 ว่า “การ
ศึกษาวิจัยทางการแพทย์ต้องถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่ส่งเสริมการเคารพในมวลมนุษย์ และปกป้อง
คุ้มครองสุขภาพและสิทธิของเขา.....” และ ข้อ 11 ว่า “เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ร่วมในการศึกษาวิจัยทางการ
แพทย์ จะต้องปกป้องคุ้มครองชีวิต สุขภาพ ศักดิ์ศรี สิทธิอัตวินิจฉัย ความเป็นส่วนตัว และความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคล ของอาสาสมัครวิจัย” 
 

 ทั้งนี้ ปฏิญญาเฮลซิงกิ ได้ประกาศไว้ในข้อ 2 ว่า “แม้ปฏิญญานี้จะมุ่งเสนอต่อแพทย์เป็นเบื้องต้น แต่
แพทยสมาคมโลกสนับสนุนให้บุคคลอื่นๆ ที่ร่วมในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ยอมรับ
ในหลักการเหล่านี้ด้วย” 
 

(2) แนวทางจีซีพีของไอซีเอช ได้ระบุไว้ในวรรคแรกของบทน าว่า “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice : GCP) เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการ ส าหรับใช้ในการวางรูปแบบ 
การด าเนินงาน การบันทึกข้อมูล และการเขียนรายงานการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนี้ 
เป็นการรับประกันต่อสาธารณชนว่า สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง 
ตามหลักการแห่งปฏิญญาเฮลซิงกิ และผลการวิจัยทางคลินิกเชื่อถือได้”  
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 แนวทางจีซีพีของไอซีเอชนี้ ริเริ่มโดยธุรกิจยาใน 3 กลุ่มประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น เพ่ือให้สามารถข้ึนทะเบียนยาใน 3 กลุ่มประเทศนี้ได้รวดเร็ว และกว้างขวางขึ้น โดยข้อมูลจากการศึกษา 
วิจัยต้อง “เชื่อถือได้” แต่แนวทางนี้ก็เน้นความส าคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของ
อาสาสมัคร ตามหลักการแห่งปฏิญญาเฮลซิงกิ ไว้เป็นอันดับแรก 
 

 ในระยะเริ่มแรก แนวทางนี้ได้รับการยอมรับใน 3 กลุ่มประเทศดังกล่าว ต่อมา ประเทศต่างๆ เห็น
ประโยชน์ของการยอมรับและถือปฏิบัติตามแนวทางนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบันแนวทาง  
จีซีพีของไอซีเอช ได้รับการยอมรับกว้างขวางทั่วโลก 
 
3. หลักเกณฑ์และกฎหมายในประเทศไทย 

 

(1) คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดท า “จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ” ส าหรับนักวิจัย
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ “เพ่ือให้เป็นข้อพึงสังวรทางคุณธรรม และจริยธรรมในการท าวิจัยของ
นักวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของนักวิจัย อันจะน าไปสู่การยอมรับของสังคมนักวิจัยทั้งในระดับ 
ประเทศ และระดับนานาชาติ” โดยก าหนดไว้ในข้อ 4 และ ข้อ 5 ดังนี้ 
 

“ข้อ 4  นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
นักวิจัยต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในกำรท ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน 

สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม มีจิตส ำนึก และมีปณิธำนที่จะอนุรักษ์ ศิลป  วัฒนธรรม 
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางปฏิบัติ 
4.1  กำรใช้คนหรือสัตว์เป็นตัวอย่ำงทดลอง ต้องท ำในกรณีท่ีไม่มีทำงเลือกอ่ืนเท่ำนั้น 
4.2  นักวิจัยต้องด ำเนินกำรวิจัยโดยมีจิตส ำนึกท่ีจะไม่ก่อควำมเสียหำยต่อคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อม 
4.3  นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดแก่ตนเอง กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำและสังคม 

 

“ข้อ 5 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
นักวิจัยต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลย และขำดควำมเคำรพในศักดิ์ศรีของ

เพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภำระหน้ำที่ที่จะอธิบำยจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง โดย
ไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

 

แนวทางปฏิบัติ 
5.1 นักวิจัยต้องมีควำมเคำรพในสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ในกำรทดลองโดยต้องได้รับควำมยินยอมก่อน   

ท ำกำรวิจัย 
5.2 นักวิจัยต้องปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ที่ใช้ในกำรทดลองด้วยควำมเมตตำ ไม่ค ำนึงถึงแต่ผลประโยชน์

ทำงวิชำกำรจนเกิดควำมเสียหำยที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง 
5.3 นักวิจัยต้องดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และรักษำควำมลับของกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดลอง 
 
 
 
 

 



3 

(2) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้อาสาสมัครวิจัยในมาตรา 9 
ดังนี้ 

“มำตรำ 9 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขประสงค์จะใช้ผู้รับบริกำรเป็นส่วนหนึ่งของ
กำรทดลองงำนวิจัย ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุขต้องแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบล่วงหน้ำ และต้องได้รับ
ควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้รับบริกำรก่อน จึงจะด ำเนินกำรได้ ควำมยินยอมดังกล่ำวผู้รับบริกำรจะเพิกถอน
เสียเมือ่ใดก็ได”้ 

 

 และมีการก าหนดบทลงโทษผู้ละเมิดบทบัญญัติมาตรา 9 ไว้ในมาตรา 49 ดังนี้ 
 

“มำตรำ 49 ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ 7 หรือ มำตรำ 9 ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ” 
 
4. ข้อบังคับของสภาวิชาชีพ 

ส าหรับนักวิจัยที่เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ เช่น แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล  
สภาเภสัชกรรม ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาวิชาชีพก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยในมนุษย์ เช่น 
แพทยสภา ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่แรกก่อตั้ง และมี
การปรับปรุงแก้ไขครั้งส าคัญในข้อบังคับฯ ฉบับ พ.ศ. 2544 โดยเขียนไว้ในหมวด 6 ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและ
ทดลองในมนุษย์ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 “กำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์” หมำยควำมว่ำกำรศึกษำวิจัย และกำรทดลองเภสัช
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ กำรศึกษำธรรมชำติของโรค กำรวินิจฉัย กำรรักษำ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำร
ป้องกันโรคที่กระท ำต่อมนุษย์ รวมทั้งกำรศึกษำวิจัยจำกเวชระเบียนและสิ่งตรวจต่ำงๆ จำกร่ำงกำยของมนุษย์
ด้วย 

“คณะกรรมกำรด้ำนจริยธรรม” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรที่สถำบัน องค์กร หรือหน่วยงำน แต่งตั้ง
ขึ้นเพ่ือท ำหน้ำที่ทบทวนพิจำรณำด้ำนจริยธรรมของกำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์เพ่ือคุ้มครองสิทธิ 
ควำมปลอดภัยและควำมเป็นอยู่ที่ดีของอำสำสมัครในกำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์  

“แนวทำงจริยธรรมของกำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์” หมำยควำมว่ำ แนวทำงหรือหลักเกณฑ์
ด้ำนจริยธรรมเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์ เช่น ปฏิญญำเฮลซิงกิและแนวทำงฯ ที่แต่ละ
สถำบันก ำหนด เป็นต้น 

 “จรรยำบรรณของนักวิจัย” หมำยควำมว่ำ จรรยำบรรณนักวิจัยของสภำวิจัยแห่งชำติ 
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ท ำกำรศึกษำวิจัยและกำรทดลองในมนุษย์ต้องได้รับควำมยินยอม

จำกผู้ถูกทดลองและต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจำกอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรทดลองนั้น 
ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยในกำร

ประกอบวิชำชีพเวชกรรมตำมหมวด 3 โดยอนุโลม 
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรำยหรือผลเสียหำย เนื่องจำกกำรทดลอง

ที่บังเกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ควำมผิดของผู้ถูกทดลองเอง 
ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมผู้ท ำกำรหรือร่วมท ำกำรศึกษำวิจัยหรือกำรทดลองในมนุษย์ สำมำรถ

ท ำกำรวิจัยได้เฉพำะเมื่อโครงกำรศึกษำวิจัยหรือกำรทดลองดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ด้ำนจริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่ำนั้น 
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ข้อ 6 ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ท ำกำรหรือร่วมท ำกำรศึกษำวิจัยหรือกำรทดลองในมนุษย์ จะต้อง
ปฏิบัติตำมแนวทำงจริยธรรมของกำรศึกษำวิจัย และกำรทดลองในมนุษย์ และจรรยำบรรณของนักวิจัย”  

 ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภา เป็นฉบับ พ.ศ. 2549 สาระส าคัญ
เรื่องนี้ได้ย้ายไปอยู่ใน หมวด 9 ข้อ 47-51 
 

 ส าหรับสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ ก็มีข้อบังคับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนี้ 
 

 นอกเหนือจากหลักการทั่วไปแล้ว ข้อบังคับจริยธรรมของสภาวิชาชีพมีสภาพบังคับส าคัญ คือข้อก าหนด
ที่ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ “ผู้ท าการหรือร่วมท าการศึกษาวิจัย หรือการทดลองในมนุษย์ สามารถท าการวิจัย
ได้เฉพาะเมื่อโครงการวิจัย หรือการทดลองดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น”  
 

 นักวิชาการ หรือนักวิจัย ที่มิได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้ โดยตรง แต่ก็อาจต้อง
อยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้โดยอ้อม กล่าวคือ ตามข้อก าหนดในแนวปฏิบัติข้อ 4.9 ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าโครงการวิจัย
ที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา “ในกรณีที่มีความเสี่ยงใดๆ ต่ออาสาสมัคร จะต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ได้รับอนุญาตในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมจะให้การดูแลรักษาแก่อาสาสมัครในกรณีเกิดอันตรายแก่
อาสาสมัคร”  
 
5. ขอบเขตระหว่าง “การปฏิบัติ” (Practice) กับ “การวิจัย” (Research) 

ในชีวิตจริงของนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัย ปฏิบัติการบางอย่างหรือหลายอย่าง ก้ ากึ่งว่า
จะเป็นการวิจัยหรือไม่ และหากจะต้องท าเป็นโครงการแล้วขอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเสียก่อนทุกกรณี อาจก่อภาระโดยไม่สมควร หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการ “ค้นพบ” หรือ 
“ศึกษา” เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว สมควรพิจารณาขอบเขตระหว่าง “การปฏิบัติ” (Practice) และ “การ
ทดลอง” (Experiment) กับการวิจัย “Research” เพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณาว่าเป็นกรณีที่สมควรหรือ
ต้องท าเป็นโครงการเสนอคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาหรือไม่ 
 

 ประเด็นดังกล่าวนี้ รายงานเบลมองต์ (The Belmont Report) ได้สรุปประเด็นไว้โดยสังเขป สามารถ
ใช้เป็นแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
 

 “เป็นเรื่องส ำคัญที่ต้องมีกำรแยกแยะระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยทำงชีวเวชศำสตร์และทำงพฤติกรรม
ศำสตร์ในแง่หนึ่ง และอีกแง่หนึ ่งคือเวชปฏิบัติที ่เป็นกิจวัตรในกำรน ำกำรรักษำที่เป็นที ่ยอมรับแล้วมำใช้ 
เพ่ือให้รู้ว่ำกิจกรรมใดควรได้รับกำรทบทวนเพ่ือคุ้มครองอำสำสมัครในกำรศึกษำวิจัย. ในปัจจุบัน เส้นแบ่งระหว่ำง
เวชปฏิบัติและกำรศึกษำวิจัยมีควำมคลุมเครือ ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกิจกรรมทั้งสองมักด ำเนินไปด้วยกัน (เช่น 
ในกรณีกำรวิจัยที่ออกแบบเพ่ือประเมินวิธีกำรรักษำ) และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพรำะกำรปฏิบัติที่ออกนอกรูปแบบ
จำกแนวทำงเวชปฏิบัติมำตรฐำน มักเรียกว่ำ “กำรทดลอง” (experiment) ในขณะที่ค ำศัพท์ “กำรทดลอง” 
และ “กำรวิจัย” มิได้มกีำรนิยำมควำมหมำยแยกแยะอย่ำงชัดเจน 

“ส่วนมำกแล้วค ำว่ำ “เวชปฏิบัติ” หมำยถึงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ออกแบบเพ่ือส่งเสริมสุขภำวะของ
ผู้ป่วย หรือผู้รับบริกำรแต่ละคนโดยสำมำรถคำดคะเนควำมส ำเร็จได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล . วัตถุประสงค์ของ 
เวชปฏิบัติหรือปฏิบัติกำรทำงพฤติกรรมศำสตร์ คือ เพ่ือกำรวินิจฉัย กำรป้องกันหรือกำรรักษำเฉพำะรำยบุคคล. 
(2) แต่ในทำงตรงกันข้ำม ค ำว่ำ “วิจัย” ก ำหนดไว้ส ำหรับกิจกรรมที่ออกแบบมำเพ่ือทดสอบสมมุติฐำน หำ
ข้อสรุปเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำหรือก่อให้เกิดควำมรู้ที่น ำไปใช้ได้ทั่วไป (generalizable knowledge) (ตัวอย่ำง 
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เช่น ออกมำเป็น ทฤษฎี หลัก และข้อสรุปควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ). กำรวิจัยมักมีกำรจัดท ำเป็นโครงร่ำงกำรวิจัย    
ที่เป็นกิจลักษณะที่มีกำรตั้งวัตถุประสงค์ และวิธีด ำเนินกำรที่ออกแบบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้ำ 

“เมื่อแพทย์ปฏิบัติผิดจำกมำตรฐำนหรือแนวทำงเวชปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับไปอย่ำงมีนัยส ำคัญแล้ว สิ่ง
เหล่ำนั้น ทั้งในตัวมันเองและของตัวมันเอง ไม่ถือเป็นกำรวิจัย. นอกจำกนี้ กำรที่ระบุว่ำกำรกระท ำหนึ่งๆ เป็น 
“กำรทดลอง” ในแง่ที่เป็นเรื่องใหม่และยังไม่ผ่ำนกำรทดสอบ หรือมีควำมแตกต่ำงไปจำกเดิมก็มิได้หมำยควำม
ว่ำกำรกระท ำนั้นจะเป็นกำรวิจัยไปโดยอัตโนมัติ. อย่ำงไรก็ดี วิธีกำรที่ใหม่มำกๆ ลักษณะนี้ควรน ำไปก ำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยอย่ำงเป็นกิจลักษณะตั้งแต่เนิ่นๆ เพ่ือพิจำรณำว่ำเป็นวิธีกำรที่ปลอดภัยและได้ผล . 
ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ ที่ดูแลด้ำนเวชปฏิบัติที่จะต้องเร่งเร้ำให้นวัตกรรมส ำคัญนั้นๆ เข้ำสู่
กำรศึกษำวิจัยอย่ำงเป็นกิจลักษณะต่อไป (3)  

“กำรวิจัยและเวชปฏิบัติอำจด ำเนินไปด้วยกันเมื่อกำรวิจัยออกแบบขึ้นเพ่ือประเมินควำมปลอดภัย 
และประสิทธิผลของกำรรักษำ. แต่จะต้องไม่สร้ำงควำมสับสนว่ำกิจกรรมดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
ทบทวนหรือไม่ เพรำะกฎทั่วไปคือ หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดของกิจกรรมที่ถือเป็นกำรวิจัยแล้ว กิจกรรมนั้นควร
ผ่ำนกำรพิจำรณำทบทวนเพื่อคุ้มครองอำสำสมัครเสมอ” 

 ตัวอย่าง ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) เดิมใช้รักษาการติดเชื ้อพยาธิ คือ Trichomonas 
vaginalis ซึ่งเป็นการติดเชื้อในช่องคลอดของสตรี โรคนี้มักติดต่อถึงคู่นอนด้วย โดยในผู้ชายมักไม่มีอาการ 
แต่การรักษาจะต้องให้ยาทั้งผู้ป่วยและชายคู่นอน ไม่เช่นนั้นจะกลับเป็นใหม่อีก ในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้
ทันตแพทย์พบว่า ผู้ป่วยที่มีเหงือกอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแอนาโรบิก อาการมักดีขึ้นด้วย แสดงว่ายานี้
น่าจะได้ผลดีในกรณีติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าว จึงมีการทดลอง (Experineent) ในผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพ่ิมเติม
อีก ปรากฏว่าได้ผล แต่ยังไม่สามารถน าผลการทดลองดังกล่าวไปเป็น “มาตรฐานการรักษา” หรือเพ่ิม “ข่อบ่งใช้” 
ในฉลากยาได้ จะต้องมีการออกแบบการวิจัย (research) เพ่ือพิสูจน์เรื่องความปลอดภัย ประสิทธิผล รวมทั้ง
ขนาดยาที่เหมาะสม เป็นต้น เสนอขอผู้อนุมัติโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรม แล้วด าเนินการวิจัย จนได้
ผลสรุปตามมาตรฐานการวิจัยเสียก่อน เป็นต้น 

6. ความเป็นมาของหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการเยียวยารักษามนุษย์ คือ การแพทย์ มีการวางรากฐานด้านจริยธรรม
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ราว 2,500 ปี มาแล้ว โดยฮิปโปเครตีส แพทย์ชาวกรีก ผู้ได้รับยกย่องเป็น “บิดาแห่ง
การแพทย”์ แต่หลักเกณฑ์เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพิ่งเริ่มต้นเมื่อราวค่อนศตวรรษมานี้เอง ดังนี้ 
 

6.1 กฎนูเรมเบิร์ก 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการพบหลักฐานระหว่างการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามที่กรุงนูเรมเบิร์ก 
ประเทศเยอรมนีว่ามีการน าเชลยสงครามไปศึกษาวิจัยอย่างโหดร้ายทารุณในกองทัพนาซี เช่น 

(1) การน าเชลยสงครามใส่ลงไปในถังความดันต่ า เพื่อทดสอบว่าคนเหล่านั้นจะทนได้นานแค่ไหน
ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อย เชลยหลายคนที่ไม่ตายทันทีจะถูกท าให้จมน้ าจนตายแล้ว
มีการผ่าศพเพ่ือศึกษา 

(2) การทดลองบังคับให้เชลยออกไปอยู่นอกอาคารที่หนาวถึงจุดเยือกแข็งโดยไม่ให้สวมเสื้อผ้าเป็น
เวลา 9-14 ชั่วโมง หรือให้แช่ในน้ าที่เย็นถึงจุดเยือกแข็งช่วงละ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นลองพยายาม
ช่วยชีวิต ซึ่งโดยมากไม่สามารถช่วยได้ 
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(3) การท าให้เชลยติดเชื้อมาลาเรีย แล้วทดลองยาหลายๆ อย่างดูว่ารักษาโรคได้หรือไม่ เชลยจ านวน
มากเสียชีวิตจากพิษของยา 

(4) การท าให้เชลยมีบาดแผลแล้วใส่แก๊สมัสตาร์ด (mustard gas) ลงไปในบาดแผล หรือบังคับให้
ดมแก๊สมัสตาร์ด แล้วลองรักษาด้วยวิธีการต่างๆ 

(5) การท าให้แผลที่ตัวเชลยติดเชื้อ โดยใส่เชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้ เช่น เชื้อแก๊สแกงกรีน หรือใส่
ขี้เลื่อย เศษแก้ว เข้าไปในบาดแผล แล้วลองรักษาด้วยซัลฟานิลาไมด์ โดยมีกลุ่มเปรียบเทียบคือ 
พวกท่ีถูกท าให้แผลติดเชื้อแล้วไม่ได้ยา 

(6) การทดลองให้เชลยกินยาพิษท่ีปนลงไปในอาหารที่จัดให้เชลย ส่วนมากพวกนี้จะตายทันที พวกที่
ไม่ตายจะถูกฆ่าแล้วผ่าศพพิสูจน์ 

 

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนั้นอีก จึงได้มีการวางกฎเกณฑ์การวิจัยในคนขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 
2490 เรียกว่า กฎนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Code) ประกอบด้วยกฎรวม 10 ข้อโดยข้อแรกก าหนดว่า “ความ
ยินยอมโดยสมัครใจของอาสาสมัครมีความส าคัญขั้นสัมบูรณ์” (The voluntary consent of the human 
subject is absolutely essential) โดยมีค าขยายความว่า “ข้อควำมดังกล่ำวนี้หมำยควำมว่ำอำสำสมัครที่ร่วม
กำรวิจัยควรจะต้องมีอ ำนำจตำมกฎหมำย (legal capacity) ที่จะให้ควำมยินยอม ควรจะต้องสำมำรถตัดสินใจ
เลือกได้อย่ำงเสรีโดยไม่ถูกแทรกแซงใดๆ จำกกำรบังคับ ฉ้อฉล หลอกลวง ข่มขู่ ครอบง ำ หรือรูปแบบอ่ืนใด
ของกำรขืนใจ หรือบังคับขู่เข็ญ รวมทั้งควรจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเรื่องที่ตนจะต้องเข้ำไป
เกี่ยวข้องเพ่ือให้สำมำรถตัดสินใจด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงรู้แจ้ง”(enlighten decision)” 

กฎข้อนี้ยังก าหนดด้วยว่า หน้าที่ในการอธิบายท าความเข้าใจแก่อาสาสมัครที่วิจัยเพ่ือให้ได้รับความ
ยินยอมด้วยความเข้าใจอย่างรู้แจ้งนี้ “เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะตัวของผู้วิจัยซึ่งไม่อาจมอบหมาย
ให้ผู้อื่นกระท าแทนโดยตนไม่ต้องรับผิด” 

6.2 ปฏิญญาเฮลซิงกิ 

หลังจากกฎนูเรมเบิร์กเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง มีการศึกษาวิเคราะห์กฎดังกล่าวแล้วพบว่ากฎดังกล่าว
ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยในผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมโดยตนเองหลายกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้ป่วยที่ไม่มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ หมดสติ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน เป็นต้น จึงท าให้เกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยแพทยสมาคมโลก (World Medical Association) ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 ในที่สุดจึงเกิด
หลักเกณฑ์สากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ฉบับใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจนกระทั่งปัจจุบัน คือ  
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ที่มีการประกาศรับรองโดยสมัชชาของแพทยสมาคมโลก (World 
Medical Assembly) ซึ่งประชุมกัน ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 มีการปรับปรุง
ปฏิญญาเฮลซิงกิ มีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ในปี พ.ศ. 2518, 2526, 2532, 2539, 2543 เป็นต้น 

 

กฎนูเรมเบิร์ก เขียนโดยนักกฎหมายเพ่ือตีกรอบการวิจัยในมนุษย์ เป็นกรอบที่มิได้เขียนโดยนักวิจัย
และเป็นกรอบที่ค่อนข้างแคบ การยอมรับจึงไม่กว้างขวางและยั่งยืนอย่างปฏิญญาเฮลซิงกิ ซึ่งเขียนโดยบรรดา
แพทย์ที ่อยู ่ในแวดวงของการวิจัยเอง ปฏิญญาดังกล่าวมีการแยกระหว่างการวิจัยที ่เกี ่ยวกับการรักษา 
(Therapeutic research) และการวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการรักษา (non-therapeutic research) นับเป็นครั้งแรก
ที่มีการระบุอย่างชัดเจนเรื่องการน าผู้ป่วยมาท าการศึกษาวิจัย 
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6.3 พัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐอเมริกาจ านวนมากภายใต้นโยบายของ
ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. โรสเวลท์ ที่ประกาศว่า ทหารสหรัฐต้องไปเสี่ยงชีวิตในแนวหน้า ประชาชนที่อยู่
แนวหลังก็ต้องเสี่ยงเพ่ือความก้าวหน้าทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ของทหารในแนวหน้า ท า ให้มีการวิจัย
จ านวนมากที่ล่อแหลมหรือผิดจริยธรรม เช่น มีการใช้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโรคจิตมาทดลองทางการแพทย์ มี
การท าให้คนไข้เป็นมาลาเรียแล้วทดสอบยา เป็นต้น แม้ในช่วงหลังสงครามและมีการประกาศกฎนูเรมเบิร์ก
แล้ว ก็ยังมีกรณีการวิจัยทางคลินิกที่ละเมิดหลักจริยธรรมอยู่เนืองๆ ที่ปรากฏเป็นข่าวครึกโครมคือ กรณีทดลอง
ฉีดเซลล์มะเร็งเข้าไปในผู้ป่วยเรื้อรังระยะท้าย 22 รายที่โรงพยาบาลโรคเรื้อรังของชาวยิว (The Jewish Chronic 
Disease Hospital) ที่ย่านบรุคลินในกรุงนิวยอร์ค 

 

ในปี พ.ศ. 2509 สองปีหลังการประกาศปฏิญญาเฮลซิงกิ เฮนรี เค. บีเชอร์ ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง
จริยธรรมและการวิจัยทางคลินิก (Ethics and Clinical Research) ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ ได้เสนอ
ตัวอย่างการวิจัยที่ขัดหลักจริยธรรมรวม 22 กรณี 

ในปี พ.ศ. 2515 มีการเปิดโปงกรณีการศึกษาวิจัยที่ทัสคีจี การวิจัยชิ้นนี้เริ่มศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 
เป็นการศึกษาการด าเนินโรคระยะยาวในคนผิวด าที่ป่วยเป็นซิฟิลิส โดยเมื่อมีการค้นพบเพนิซิลลิน และพบว่า
สามารถรักษาโรคนี้ได้ผู้วิจัยจงใจไม่ยอมให้ยาแก่อาสาสมัครในโครงการเพ่ือมิให้รบกวนผลการวิจัย กรณี
ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องรุนแรงพัวพันปัญหาการเหยียดผิวด้วย ท าให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือศึกษาและจัดท า
ข้อเสนอในการแก้ปัญหาระยะยาว คือ 

คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือคุ้มครองอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
(The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research) คณะกรรมการดังกล่าวได้ใช้เวลาศึกษาอยู่ถึง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2517 -2521 หนึ่งในผลผลิต
ที่ส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้ คือ รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) ซึ่งเสนอเมื่อวันที่ 18 เมษายน 
พ.ศ. 2522 ได้วางหลักจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พร้อมวิธีการประยุกต์ใช้หลักดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลด้วย 

 

6.4 หลักเกณฑ์สากลอื่นๆ 

หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ หลักเกณฑ์จริยธรรมสากลส าหรับการ
วิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่ใช้มนุษย์เป็นอาสาสมัคร (The International Ethical Guidelines for Biomedical 
Research Involving Human Subjects) จัดท าโดยสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council 
for International Organizations of Medical Sciences : CIOMS) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก เป็น
หลักเกณฑ์ที่จัดท าขึ้นโดยเน้นการป้องกันปัญหาการศึกษาวิจัยในประเทศก าลังพัฒนา มิให้ประชาชนตกอยู่ใน
สภาพเป็นหนูตะเภารวมทั้งมิให้ชุมชนหรือประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยเฉพาะจากการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว งานนี้เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของปัญหาโรคเอดส์และประกาศใช้ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2536 คณะผู้จัดท ามาจากทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ประกอบด้วย นักจริยศาสตร์ 
นักปรัชญา นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขหลายประเทศ มีการขอความเห็นอย่าง
กว้างขวางจากทั่วโลกด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขหนึ่งครั้ง และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2545 
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกฉบับหนึ่งคือ หลักเกณฑ์การวิจัย
ทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Guidelines) ขององค์กรเพ่ือการบรรสานสากล ( International 
Conference on Harmonization) เรียกย่อๆว่า หลักเกณฑ์ จีซีพี. ของไอซีเอช. (ICH GCP Guideline) ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อ 1 พฤษภาคม 2539 และขององค์การอนามัยโลก (WHO GCP Guidelines) ซึ่งประกาศใช้
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2538 หลักเกณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นให้การศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะการทดสอบยา
ในมนุษย์มีมาตรฐาน และถูกหลักวิชาการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชื่อถือได้ โดยต้อง
คุ้มครองดูแลอาสาสมัครวิจัยอย่างถูกหลักจริยธรรมโดยเฉพาะที่ประกาศในปฏิญญาเฮลซิงกิ 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานทั่วไปที่กล่าวแล้ว ยังมีหลักเกณฑ์จริยธรรม
สากลจ านวนมากที่จัดท าเพ่ือจุดมุ่งหมายจ าเพาะ เช่น หลักเกณฑ์จริยธรรมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเจริญ
พันธุ์ หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยสเตมเซลล์ หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยในเด็ก ฯลฯ ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์
จริยธรรมสากลรวมแล้วกว่า 200 หลักเกณฑ์ 

 
7. ค าแนะน าเร่ืองการเขียนโครงการให้ถูกหลักจริยธรรมการวิจัย 

7.1 ในการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะกรรมการฯ 
มีหน้าที่ต้องทบทวนและพิจารณาทั้งด้านความถูกต้องตามหลักวิชาการ (Scientific merit) และ
ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม (Ethical merit) (ดังปรากฏในแนวปฏิบัติของคณะกรรมการฯ 
ข้อ 11) ดังนั้น นักวิจัยจะต้องเขียนโครงการให้ถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม
การวิจัย 

7.2 โครงการวิจัยจะต้องมีคุณลักษณะตามแนวปฏิบัติ ข้อ 4 ของคณะกรรมการฯ 
7.3 โครงร่างการวิจัย (Research Protocol) ควรมีรายละเอียดตามแนวปฏิบัติข้อ 5 ของคณะ

กรรมการฯ 
7.4 เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้วิจัยคณะกรรมการฯ มีค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดโครงร่างการวิจัยบางข้อ 

ดังนี้   
7.4.1 จากแนวปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิของจัย        

ในมนุษย์ของสวทช. (ข้อ 10) จ านวนอาสาสมัครที่จ าเป็นต้องใช้ ยึดถือตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ นั่นคือ จะต้องใช้อาสาสมัครเท่าที่จ าเป็นและสมควร ดังปรากฏใน
แนวปฏิบัติข้อ 4.7 ที่ก าหนดว่า จะต้อง “มีกำรก ำหนดตัวอย่ำงประชำกรที่ศึกษำอย่ำง
เหมำะสมตำมหลักกำรทำงสถิติ โดยรับอำสำสมัครวิจัยในจ ำนวนเท่ำท่ีจ ำเป็น และเพียงพอ 
ที่จะแปลผลกำรวิจัยที่เชื่อถือได้” 
ในการค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ จะต้องเผื ่อจ านวนที่อาจถูกตัดออกจาก
โครงการวิจัย (Discontinuation) และที่อาสาสมัครอาจถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเอง 
เพ่ือให้เหลือจ านวนเพียงพอแก่การค านวณทางสถิติ 

7.4.2 แนวปฏิบัติเรื่องคุณลักษณะของโครงการวิจัย ข้อ 4.7 ก าหนดว่า จะต้อง “มีการก าหนด
ตัวอย่างประชากรที่ศึกษาอย่างเหมาะสม” หลักคือจะต้องเลือกประชากรที่เหมาะสมกับ
การศึกษาเพ่ือให้สามารถตอบค าถามการวิจัยได้ดีที่สุด มิใช่เลือกกลุ่มประชากรที่สะดวก
หรือง่ายต่อการศึกษาส าหรับผู้วิจัย และจะต้องค านึงถึงหลักการกระจายภาระและ
ประโยชน์อย่างยุติธรรม ไม่เลือกท าวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงในประชากรกลุ่มเปราะบาง 
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(Vulnerable group) หรือเลือกท าวิจัยที่คาดว่าจะได้ประโยชน์สูงกับกลุ่มประชากรที่
ฐานะดี เป็นต้น 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ “หลักความยุติธรรม” 
(Justice) ซึ่งแนวทางของซีออมส์ ได้อธิบายไว้ ดังนี้ 

“หลักความยุติธรรม หมำยถึง พันธะทำงจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่ำงถูกต้องตำมสิทธิและควำมเหมำะสมทำงศีลธรรมตำมที่แต่ละบุคคลพึงได้รับ. 
ในทำงจริยธรรมของกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นหลักกำรนี้หมำยถึง การกระจาย
อย่างยุติธรรม (distributive justice) เป็นส ำคัญ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องมีกำรกระจำยอย่ำง
เป็นธรรมในเรื่องของทั้งภำระและกำรได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวิจัย  
ควำมแตกต่ำงของกำรกระจำยในเรื่องภำระและเรื่องกำรได้รับประโยชน์นั้นจะยอมรับได้
ก็ต่อเมื่อกำรกระจำยเหล่ำนั้นได้น ำเอำเรื่องควำมแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องระหว่ำงบุคคล  
มำใช้พิจำรณำเป็นพื้นฐำนส ำคัญ ตัวอย่ำงควำมแตกต่ำงนี้ เช่น เรื่องควำมเปรำะบำง  
(vulnerability). “ควำมเปรำะบำง” นี้หมำยถึง ควำมไร้ศักยภำพในระดับส ำคัญในกำร
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเนื่องมำจำกอุปสรรคต่ำงๆ เช่น กำรขำดควำมสำมำรถในกำร
ให้ควำมยินยอมด้วยตนเอง กำรขำดทำงเลือกต่ำงๆ ในกำรได้รับกำรดูแลรักษำทำงกำร
แพทย์หรือสิ่งจ ำเป็นอ่ืนๆ ที่รำคำแพง หรืออยู่ในกลุ่มชนชั้นผู้น้อยหรือชั้นล่ำงในองค์กรที ่
มีกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น. ดังนั้นจะต้องมีข้อเสนอพิเศษส ำหรับกำรปกป้องสิทธิและ
สวัสดิภำพของกลุ่มผู้เปรำะบำงเหล่ำนี้ 

 

“ผู้ให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยหรือผู้วิจัยนั้น โดยทั่วไปแล้วไม่สำมำรถที่จะแบกรับ
ควำมรับผิดชอบต่อสภำวกำรณ์ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่แล้วในที่ที่ท ำกำรวิจัย แต่พวกเขำ
จะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ ที่จะท ำให้สภำวะต่ำงๆ เลวลงหรือท ำให้เกิดสภำพที่มี
ควำมไม่เป็นธรรมขึ้นใหม่. และพวกเขำไม่ควรที่จะฉกฉวยผลประโยชน์จำกควำมอ่อนแอ
ของประเทศยำกจนหรือจำกกลุ่มประชำกรที่เปรำะบำงที่ไม่สำมำรถปกป้องผลประโยชน์
ของตนเองโดยหลีกเลี่ยงระบบกำรควบคุมงำนวิจัยที่ซับซ้อนในประเทศอุตสำหกรรมและ
มำลงทุนท ำวิจัยด้วยรำคำถูกในประเทศก ำลังพัฒนำ เพ่ือที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
ขึ้นมำจ ำหน่ำยเอำก ำไรในตลำดของประเทศต่ำงๆ  

 

“โดยทั่วไปแล้วโครงกำรวิจัยควรท ำให้ประเทศหรือชุมชนที่ยำกจนมีสภำพที่ดีขึ้น
กว่ำแต่ก่อน หรืออย่ำงน้อยไม่ท ำให้แย่ลง. โดยโครงกำรควรจะตอบสนองต่อควำมจ ำเป็น
ด้ำนสุขภำพและให้ควำมส ำคัญกับกำรที่จะน ำมำซึ่งกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ควรมีจัดเตรียม
ไว้พร้อมส ำหรับประเทศ หรือชุมชนนั้นๆ อย่ำงเหมำะสมหลังเสร็จสิ้นกำรวิจัย และควรให้
ประชำชนในชุมชนนั้นๆ เข้ำถึงกำรดูแลสุขภำพท่ีมีประสิทธิผลและสำมำรถปกป้องสุขภำพ
ของตนเองได้ดีขึ้นกว่ำเดิมด้วย 

 

“หลักควำมยุติธรรมนี้ยังต้องกำรให้กำรวิจัยตอบสนองต่อเงื่อนไขทำงสุขภำพหรือ
ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของกลุ่มประชำกรที่เปรำะบำงด้วย. กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงควร
เลือกจำกผู้ที่มีควำมเปรำะบำงน้อยที่สุด ตำมควำมจ ำเป็นเท่ำที่จะสำมำรถท ำให้กำรวิจัย
นั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ได้. ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงของกลุ่มผู้ที่เปรำะบำงนั้นจะจัดว่ำเป็นควำม
เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยง่ำยหำกควำมเสี่ยงนั้นเกิดจำกกระบวนกำรดูแลรักษำใดๆ ที่จะ
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ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อสุขภำพของกลุ่มประชำกรนั้น. แต่หำกควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น
นั้นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ดังว่ำ กระบวนกำรนั้นๆ ก็จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับแก่กลุ่มประชำกรที่อำสำสมัครแต่ละรำย ได้รับคัดเลือก
มำให้เป็นตัวแทน” 

กรณีใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง จะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้อาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว 
  

กรณีตัวอย่างในประเทศไทย 
 

 กรณีที่หนึ่ง ช่วงทศวรรษ 2530 มีนักวิจัยท่านหนึ่ง ท าการทดสอบนมที่ผสมสารโปรไบโอติก ซึ่งบริษัท 
ผู้ผลิตจ าหน่ายแสดงหลักฐานว่า สามารถลดอัตราโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็กได้ เพ่ือทดสอบเรื่องนี้ในเด็กไทย 
นักวิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยเลือกกลุ่มอาสาสมัครเป็นเด็กเล็กในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า โดยได้รับอนุญาต
จากผู้อ านวยการสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า ต่อมาปรากฏเป็นข่าวว่าเป็นการวิจัยที่อาจผิดหลักจริยธรรม เพราะ
กลุ่มประชากรที่ศึกษา มีความเปราะบางมาก กล่าวคือ 1) เป็นเด็กเล็กยังไร้เดียงสา ไม่สามารถให้การยินยอม
ด้วยตนเองได้ 2) เป็นเด็กก าพร้า 
 

 อันที่จริง เด็กกลุ่มดังกล่าว มีอัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงกว่าเด็กทั่วไป จึง “เหมาะ” ที่จะใช้ 
“ศึกษา” เพราะสามารถใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ก็เพียงพอแก่การค านวณทางสถิติ แต่เพราะมีความเปราะบาง
สูง จึงมิใช่กลุ่มที่ควรท าการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะเป็นการศึกษาวิจัย “กลุ่มแรก” ในประเทศไทยในที่สุด
โครงการดังกล่าวก็ต้อง “ยุติกลางคัน” (Premature Termination) 
 

 กรณีที่สอง การทดสอบวัคซีนเอดส์ชนิดแรกในประเทศไทย ใช้กลุ่มประชากรคือผู้ใช้ยาเสพติดชนิด 
ฉีดเข้าหลอดเลือด ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเอดส์สูง ค านวณขนาดตัวอย่างแล้ว ใช้เพียง 5 พันคน ขณะที่การทดสอบ
วัคซีนตัวเดียวกันนี้ในสหรัฐและยุโรปในประชากรคนละกลุ่ม ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 หมื่นคน 
 

 คณะกรรมการจริยธรรมที่พิจารณาเรื่องนี้ในประเทศไทยหลายคณะ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ท าการ 
ศึกษาวิจัยได้ แม้เป็นประชากรกลุ่มเปราะบาง และมีประเด็น “สุ่มเสี่ยง” ที่อาสาสมัครอาจ “ชะล่าใจ”หลัง
ได้รับ “วัคซีนที่ทดสอบ” แล้ว เข้าใจว่าวัคซีนป้องกันโรคได้ จึงอาจท าให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคเพ่ิมข้ึน 
คณะกรรมการจริยธรรมอนุมัติโดยก าหนดเงื่อนไข ส าคัญ 2 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้วิจัยจะต้องจัดท า “วิธีการด าเนินการ
มาตรฐาน” (Standard Operating Procedure : SOP) ในการให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่อาสาสมัคร เพ่ือให้มี
การระมัดระวังป้องกันตนเองเพ่ิมขึ้น 2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอดส่องดูแล (Oversight Committee) ที่
สามารถเข้าไปสังเกตการณ์การให้ข้อมูลและค าปรึกษาในการรับอาสาสมัครวิจัยได้ทุกเมื่อ ค าแนะน าดังกล่าว
ย่อมมีผลกระทบต่อการศึกษาวิจัย ที่ต้องมีภาระและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ัง 2 ข้อ และข้อส าคัญ
ย่อมท าให้คาดได้ว่าอาสาสมัครจะลดพฤติกรรมเสี่ยงลง ท าให้การวิจัยอาจล้มเหลว เพราะหากอาสาสมัครไม่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงลงมากๆ ย่อมท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงมาก จนอาจถึงขั้น       
ไม่พอที่จะแปลผลทางสถิติได ้
 

 เงื่อนไขดังกล่าว คณะผู้วิจัยยอมรับ จึงสามารถด าเนินการวิจัยได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ จากการให้ความรู้ 
และค าปรึกษา โดยมีผู้คอยสอดส่องดูแลอย่างเอาใจใส่ ท าให้อัตราการติดเชื้อในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วม
การวิจัยลดลงอย่างชัดเจน จากร้อยละ 4 เหลือเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้น แต่อัตราดังกล่าวก็ยังสามารถแปลผล
ทางสถิติได้ ซึ่งผลการวิจัย สรุปว่า วัคซีนดังกล่าวไม่มีประสิทธิผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

 จากกรณีตัวอย่างทั้งสองกรณี สรุปได้ว่า การใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง มิใช่ข้อห้ามเด็ดขาด สามารถ
ใช้ได้โดยมีเงื่อนไขที่ต้องดูแลเพื่อลดความเสี่ยงแก่อาสาสมัครให้ได้มากที่สุด 
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7.4.3 ข้อ (11) 
ก. เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion Criteria) หมายถึงเกณฑ์การคัดกรองอาสาสมัครเข้าสู่

โครงการ เช่น 
(1) เพศ ชาย หรือ หญิง หรือ ทั้ง 2 เพศ 
(2) อายุ เช่น อายุต้องไม่ต่ ากว่ากี่ปี และไม่เกินกี่ปี โดยทั่วไปการศึกษาวิจัยที่ยัง

ไม่ทราบถึงอันตรายที่ชัดเจน เช่น การวิจัยยาใหม่ กรณีทดสอบในคนครั้งแรก จะ
ไม่ทดสอบในเด็ก หรือ ผู้สูงอายุ 

(3) สุขภาพ เช่น ทดสอบยาในระยะที่ 1 หรือ 2 (Phase I , II) จะทดสอบในอาสาสมัคร
สุขภาพดี แต่เมื่อจะทดสอบประสิทธิผลในการรักษาโรค จะต้องทดสอบในผู้ที่ป่วย
เป็นโรคนั้นๆ เป็นต้น 

(4) ความรุนแรงของโรค เช่น จะทดสอบยาในผู้ป่วยเบาหวาน จะต้องก าหนดว่าจะ
เลือกผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลเท่าไร ถึง เท่าไร มิใช่ทดสอบกับผู้ป่วยทุก
ระดับความรุนแรง 

(5) ยินดีเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร และสามารถร่วมในการศึกษาวิจัยจนเสร็จสิ้นโครงการ 
  

ข. เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria) หมายถึงเกณฑ์คัดกรอง ไม่น ามาเป็นอาสาสมัคร
ตั้งแต่ต้น เช่น 
(1) ผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น หอบหืด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจตีบ 

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(2) ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา หรือสารในกลุ่มที่จะทดสอบ 
(3) ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหอบหืด 
(4) หญิงที่ตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร เพราะยาหรือสารที่ทดสอบอาจมีผล

ต่อทารกในครรภ์ หรือที่ผ่านทางน้ านมของมารดา 
(5) ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจ าที่อาจมีผลกระทบต่อยาที่วิจัย 
(6) ผู้ที่เป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยอ่ืน ที่อาจมีผลกระทบต่อการเข้าร่วมในโครงการ 

วิจัย 
 

ข้อสังเกต การเขียนเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก ต้องระมัดระวังมิให้มีการซ้ าซ้อนโดย
ไม่จ าเป็นหรือไม่สมควร เช่น 
เกณฑ์คัดเข้า ระบุ ช่วงอายุที่รับเข้า 18-60 ปี 
เกณฑ์คัดออก ก็ไม่ควรเขียนว่า ช่วงอายุที่จะคัดออกคือ ต่ ากว่า 18 ปี หรือมากกว่า 60 ปี 

ค. เกณฑ์ตัดอาสาสมัครออกจากโครงการ (Discontinuation Criteria) หมายถึงเกณฑ์
พิจารณาตัดอาสาสมัครที่ได้รับคัดเลือก และยินยอมเข้าร่วมโครงการระยะหนึ่งแล้ว  
มีเหตุผลความจ าเป็นที่ผู้วิจัยเห็นสมควรให้ยุติการเป็นอาสาสมัคร เช่น 
(1) อาสาสมัครแพ้ยาหรือสารที่ทดสอบอย่างรุนแรง หากให้อยู่ในโครงการต่อไปอาจ

เป็นอันตรายร้ายแรง 
(2) อาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วย มีภาวะของโรครุนแรงขึ้นมาก จนอาจเป็นอันตรายร้ายแรง

หรือไม่สมควรให้อยู่ในโครงการต่อไป 
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(3) อาสาสมัครไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของการวิจัย และไม่สามารถแก้ไขได้ 
หากให้อยู่ในโครงการต่อไป มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลเพ่ือการ
แปลผลการวิจัยได้ 

(4) อาสาสมัครหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างอยู่ในโครงการ 
 

ส าหรับกรณีอาสาสมัครขอถอนตัวออกจากโครงการวิจัย เป็นคนละกรณีกับกรณีท่ีถูกตัด
ออกตามเกณฑ์นี้ เพราะกรณีอาสาสมัครขอถอนตัว เป็นกรณีที่เกิดจากการตัดสินใจของอาสาสมัคร 
ส่วนการตัดออกจากโครงการตามเกณฑ์ข้อนี้ เป็นกรณีเกิดจากการพิจารณาตัดสินใจของผู้วิจัย 

 

7.4.4 กรณีใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบางตามแนวปฏิบัติ ข้อ 5 (12) แนวทาง จีซีพี ของ ไอซีเอช 
ได้ก าหนดนิยามของอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางไว้ ดังนี้ 

 

“อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Subjects) หมายถึง บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง
ให้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการ
วิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยเพราะเกรงกลัวว่า
จะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอ านาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ ตัวอย่าง เช่น ผู้ที่อยู่ในองค์กรที่มีการบังคับ
บัญชาตามล าดับชั้น เช่น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษาทันตแพทย์ และ
นักศึกษาพยาบาล บุคลากรระดับล่างของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ลูกจ้าง
บริษัทยา ทหาร และผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ ผู้ป่วยในสถานคนชรา คนตกงาน หรือคนยากจน ผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อย ผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้” 

 

กรณีมีการใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง ให้พิจารณาแนวทางที่ 13 ของซีออมส์ ที่ว่าด้วย 
กำรวิจัยที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่เปรำะบำง ดังนี้ 

 

“แนวทางท่ี 13: การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เปราะบาง 
จ าเป็นต้องมีหลักการและเหตุผลพิเศษถ้าจะท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลที่เปราะบาง 

และหากผู้ที่เปราะบางเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครวิจัยแล้ว จะต้องน า
วิธีการปกป้องสิทธิและสวัสดิการของคนเหล่านี้มาใช้อย่างเคร่งครัด 

 

7.4.5 กรณีศึกษาวิจัยในเด็ก ให้พิจารณาแนวทางที่ 14 ของ ซีออมส์ ที่ว่าด้วย การวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับเด็ก ดังนี้ 

 

“แนวทางท่ี 14 : การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 
ก่อนท าวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้วิจัยจะต้องม่ันใจได้ว่า : 
 การวิจัยนั้นไม่อาจท าได้ดีเท่าหากท าในผู้ใหญ่ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อให้ได้ความรู้ที่จ าเป็นในเรื่องสุขภาพของเด็ก 
 พ่อแม่หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็ก ได้อนุญาตให้วิจัยได้ 
 จะต้องมีการขอความตกลงยินยอม จากเด็กแต่ละคนตามขอบขีดศักยภาพของเด็ก และ 
 การปฏิเสธของเด็กที่จะไม่เข้าร่วมในการวิจัยหรืออยู่ในการวิจัยต่อไปจะต้องได้รับความ

เคารพ 
 

7.4.6 กรณีศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ตามแนวปฏิบัติ ข้อ 5 (24) ให้พิจารณาแนวทางที่ 17 ของซีออมส์
ที่ว่าด้วย การเข้าร่วมการวิจัยของหญิงมีครรภ์ ดังนี้ 
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“แนวทางท่ี 17 : การเข้าร่วมการวิจัยของหญิงมีครรภ์ 
หญิงมีครรภ์ควรที่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ได้ . ผู้วิจัยและ

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมควรที่จะต้องม่ันใจได้ว่าหญิงมีครรภ์ที่จะเข้า
ร่วมในการวิจัยได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องความเสี่ยงและประโยชน์ของการวิจัยนั้นๆ 
ต่อการตั้งครรภ์ ต่อทารกในครรภ์ และต่อผู้ที่จะเกิดมาในรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งต่อสภาวะ
การเจริญพันธุ์ของพวกเขา 
 

การวิจัยในประชากรกลุ่มนี้ควรกระท าเฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับหญิง
ตั้งครรภ์หรือกับทารกนั้นๆ หรือต่อหญิงตั้งครรภ์โดยทั่วไป และในกรณีที่สมควร การวิจัยนั้น
ควรมีหลักฐานจากการศึกษาในสัตว์ทดลองที่น่าเชื่อถือสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ความเสี่ยงต่อความพิการแต่ก าเนิดและการกลายพันธุ์ 

 

7.4.7 กรณีศึกษาในผู้ที่ไม่อาจให้ความยินยอมด้วยตนเอง ตามแนวปฏิบัติ ข้อ 5 (28) ให้พิจารณา
แนวทางที่ 15 ของซีออมส์ที่ว่าด้วย กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีควำมผิดปกติทำงจิตหรือ
พฤติกรรมที่ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ด้วยตัวเอง ดังนี้ 

“แนวทางที่ 15 : การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรมที่ไม
สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตัวเอง 
 

ก่อนท าวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรมที่ไม่สามารถ
ให้ความยินยอมได้ด้วยตัวเอง ผู้วิจัยจะต้องม่ันใจได้ว่า : 

 

 กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นอาสาสมัครวิจัย ถ้าการวิจัยนั้นสามารถท าได้ผลดีเท่ากัน
กับกลุ่มตัวอย่างที่ความสามารถในการให้ความยินยอมไม่บกพร่อง 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความจ าเป็น
เรื่องสุขภาพของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรม 

 มีการขอความยินยอมของผู้ที่จะเข้าร่วมในการวิจัยตามขอบขีดความสามารถที่แตกต่าง
กันของแต่ละคน และต้องเคารพในการตัดสินใจของแต่ละคนที่ปฏิเสธไม่เข้าร่วมในการ
วิจัยเสมอ ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะ หากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วพบว่าไม่มีทางเลือกที่
เหมาะสมในการรักษาอ่ืนใดและกฎหมายในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ อนุญาตให้มองข้าม
การตัดสินใจปฏิเสธนั้นๆ ได้ 

 ได้รับอนุญาตจากสมาชิกในครอบครัวที่รับผิดชอบหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีผู้ที่จะ
เข้าร่วมในการวิจัยไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตัวเองได้ 

  
8. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการฯ แล้ว ผู้วิจัยจะต้องปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติ  

ในหมวด 8 เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังได้รับอนุมัติโครงการโดยเคร่งครัด 
ด 
  ทั้งนี้เพราะบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมิได้สิ้นสุดที่การอนุมัติโครงการ แต่
จะต้องมีหน้าที่ทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยจนการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย และการด าเนินการให้ผลของการวิจัยเกิดประโยชน์ต่ออาสาสมัคร สถาบัน ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนในการวิจัยตามที่แนวทางสากลว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก าหนดไว้ 
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ภาคผนวก : บทวิจารณ ์
 

บทวิจารณ์ แนวทางที่ 13 
 

บุคคลที่เปรำะบำงได้แก่บุคคลที่ไม่สำมำรถคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเองบำงส่วน (หรือทั้งหมด). 
กล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำรมำกขึ้น พวกเขำอำจมีอ ำนำจ สติปัญญำ กำรศึกษำ ทรัพยำกร ก ำลัง หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรคุม้ครองผลประโยชน์ของตนไม่เพียงพอ. 

 

ข้อพิจารณาทั่วไป ปัญหำหลักในแผนกำรที่จะน ำบุคคลที่เปรำะบำงเข้ำมำเป็นอำสำสมัครก็คือ
แผนกำรดังกล่ำวอำจท ำให้เกิดกำรกระจำยอย่ำงไม่เท่ำเทียมในเรื่องภำระและผลประโยชน์ของอำสำสมัครวิจัย.  
ชั้นต่ำงๆ ของบุคคลที่โดยทั่วไปถือว่ำเปรำะบำงได้แก่บุคคลที่มีควำมสำมำรถจ ำกัด หรือมีเสรีภำพจ ำกัด ที่จะให้
กำรยินยอมหรือไม่ยินยอม. พวกเขำเป็นหัวข้อของแนวทำงเฉพำะฉบับนี้ (แนวทำงที่ 14, 15) ซึ่งรวมถึงเด็ก 
และบุคคลที่เพรำะเหตุควำมผิดปกติทำงจิตใจหรือพฤติกรรมท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมได้ . เหตุผลทำง
จริยธรรมที่ยอมให้พวกเขำเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครวิจัยก ำหนดให้ผู้วิจัยจะต้องสร้ำงควำมพอใจแก่คณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัย ว่ำ:  

 กำรวิจัยนั้นไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ผลดีเท่ำกันกับอำสำสมัครที่เปรำะบำงน้อยกว่ำ 
 กำรวิจัยนั้นประสงค์ที่จะให้ได้ควำมรู้ที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรวินิจฉัย กำรป้องกันหรือรักษำ 

โรคหรือปัญหำสุขภำพอ่ืนที่มีลักษณะ หรือเอกลักษณ์ที่เกิดกับกลุ่มคนเปรำะบำงเป็นกำรเฉพำะ – 
ไม่ว่ำจะกับผู้ที่เป็นอำสำสมัครหรือสมำชิกคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเปรำะบำงคล้ำยๆ กันนั้น 

 อำสำสมัครวิจัยและสมำชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มที่เปรำะบำงซึ่งได้คัดเลือกอำสำสมัครมำจะได้รับกำร
ประกันว่ำจะสำมำรถเข้ำถึงได้ตำมที่ควร กับผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรวินิจฉัย กำรป้องกัน หรือกำรรักษำ
ใดๆ ที่จะมีข้ึนอันเป็นผลจำกกำรวิจัย 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินกำรหรือวิธีกำรที่จะไม่มีผลประโยชน์โดยตรงแก่อำสำสมัคร จะต้อง ไม่
เกินกว่ำที่จะเกิดจำกกำรตรวจทำงกำรแพทย์หรือกำรตรวจทำงจิตวิทยำตำมปกติในบุคคลเหล่ำนั้น 
เว้นแต่ว่ำ คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยจะยอมให้มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับดังกล่ำวได้เล็กน้อย 
(แนวทำงท่ี 9 ของซีออมส์) และ 

 ในกรณีที่ผู้จะเป็นอำสำสมัครเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือขำดควำมสำมำรถอย่ำงชัดเจนที่จะให้
ควำมยินยอม ควำมตกลงยินยอมของพวกเขำจะต้องเสริมด้วยกำรอนุญำตของผู้ปกครองหรือผู้อ่ืน
ที่เหมำะสมของพวกเขำ 

 

กลุ่มที่เปราะบางอ่ืนๆ คุณภำพของควำมยินยอมของผู้ที่จะเป็นอำสำสมัครซึ่งเป็นผู้เยำว์หรือผู้น้อย
ในหน่วยงำนที่มีกำรบังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จะต้องได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ เพรำะข้อตกลงยินยอม
ของพวกเขำอำจเกิดจำกกำรครอบง ำโดยไม่สมควร ไม่ว่ำจะถูกต้องหรือไม่ จำกกำรคำดหวังว่ำจะได้รับกำร
รักษำที่ดีกว่ำถ้ำตกลงยินยอม หรือเพรำะกลัวว่ำจะไม่ได้รับกำรยอมรับหรือกลั่นแกล้งหำกปฏิเสธ. ตัวอย่ำงของ
กลุ่มบุคคลดังกล่ำว ได้แก่ นักศึกษำแพทย์และนักศึกษำพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลและในห้องปฏิบัติกำร 
ลูกจ้ำงในบริษัทยำ และเจ้ำหน้ำที่ในกองทัพหรือหน่วยงำนต ำรวจ. เหตุเพรำะพวกเขำท ำงำนอยู่ใกล้กับผู้วิจัย
ท ำให้พวกเขำอำจถูกเรียกตัวบ่อยกว่ำคนอื่นเพื่อให้มำเป็นอำสมัคร และเป็นเหตุให้เกิดกำรกระจำยอย่ำง  
ไม่เป็นธรรมในเรื่องของภำระและผลประโยชน์ของกำรวิจัย 
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คนสูงอำยุโดยปกติจะถือว่ำเป็นผู้ที่เปรำะบำง. เพรำะเมื่ออำยุมำกขึ้นๆ คนเหล่ำนี้จะมีโอกำสที่จะมี
ลักษณะเข้ำข่ำยเป็นผู้เปรำะบำงมำกขึ้น. ตัวอย่ำงเช่น พวกเขำอำจจะต้องอยู่ในสถำนพักฟ้ืน หรืออำจมีอำกำร
ของโรคควำมจ ำเสื่อม. ถ้ำพวกเขำก ำลังมีลักษณะควำมเปรำะบำงดังกล่ำว (ไม่นับก่อนหน้ำนั้น) ก็เหมำะสมที่
จะพิจำรณำว่ำเป็นพวกเปรำะบำงและจะต้องปฏิบัติต่อพวกเขำอย่ำงถูกต้อง 

 

กลุ่มหรือชนชั้นอ่ืนๆ อำจถือว่ำเปรำะบำง. ได้แก่ ผู้ที่ต้องอยู่ในเนิร์สซิ่งโฮม บุคคลที่รับสวัสดิกำรหรือ
สังคมสงเครำะห์ หรือคนยำกจน คนตกงำน ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำล กลุ่มชำติพันธุ์หรือเชื้อชำติ
ที่เป็นชนกลุ่มน้อย คนไร้บ้ำน คนเร่ร่อน ผู้อพยพหรือพลัดถิ่นฐำน นักโทษ ผู้ป่วยด้วยโรคท่ีรักษำไม่หำย บุคคล
ที่ไร้อ ำนำจทำงกำรเมือง และสมำชิกในชุมชนที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดทำงกำรแพทย์สมัยใหม่. ในขอบเขตที่กลุ่ม
บุคคลเหล่ำนี้มีลักษณะคล้ำยคลึงกับกลุ่มคนที่ถือว่ำเปรำะบำง จ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนและดูแลที่จะให้กำร
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิกำรของพวกเขำเป็นพิเศษ 

 

บุคคลที่ป่วยด้วยโรคร้ำยแรงที่อำจท ำให้พิกำรหรือเสียชีวิตเป็นผู้มีควำมเปรำะบำงสูง . บำงครั้งแพทย์
จะให้กำรรักษำผู้ป่วยเหล่ำนี้ด้วยยำหรือกำรรักษำอ่ืนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ได้ทั่วไป เนื่องจำกกำรศึกษำ
เพ่ือพิสูจน์ควำมปลอดภัยและประสิทธิผลยังไม่เสร็จสิ้น. กรณีดังกล่ำวนี้ เข้ำได้กับปฏิญญำเฮลซิงกิ ซึ่งกล่ำวไว้
ในวรรค 32 ว่ำ “ในกำรรักษำผู้ป่วย กรณีที่ยังไม่มีวิธีรักษำที่พิสูจน์แล้วว่ำได้ผล หรือเคยพิสูจน์แล้วพบว่ำไม่ได้ผล 
แพทย์โดยควำมยินยอมของผู้ป่วยต้องมีอิสระที่จะใช้มำตรกำรกำรรักษำที่ยังไม่ผ่ำนกำรพิสูจน์ หรือใหม่ๆ ถ้ำใน
ดุลยพินิจของแพทย์เห็นว่ำกำรรักษำนั้นๆ จะให้ควำมหวังในกำรช่วยชีวิต ฟื้นสุขภำพ หรือลดควำมทุกข์ทรมำน
ให้แก่ผู้ป่วย.” กำรรักษำดังกล่ำว ปกติเรียกว่ำ “กำรใช้โดยเมตตำธรรม” ไม่ถือว่ำเป็นกำรวิจัย แต่อำจเป็น
ประโยชน์ต่อกำรวิจัยที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ ในเรื่องควำมปลอดภัยหรือประสิทธิผลของวิธีกำรที่น ำไปใช้ 

 

แม้ว่ำ โดยรวมแล้ว ผู้วิจัยจะต้องศึกษำกับผู้ที่เปรำะบำงน้อยกว่ำ ก่อนจะเลือกศึกษำในผู้ที่เปรำะบำง
กว่ำ ก็อำจมีบำงกรณีที่เข้ำข่ำยยกเว้นได้. โดยทั่วไป เด็กย่อมไม่เหมำะส ำหรับกำรวิจัยยำระยะที่ 1 หรือกำร
วิจัยวัคซีนระยะที่ 1 หรือ 2 แต่กำรทดสอบดังกล่ำวอำจอนุญำตให้ท ำได้หลังจำกกำรศึกษำในผู้ใหญ่พบว่ำมีผล
ในกำรรักษำหรือป้องกันอยู่บ้ำง. ตัวอย่ำง เช่น กำรศึกษำวิจัยวัคซีนระยะที่ 2 เพ่ือหำหลักฐำนของกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันในเด็กทำรกอำจมีเหตุผลสมควรหำกวัคซีนนั้นได้แสดงหลักฐำนว่ำสำมำรถป้องกันหรือชลอระยะของ
โรคติดเชื้อในผู้ใหญ่หรือกำรศึกษำวิจัยในระยะที่ 1 ในเด็ก อำจเหมำะสมเพรำะโรคที่จะรักษำไม่เกิดในผู้ใหญ่ 
หรือแสดงอำกำรแตกต่ำงไปในเด็ก  
 
บทวิจารณ์ แนวทางท่ี 14 
 

 เหตุผลในการใช้เด็กเป็นอาสาสมัครในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ กำรน ำเด็กมำเป็นอำสำสมัคร
จ ำเป็นส ำหรับกำรวิจัยในโรคของเด็ก หรือภำวะที่เกิดเฉพำะในเด็ก (เช่น กำรทดสอบวัคซีน) เช่นเดียวกับกำร
วิจัยยำที่ออกแบบมำเพ่ือใช้ในเด็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่. ในอดีต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จ ำนวนมำกมิได้มีกำรทดสอบ
เพ่ือใช้ในเด็ก แม้จะมุ่งเพ่ือใช้รักษำโรคที่เกิดในเด็กด้วย ดังนั้นเด็กจึงไม่ได้รับประโยชน์จำกยำใหม่ๆ เหล่ำนี้ 
หรือต้องใช้ยำเหล่ำนี้แม้จะมีควำมรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลและควำมปลอดภัยในเด็กเป็นกำรเฉพำะ. ปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงให้ถือเป็นกฎทั่วไปว่ำ ผู้ให้ทุนวิจัยผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรรักษำ วินิจฉัย หรือ
ป้องกัน ใหม่ๆ ใดๆ ที่น่ำจะมีข้อบ่งใช้ในเด็ก มีหน้ำที่ที่จะต้องประเมินควำมปลอดภัยและประสิทธิผลในเด็ก
ก่อนจะได้รับอนุญำตให้จ ำหน่ำยได้ทั่วไป 
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การเห็นชอบ (Assent) ของเด็ก ควรมีกำรขอควำมเต็มใจที่จะเข้ำร่วมของเด็ก เมื่อเด็กเติบโตและ
เดียงสำเพียงพอที่จะรับรู้ข้อมูลและตกลงใจได้. อำยุที่เด็กจะบรรลุนิติภำวะจนให้ควำมยินยอมได้ แตกต่ำงกัน
อย่ำงมำกในแต่ละที่ ในบำงประเทศ “อำยุที่ให้ควำมยินยอมได้” แตกต่ำงกันมำกในแต่ละจังหวัด รัฐ หรือเขต
ปกครองอย่ำงอ่ืนๆ. บ่อยครั้งที่เด็กยังไม่บรรลุนิติภำวะสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของกำรยินยอมโดยควำมเข้ำใจ
ถ่องแท้ และสำมำรถท ำตำมวิธีกำรที่จ ำเป็นต่ำงๆ ดังนั้น จึงรู้ได้ถึงกำรตกลงใจที่จะท ำหน้ำที่เป็นอำสำสมัคร .  
กำรตกลงบนพื้นฐำนของควำมรู้ดังกล่ำว ซึ่งบำงครั้งเรียกว่ำกำรเห็นชอบ ถือว่ำยังไม่เพียงพอที่จะให้เด็กเข้ำร่วม
เป็นอำสำสมัครวิจัย เว้นแต่จะเสริมด้วยกำรอนุญำตจำกพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นๆ  

 

เด็กบำงคนที่ยังเล็กเกินไปที่จะให้ควำมตกลงบนพ้ืนฐำนของควำมรู้หรือกำรให้กำรเห็นชอบ เด็กอำจ
สำมำรถที่จะแสดง “ควำมตั้งใจปฏิเสธ” เป็นกำรแสดงกำรคัดค้ำนหรือปฏิเสธวิธีกำรที่จะท ำกับเขำ. ควำมตั้งใจ
ปฏิเสธของเด็กที่โตกว่ำ ต้องแยกจำกพฤติกรรมของทำรก ซึ่งชอบร้องหรือหลีกหนีจำกสิ่งกระตุ้นใดๆ แทบ
ทุกครั้ง. ควรเลือกเด็กที่โตกว่ำ ที่สำมำรถให้กำรเห็นชอบได้มำกกว่ำ ก่อนเลือกเด็กที่เล็กกว่ำหรือทำรก เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุผลทำงวิชำกำรที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับเรื่องอำยุ ที่จะต้องท ำในเด็กที่เล็กกว่ำก่อน ควำมตั้งใจ
ปฏิเสธของเด็กที่จะเป็นอำสำสมัครวิจัยควรได้รับควำมเคำรพเสมอ แม้พ่อแม่เด็กจะอนุญำต เว้นแต่ในกรณีที่  
1) เด็กจ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำที่ไม่อำจหำได้นอกบริบทของกำรวิจัย 2) วิธีกำรที่ศึกษำวิจัยแสดงควำมหวัง
ว่ำมีประโยชน์ในกำรรักษำ และ 3) ไม่มีทำงเลือกในกำรรักษำอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ. ในกรณีดังกล่ำว โดยเฉพำะ 
ในกรณีที่เด็กยังเล็กหรือยังไม่เดียงสำมำกๆ พ่อแม่หรือผู้ปกครองอำจมองข้ำมกำรปฏิเสธของเด็ก . แต่ถ้ำเด็ก
โตกว่ำ หรือใกล้วัยที่จะให้กำรยินยอมโดยอิสระมำกกว่ำ ผู้วิจัยควรขอกำรพิจำรณำเป็นพิเศษจำกคณะกรรมกำร
วิชำกำรและจริยธรรมกำรวิจัยก่อนเริ่มกำรให้ยำวิจัยหรือด ำเนินกำรให้ยำวิจัยต่อไป. เมื่อเด็กโตถึงวัยที่จะให้
ควำมยินยอมโดยอิสระในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ควรขอควำมยินยอมจำกเด็ก และเคำรพกำรตัดสินใจนั้น 
 

 เด็กที่ป่วยด้วยโรคที่ร้ำยแรงถึงชีวิตอำจคัดค้ำนหรือปฏิเสธที่จะให้ควำมเห็นชอบในกำรรับกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ที่ท ำให้ทรมำนหรือล ำบำก. ในกรณีดังกล่ำว พ่อแม่อำจเรียกร้องให้ผู้วิจัยยังคงให้กระท ำกำรนั้น
ต่อไปโดยฝืนใจเด็ก. ผู้วิจัยอำจยอมท ำตำมถ้ำกำรด ำเนินกำรนั้นแสดงควำมหวังว่ำจะช่วยรักษำหรือยืดชีวิตเด็ก 
และไม่มีทำงเลือกกำรรักษำอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ. ในกรณีดังกล่ำว ผู้วิจัยควรขอกำรพิจำรณำและอนุมัติเป็นพิเศษ
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย ก่อนที่จะตกลงมองข้ำมควำมประสงค์ของเด็ก 

การขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ผู้วิจัยต้องขออนุญำตจำกพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ตำมที่
กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ในพ้ืนที่ก ำหนด. อำจสันนิษฐำนว่ำ เด็กที่อำยุเกิน 12-13 ปี ปกติจะสำมำรถเข้ำใจว่ำ
อะไรจ ำเป็นส ำหรับกำรให้ควำมยินยอมจำกควำมเข้ำใจถ่องแท้ แต่ควำมยินยอม (หรือเห็นชอบ) ของเด็ก ปกติ
แล้วควรจะเสริมด้วยกำรอนุญำตของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง แม้กฎหมำยในท้องที่มิได้ก ำหนดให้ต้องขออนุญำต
ในกรณีดังกล่ำว. อย่ำงไรก็ดี แม้ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องขออนุญำตจำกพ่อแม่ ก็ต้องขอกำรเห็นชอบ
จำกเด็กเสมอ 
 

 ในบำงท้องที่ บุคคลบำงคนที่อำยุต่ ำกว่ำอำยุทั่วไปที่จะให้ควำมยินยอมได้ จะเข้ำข่ำยเป็นผู้เยำว์ที่ 
“อิสระ” หรือ “เดียงสำ” แล้ว และสำมำรถให้ควำมยินยอมได้โดยกำรไม่ต้องขอควำมตกลงหรือแม้แต่แจ้งให้
พ่อแม่หรือผู้ปกครองทรำบ. ได้แก่ เด็กที่แต่งงำนแล้ว หรือก ำลังตั้งครรภ์ หรืออำจเป็นพ่อคนแม่คนแล้ว หรือใช้
ชีวิตอิสระจำกครอบครัว. บำงกำรศึกษำวิจัยท ำกำรศึกษำเรื่องควำมเชื่อและพฤติกรรมของวัยรุ่น เกี่ยวกับเพศ
วิถี หรือกำรใช้ยำเพ่ือควำมบันเทิงเริงใจ หรือกำรศึกษำวิจัยในเรื่องควำมรุนแรงและกำรทำรุณเด็ก. ส ำหรับ
กำรศึกษำในหัวข้อเหล่ำนี้ คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยอำจยอมให้ยกเว้นกำรขออนุญำตจำกพ่อแม่ ใน
กรณีตัวอย่ำง เช่น ถ้ำให้พ่อแม่รู้ปัญหำของอำสำสมัคร เด็กวัยรุ่นเหล่ำนั้นอำจมีควำมเสี่ยงที่จะถูกคำดคั้นหรือ
ข่มขู่จำกพ่อแม ่
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 โดยที่มีปัญหำเสมอในกำรขอควำมเห็นชอบจำกเด็กในสถำนพินิจ เด็กเหล่ำนั้นควรเป็นอำสำสมัครวิจัย
ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นจริงๆ. ในกรณีของเด็กในสถำนพินิจที่ไม่มีพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่
จะให้อนุญำต คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยอำจต้องขอให้ผู้ให้ทุนหรือผู้วิจัยขอควำมเห็นชอบจำกผู้เชี่ยวชำญ
เรื่องเด็กในสถำนพินิจ ที่เป็นอิสระและเก่ียวข้องถึงควำมเหมำะสมที่จะท ำกำรศึกษำวิจัยในเด็กเหล่ำนั้น 
 

 กำรเข้ำสังเกตกำรณ์กำรวิจัยโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้อนุญำตให้เด็กเข้ำเป็น
อำสำสมัครวิจัย ควรได้รับโอกำสตำมสมควรที่จะเข้ำสังเกตกำรณ์กำรด ำเนินกำรวิจัย เพ่ือให้สำมำรถพิจำรณำ
ขอถอนตัวเด็กจำกกำรวิจัย ถ้ำพ่อแม่หรือผู้ปกครองเห็นว่ำควรจะท ำเช่นนั้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก กำร
ช่วยเหลือทำงจิตวิทยำและทำงกำรแพทย์ กำรศึกษำวิจัยในเด็กควรด ำเนินกำรในสถำนที่ที่เด็กหรือพ่อแม่
สำมำรถได้รับกำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ และทำงจิตวิทยำอย่ำงเหมำะสม. เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองเด็กเพ่ิมขึ้น 
หำกเป็นไปได้ ผู้วิจัยอำจขอรับค ำแนะน ำจำกแพทย์ประจ ำครอบครัวของเด็ก กุมำรแพทย์ หรือผู้ให้บริกำร
สุขภำพอ่ืนๆ ในเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครวิจัยของเด็ก 
 

 (ดูแนวทำงท่ี 8 : ผลประโยชน์และควำมเสี่ยงของอำสำสมัครวิจัย แนวทำงที่ 9 : ข้อจ ำกัดพิเศษในเรื่อง
ควำมเสี่ยง กรณีอำสำสมัครไม่สำมำรถให้ควำมยินยอม และแนวทำงที่ 13 : กำรวิจัยในบุคคลที่เปรำะบำง ด้วย)1 
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กำรพิจำรณำให้ผู้หญิงเข้ำร่วมกำรศึกษำวิจัย มีประเด็นที่ท ำให้กำรพิจำรณำยำก เพรำะท ำให้เกิดควำม
เสี่ยงและประโยชน์ต่อสองอย่ำง – หนึ่งคือตัวผู้หญิงเองและทำรกในครรภ์ – สองคือบุคคลที่จะเติบโตจำก
ทำรกนั้นต่อไป. แม้กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรยอมรับควำมเสี่ยงควรกระท ำโดยแม่ของเด็กตำมกระบวนกำรขอ
ควำมยินยอม ถ้ำเป็นไปได้ ส ำหรับกำรวิจัยที่มุ่งเพ่ือสุขภำพของทำรก ควรขอควำมเห็นจำกพ่อของเด็กด้วย .  
แม้ในกรณีที่หลักฐำนเรื่องควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับทำรกยังไม่ทรำบหรือยังก ำกวม กำรตัดสินใจที่จะรับควำมเสี่ยง
นั้นต่อทำรก ก็ควรกระท ำโดยแม่ของเด็ก โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรขอควำมยินยอม 

 

ในชุมชนหรือสังคมที่ควำมเชื่อตำมประเพณีให้ควำมส ำคัญต่อทำรกในครรภ์มำกกว่ำชีวิต และสุขภำพ
ของตัวแม่ ผู้หญิงอำจรู้สึกล ำบำกใจที่จะเข้ำร่วม หรือไม่เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัย . จะต้องมีกำรคุ้มครองเป็น
พิเศษเพ่ือป้องกันกำรจูงใจอันไม่สมควรให้หญิงตั้งครรภ์เข้ำร่วมกำรวิจัย ซึ่งวิธีกำรที่จะศึกษำมุ่งให้เกิดประโยชน์
โดยตรงแก่ทำรก. ในกรณีที่ควำมผิดปกติของทำรกไม่ถือเป็นข้อบ่งชี้ให้ยุติกำรตั้งครรภ์ ไม่ควรคัดเลือกหญิง
ตั้งครรภ์เข้ำเป็นอำสำสมัครวิจัยหำกมีพื้นฐำนควำมจริงให้น่ำห่วงว่ำทำรกอำจเกิดควำมผิดปกติจำกกำรที่แม่
เข้ำร่วมเป็นอำสำสมัครวิจัย 

 

ผู้วิจัยควรระบุไว้ในโครงร่ำงกำรวิจัยที่จะท ำกับหญิงตั้งครรภ์ ให้มีแผนที่จะก ำกับติดตำมผลของกำร
ตั้งครรภ์ ทั้งในแง่สุขภำพของแม่ และผลต่อสุขภำพทั้งระยะสั้นและระยะยำวของเด็ก 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ดูในภาคผนวก : แนวทางของ CIOMs 
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 ข้อพิจารณาทั่วไป บุคคลส่วนมำกที่มีควำมผิดปกติทำงจิตใจและพฤติกรรมสำมำรถให้กำรยินยอมได้. 
แนวทำงข้อนี้ เกี่ยวข้องเฉพำะกับบุคคลที่ไม่สำมำรถให้กำรยินยอม หรือบุคคลที่ตกอยู่ในสภำพที่ไม่สำมำรถให้
กำรยินยอมชั่วครำว. บุคคลเหล่ำนี้ไม่ควรเป็นอำสำสมัครวิจัยเลยหำกกำรวิจัยนั้นสำมำรถท ำได้ดีเท่ำกันในคนที่
มีสภำพจิตปกติบริบูรณ์ แต่ชัดเจนว่ำ หำกเขำเป็นบุคคลกลุ่มเดียวที่เหมำะส ำหรับเป็นอำสำสมัครในส่วนใหญ่
ของกำรวิจัย ในเรื่องต้นเหตุและกำรรักษำควำมผิดปกติที่รุนแรงทำงจิตใจและพฤติกรรมจ ำเพำะกรณี  

 

 ความยินยอมของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยที่จะใช้
อำสำสมัครจำกบุคคลที่มีเหตุผิดปกติทำงจิตใจหรือพฤติกรรมท ำให้ไม่สำมำรถให้กำรยินยอมได้ จะต้องขอ
ควำมเต็มใจที่จะร่วมมือของบุคคลเหล่ำนั้นเท่ำที่สภำพจิตใจของพวกเขำจะรับได้ และกำรคัดค้ำนใดๆ ในกำร
เข้ำร่วมกำรวิจัยของพวกเขำ. ควรได้รับควำมเคำรพเสมอในกรณีกำรศึกษำวิจัยใดๆ ที่ไม่มีส่วนใดมีประโยชน์
โดยตรงแก่พวกเขำ กำรคัดค้ำนของบุคคลเหล่ำนั้นในกรณีกำรศึกษำวิจัยที่มีประโยชน์ทำงกำรรักษำต่อพวกเขำ 
ก็ควรได้รับควำมเคำรพ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีทำงเลือกกำรรักษำที่สมควรอย่ำงอ่ืน และกฎหมำยในพ้ืนที่อนุญำต
ให้มองข้ำมกำรคัดค้ำนนั้นได้. ควรมีกำรขอควำมตกลงของญำติใกล้ชิด หรือบุคคลอ่ืนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 
โดยต้องตระหนักว่ำตัวแทนเหล่ำนี้อำจมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อำจท ำให้กำรอนุญำตนั้นมีปัญหำ . ญำติบำงคน
อำจไม่สนใจที่จะปกป้องสิทธิและสวัสดิกำรของผู้ป่วย. นอกจำกนั้น ญำติใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิท อำจต้องกำร
ฉกฉวยผลประโยชน์จำกกำรวิจัยด้วยควำมหวังว่ำจะรักษำโรคให้หำยได้ . บำงประเทศไม่อนุญำตให้ใช้กำร
อนุญำตของบุคคลที่สำมแทนบุคคลที่ไม่สำมำรถให้กำรยินยอมได้. ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยอำจจ ำเป็นที่
จะต้องเข้ำมำเก่ียวข้องกับกำรวิจัยในฐำนะบุคคลที่มีหน้ำที่ในหน่วยงำนตำมค ำสั่งศำล 

 

 การเจ็บป่วยร้ายแรงในบุคคลที่ไม่สามารถให้การยินยอมได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม บุคคลที่ไม่สำมำรถให้กำรยินยอมได้อย่ำงเหมำะสมเนื่องจำกควำมผิดปกติทำงจิตใจ
หรือพฤติกรรม และบุคคลที่ป่วย หรือมีควำมเสี่ยงต่อโรคร้ำยแรง เช่น เอดส์ มะเร็ง หรือตับอักเสบ ไม่ควรเสีย
โอกำสในกำรได้รับประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกยำ วัคซีน หรือเครื่องมือ ที่แสดงควำมหวังว่ำจะมีประโยชน์ในกำร
รักษำ หรือป้องกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ไม่มีวิธีกำรรักษำหรือป้องกันที่ดีกว่ำหรือเท่ำเทียมกันให้ใช้ . 
สิทธิของพวกเขำที่จะเข้ำถึงกำรรักษำหรือกำรป้องกันดังกล่ำว เป็นเรื่องถูกต้องตำมหลักจริยธรรม เช่นเดียวกับ
สิทธิที่พึงมสี ำหรับกลุ่มที่เปรำะบำงอ่ืนๆ 
 

 บุคคลที่ไม่สำมำรถให้กำรยินยอมได้อย่ำงเหมำะสมเพรำะควำมผิดปกติทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
โดยทั่วไป ย่อมไม่เหมำะที่จะเป็นอำสำสมัครวิจัยในกำรวิจัยทำงคลินิกตำมปกติ เว้นแต่เป็นกำรวิจัยที่ออกแบบ
มำเพ่ือแก้ปัญหำควำมต้องกำรทำงสุขภำพของพวกเขำเป็นกำรเฉพำะ และสำมำรถจะวิจัยได้เฉพำะพวกเขำ
เท่ำนั้น 

 

 (ดูแนวทำงที่ 8 : ประโยชน์และควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำร่วมวิจัยแนวทำงที่ 9 : ข้อจ ำกัดพิเศษในเรื่อง
ควำมเสี่ยง กรณีอำสำสมัครไม่สำมำรถให้ควำมยินยอม และแนวทำงที่ 13 : กำรวิจัยในบุคคลที่เปรำะบำง ด้วย) 
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แนวทางท่ี 8 : ผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
 

 ส าหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งหมด ผู้วิจัยจะต้องมั่นใจได้ว่าโอกาสที่จะเกิด
ผลประโยชน์และความเสี่ยงนั้นได้มีการพิจารณาแล้วอย่างสมเหตุสมผล และจะต้องพยายามท าให้ความเสี่ยง  
มีน้อยที่สุด 

 การรักษาหรือวิธีการด าเนินการใดๆ ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่ออาสาสมัครจากการ
ตรวจวินิจฉัย การรักษาหรือการป้องกัน จะต้องได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมโดยคาดว่าอย่าง
น้อยที่สุดจะต้องมีผลประโยชน์ต่ออาสาสมัครแต่ละคน เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่. จะต้องมีการพิจารณา
ความเสี่ยงของการรักษาหรือวิธีการด าเนินการที่เห็นว่า “มีประโยชน์” นั้น โดยเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ต่างๆ ที่อาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับ 

 ความเสี่ยงของกระบวนการใดๆ ในการวิจัยที่คาดว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
อาสาสมัครจากการตรวจวินิจฉัย การรักษา หรือการป้องกัน จะต้องได้รับการพิจารณาเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (ความรู้ที ่สามารถน าไปใช้ ได้ทั่วไป.) ความ
เสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดจากกระบวนการนั้นๆ จะต้องเหมาะสม เมื่อเทียบกับความส าคัญของความรู้ที่
จะได้รับ 

 
แนวทางที่ 9 : ข้อก าหนดพิเศษส าหรับกรณีความเสี่ยงเม่ือการวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ 
 

 เมื่อมีการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมทางจริยธรรมและวิชาการท่ีจะให้ท าการวิจัยในผู้ที่ไม่สามารถให้
ความยินยอมด้วยตนเองได้แล้ว ความเสี่ยงจากการด าเนินการในกระบวนการวิจัยที่ไม่มีผลประโยชน์โดยตรง
แก่อาสาสมัคร ไม่ควรที่จะสูงกว่าความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วจากการได้รับการตรวจทางการแพทย์หรือการตรวจทาง
จิตวิทยาตามปกติที่กระท ากับบุคคลเหล่านั้น. อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจากความเสี่ยง
ตามปกติอาจยอมรับได้ถ้ามีเหตุผลทางวิชาการหรือทางการแพทย์ที่เพียงพอและคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยอนุมัติให้ท าได้ 
 
แนวทางท่ี 13 : การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เปราะบาง 
 

 จ าเป็นต้องมีหลักการและเหตุผลพิเศษถ้าจะท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลที่เปราะบางและหากผู้ที่
เปราะบางเหล่านี้ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครวิจัยแล้ว จะต้องน าวิธีการปกป้องสิทธิและสวัสดิการของ
คนเหล่านี้มาใช้อย่างเคร่งครัด 


