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บทที่ ๑
การพัฒนาแนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคนในประเทศไทย
๑.๑ บทนา
ในปจั จุบนั ประเทศต่างๆทัวโลก
่
โดยเฉพาะประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในหลายๆ ด้าน รวมทัง้ ด้านการทาวิจยั ในคนและสัตว์ทดลอง ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเหล่านี้
พยายามออกกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ใิ นการทาวิจยั ในคน และผลักดันให้ประเทศกาลังพัฒนาปฏิบตั ิ
ตาม เช่น
การผลิตยาหรือการจดสิทธิบตั รยา การตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วกับการทาวิจยั
ในคน จาเป็นจะต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนก่อน จึงจะสามารถ
จดสิทธิบตั รยาหรือตีพมิ พ์ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ได้มกี ารประชุม สัมมนา หลายครัง้ ทัง้ ในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาและกาลังพัฒนา พร้อมทัง้ มีประกาศหลักเกณฑ์เกีย่ วกับจริยธรรมการวิจยั ในคนทีแ่ พร่หลายและ
เป็นทีย่ อมรับกันทัวโลกคื
่
อปฏิญญาเฮลซิงกิโดยแพทยสมาคมโลก (World Medical Association
Declaration of Helsinki) ฉบับแรกประกาศทีเ่ มืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื่องจาก
วิทยาการและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแพทยสมาคมโลกจึงได้ประชุมเพื่อพัฒนาคาประกาศนี้อกี
หลายครัง้ ครัง้ สุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีส่ กอตแลนด์ และยังมีคาประกาศอืน่ ๆ อีก
มากทีม่ หี ลักสาคัญคือการปกป้องศักดิ ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็น อยู่ทด่ี ขี องอาสาสมัคร
(volunteer) หรือผู้เข้าร่วมในโครงการวิจยั (participant)
สถาบันต่าง ๆ ทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศได้ตระหนักถึงจริยธรรมการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
มนุษย์
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ประจาสถาบันขึน้ เพื่อดูแลให้การดาเนินการวิจยั
ในสถาบันสอดคล้องตามหลักการในปฏิญญาเฮลซิงกิ หรือคาประกาศอืน่ ๆ
กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ของรัฐ ๙ คณะ ได้มกี ารประชุมสัมมนาขึน้ ทีค่ ณะ
แพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายครัง้
และร่วมกันจัดตัง้ เป็นชมรมจริยธรรมการวิจยั
ในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committees in Thailand หรือ FERCIT) เพื่อทา
หน้าทีก่ าหนดแผนงานส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน และได้จดั ตัง้ คณะทางานเพื่อร่างหลักเกณฑ์แนว
ทางการทาวิจยั ในคนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ริ ะดับชาติ โดยได้นาเอาแนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคน
ตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก แนวทางการดาเนินการสาหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรม
ขององค์การอนามัยโลก แนวทางด้านจริยธรรมการทาวิจยั ของสภาองค์กรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Council for International Organizations of Medical Science หรือ CIOMS) แนวทาง
จริยธรรมการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุ ษย์ (Ethical Conduct for Research Involving Humans) ของ
ประเทศแคนาดา และ อืน่ ๆ
ซึ่งหลักเกณฑ์ แนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคนแห่งชาติได้ตพี มิ พ์
เผยแพร่มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๒

๑.๒ ความจาเป็ นในการทาวิ จยั ในคน
การทาวิจยั ในคนจาเป็นทีจ่ ะต้องทาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเป็นอยู่ทด่ี ขี องคน
เพื่อความรู้ความเข้าใจ และเพื่อศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรม นักวิจยั มหาวิทยาลัย รัฐบาล และสถาบัน
เอกชน ทีด่ าเนินการวิจยั หรือให้ทนุ วิจยั ในคน มีเหตุผลมากมายในการที่จะต้องด าเนินการวิจยั ในคน
เช่น เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย เพื่อประเมิน คุณค่าทางสังคม หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อขจัดความไม่รู้ เพื่อวิเคราะห์นโยบาย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของคน และสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคน ซึ่งพอสรุปประโยชน์ของงานวิจยั เป็น ๓ หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจใหม่
๑.๒.๒ เพื่อเพิม่ พูน ความก้าวหน้าทางความรูซ้ ่งึ เป็นประโยชน์แก่อาสาสมัคร อาสาสมัครอาจ
ได้ประโยชน์จากการพัฒนาการรักษาความเจ็บป่วย ค้นพบข้อมูลใหม่เกีย่ วกับความ
เป็นอยู่ทด่ี ี การค้นพบทางประวัตศิ าสตร์ การเขียน การพูด หรือวัฒนธรรมประเพณี
หรือความพึงพอใจในการเสริมสร้างสังคมผ่านการวิจยั
๑.๒.๓ การวิจยั เป็นประโยชน์ แก่สงั คมโดยรวมหรือเฉพาะคนบางกลุ่ม อาจมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมการเมืองซึ่งอาจนาไปสูน่ โยบายทีด่ ขี น้ึ ข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์ของ
โรคอาจช่วยให้การสาธารณสุขดีขน้ึ ข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับความเป็นอยู่และพฤติกรรม
อาจช่วยให้เกิดการพัฒนาทางสังคม
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาแนวทางจริ ยธรรมการทาวิ จยั ในคนในประเทศไทย
๑.๓.๑ เพื่อให้เกิด ความมันใจว่
่ าศักดิ ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทด่ี ีของ
อาสาสมัคในงานวิจยั ได้รบั การคุม้ ครอง และผลการศึกษาวิจยั เชื่อถือได้
๑.๓.๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ผู้วจิ ยั คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั องค์กรและ
สถาบันอืน่ ตลอดจนผู้เกีย่ วข้องกับด้านจริยธรรมการวิจยั
๑.๓.๓ เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใช้เป็นพื้นฐานในการเขียน วิธกี ารดาเนินการ
มาตรฐาน (standard operating procedure ) เฉพาะของแต่ละแห่ง สาหรับใช้ในการ
ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
๑.๔ คาจากัดความที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๑ การทาวิ จยั ในคน หมายถึง การศึกษาวิจยั การสอบถาม การสัมภาษณ์ทาง
สังคมศาสตร์ สิง่ แวดล้อมและสภาวะแวดล้อมต่างๆ การทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์
เครือ่ งมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนหรือ กระทาต่อคน รวมทัง้ การศึกษาวิจยั จากเวช
ระเบียนหรือฐานข้อมูล วัตถุสงิ่ ส่งตรวจ น้ าคัดหลัง่ เนื้อเยื่อทีไ่ ด้ จากร่างกายคน รวมถึง
การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวทิ ยา การตอบสนองต่อการรักษา ทางด้าน กาย

๓

ชีวเคมี จิตวิทยา ในอาสาสมัครปกติและผู้ป่วย ซึ่งเรียกรวมๆว่าเป็น การวิ จยั ทางชีว
เวชศาสตร์ (biomedical research)
๑.๔.๒ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั หรือ คณะกรรมการด้านจริ ยธรรม หมายถึง
คณะกรรมการที่สถาบัน องค์กร หรือ หน่วยงานแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อทาหน้าที่ทบทวน
พิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจยั และการทดลองในคนเพื่อคุม้ ครองสิทธิ ความ
ปลอดภัย และความเป็นอยู่ทด่ี ขี องอาสาสมัครในการศึกษาวิจยั ตามคาจากัดความใน
ข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๖ ชือ่ อืน่ ๆ ก็ม ี เช่น “คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จยั ในคน”
เป็นต้น
๑.๔.๓ แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิ จยั และการทดลองในคน หมายถึง แนวทาง
หรือหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั และการทดลองในคน เช่น ปฏิญญา
เฮลซิงกิ และ แนวทางฯ ทีแ่ ต่ละสถาบันกาหนด เป็นต้น
๑.๕ การปรับปรุงแนวทางจริยธรรมการทาวิ จยั ในคนในประเทศไทย
เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทาให้แนวทางจริยธรรมการทา
วิจยั ในคนในประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเนื้อหาไม่ครอบคลุม จึงมีความจาเป็นทีต่ ้องมีการ
ทบทวนปรับปรุงแนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคน โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการทาวิจยั ในคนของ
แพทยสภา ได้แต่งตัง้ ให้คณะทางานปรับปรุงแนวทาง จริยธรรมการทาวิจยั ในคนในประเทศไทย เป็น
ผู้ดาเนินการโดยมีประธานคณะการทางานฯ และเลขานุ การคนเดิม และคัดเลือกคณะทางานจาก
บุคลากรในคณะทาการชุดเดิมและบุคคลอืน่ ตามรายชื่อในภาคผนวก ๑๐

๔

บทที่ ๒
จริยธรรมการทาวิจยั ในคน
๒.๑ บทนา
หลักจริยธรรมการวิจยั ในคนทีใ่ ช้กนั แพร่หลาย เนื่องจากมีความกระชับ จดจาได้งา่ ยแต่ ม ี
ความหมายกว้างขวาง ทีค่ รอบคลุมการวิจยั ในคน ไม่วา่ จะเป็น biomedical science หรือ social
science research คือ The Belmont Report ซึ่งประกาศโดยคณะทางานทีป่ ระกอบด้วย แพทย์,
นักวิทยาศาสตร์, นักกฎหมาย และนักจริยศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๖๗ ณ Belmont
Conference Center สถาบัน Smithsonion กรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐ อเมริกา ซึ่งหลักจริยธรรมการทา
วิจยั ในคนทัวไปใน
่
The Belmont Report ประกอบด้วยหลักการ ๓ ประการ
หนึ่ง หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person)
สอง หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
สาม หลักความยุติธรรม (Justice)
๒.๒ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person) ครอบคลุมถึง
๒.๒.๑ การเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ (respect for human dignity) ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ของจริยธรรมการทาวิจยั จุดนี้มไี ว้เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ (interest) ที่
หลากหลายและเกีย่ วข้องกันของบุคคลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และความมันคงทาง
่
วัฒนธรรมหลักการนี้เป็นพื้นฐานของข้อต่อๆ ไป
๒.๒.๒ การเคารพในการให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั โดยบอกกล่าวข้อมูลอย่างเพียงพอ
และมีอสิ ระในการตัดสินใจ (free and informed consent) หมายถึง การขอความ
ยินยอมของบุคคลจะต้องมีการให้ข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั อย่างครบถ้วน ไม่มกี าร
ปกปิดและไม่มอี คติ ใช้ภาษาทีอ่ าสาสมัครเข้าใจได้โดยง่ายและครอบคลุมเนื้อหา
การดาเนินการ สิทธิ หน้าที่ และข้อกาหนด ในทางปฏิบตั อิ าจใช้รปู แบบของการ
สนทนา และอิสระในการทีจ่ ะตัดสินใจให้ความยินยอม รวมทัง้ ให้มสี ทิ ธิทจ่ี ะถอน
ความยินยอมได้ทกุ เมือ่ โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล
๒.๒.๓ การเคารพในศักดิ ์ศรีของกลุ่มเปราะบาง และอ่อนแอ (respect for vulnerable
persons) การเคารพในศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์นามาซึ่งข้อกาหนดทางจริยธรรม
สาหรับกลุ่มบุคคลทีเ่ ปราะบางและอ่อนแอ ซึ่งด้อยความสามารถทางร่างกาย และ/
หรือ ด้อยความสามารถในการตัดสินใจ เช่น เด็ก สตรีตงั ้ ครรภ์ ผู้ป่วยโรคจิต
ผู้ป่วยทีห่ มดสติ นักโทษ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้ต้องได้รบั การปกป้องจากการถูกบีบ
บังคับให้เข้าร่วมการวิจยั โดยมิได้สมัครใจ ในทางปฏิบตั จิ ะต้องขอความยินยอมจาก

๕

ผู้แทนโดยชอบธรรมและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ควรให้ความสนใจที่
จะให้ผู้วจิ ยั มีมาตรการปกป้องความปลอดภัยและพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของกลุ่มเปราะบางและ
อ่อนแอเป็นกรณีพเิ ศษ
๒.๒.๔ การเคารพในความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ (respect for privacy and
confidentiality) การเคารพในความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับเป็นเบื้องต้นของ
การเคารพในศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในหลายๆ วัฒนธรรม และจะช่วยป้องกัน
ความมันคงทางจิ
่
ตใจได้ ดังนัน้ มาตรฐานของการเคารพในความเป็นส่วนตัว
และรักษาความลับจะป้องกัน การเข้าถึงข้อมูล การควบคุมการเก็บรักษาและ
การแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคล
๒. ๓ หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence, Non-Maleficence) ครอบคลุมถึง
๒.๓.๑ การประเมินความสมดุลระหว่างเสีย่ งและคุณประโยชน์ (balancing risks and
benefits) กระทาได้โดย การวิเคราะห์ การชังน
่ ้ าหนักระหว่างความเสีย่ ง และ
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั เป็นหัวใจสาคัญของจริยธรรมการ ทา
วิจยั ในคน ต้องมีความสมดุลย์ระหว่างความเสี่ยงต่ออันตราย และประโยชน์ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ โดยมุง่ ทีจ่ ะเห็นว่าประโยชน์ทจ่ี ะได้ต้องมากกว่าความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
และความเสีย่ งต้องเป็นทีย่ อมรับได้โดยอาสาสมัคร รวมทัง้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรม ฯ การวิเคราะห์ความเสีย่ งและประโยชน์มผี ลต่อสวัสดิ
ภาพ และสิทธิของอาสาสมัคร อย่างไรก็ตามการทาวิจยั เพื่อองค์ความรูท้ ่กี า้ วหน้า
บางครัง้ ไม่สามารถคาดการณ์เรือ่ งอันตรายหรือประโยชน์ได้ ในทุกแง่มมุ ดังนัน้
หลักการสาคัญในการให้ความเคารพในความมีศกั ดิ ์ศรีของมนุษย์ จาต้องอาศัย
กระบวนการวิจยั ทีอ่ อกแบบถูกต้อง เชือ่ ถือได้ โดยเฉพาะการทาวิจยั ทางชีวเวช
ศาสตร์หรือวิจยั สุขภาพ ควรจะต้องมีการทาการศึกษาวิจยั ในห้องทดลอง และในสัตว์
ทดลอง ให้แน่ใจในความปลอดภัยเสียก่อน รวมทัง้ มีการทบทวนองค์ความรูใ้ นเรือ่ งที่
จะศึกษาอย่างเพียงพอ ในการวิจยั ด้านอืน่ ๆ อาจไม่ชดั เจนด้านความเสีย่ งและ
ผลประโยชน์โดยตรง เช่น ทางรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ หรือประวัตศิ าสตร์ปจั จุบนั (รวม
ประวัตบิ ุคคล) แต่ยงั มีความเสีย่ งในแง่ทว่ี า่ ผลการวิจยั ทีอ่ อกมาอาจทาลายชือ่ เสียง
ขององค์กรหรือบุคคลได้
๒.๓.๒ การลดอันตรายให้น้อยทีส่ ดุ (minimizing harm) เป็นหน้าทีข่ องผู้วจิ ยั ทีจ่ ะต้อง
หลีกเลี่ยงหรือป้องกันให้เกิดอันตรายให้น้อยทีส่ ดุ อาสาสมัครต้องไม่เสีย่ งกับ อันตราย
โดยไม่จาเป็น ควรพิจารณาความจาเป็นอย่างแท้จริงที่จะต้องศึกษาวิจยั ในคน และ
ควรพยายามใช้ขนาดตัวอย่างให้น้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ โดยทีข่ นาดตัวอย่างนี้ม ี
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คุณค่าทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีจานวนตัวอย่างน้อยทีส่ ดุ เท่าที่จะวิเคราะห์ผลทาง
สถิตไิ ด้อย่างมีนัยสาคัญ
๒.๓.๓ การสร้างประโยชน์ให้สงู สุด (maximizing benefit) หลักการเกีย่ วกับผลประโยชน์ของ
การวิจยั คือความมีเมตตา ซึ่งจะกาหนดให้คานึงการให้ประโยชน์สงู สุดแก่ผู้อน่ื
หลักเกณฑ์น้สี อดคล้องอยู่แล้วกับนักวิจยั บางสาขาวิชาชีพ เช่น ผู้ให้บริการ
สาธารณสุข และจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า การ
ทาวิจยั ในคนมุง่ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกวิจยั โดยตรง และเพื่อบุคคลอืน่ หรือสังคม
โดยรวม หรือเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจยั ส่วนใหญ่ทเ่ี ป็นอยู่มกั ให้
ประโยชน์แก่สงั คมและความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นปฐมภูม ิ
๒.๔ หลักยุติธรรม (Justice)
หลัก ยุ ติ ธ รรมหมายรวมทัง้ ความเที่ย งธรรม (fairness) และความเสมอภาค (equity)
ความยุตธิ รรมเชิงกระบวนการ ต้องมีกระบวนการที่ไ ด้มาตรฐานและยุติธรรมในการพิจารณาโครงร่าง
การวิจยั และเป็นกระบวนการอิสระ อีกประการหนึ่ง ความยุติธรรมมุ่งกระจายภาระและประโยชน์ อย่าง
ทัวถึ
่ ง ซึ่งน าไปสู่ข้อค านึ งว่า ไม่ค วรแสวงหาประโยชน์ จากการท าวิจยั เพีย งเพื่ อความก้าวหน้ า ทาง
วิชาการในกลุ่มคนอ่อนแอหรือเปราะบางที่ไ ม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ ของตนเองได้ ดังปรากฏใน
ประวัตศิ าสตร์หลายกรณี อีกประการหนึ่ง เมื่อเขามีส่วนในการวิจยั แล้ว เขาควรจะได้รบั ประโยชน์ จาก
การวิจยั ความยุตธิ รรมสะท้อนโดยการไม่ทอดทิง้ หรือแบ่งแยกบุคคลหรือ กลุ่มคนที่อาจได้ประโยชน์ จาก
ความก้าวหน้าของการวิจยั
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บทที่ ๓
กระบวนการวิจยั ตามหลักความเคารพในบุคคล
๓.๑ กระบวนการให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครเพื่อการตัดสิ นใจ (Informed Consent Process)
ในการทาวิจยั ให้ได้มาตรฐานสากล กระบวนการให้ข้อ มูลแก่อาสาสมัคร และการเชิญชวนให้
เข้าร่วมโครงการวิจยั มีความจ าเป็ น ต้องกระทาอย่างถูกต้องเหมาะสม คือมิใ ช่เป็ นการบีบบังคับให้
อาสาสมัครเข้าโครงการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยมิไ ด้เปิ ด โอกาสให้อาสาสมัครรับทราบกระบวน
การทาวิจยั หรือมิได้เปิดโอกาสให้ตดั สินใจ เช่น การทีผ่ ู้ป่วยต้องพึ่งพิงแพทย์ผู้ทาวิจยั อย่ างหลีกเลี่ยง
ไม่ไ ด้ หรือแพทย์ น ายาชนิด ใดชนิด หนึ่งหรือหลายชนิด หรือนาวิธกี ารรักษาใหม่อ ย่างใดอย่างหนึ่ ง
มาทดลองใช้กบั ผู้ป่วยโดยมิได้มกี ารบอกกล่าว หรือมีการให้สนิ จ้าง หรือค่าตอบแทนด้วยเงิน หรือสิง่ ของ
หรือข้อสัญญาอื่น ใด เกิน กว่าความจาเป็ น หรือการเขียนคาชี้แจง หรือการอธิบายกระบวนการวิจยั ใช้
ภาษาทางวิช าการที่เ ป็ น ศัพ ท์เ ทคนิ ค มากเกิน ไปจนเกิน กว่า ที่ผู้ ป่ ว ยจะเข้ า ใจได้ เป็ น ต้ น ในการ
ดาเนินการเพื่อให้ขอ้ มูล หรือเชิญชวน ผู้ทจ่ี ะเข้าร่วมโครงการวิจยั จาเป็ น ต้องยึด หลักจริยธรรมการทา
วิจ ัยทัว่ ไป ๓ ประการอยู่ เสมอ คือ หลัก ความเคารพในบุค คล หลักคุณประโยชน์ และหลัก ความ
ยุตธิ รรม
ในกระบวนการให้ขอ้ มูล และการเชิญชวนเพื่อการตัด สินใจนัน้ อาจจะแยกเอกสารเป็ น ๒ ชุด
ชุดหนึ่งก็คอื เอกสารการให้ขอ้ มูล และอธิบายกระบวนการวิธวี จิ ัย ความเสี่ยง ประโยชน์ และสิง่ จาเป็ น
ทีอ่ าสาสมัครควรทราบเพื่อประกอบการตัด สินใจ ชุด ที่สอง คือ เอกสารแสดงการให้ความยินยอมด้วย
ความสมัครใจ หากต้องการใช้เอกสารชุดเดียวก็ต้องครอบคลุมทัง้ ๒ กรณีไ ว้ด้วยกัน ภาษาที่ใ ช้ต้องเป็ น
ภาษาชาวบ้านทีเ่ ข้าใจง่ายและต้องครอบคลุมข้อมูลทางการแพทย์อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ด้านกฎหมาย
และการเงินในการศึกษาด้วย เพราะกระบวนการนี้มใิ ช่ปกป้องเพียงอาสาสมัครแต่อาจจะช่วยปกป้อง
ผู้วจิ ยั ผู้ให้ทนุ สถาบันทีท่ าการวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนด้วย ดังนัน้ ผู้ทาวิจยั จึงมี
หน้ า ที่ใ นการที่จะต้ อ งเตรีย มรายละเอีย ดข้อ มูล กระบวนการทาวิจ ัย และเอกสารสาหรับ อธิบายให้
อาสาสมัครด้วยตนเอง ในกรณีทผ่ี ู้เข้าร่วมโครงการวิจยั ไม่สามารถให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ให้ระบุกระบวนการให้ขอ้ มูลและการให้ความยินยอมด้วยวาจาพร้อมทัง้ พยานไว้ด้วย และจะต้องมีผู้ดูแล
ตามกฎหมายเป็นผู้รบั ทราบข้อมูลและให้ความยินยอมในกรณีใด
๓.๑.๑ ข้อเสนอแนะในการเตรียมเอกสารข้อมูลและการให้ข้อมูลอธิ บาย
กระบวนการวิ จยั
เอกสารข้อมูล(information sheet) และการให้ข้อมูลอธิบายกระบวนการวิจยั เพื่อการ

๘

ตัดสินใจ(informed consent) ของอาสาสมัครควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
(๑) หัวข้อเรือ่ งที่จะทาการวิจยั รวมทัง้ หลักการและเหตุผลทีม่ าของการวิจยั
(๒) การเชิญชวนให้อาสาสมัครเข้าใจโครงการวิจยั ต้องอธิบายว่าเหตุใด อาสาสมัครจึง ได้รบั
เชิญเข้าโครงการนี้
(๓) วัตถุประสงค์และกระบวนการวิธวี จิ ยั ซึ่งผู้วจิ ยั และอาสาสมัครจะต้องปฏิบตั ิ
(๔) ระยะเวลาของการทาวิจยั ที่อาสาสมัครแต่ละคนจะต้องมีสว่ นเกีย่ วข้อง
(๕) ผลประโยชน์ท่คี าดว่าจะเกิดขึน้ จากการทาวิจยั ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ โดยตรงแก่
อาสาสมัครหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางความรูด้ ้าน
วิทยาศาสตร์
(๖) มีการเตรียมผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการรักษาทีพ่ ิสจู น์ จากการทาวิจยั แล้วว่าปลอดภัยและ
มีประสิทธิผล ไว้ให้อาสาสมัครหรือชุมชนอย่างไร
(๗) กระบวนการวิจยั จะก่อให้เกิด ความเสีย่ ง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึน้
แก่อาสาสมัคร (หรือผู้อน่ื )ในการเข้าร่วมโครงการวิจยั
(๘) มีทางเลือกผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการรักษาอืน่ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่อาสาสมัคร
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการรักษาทีก่ าลังทดลองอยู่หรือไม่
(๙) มาตรการการรักษาความลับของรายงานเกีย่ วกับอาสาสมัคร
(๑๐) นโยบาย การเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย ผลของการศึกษาทางพันธุกรรมในเวลาที่
เหมาะสม
(๑๑) ความรับผิด ชอบของผู้วจิ ยั (ถ้ามี) ทีจ่ ะต้องให้บริการแก่อาสาสมัคร
(๑๒) การให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คดิ มูลค่ากรณี ทม่ี คี วามเสียหายหรืออันตรายทีเ่ กิด จาก
การวิจยั
(๑๓) การให้คา่ ตอบแทน / ค่าชดเชย / ค่าเสียหาย เป็นเงินหรืออืน่ ๆ แก่อาสาสมัครแต่
ละคน ถ้ามี ต้องระบุชนิดและจานวน
(๑๔) แหล่งเงินทุนวิจยั ผู้ให้การสนับสนุนโครงการวิจยั สถาบันทีร่ ว่ มในการทาวิจยั
(๑๕) เมือ่ การทาวิจยั สิน้ สุดลง จะบอกผลการวิจยั แก่อาสาสมัครหรือไม่อย่างไร
(๑๖) วัตถุทางชีวภาพซึ่งรวบรวมไว้ในการทาวิจยั จะถูกทาลายหรือไม่ ถ้าไม่ต้องบอก
รายละเอียดในการเก็บและแผนการที่อาจจะต้องใช้ในอนาคต และใช้ได้อย่างจากัด
หรือไม่อย่างไร
(๑๗) จะมีการผลิตเป็น สินค้าจากวัตถุทางชีวภาพทีร่ วบรวมจากการทาวิจยั หรือไม่
(๑๘) อาสาสมัคร หรือครอบครัวของอาสาสมัครหรือผู้อยู่ในอนุบาลของอาสาสมัครจะได้รบั
ค่าตอบแทนจากการเสื่อมสมรรถภาพหรือตายจากการทาวิจยั หรือไม่
(๑๙) อาสาสมัครมีอสิ ระทีจ่ ะปฏิเสธ หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมื่อใดก็ได้โดยไม่มกี าร

๙

สูญเสีย ผลประโยชน์ใดๆ และไม่มผี ลต่อการรักษาตามมาตรฐานอันพึงได้รบั ตามปกติ
(๒๐) โครงการวิจยั ได้รบั การรับรองเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
๓.๑.๒ แนวทางที่ควรถือปฏิ บตั ิ คือ
(๑) การให้ได้รบั ความยินยอมจากอาสาสมัครนัน้ มิใช่เป็นเพียงการได้ให้อาสาสมัคร
หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ลงลายมือชือ่ ในแบบฟอร์มยินยอมเท่านัน้ แต่ควร
เป็นกระบวนการทีป่ ระกอบด้วย ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้วจิ ยั และผู้ถูกวิจยั มีการให้
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วน เพื่อการตัดสินใจ และความห่วงใย เอาใจใส่ของผู้วจิ ยั ในความ
เป็นอยู่ทด่ี ขี องผู้ถูกวิจยั ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดระยะเวลาทีท่ าการวิจยั
(๒) ภาษาที่ใ ช้ค วรเป็ น ภาษาที่เ ข้า ใจได้ ตามระดับความรู้ค วามสามารถของอาสาสมัค ร
หลีกเลี่ยงการใช้ศพั ท์เทคนิค
(๓) ผู้ว ิจ ัยต้ อ งมันใจว่
่ า อาสาสมัครทราบว่า กาลังเข้า ร่ว มการวิจ ัย และมีค วามเข้าใจใน
กระบวนการวิจยั อย่างแท้จริง
(๔) ตามหลักคุณประโยชน์ และหลัก ไม่ท าอัน ตราย ผู้ วจิ ยั จะต้อ งบอกอาสาสมัครก่อนท า
กา ร วิ จ ั ย ถ้ า มี ก า ร ด าเ นิ น ก า ร อย่ า ง ใ ด อ ย่ า ง ห นึ่ ง หรื อ ก ร ะ บ วน ก า ร ใ ด ๆ
ที่น อกเหนื อ ไปจากการตรวจวินิ จ ฉั ย การป้ องกัน หรือ การรัก ษาที่เ ป็ น ประโยชน์
ต่ออาสาสมัครจะต้องบอกถึงประโยชน์ หรือผลเสีย ของการเข้าร่วมโครงการวิจยั เพื่อให้
อาสาสมัครตัดสินใจได้
(๕) เมื่อการวิจยั เสร็จ สิ้น แล้วจะมีการจัด ยา อุ ปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่ผู้ถูก วิจยั พึงได้รบั ต่อไป
หรือไม่ อย่างไร
๓.๒ การชักจูงเพื่อให้เข้าร่ว มโครงการวิ จยั (Inducement)
ในการชักชวนบุคคลให้เข้าร่วมการวิจยั มีหลักจริยธรรมซึ่งควรถือเป็ นแนวปฏิบัติ คือ ควรจะ
เป็ น การเชิญชวนอาสาสมัครเข้าโครงการวิจยั โปรดสังเกตคาว่า เชิ ญชวน (invite) กับ อาสาสมัคร
หมายถึง การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ท่จี ะเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ มีข้อมูลทัง้ ผลประโยชน์
และผลเสียแก่ผู้ ท่จี ะเข้าร่วมโครงการโดยตรงหรือเป็ นผลโดยรวม แก่ชุมชน หรือเป็ น ประโยชน์ ทาง
วิชาการ มีเหตุผลทีผ่ ู้ทจ่ี ะเข้าร่วมโครงการสามารถได้ตดั สินใจได้เอง โดยไม่ใ ช่การบังคับ หรือการชักจูง
เกินกว่าเหตุ และสามารถตัดสินใจออกจากโครงการเมื่อใดก็ได้
มีประเด็น ทางจริย ธรรมที่ควรคานึง เกี่ยวกับการเชิญชวนให้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจ ัย
เช่น
๓.๒.๑ การตอบแทน/ค่าชดเชยอาสาสมัคร ไม่วา่ จะเป็นเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ๆ ต้อง

๑๐

ไม่มากเกินไป จนทาให้ผู้ทจ่ี ะเข้าร่วมโครงการวิจยั ตัดสินใจเข้าโครงการโดยไม่พจิ ารณา
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากโครงการวิจยั อย่างถ่องแท้เสียก่อน
๓.๒.๒ การทาวิจยั ทางคลินิกระยะที่ ๑ (phase I clinical trial) ในคนปกติ เนื่องจากคนปกติ
เหล่านี้จะไม่ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากผลของการทาวิจยั นี้เลย จึงมีความจาเป็น ต้องมี
การชดเชยให้เป็นเงินค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา หรือค่าตอบแทนอืน่ ๆ ตามสมควร ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับ อาสาสมัครในระยะที่ ๓ (phase III) ซึ่งมักจะได้ผลประโยชน์โดยตรงจาก
การทาวิจยั
๓.๒.๓ การถูกบังคับหรือเกรงใจ เช่น ทหารต้องทาตามคาสังผู
่ ้บงั คับบัญชา นักโทษต้องทา
ตามทีผ่ ู้คมุ สัง่ นักเรียน/นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือทาตามทีค่ รู/อาจารย์ขอ เป็นต้น ใน
การเชิญชวนบุคคลเหล่านี้ ผู้มอี านาจเหนือกว่าก็ยงั มีความจาเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลแก่
ผู้น้อย และเปิดโอกาสให้ตดั สินใจเองโดยไม่พยายามแทรกแซงใด ๆ
๓.๒.๔ การให้คา่ ตอบแทนนักวิจยั ของบริษัทยา หรือผู้ให้ทนุ วิจยั ไม่วา่ จะเป็นเงินหรือโดย
วิธกี ารอืน่ ซึ่งมากพอ หรือวิธกี ารให้ เช่น การให้คา่ ตอบแทนตามจานวนอาสาสมัครที่
ผู้วจิ ยั หาได้ อาจทาให้ผู้วจิ ยั เบี่ยงเบนวิธกี ารเชิญชวนอาสาสมัครเพื่อให้ได้จานวนให้
มากทีส่ ดุ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
๓.๓ ความเป็ นส่วนตัวและการเก็บความลับ (Privacy and confidentiality)
ในปฏิญญาเฮลซิงกิ ของสมาคมแพทย์โลกในปี พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ กล่าวไว้ว่า “ผู้วจิ ัย
จะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิใ นการปกป้องบูรณภาพ (integrity) ของคน ต้องใช้ความระมัด ระวังเป็ น
พิเศษในความเป็ น ส่วนตัว และการเก็บความลับของข้อมูลอาสาสมัครและพยายามลดผลกระทบของ
การศึกษาต่อร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพของอาสาสมัคร”
๓.๓.๑ การรักษาความลับ
(๑) ต้องมีการบอกกล่าวอาสาสมัครถึงสิทธิทจ่ี ะได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับตนเองอย่าง
เคร่งครัด
(๒) ในระหว่างการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาแก่อาสาสมัครผู้วจิ ยั ต้องแจ้งอาสาสมัครให้ทราบ
ถึงมาตรการป้องกันความลับเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าก่อนที่อาสาสมัครจะลงนามยินยอม
(๓) ต้องมีการให้อาสาสมัครลงนามในใบแสดงความยินยอมก่อนที่จะนาข้ อมูล การวิจยั ออก
เผยแพร่ในกรณีทเ่ี ป็นข้อมูลทีก่ อ่ ให้เกิดภยันตรายต่ออาสาสมัคร
(๔) ต้องมีมาตรการลดโอกาสการรัวไหล
่
ของข้อมูลงานวิจยั ที่เป็ นความลับของอาสาสมัคร
ให้น้อยทีส่ ดุ โดยทัวไปวิ
่ ธกี ารปกป้องข้อมูลความลับของอาสาสมัครที่ด ีท่สี ุด คือ การ
ไม่ระบุชอ่ื อาสาสมัคร (identification) ในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั และการควบคุมหรือ
จากัดการเข้าถึงข้อมูล
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(๕) อาสาสมัครควรได้ทราบถึงข้อจากัดของผู้วจิ ยั ในการเก็บรักษาความลับ เช่น ผู้วจิ ยั
จาเป็นจะต้องส่งข้อมูลของอาสาสมัครจากแบบบันทึกข้อมูลไปยังผู้มอี านาจหน้าทีใ่ น
การควบคุมยาระดับชาติหรือไปยังบริษทั ผู้ให้ทนุ วิจยั รวมทัง้ กรณีทม่ี คี าสังตาม
่
กฎหมายให้รายงานเหตุการณ์บางอย่าง เช่น โรคติดต่อ การละเมิดเด็ก การทอดทิง้ เด็ก
ไปยังองค์กรทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง กรณีต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อจากัดในการเก็บรักษา
ความลับ ทีผ่ ู้วจิ ยั จะต้องแจ้งต่ออาสาสมัครล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่วมการศึกษา
(๖) อาสาสมัครควรได้ทราบถึงผลกระทบทางสังคมต่ออาสาสมัครถ้ามีการรัวไหลของข้
่
อมูล
เช่น การร่ว มในโครงการวิจ ัยยาและวัคซีนเอดส์ จะเสี่ยงต่อการถู กกีด กันทางสังคม
(social discrimination) ความเสี่ยงดังกล่าวจะต้องได้รบั การพิจารณาเช่นเดียวกับการ
ศึกษาวิจยั ทีม่ คี วามเสีย่ งจากการรักษา ด้วยยาหรือวัคซีน
(๗) ในกรณีทค่ี ณะกรรมการจริยธรรมตัด สินว่าไม่จาเป็ นต้องมีการลงนามในใบแสดงความ
ยินยอม ผู้วจิ ยั ควรมีวธิ กี ารอืน่ ทีจ่ ะปกปิดข้อมูลความลับของอาสาสมัคร
๓.๓.๒ ความลับระหว่างแพทย์กบั อาสาสมัครทีเ่ ป็นผู้ป่วย
ตามประกาศสิทธิผู้ป่วยของ ๔ องค์กรวิชาชีพ และกระทรวงสาธารณสุข ผู้ป่วยมีสทิ ธิท่ี
จะได้รบั การปกปิดข้อมูลเกีย่ วกับตนเองอย่างเคร่งครัด ” แพทย์ควรทาให้ผู้ป่วยมันใจว่
่ า
ข้อมูลของผู้ป่วยจะเป็นความลับ การเปิดเผยกับผู้ทต่ี ้องการข้อมูล เช่น แพทย์ พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์อน่ื ๆ ผู้มอี านาจตามกฎหมาย หรือนักวิจยั อืน่ จะทาได้ต่อเมือ่ ได้รบั
อนุญาตจากผู้ป่วยหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายก่อน
๓.๓.๓ ข้อมูลวิจยั จากเวชระเบียน
(๑) งานวิจยั ทีผ่ ู้วจิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากเวชระเบียน ในทางปฏิบตั เิ ป็นการยากทีจ่ ะ
มีใบแสดงความยินยอมของผู้ป่วยแต่ละคนในเวชระเบียน ไม่วา่ จะให้ผู้ป่วยเขียนไว้กอ่ น
ล่วงหน้า และเก็บไว้ในเวชระเบียน หรือติดต่อให้มาเขียน ดังนัน้ ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจยกเว้นไม่ต้องมีใบแสดงความยินยอม แต่ควรมี
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสถานบริการได้แจ้งผู้ป่วยถึงวิธกี ารเก็บข้อมูลเช่นนี้ เช่น มีอยู่ใน
คาแนะนาผู้ป่วยทีร่ บั ไว้ในโรงพยาบาล หรืออาจจะขออนุญาตขอใช้ขอ้ มูลในเวชระเบียน
จากผู้อานวยการโรงพยาบาล หรือผู้ทม่ี สี ทิ ธิในการเป็นเจ้าของข้อมูลนัน้ ๆ (authorized
person)
(๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั และต้องมีการรักษาความลับโดยตระหนักในสิทธิผู้ป่วยอย่าง
เคร่งครัด
(๓) ผู้วจิ ยั จะใช้ขอ้ มูลในเวชระเบียนผู้ป่วยเฉพาะทีร่ ะบุไว้ในโครงการวิจยั เท่านัน้
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๓.๓.๔ ความเสี่ยงต่อกลุ่มคน
ผลงานวิจยั ของบางสาขาวิชาเช่น สาขาระบาดวิทยา สาขาพันธุกรรม หรือสังคมวิทยา
แม้วา่ จะได้ขอ้ สรุปอย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อชุมชน สังคม เชือ้ ชาติ หรือ
ชนกลุ่มน้อยโดยอาจก่อให้เกิดตราบาป หรือรอยด่างพร้อย หรือเป็นมลทิน เช่น
ผลการวิจยั ระบุวา่ ในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอตั ราการติดเหล้ามากกว่าปกติ หรือมี
ความผิดปกติทางพันธุกรรมมากกว่าปกติ ผู้วจิ ยั จึงต้องวางแผนดาเนินการทีจ่ ะรักษา
ความลับของกลุ่มคน ทัง้ ในระหว่างการวิจยั เมือ่ สิน้ สุดงานวิจยั รวมทัง้ เมือ่ ตีพมิ พ์
ผลงานวิจยั ทุกเรือ่ ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรพิจารณาประเด็นผลกระทบ
ต่อกลุ่มคน โดยเฉพาะในงานวิจยั ทีศ่ กึ ษากลุ่มคน ควรมีเอกสารแสดงความยินยอมเข้า
ร่วมในโครงการวิจยั จากอาสาสมัครแต่ละคน รวมทัง้ เอกสารขอความเห็นชอบจาก
ชุมชนนัน้
๓.๔ การศึกษาวิ จยั ในกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable Group)
กลุ่มบุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มบุคคลทีอ่ อ่ นแอและเปราะบาง มีความจาเป็ นต้องพึ่งพิงผู้อ่นื ไม่สามารถ
แสดงความคิด เห็น อย่างเป็ น อิสระ หรือ ตัด สินใจด้วยตนเองได้ เช่น ผู้ป่วยที่พัก รักษาในโรงพยาบาล
นักโทษ เด็ก ผู้ทม่ี คี วามพิการทางสมอง ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยทางจิต หญิงตัง้ ครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส เป็ น ต้น
เป็ น กลุ่ม ที่ถู กเอารัด เอาเปรียบได้ ง่า ย ดัง นัน้ การปกป้ องคุ้ม ครองบุค คลที่อ ยู่ใ นสภาวะอ่อ นแอและ
เปราะบางจึงมีความสาคัญเป็ น พิเศษ ผู้ทาการวิจยั ไม่ควรคัด เลือกกลุ่ม บุคคลเหล่านี้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เพียงเพราะมีความสะดวกในการบริหารจัด การ หรือง่ายต่อการด าเนินการงานวิจยั ด้วยข้อจากัด ที่มอี ยู่
ไม่วา่ จะเป็นทางเศรษฐกิจหรือทางสุขภาพก็ตาม ทัง้ นี้ หากจาเป็ นต้องศึกษาวิจยั ในกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอ
และเปราะบาง มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
๓.๔.๑ ควรแสดงเหตุผลความจาเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ ทีจ่ ะต้องศึกษาวิจยั ในกลุ่มเหล่านี้
๓.๔.๒ ควรระมัด ระวังอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเมื่อจะทา
การวิจยั ในเด็ก
๓.๔.๓ ควรเลือกวิธกี ารวิจยั ทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มนัน้ ๆ
๓.๔.๔ ในกรณีของการศึกษาในหญิงตัง้ ครรภ์ ควรมีข้อมูลปลอดภัยอย่างเพียงพอและแน่ชดั
ต่อความปลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อทารกในครรภ์
๓.๔.๕ ในกรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เยาว์ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ไร้ความสามารถควรได้รบั ความ
ยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
๓.๔.๖ ควรแน่ใจว่าบิดามารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายได้รบั
ทราบข้อมูลการวิจยั อย่างครบถ้วน
๓.๔.๗ ควรเคารพสิทธิของผู้เยาว์และผู้ด้อยโอกาสในการสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั
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๓.๔.๘ ควรแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมการวิจยั มีอสิ ระอย่างแท้จริงในการสมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจยั เช่น ในกรณีของการทาวิจยั ในนักโทษ ทหารเกณฑ์ หรือผู้อพยพ
๓.๔.๙ ควรระมัด ระวังอันตราย และปกป้องความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีทศ่ี กึ ษาในกลุ่ม
ผู้มอี าชีพทีผ่ ดิ กฎหมาย เช่น หญิงอาชีพพิเศษ หรือผู้ทต่ี ดิ ยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย
เป็นต้น
๓.๔.๑๐ กรณีท่ศี กึ ษาวิจยั ในกลุ่มอ่อนแอและเปราะบางโดยทีไ่ ม่ก่อประโยชน์ทางสุขภาพต่อ
อาสาสมัครโดยตรง ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ไม่ควรเกินความเสี่ยงทีเ่ กิดจากการตรวจ
ร่างกายตามปกติทางการแพทย์ หรือทางจิตเวช เว้นแต่วา่ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั จะยอมให้ความเสีย่ งเพิม่ กว่านัน้ ได้เล็กน้อย
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บทที่ ๔
กระบวนการวิจยั ตามหลักการให้คณ
ุ ประโยชน์
๔.๑ ธรรมชาติ และขอบเขตของความเสี่ยงและคุณประโยชน์
หลักจริยธรรมว่าด้วยการให้คุณประโยชน์ (beneficence) กาหนดความสมเหตุผลของงานวิจยั
ทีจ่ ะกระทาในมนุษย์จากการประเมิน อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (risk/benefit ratio)
ทีน่ ่าพึงพอใจ ซึ่งในบริบทของงานวิจยั ในมนุษย์ คาว่า ความเสีย่ ง (risk) หมายถึง โอกาสที่จะมีอนั ตราย
เกิดขึน้ ในขณะที่ คาว่า คุณประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ (benefit) หมายถึง สิง่ ที่ใ ห้คุณค่า ทางบวกต่อ
สุขภาพหรือต่อความเป็นอยู่ทด่ี ี
โปรดสังเกตว่า ผลประโยชน์ ไม่ใ ช่การแสดงโอกาสหรือความเป็ นไปได้ ฉะนัน้ โดยนิยามนี้
ผลประโยชน์จงึ มีความหมายตรงข้ามกับอันตราย (harm) การประเมินอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์จะต้องพิจารณาทัง้ ความน่าจะเป็นและความรุนแรงของอันตรายที่เป็ นไปได้ กบั ผลประโยชน์
ทีค่ าดไว้วา่ จะได้รบั
ประเภทของอันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับอาสาสมัครที่พบได้บ่อยในงานวิจยั คือ อันตรายทางร่างกาย
หรือ การบาดเจ็บ หรือ ผลกระทบทางจิตใจ นอกจากนี้ยังมีอนั ตรายประเภทอื่นๆ ที่อาจจะมองข้ามไป
เช่น ผลกระทบทางด้านกฎหมาย สังคม และ เศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนัน้ ประเภทของผลประโยชน์ ที่ไ ด้รบั
จึงอาจมีลกั ษณะทีส่ อดคล้องในทานองเดียวกับประเภทความเสีย่ งที่จะเกิดขึน้
ความเสี่ย งและผลประโยชน์ จ ากงานวิจ ัย อาจจะกระทบต่ อ อาสาสมัค รแต่ ล ะคนโดยตรง
ต่อครอบครัวของอาสาสมัคร และต่อสังคมโดยส่วนรวม หรือกลุ่มอาสาสมัครพิเศษในสังคม โดยทัวไป
่
ก่อ นเริ่ม การศึก ษาวิจ ัย จะต้ อ งมีก ารประเมิน ความเสี่ย งและความไม่ ส ะดวกสบายที่จ ะเกิด ขึ้น
เทียบกับประโยชน์ทค่ี าดว่า จะได้รบั ว่า คุ้มค่า กับความเสี่ยงหรือไม่ พึงระลึกว่า สิทธิ ความปลอดภัย
และความเป็นอยู่ทด่ี ขี องอาสาสมัครต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ทางวิชาการและผลประโยชน์ของสังคม
๔.๒ การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ อย่างเป็ นระบบ
แม้วา่ การพิจารณาประเมินอัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ อย่างแม่นยา จะกระทา
ได้ยาก เนื่องจากไม่ค่อยมีวธิ ีการวัด เชิงปริมาณส าหรับเรื่องดังกล่าว แต่จาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์
ความเสีย่ งและผลประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุผลและนามาใช้ใ ห้มากที่สุด เท่าที่จะกระทาได้ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติสามารถกระทาได้ โดยด าเนินการรวบรวมและประเมินข้อมูลอย่ างครอบคลุมในทุก ๆ
ด้านของงานวิจยั รวมทัง้ ควรมีการพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ อย่างเป็ นระบบด้ วย จึงจะสามารถประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการวิจยั ได้อย่า งแม่นยาและเข้มงวด

๑๕

๔.๓ แนวปฏิ บตั ิ พื้นฐานที่ใช้พิจารณาความถูกต้องสมเหตุผลของงานวิ จยั ประกอบด้วยข้อมูล
ต่อไปนี้
๔.๓.๑ ควรพิจารณาว่า มีความจาเป็นต้องทาการวิจยั ในคนหรือไม่
๔.๓.๒ การปฏิบตั ติ ่ออาสาสมัครอย่างรุนแรงโหดร้ายหรือทารุณถือว่าไม่ถูกต้อง สมเหตุผล
ด้วยประการทัง้ ปวง
๔.๓.๓ ควรลดความเสีย่ งให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ทีย่ ังคงสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ได้
๔.๓.๔ เมือ่ งานวิจยั อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรง มี
ความจาเป็นทีจ่ ะต้องยืนยันเป็นพิเศษ ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการ
ดาเนินการวิจยั ทีจ่ ะมีความเสีย่ งนัน้
๔.๓.๕ เมือ่ งานวิจยั กระทาในอาสาสมัครทีอ่ ่อนแอและเปราะบาง ควรแสดงถึงเหตุผลและ
ความจาเป็นในการศึกษาวิจยั ในกลุ่มบุคคลเหล่านัน้ อย่างชัดเจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้
๔.๓.๖ ควรมีการระบุความเสีย่ งและผลประโยชน์ทเ่ี กีย่ วข้องอย่างชัดเจนและครบถ้วนใน
เอกสารทีใ่ ช้ในการขอความยินยอม
๔.๔ แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงและผลประโยชน์ ของโครงการวิ จยั เพิ่ มเติ มมีดงั นี้
๔.๔.๑ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม จาเป็นต้องประเมินทัง้ ความเสีย่ งและผลประโยชน์
โครงการวิจยั ควรก่อผลประโยชน์ สงู สุด โดยมีความเสีย่ ง หรืออันตราย (risk or harm)
น้อยทีส่ ดุ
๔.๔.๒ โครงการวิจยั จะต้องแสดงมาตรการการลดความเสีย่ งซึ่งประกอบด้วยมาตรการดูแล
ป้องกันทีเ่ หมาะสม และมาตรการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีหากเกิดอันตราย
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั
๔.๔.๓ หากผลประโยชน์ของโครงการวิจยั ไม่ตกอยู่กบั ผู้รว่ มโครงการวิจยั โดยตรง เช่น การ
ได้องค์ความรูใ้ หม่ การวิจยั นัน้ จะต้องมีการพิจารณาโดยเคร่งครัดในเรื่อง
การออกแบบวิจยั ทีร่ ดั กุม ถูกต้อง และคุม้ กับความเสีย่ งอันจะเกิดขึน้
๔.๔.๔ ในกรณีทเ่ี ป็นการวิจยั ในชุมชน ผู้ให้ทนุ โครงการวิจยั ภาคเอกชนพึงให้บริการสุขภาพ
แก่ชมุ ชนตามความเหมาะสม หรือถ้าเป็นการศึกษาวิจยั ยา แล้วสรุปได้วา่ ยาใหม่ให้
ผลการรักษาดีกว่าหรือเทียบได้กบั ยาควบคุม ผู้ให้ทนุ ควรจะให้ประโยชน์
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั โดยให้ยาใหม่แก่กลุ่มควบคุมหรือทุกกลุ่มเป็นระยะเวลา
หนึ่งหลังเสร็จสิน้ การศึกษาแล้ว การวิจยั ยาทีเ่ ป็นฤทธิ ์ใหม่ไม่ปรากฏในเอกสารกากับ
ยาต้องทาวิจยั ใหม่โดยเปรียบเทียบกับยาเดิม
๔.๔.๕ ในกรณีทผ่ี ู้เข้าร่วมโครงการวิจยั ไม่สามารถให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั ได้

๑๖

ด้วยตนเอง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ต้องเป็น ความเสี่ยงที่เล็กน้ อย (minimal risk)
หรือโครงการวิจยั ทีม่ คี วามเสีย่ งเกินไปจากนี้บ้าง (slight หรือ minor increase)
อาจยอมรับได้เฉพาะโครงการวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญเพียงพอ และได้ผลดี
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั เท่านัน้
การประเมินความเสีย่ งและผลประโยชน์ จะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ
งานวิจยั ทีก่ ระทาในมนุษย์ สาหรับนักวิจยั การประเมินดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบว่างานวิจยั นัน้ ได้รบั การ
ออกแบบมาอย่างถูกต้องหรือไม่ สาหรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม จะช่วยให้การตัด สินว่าความ
เสีย่ งและผลประโยชน์ทจ่ี ะเกิดกับอาสาสมัครสมเหตุผลหรือไม่ และสาหรับผู้ ท่จี ะเข้าร่วมการวิจยั จะช่วย
ในการตัดสินใจว่า จะเข้าร่วมงานวิจยั นัน้ หรือไม่

๑๗

บทที่ ๕
กระบวนการวิจยั ตามหลักยุติธรรม
กลุ่ ม คนหรื อ ชุ ม ชนที่ เ ชิ ญ เข้ า ร่ ว มโครงการวิ จัย ควรเลื อ กในทางที่ ภ าระ และ
ผลประโยชน์ กระจายอย่ า งเที่ ย งธรรม การคั ด ออกกลุ่ ม คนหรื อ ชุ ม ชนจากการเข้ า ร่ ว ม
โครงการวิ จยั ต้องให้เหตุผลอันสมควร
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ นิ ย ามว่ า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง
ความเทีย่ งธรรม ความชอบธรรม หรือ ความชอบด้วยเหตุผล ซึ่งเป็ นความหมายทัวไปที
่
่รู้จกั และมักใช้
อ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในบริบทสาหรับการศึกษาวิจยั ในมนุ ษย์ หลักยุติธรรม หมายถึง การกระจาย
ความยุติธรรม (distributive justice) ที่กาหนดให้มกี ารกระจายทัง้ ภาระ (burden) และผลประโยชน์
(benefit) ทีอ่ าสาสมัครพึงจะได้รบั อย่างเท่าเทียมจากการเข้าร่วมการวิจยั ดังนัน้ ใครควรเป็ นผู้แบกภาระ
และใครควรได้รบั ผลประโยชน์จากการวิจยั จึงเป็นคาถามสาคัญของหลักความยุติธรรม ความไม่ยุติธรรม
บังเกิด ขึ้น เมื่อผลประโยชน์ ท่บี ุคคลพึงจะได้รบั กลับถูกปฏิเสธไปโดยไม่มเี หตุผลที่ด ี รองรับ หรือการที่
บุคคลต้องแบกรับภาระการวิจยั อย่า งไม่เหมาะสม
เนื่องจากหลักการนี้มงุ่ เน้นทีก่ ารกระจายทัง้ ภาระและผลประโยชน์ ใ ห้กบั บุคคลที่เข้าร่วมการวิจยั
ดังนัน้ การประยุกต์ใ ช้หลักการดังกล่าวในการพิจารณาโครงการวิจยั ในคนและเห็นได้ชดั ในเรื่องการ
คัด เลือกผู้เ ข้าร่วมการวิจ ัยหรืออาสาสมัค ร ซึ่งต้ องมีความเที่ย งธรรมเกิด ขึ้น ทัง้ ขัน้ ตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนผลลัพธ์ใ นการคัด เลือกผู้เ ข้าร่วมการวิจยั ความยุติธรรมในการคัด เลือกอาสาสมัครสามารถ
พิจารณาได้ ๒ ระดับ คือ ระดับปจั เจกบุคคล และระดับสังคม
ความยุติธรรมระดับป จั เจกบุค คล ในการคัด เลือกผู้เ ข้าร่วมการวิจยั กาหนดให้นัก วิจ ัยควร
คัดเลือก อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจยั ตามหลักเกณฑ์ ท่กี าหนดไว้อย่างเที่ยงธรรม (fairness) โดยไม่
เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั คือ ต้องไม่นาเสนอผลประโยชน์ให้กบั บุคคลทีต่ นเองชื่นชอบ และคัด เลือกบุคคลอื่นๆ
ทีต่ นเองมีอคติเพื่อเข้าร่วมการวิจยั ที่มคี วามเสี่ยง ในขณะที่ความยุติธรรม ระดับสังคมกาหนดให้ต้อง
แยกแยะความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจยั ทีส่ มควรและไม่สมควรถูกคัด เลือกให้เข้าร่วมการ
วิจยั ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทัง้ นี้ โดยพิจารณาจากความสามารถของบุคคลในกลุ่มหรือชุมชนนัน้ ที่จะสามารถ
แบกรับ ภาระที่จ ะมีข้นึ รวมทัง้ ยัง ขึ้น กับ ความเหมาะสมในการแบกรับภาระเพิ่ม ของบุ คคลที่มภี าระ
อยู่แล้ว จะเห็นได้วา่ ความยุตธิ รรมระดับสังคมจึงเป็นเรือ่ งการกาหนดลาดับที่ต้องพิจารณาเลือกก่อนของ
การคัด เลือ กกลุ่ ม ผู้เ ข้า ร่ว มการวิจ ัยต่ า งๆ (เช่น เลือ กผู้ ใ หญ่ ก่อนเด็ก เลือกเพศชายก่อ นเพศหญิง
เป็นต้น)
หลัก การกระจายความยุ ติธรรม ยัง สามารถนามาประยุ กต์ใ ช้ก ับระดับชุมชนและประเทศได้
ในทานองเดียวกัน นั น่ คือ ชุมชนใดแบกรับภาระของการวิจยั และชุมชนใดได้รบั ผลประโยชน์ ซึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักการกระจายความยุตธิ รรม ตัวอย่างปญั หาความไม่ยุติธรรมที่พบได้บ่อยในระดับชุมชน

๑๘

คือ การพัฒนายา วัคซีน หรือเครือ่ งมือแพทย์ทส่ี นับสนุนโดยบริษทั หรือองค์กรในประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมาดาเนินการวิจยั ในประเทศที่กาลังพัฒนา ซึ่งภายหลังการวิจยั สิ้นสุด ยาหรือวัคซีนหรือเครื่องมือ
แพทย์ทท่ี ดสอบนัน้ ไม่ได้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อประชากร หรือชุมชนในประเทศกาลังพัฒนาที่เข้า
ร่วมการวิจยั เลย สาเหตุห นึ่งเนื่อ งมาจากไม่สามารถเข้าถึง ยาหรือ วัคซีนดังกล่า วได้เพราะมีร าคาสูง
หรือไม่มโี รคหรือความเจ็บป่วยที่จาเป็ น ต้องใช้ยาหรือวัคซีน ในชุมชนประเทศกาลังพัฒนานัน้ เป็ น ต้น
ดังนัน้ การพิจารณาโดยหลักการนี้ จึงต้องพิจารณาอย่างถ้วนถี่ เพื่อให้เกิด ความยุติ ธรรมในทุกระดับ
ตัง้ แต่บุคคลถึงชุมชนและประเทศชาติ
อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าในการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนโดยหลักความยุติธรรมนี้
อาจเบี่ยงเบนจากหลักการกระจายความยุตธิ รรมได้อย่างสมเหตุสมผลเช่นกัน ทัง้ นี้ จาเป็ นต้องพิจารณา
และคานึงถึงความแตกต่างของปจั จัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ เพศ อายุ ความบกพร่องทางร่างกาย
ความสามารถ ตลอดจน ตาแหน่ ง หน้ าที่ เป็ น ต้น โดยพิจ ารณาถึง ปจั จัย ต่า ง ๆ ดัง กล่ าว อย่า ง
เหมาะสมรอบคอบ เพื่อเป็ น หลัก เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาตัด สิน ในกรณีม ีการปฏิบัติท่แี ตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล และพิจารณาเป็นแต่ละกรณี

๑๙

บทที่ ๖
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์ จะต้องผ่านการทบทวนพิจารณาและอนุ ม ัติหรือเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนก่อนเริม่ ดาเนินการวิจยั ดังนัน้ สถาบันหรือองค์กรที่มนี ักวิจยั หรือมี
โครงการวิจยั จ าเป็ น ต้ องแต่งตัง้ และให้อานาจแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในการตัด สินใจให้
ความเห็นในการอนุมตั หิ รือเห็นชอบ เกีย่ วกับโครงการวิจยั นัน้ ๆ สถาบันหรือองค์กรต้องมีระเบียบว่าด้วย
การแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เกณฑ์การเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับการทบทวนพิจารณา
เชิงจริยธรรม เกณฑ์การพิจารณาตัด สินและการติด ตามดูกระบวนการหรือผลการวิจยั ในช่วงที่การวิจยั
ดาเนินอยู่
๖.๑ แนวทางดาเนิ นการ
๖.๑.๑ สถาบัน หรือองค์ก รที่มนี ั ก วิจ ัยหรือโครงวิจ ัยที่เกี่ย วข้องกับมนุ ษ ย์ จะต้ อ งแต่ง ตัง้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในสถาบันหรือ องค์กรตนเองหรือร่วมกับสถาบัน
หรือองค์กรอืน่ พร้อมทัง้ ให้ความคุม้ ครองดูแลและสนับสนุ นคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในการดาเนินงาน ให้ลุล่วงไปได้อย่างยุตธิ รรมและเป็ น อิสระ โดยปราศจาก
การแทรกแซงจากฝ่ายใด
๖.๑.๒ สถาบันหรือองค์กรเมือ่ แต่ งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั แล้ว ต้องกาหนด
หน้าทีซ่ ่งึ รวมถึงขอบข่ายงานในหน้าที่ ความเกีย่ วข้องกับนักวิจยั ทัง้ ในและนอก
สังกัดและกลไกการรายงานสรุปผล รวมทัง้ วาระดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั
๖.๑.๓ สถาบันหรือองค์กรพึงจัด หาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึง วัสดุครุภัณฑ์
สถานที่ บุ ค ลากร การเข้ า รับ การฝึ ก อบรม และค่า ตอบแทน (ถ้ า มี) แก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑.๔ สถาบันหรือองค์กร (โดยตนเองหรือ ร่วมกับสถาบันอืน่ ) ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย
ให้กบั คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทีใ่ ห้ผลการทบทวนพิจารณาโดยสุจริต
๖.๑.๕ สถาบัน หรือองค์ก รใดที่ไ ม่มคี ณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย ของตนเอง ควรท า
ข้อ ตกลงกับสถาบันหรือองค์ก รอื่น ที่ม ีคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรเกี่ยวกับส่วนร่วมเป็ นกรรมการ และรับผิด ชอบทางกฎหมายและด้าน
อืน่ ๆตามเหมาะสม
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๖.๑.๖ สถาบัน หรือองค์กร ควรมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ซึ่งแต่งตัง้ โดยผู้บริหาร
สูง สุด ของสถาบัน หรือ องค์ก ร จ านวนคณะอนุ ก รรมการฯ ในแต่ ล ะสถาบัน หรือ
องค์กรอาจมากกว่า ๑ ชุด ทัง้ นี้จานวนชุดควรมีสดั ส่วนพอเหมาะกับภาระงานที่ต้อง
พิจารณาโครงการวิจยั เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๑.๗ บทบาทหลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คือปกป้องสิทธิและความเป็ น อยู่ท่ี
ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั (participant) และบทบาทหลักของกรรมการจริยธรรม
การวิจ ัยแต่ละคน คือตัด สินใจโดยอิสระว่า โครงการวิจยั ที่พิจารณาอยู่นั ้นมีการ
ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
๖.๑.๘ คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั พึงให้ค าแนะนาแก่สถาบันหรือ องค์ก รเกี่ย วกับ
ระบบการให้ความรูด้ ้านจริยธรรมการวิจยั แก่นักวิจยั ในสังกัด
๖.๑.๙ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ร่ว มกับสถาบันหรือองค์ก ร ควรจัด ทาฐานข้อมูล
รายชื่อ ผู้ เ ชี่ย วชาญ ทัง้ ภายใ นและภายนอกสถาบั น หรือ องค์ ก รที่ส ามารถ
ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เฉพาะเรือ่ ง และกาหนดค่าตอบแทน
ให้ตามความเหมาะสม
๖.๑.๑๐ คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั พึงก าหนดวิธกี ารยื่นขอการรับ รองเชิงจริยธรรม
และเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น แบบคาขอ จานวนสาเนาโครงการวิจยั ที่ต้อง
ยื่นเสนอ ข้อมูลสาหรับอาสาสมัคร ใบยินยอม แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร (case
record form) เป็ น ต้น และสื่อสารให้บุคลากรในสถาบันหรือองค์กรทราบ อย่าง
ทัวถึ
่ ง
๖.๑.๑๑ สถาบัน หรือองค์กรโดยคาแนะน าของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ควรจัด ท า
วิธดี าเนิน การมาตรฐาน (standard operating procedures) และปรับปรุงเป็ นระยะ
ตามเหมาะสม
๖.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จยั ในคน
๖.๒.๑ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ต้องมีสมาชิกอย่างน้ อย ๕ คน มีทงั ้ หญิงและชาย
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนทีมคี วามรูห้ รือประสบการณ์ปจั จุบนั ในสาขา การ
วิจยั ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เป็นประจา (เช่น สาขา
แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา ตามความเหมาะสม)
ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระเบียบวิธวี จิ ยั ของโครงการวิจยั นัน้ จะสามารถให้ได้คาตอบที่
ถูกต้องของปญั หาวิจยั หรือมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
(๒) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนทีเ่ ป็นนักกฎหมาย หรือมีความรูท้ างกฎหมาย
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(๓) กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนทีไ่ ม่สงั กัดสถาบัน หรือองค์กรนัน้ และเป็น
บุคคลภายนอกไม่เกีย่ วข้องในปจั จุบนั กับงานทางแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือ
กฎหมาย ถ้าเป็นไปได้ควรจะมาจากชุมชนทีส่ ถาบันหรือองค์กรนัน้ ตัง้ อยู่
(๔) กรรมการอย่างน้อยสองคนที่มคี วามรูห้ รือประสบการณ์ปจั จุบนั ในวิชาชีพ ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย การให้คาปรึกษาหรือการรักษาแก่ประชาชน (เช่นแพทย์
จิตแพทย์ นักสังคมเคราะห์ พยาบาล ตามความเหมาะสม)
๖.๒.๒ สถาบัน หรือองค์ก รต้อ งมัน่ ใจว่า จานวนกรรมการอย่า งน้ อ ยหนึ่ งในสามมีค วามรู้
เกีย่ วกับหลักจริยธรรมการวิจยั หรือเคยผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนมาแล้ว
๖.๒.๓ สถาบันหรือองค์กรควรมีเอกสารแสดงรายชื่อกรรมการพร้อมคุณวุฒ ิ วันแต่งตัง้ และ
วันสิน้ สุดวาระดารงตาแหน่ง เพื่อแสดงแก่นักวิจยั หรือผู้ทร่ี ้องขอ
๖.๓ การแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิ จยั ในคน
๖.๓.๑ สถาบันหรือองค์กรควรกาหนดองค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการและ
เงือ่ นไขการได้มาซึ่งกรรมการ ตามความเหมาะสม
๖.๓.๒ กรรมการต้องได้รบั หนังสือแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการ และควรมีหนังสือประกันว่าจะ
ได้ร ับการคุ้ม ครองทางกฎหมาย หากต้ องรับ ผิด ซึ่ง อาจเกิด ขึ้น ระหว่างการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ป็นกรรมการจริยธรรมการวิจยั
๖.๔ กระบวนการพิจารณา
๖.๔.๑ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย พึงพิจารณาโครงการวิจยั เชิงจริย ธรรมโดยอาศัย
หลัก เกณฑ์ ส ากลที่มอี ยู่ ใ นป จั จุบัน แต่ ทงั ้ นี้ ต้ อ งผนวกข้อ พิจารณาด้ า นกฎหมาย
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิน่ หรือของประเทศเข้าไปด้วย
๖.๔.๒ สถาบั น หรือ องค์ ก ร และคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ต้ อ งออกระเบี ย บ
หรือ หลักเกณฑ์ เกี่ย วกับ กระบวนการ การประชุมกรรมการ เช่น ความถี่ของการ
ประชุ ม การประกาศวั น ที่ ป ระชุ ม ระยะเวลาที่ ใ ช้ พิ จ ารณาโครงการวิ จ ั ย
องค์ประชุม วิธ ีการตัด สิน การแจ้งผลการทบทวนพิจารณา การรับ เรื่องร้อ งเรีย น
ค่า ธรรมเนี ย ม (ถ้ า มี) การรัก ษาความลับ ของเนื้ อ หาโครงการวิจ ัย การป้ องกัน
ผลประโยชน์ทอ่ี าจขัดกัน เป็นต้น
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๖.๔.๓ ในการพิจ ารณาโครงการวิจยั ใดๆ ที่คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ไม่ส ามารถ
ตัดสินใจในด้านวิชาการได้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจขอความคิด เห็นจาก
ผู้เ ชี่ย วชาญได้ แต่ ต้อ งมัน่ ใจว่า ผู้เ ชี่ย วชาญนั ้นไม่ม ีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ( conflict of
interest) กับ โครงการวิจ ัย และจะรัก ษาความลั บ ของโครงการวิจ ัย ได้ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจส่งโครงร่างวิจยั นัน้ ให้กบั คณะกรรมการด้านวิจยั
หรือระบาดวิทยา หรืออื่นๆ ของสถาบันหรือองค์กร ช่วยให้ข้อคิด เห็น ด้านวิชาการ
ก่อนพิจารณาด้านจริยธรรมต่อไป
๖.๔.๔ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจแจ้งผลการตัด สินโครงการวิจยั ใน ๔ ลักษณะ
ได้แก่
(๑) อนุมตั /ิ เห็นชอบ
(๒) อนุมตั หิ ลังจากผู้วจิ ยั แก้ไขปรับปรุงโครงการวิจยั ตามทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั เสนอแนะหรือชีแ้ จงข้อข้องใจ
(๓) ให้ผู้วจิ ยั ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจยั ตามทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เสนอแนะ
แล้วนาเข้าประชุมครัง้ ต่อไป หรือเลื่อนการพิจารณาออกไป
(๔) ไม่อนุมตั ิ /ไม่เห็นชอบ ให้ดาเนินการวิจยั
การไม่อนุมตั /ิ ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จะต้องให้เหตุผลของการตัดสิน
ประกอบ และให้นักวิจยั ชีแ้ จง เพื่อขอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทบทวนผลการ
พิจารณาได้
๖.๔.๕ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พึงสร้างระบบและกระบวนการพิจารณาแบบเร่งด่วน
สาหรับ โครงการวิจ ัย ที่ม ีค วามเสี่ย งน้ อ ยที่สุด (minimal risk) หรือ โครงการวิจ ัย
ที่ป รับ ปรุง แก้ไ ขเพิ่มเติม (amendment) ที่ไ ม่เพิ่ม ความเสี่ย งและก าหนดประเภท
โครงการวิจยั ทีส่ ามารถขอรับการพิจารณาแบบเร่งด่วนไว้
๖.๔.๖ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พึงกาหนดประเภทโครงการทีด่ าเนินการได้โดยไม่
ต้องยื่นขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม
๖.๔.๗ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พึงกาหนดเงื่อนไขการยกเว้นกระบวนการขอความ
ยินยอม และ/หรือการลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
๖.๔.๘ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พึงมีกลไกบันทึกรายงานการประชุมและการจัด เก็บ
เอกสารที่มปี ระสิทธิภ าพ เพื่อสามารถรองรับการตรวจสอบได้ หากมีผู้ร้องขอและ
ได้รบั อนุมตั จิ ากหัวหน้ าสถาบันหรือองค์กร หรือผู้มอี านาจตามกฎหมาย ระยะเวลา
การเก็บรักษาเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องโดยอนุ โลม ทัง้ นี้ควร
เก็บรักษาไว้อย่างน้อย ๓ ปี
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๖.๕ การที่ กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย
๖.๕.๑ ในการพิจารณาโครงการวิจยั ใด ๆ ทีก่ รรมการคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่า มีสว่ นได้
ส่วนเสีย ( เช่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั นัน้ หรือมีชอ่ื อยู่ในโครงการวิจยั หรืออยู่ใน
ฐานะนักวิจยั ทีแ่ ข่งขันกันในเรือ่ งนัน้ ) กรรมการคนนัน้ ไม่ควรร่วมพิจารณาตัดสิน
โครงการวิจยั นัน้ ๆ แต่อาจให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการได้พร้อมทัง้ เปิดเผยการมี
ส่วนได้เสียกับโครงการวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรให้สทิ ธิแก่ผู้
เสนอโครงการวิจยั ในอันที่จะโต้แย้ง
๖.๖ การพิจารณาโครงการวิ จยั ที่กาลังดาเนิ นการอยู่
๖.๖.๑ หลังจากคณะกรรมการได้อนุ มตั ิโครงการวิจยั แล้ว ผู้วจิ ยั ต้องรายงานความก้าวหน้ า
ของโครงการต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เป็ นระยะตามความเหมาะสม โดย
โครงการวิจ ัย ที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิจ ัย มี ค วามเสี่ย งต่ อ อัน ตรายสู ง ต้ อ งรายงาน
ความก้าวหน้าถี่กว่าโครงการวิจยั ทีม่ คี วามเสีย่ งต่า ทัง้ นี้ ผู้เสนอโครงการวิจยั ควรระบุ
ความถี่ของการรายงานความก้าวหน้ าตัง้ แต่ย่นื ขอรับการพิจารณาเชิงจริยธรรม แต่
ต้องไม่ต่ากว่าปีละครัง้
๖.๖.๒ เมื่อ สิ้น สุด โครงการวิจ ัย ด้ วยเหตุ ใ ดก็ต าม ผู้ ว ิจ ัย ต้ อ งสรุป รายงานผลการวิจ ัย ให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทราบ
๖.๗ การพิจารณาโครงการวิ จยั พหุสถาบัน
๖.๗.๑ การวิจยั แบบพหุสถาบันอาจหมายรวมถึงโครงการวิจยั ที่ด าเนินการใน สถาบันหรือ
องค์กรมากกว่าหนึ่งสถาบันหรือองค์กร โดยนักวิจยั คนเดียว หรือนักวิจยั หลายคน
โครงการวิจ ัย ที่ด าเนิ น การโดยกลุ่ ม นั ก วิจ ัย ต่ า งสถาบัน หรือ องค์ก รที่ร่ว มมือ กัน
และโครงการวิจยั ทีด่ าเนินการโดยนักวิจยั ทีเ่ ปลี่ยนสังกัดไปอยู่อกี สถาบันหรือองค์กร
๖.๗.๒ โครงการวิจยั ทีส่ ง่ ให้แต่ละสถาบันหรือองค์กร ต้องมีรายละเอียดและความหมายของ
เนื้อหาเหมือนกัน และต้องระบุวธิ กี ารควบคุมกระบวนการวิจยั ในแต่ละสถาบันหรือ
องค์กรให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องน่าเชือ่ ถือ
๖.๗.๓ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของแต่ละสถาบันหรือองค์กร มีเสรีภาพที่จะตัด สิน
เกีย่ วกับโครงการวิจยั แบบพหุสถาบัน โดยไม่จาเป็ นต้องให้ผลการตัด สินเหมือนกับ
สถาบันหรือองค์กรอื่นที่พิจารณาโครงการวิจยั เดียวกัน โครงการวิจยั ควรระบุส่วน
เนื้อหาหลักของงานวิจยั ที่ไ ม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะจะมีผลต่อความถูกต้อง
ของข้อ มูล และระบุ เนื้ อ หาที่ค ณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ของแต่ ล ะสถาบัน
สามารถปรับ เปลี่ย นได้ โดยไม่ม ีผ ลต่ อ ข้อ มูล รวม อย่ า งไรก็ต ามคณะกรรมการ
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จริยธรรมการวิจยั ของแต่ละสถาบันหรือองค์กร ควรปรึกษากันถ้ามีความเห็น ขัด แย้ง
ในเรือ่ งของหลักการใหญ่ เพื่อให้ไ ด้ข้อตกลงที่ชดั เจน ในขณะที่นักวิจยั พึงสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นย่อยได้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ของสถาบันหรือองค์กรทีต่ นเองสังกัด
๖.๗.๔ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของแต่ ละสถาบัน หรือ องค์ก ร อาจยอมรับ ผลการ
ตัดสินของสถาบันหรือองค์กรหนึ่งทัง้ หมด หรือยอมรับเชิงวิชาการ แต่แก้ไ ขปรับปรุง
เล็ก น้ อ ยในแง่ข องจริย ธรรม ทัง้ นี้ เ พื่อ อ านวยให้ก ารพิจ ารณาโครงการวิจ ัย แบบ
พหุสถาบันเป็นไปได้รวดเร็วขึน้
๖.๗.๕ ผู้วจิ ยั ควรให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ว่า โครงการวิจยั ได้ย่นื ขอรับ
การพิจารณาจากสถาบันหรือองค์กรใดบ้าง และผลการพิจารณาเป็นอย่างไร
๖.๘ การติ ดตามการดาเนิ นงานวิ จยั
๖.๘.๑ สถาบันหรือองค์กรควรแต่งตัง้ คณะกรรมการ ที่ทาหน้ าที่ติด ตามการด าเนินการวิจยั
ซึ่งแยกจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
๖.๘.๒ เป้าหมายของคณะกรรมการทีต่ ดิ ตามการดาเนินการวิจยั คือ ให้มนใจว่
ั ่ าการวิจยั นัน้
เป็นไปตามกระบวนการทีเ่ สนอในโครงการวิจยั และให้คาแนะนาแก่ผู้วจิ ยั ตามความ
เหมาะสม
๖.๘.๓ คณะกรรมการที่ทาหน้ า ที่ติด ตามการด าเนินการวิจยั ต้ องสร้างเกณฑ์ และกลไก
การติดตามตรวจสอบโครงการวิจยั ขึน้
๖.๙ การยุติการดาเนิ นการวิ จยั หรือพักการวิ จยั ชัวคราว
่
๖.๙.๑ คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย สามารถถอนหรือ พัก การอนุ ม ัติโ ครงการวิจ ัย
ด้ว ยเหตุ ผ ลใด ๆ เพื่อ ปกป้ องสิท ธิแ ละสวัส ดิภ าพของผู้ เ ข้า ร่ว มโครงการวิจ ัย
เช่ น มีร ายงานผลข้ า งเคีย งที่ร้ า ยแรง การด าเนิ น การวิจ ัย ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
กระบวนการวิจยั ทีเ่ สนอต่อคณะกรรมการ เป็นต้น
๖.๙.๒ โครงการวิจ ัย ใดๆ ที่นัก วิจ ัย ขอยุ ติก ารด าเนิน การก่อ นกาหนด ต้ อ งแจ้ง เหตุ ผ ล
ของการหยุดดาเนินการให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทราบ
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บทที่ ๗
การวิจยั เฉพาะกรณี
๗.๑ การวิ จยั ยาทางคลินิก (Clinical Trial)
การวิจยั ยาทางคลินิกเป็นการวิจยั ยาในผู้ป่วยหรือคนปกติ เพื่อศึกษาผลหรือประโยชน์ ของ
ยาทีใ่ ช้ในการรักษาหรือป้องกันโรค
ยาที่ทดลองทางคลินิกมี ๔ ประเภท คือ (๑) ยาใหม่ (๒) ยาที่ยังไม่ไ ด้รบั การขึ้นทะเบียนยา
ในประเทศไทย (๓) ยาที่ข้นึ ทะเบียนแล้ว แต่ทดลองขนาดยาและวิธกี ารใหม่ท่ไี ม่ไ ด้ระบุอยู่ใ นการขึ้น
ทะเบียนนัน้ และ (๔) ยาผลิตในประเทศ (local made) และนามาทดสอบประสิทธิผล (efficacy)
ขัน้ ตอนของการวิ จยั ยาทางคลิ นิก
กรณียาใหม่จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงถึงการศึกษาในสัตว์ทดลองมากพอ โดยทดสอบความเป็น
พิษต่างๆ จนแน่ใจว่าปลอดภัยเพียงพอ
การวิ จยั ยาทางคลิ นิกแบ่งได้เป็ น ๔ ระยะ
ระยะที ่ ๑
เป็ น การทดลองสารเคมีชนิด ใหม่ ที่ยัง ไม่เคยมีก ารใช้ใ นคนมาก่อ นเพื่อศึกษาความเป็ นพิษ
เฉียบพลันทีส่ มั พันธ์กบั ขนาดยาโดยศึกษาในอาสาสมัครปกติทม่ี สี ขุ ภาพดี เนื่องจากยาอาจทาให้ เกิด ผล
ข้างเคียงจึงควรทาในโรงพยาบาลที่เตรียมการรักษาภาวะแทรกซ้อนไว้เป็ นอย่างดี ห้ามทดลองในเด็ก
ผู้สูงอายุ สตรีวยั เจริญพัน ธุ์ ห้ามใช้ย าสลบและยารัก ษามะเร็งเพราะมักมีพิษสูง จ านวนอาสาสมัค ร
ไม่ควรเกิน ๓๐ ราย และทุกรายต้องเขียนความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นการศึกษาโดยไม่ม ี
กลุ่มควบคุมและเป็นแบบเปิด คือ ทัง้ อาสาสมัครและผู้วจิ ยั ทราบว่ายาทีไ่ ด้รบั เป็ นยาทดลอง การวิจยั ยา
ในระยะที่ ๑ แบ่งเป็ น ๒ ขัน้ ตอนย่อย ขัน้ แรกใช้ยาขนาดน้ อยมาก คือ ขนาดหนึ่งในห้าสิบหรือหนึ่ง
ในร้อยของขนาดยาทีใ่ ช้ได้ผลดีในสัตว์ทดลอง เมือ่ ได้ผลว่าปลอดภัยจึงทาในขัน้ ตอนย่อยที่ ๒ โดยการ
เพิม่ ขนาดยา เมือ่ ได้ผลดีจงึ ทาการทดลองในระยะที่ ๒ ต่อไป
การวิจยั ยาในระยะที่ ๑ รวมถึงการวิจยั ยาในผู้ป่วยที่เป็ น โรคเฉพาะอย่างที่หมดหวังจากการ
รักษารูปแบบอืน่ ๆแล้ว เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
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ระยะที ่ ๒
เป็นการนายาหรือสารเคมีทผ่ี ่านการทดสอบในระยะที่ ๑ มาทดลองใช้กบั ผู้ป่วยที่เป็ น เป้าหมาย
ของการรัก ษา โดยวัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ ศึก ษาพิษ ระยะสัน้ ทางเภสัช วิท ยาอย่ า งละเอีย ด และ
วัตถุประสงค์รองอยู่ท่ปี ระสิทธิผลของยา ในระยะนี้สามารถศึกษายาสลบและยารักษาโรคมะเร็งได้ ถ้า
เป็นไปได้รปู แบบการศึกษาควรเป็นแบบสุม่ เปรียบเทียบและเป็นแบบปิด คือ อาสาสมัครและอาจรวมถึง
ผู้วจิ ยั จะไม่ทราบว่ายาทีไ่ ด้รบั เป็นยาทีใ่ ช้ในการวิจยั หรือเป็นยาที่ใ ช้เปรียบเทียบ จานวนอาสาสมัครไม่
มากนัก เช่น ประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ ราย ถ้าพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอยู่เสมอ ต้องหยุด การศึกษาใน
ระยะนี้ เมือ่ ได้ผลว่าปลอดภัย จึงทาการศึกษาในระยะที่ ๓
ระยะที ่ ๓
เป็ น การน ายาหรือสารเคมีใ หม่ท่ผี ่า นการทดสอบในระยะที่ ๒ มาทดลองใช้กบั ผู้ป่วยที่เป็ น
เป้าหมายของการรักษา โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาประสิทธิผลทางเภสัชวิทยา และวัตถุประสงค์
รองเพื่อศึกษาพิษระยะสัน้ โดยศึกษาในอาสาสมัครจานวนมากขึ้น อาจถึงหลายพันราย ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
การกาหนดขนาดของการศึกษาด้วยวิธที างสถิติร่วมกับข้อมูลเบื้องต้นที่มอี ยู่ ส่วนใหญ่มกี ลุ่มควบคุมที่
ไม่ไ ด้รบั ยาใหม่น้ี เพื่อ เป็ น กลุ่ม เปรียบเทียบ โดยมีการควบคุมทัง้ ขัน้ ตอนการคัด เลือ ก การแบ่งกลุ่ ม
การให้ก ารรักษา การติด ตามผลและการประเมิน ผล รูปแบบการวิจยั ควรมุ่งที่จะเพิ่มการอยู่ รอดหรือ
เพิ่มคุณภาพชีวติ ของผู้ป่วย ควรเป็ น การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทีย บและปิ ด ๒ ทาง (double blind)
คือ ทัง้ ผู้ป่วยและผู้วจิ ยั ไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้ยาอะไร ยาทีผ่ ่านระยะนี้แล้วจึงออกสูต่ ลาดได้
ระยะที ่ ๔
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า post-marketing surveillance study เป็ นระยะการศึกษาหลังจากที่ยาได้รบั
การขึน้ ทะเบียนแล้ว มีจุด มุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนและพิษของยาในผู้ป่วยที่ม ี
จ านวนมากขึ้น และใช้ย าเป็ น ระยะเวลานานขึ้น หรือ ศึก ษาประสิท ธิผ ลเพิ่ม เติม ในข้อ บ่ ง ชี้อ่นื ๆ
นอกเหนือจากทีไ่ ด้กาหนดไว้ในการขึน้ ทะเบียนยา รวมทัง้ อาจขยายการศึกษาไปยังกลุ่มประชากรอื่นที่
ยังไม่เคยศึกษามาก่อน

๒๗

การพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิ จยั ยาทางคลิ นิกในระยะต่างๆ
๗.๑.๑ การวิ จยั ยาทางคลิ นิกในระยะที่ ๑
(๑) คณะกรรมการจริยธรรมจะต้องเป็นอิสระจากผู้ให้ทนุ และควรพิจารณาอย่างเข้มงวด
รวมทัง้ ควรมีการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง
(๒) การวิจยั ในระยะนี้ทากับคนปกติซ่งึ ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์เป็นผู้จา่ ยค่าใช้จา่ ยในการ
ศึกษาวิจยั ยาใหม่ ดังนัน้ การพิจารณาจริยธรรม จึงมุง่ ประเด็นไปที่
ก. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ข. กระบวนการให้ความยินยอมของอาสาสมัครอย่างอิสระ
ค. ความหมายของข้อความในใบแสดงความยินยอม
ง. คุณสมบัตขิ องกรรมการและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั
จ. กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการควบคุมงานวิจยั (ถ้ามี)
(๓) การวิจยั ยาในผู้ป่วยทีเ่ ป็นโรคทีห่ มดหวังจากการรักษารูปแบบอืน่ ๆ แล้ว มีลกั ษณะ
จาเพาะทางด้านจริยธรรม เนื่องจากการวิจยั ดาเนินการในกรณีเช่นนี้อาจบิดเบือน
ความตระหนักของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้วจิ ยั ในการชังใจระหว่
่
างผลประโยชน์และ
อันตรายของการวิจยั จนอาจมีผลต่อการลงนามยินยอมโดยอิสระและความชัดเจนใน
กระบวนการยุตกิ ารวิจยั (terminate) หรือถอนตัวจากการวิจยั (withdrawal) ดังนัน้
การวิจยั ในระยะนี้ ทัง้ ผู้วจิ ยั และคณะกรรมการจริยธรรมควรร่วมมือกันและ
ปรึกษาหารือกันตลอดระยะเวลาทีด่ าเนินการวิจยั
๗.๑.๒ การวิ จยั ยาทางคลิ นิกระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓
ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มควบคุมทีใ่ ช้ยาหลอกเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ไม่ควรใช้ยา
หลอกในกลุ่มควบคุมถ้ามีการรักษาทีเ่ ป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เพราะผู้ป่วยจะเสีย
ประโยชน์จากการเข้าร่วมวิจยั การพิจารณาด้านจริยธรรมนอกจากจะมุง่ เน้น
กระบวนการให้ความยินยอมโดยอิสระแล้ว จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการ
ใช้ยาหลอกด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดและอันตรายน้อยที่สดุ ต่อผู้ป่วย
๗.๑.๓ การวิ จยั ยาทางคลิ นิกระยะที่ ๔
การวิจยั ในระยะนี้ ส่วนใหญ่ทาในเวชปฏิบตั สิ ว่ นตัวของแพทย์ผู้ใช้ยา ซึ่งมีการ
ใช้ยาในท้องตลาดอยู่แล้ว จึงมีบ่อยครัง้ ทีผ่ ู้ให้ทนุ วิจยั จ่ายค่าวิจยั ให้แก่ผู้วจิ ยั เป็น

๒๘

รายคนของผู้ป่วย เพื่อทาการศึกษาผลข้างเคียงและเพื่อให้เป็นทีย่ อมรับของผู้ป่วย
และแพทย์อน่ื ๆ ในกรณีเช่นนี้อาจเป็นข้อผูกมัดต่อผู้วจิ ยั ดังนัน้ ผู้วจิ ยั และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรพิจารณาประโยชน์และค่าตอบแทนต่อ
อาสาสมัครในการเข้าร่วมโครงการวิจยั อย่างเหมาะสม
๗.๑.๔ การวิ จยั อุปกรณ์ทางการแพทย์
การวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้กบั คน ไม่วา่ จะสอดใส่เข้าไปในร่างกาย
หรือไม่จะต้องพิจารณาด้านจริยธรรมคล้ายกับการวิจยั ยาทางคลินิกทัง้ ๔ ระยะ
โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทส่ี อดใส่เข้าไปในร่างกายบางชนิด ต้องพิจารณา
จริยธรรมเป็นกรณีเฉพาะชนิดของอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์กระตุ้นจังหวะการเต้นของ
หัวใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทม่ี รี าคาสูงมาก ในการดาเนินการวิจยั จะต้องผ่าตัดเพื่อ
ประเมินประสิทธิและผลข้างเคียง และยังจะต้องพิจารณาไปถึงค่าผ่าตัดและค่า
สิทธิบตั รของบริษทั ผู้ผลิตอุปกรณ์
การวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์จะแตกต่างจากการวิจยั ยาใหม่อยู่บ้า ง ซึ่ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรต้องคานึงถึงความแตกต่างเหล่านี้ด้วย เช่น
(๑) อุปกรณ์ทางการแพทย์ทอ่ี อกแบบเพื่อใช้กบั มนุษย์ อาจทดลองใช้ในสัตว์ทดลอง
ก่อน ไม่ได้ เช่น อุปกรณ์ทใ่ี ช้ดงึ แผลผ่าตัด (retractors) เนื่องจากลักษณะทางกาย
วิภาคทีแ่ ตกต่างกันระหว่างมนุษย์กบั สัตว์
(๒) อุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภท ไม่ควรนามาวิจยั ในอาสาสมัครทีม่ สี ขุ ภาพปกติ
เนื่องจากขัน้ ตอนการวิจยั และ/หรือ การใช้อปุ กรณ์นัน้ อาจทาให้เกิดความเสีย่ ง
และอันตรายสูงเกินไป โดยไม่เกิดประโยชน์แก่อาสาสมัคร เช่น การวิจยั ข้อ
เข่าเทียม ลิ้นหัวใจเทียม หรืออุปกรณ์กระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจ เป็นต้น
(๓) การวิจยั ยาใหม่โดยทัวไปจะไม่
่
ถอื ว่าเป็นการวิจยั ที่มคี วามเสีย่ งน้อย เพราะกลไก
การออกฤทธิ ์อาจยังไม่ชดั เจน ทาให้ไม่สามารถคาดคะเนถึงผลข้างเคียงทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้แต่งานวิจยั อุปกรณ์การแพทย์ทใ่ี ช้ภายนอกร่างกาย และมีกลไกการใช้
งานทีช่ ดั เจน สามารถคาดคะเนผลข้างเคียงได้ จนอาจถือว่ามีความเสีย่ งน้อยได้
ดังจะกล่าวถึง ต่อไป
(๔) การเปรียบเทียบการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ กับการรักษาหลอก
(placebo) หรือกับกลุ่มเปรียบเทียบอืน่ ๆ ในแง่ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพการ
รักษา อาจทาไม่ได้เพราะเหตุผลทางจริยธรรม หากการใช้อปุ กรณ์นนั ้ เป็นโอกาส
เดียวทีอ่ าสาสมัครจะได้รบั ผลประโยชน์ในการรักษา เช่น การผ่าตัดใส่ขอ้ เข่า

๒๙

เทียมในกรณีทข่ี อ้ เข่านัน้ เสือ่ มจนใช้การไม่ได้
โดยทัวไป
่ การผ่าตัดหลอก (sham surgery) ในกลุ่มเปรียบเทียบ ถือว่าไม่
เหมาะสมทางจริยธรรม เนื่องจากอาจทาให้เกิดความเสีย่ งและอันตรายต่อ
อาสาสมัครอย่างมาก โดยไม่มผี ลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ ต่ออาสาสมัคร อย่างไรก็
ตามการผ่าตัดหลอก ในการวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือทางคลินิก อาจมีทใ่ี ช้
ในบางกรณี ทีม่ คี วามจาเป็นจริงๆ แต่ความเสีย่ งและอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จะต้อง
ได้รบั การตัดทอนจนเหลือน้อยทีส่ ดุ และอาสาสมัครนัน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนก่อนตัดสินใจร่วมงานวิจยั ด้วยตนเองอย่างอิสระ
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วว่า ในหลายกรณี อุปกรณ์ทางการแพทย์มกี ลไกการรักษา
ทีช่ ดั เจน อาจถูกออกแบบโดยแพทย์ทด่ี ูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง หรือเป็นการ
ดัดแปลงหรือพัฒนาอุปกรณ์ทม่ี อี ยู่แล้วในท้องตลาด และใช้ในผู้ป่วยทีส่ น้ิ หวังจาก
การรักษาด้วยวิธอี น่ื ๆ ผู้วจิ ยั หรือผู้ให้ทนุ วิจยั มักมีเงินสนับสนุนการวิจยั น้อยกว่า
บริษทั ทีผ่ ลิตยาใหม่ๆ ดังนัน้ รูปแบบการวิจยั ทีใ่ ช้ในการพิสจู น์ประสิทธิผลหรือ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของอุปกรณ์นนั ้ ๆ อาจเป็นการศึกษาแบบ
สังเกตการณ์ (observational study) ทีเ่ ก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและติดตามผู้ป่วยได้
ครบและนานพอ แทนทีจ่ ะเป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial ซึ่ง
เป็นมาตรฐานของการวิจยั ยาใหม่ ดังตัวอย่างของการศึกษาอุปกรณ์ข้อเข่าเทียม
และลิ้นหัวใจเทียมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลาย
การพิจารณางานวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ อาจเริม่ จากการ
แบ่งชนิดของอุปกรณ์เป็น ๒ ประเภท นัน่ คือ อุปกรณ์ประเภททีม่ คี วามเสีย่ งน้อย
(minimal risk หรือ non-significant risk) และอุปกรณ์ทม่ี คี วามเสี่ยงสูง
(significant risk) โดยพิจารณาจากลักษณะทัวๆ
่ ไปของอุปกรณ์และการนาไปใช้
อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง อุปกรณ์ท่ี
 มีความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ เมื่อนาไปใช้
 มีความเสีย่ งต่อการเกิดความพิการอย่างถาวรเมื่อนาไปใช้
 ต้องอาศัยการผ่าตัดหรือการให้ยาบางประเภทเพื่อป้องกัน การเสียชีวติ และ/
หรือความพิการทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอุปกรณ์นนั ้ ๆ
ทัง้ นี้ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาอุปกรณ์นนั ้ ไปใช้ ยังรวมถึงความเสีย่ งที่
เกิดจากขัน้ ตอน และวิธกี ารนาไปใช้ด้วย เช่น ความเสีย่ งจากการผ่าตัดและวาง
ยาสลบเพื่อใส่อปุ กรณ์ดงั กล่าว เข้าในร่างกาย เป็นต้น หากอุปกรณ์ทจ่ี ะนามาวิจยั มี
ความคล้ายคลึงหรือมีการนามาใช้ (ข้อบ่งชี)้ เหมือนกับอุปกรณ์ทม่ี อี ยู่แล้วใน
ท้องตลาด

๓๐

ควรพิจารณาข้อเสียและประโยชน์ของอุปกรณ์ ทจ่ี ะวิจยั เทียบกับอุปกรณ์ ทม่ี อี ยู่แล้ว
ในท้องตลาดด้วย ตัวอย่างเช่น การวิจยั อุปกรณ์กระตุ้นจังหวะการเต้นของหัวใจ
(electrical pacemaker) ทีฝ่ งั ไว้ ในตัวผู้ป่วย ถึงจะเป็นอุปกรณ์ทม่ี คี วามเสี่ยงสูงแต่
หากอุปกรณ์น้มี คี ณ
ุ ลักษณะและการใช้ไม่แตกต่างจากอุปกรณ์ท่มี อี ยู่ในท้องตลาด
มากนัก การวิจยั นี้กอ็ าจจะมีความเหมาะสมตามหลักจริยธรรมว่าด้วยการให้
คุณประโยชน์ (beneficence) ได้ (ดูตวั อย่างอุปกรณ์ในแต่ประเภทความเสีย่ งใน
ภาคผนวก)
การตัดสินว่างานวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือตัวอุปกรณ์เองนัน้ ตกอยู่ในกลุ่ม
ความเสีย่ งระดับใด เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมจริยธรรมการวิจยั ในคน หาก
คณะกรรมการตัดสินว่างานวิจยั และอุปกรณ์ ทีน่ ามาวิจยั มีความเสีย่ งน้อย งานวิจยั
อุปกรณ์นนั ้ ก็น่าจะผ่านการประเมินตามหลักการให้คณ
ุ ประโยชน์ ได้ แต่หาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ตัด สินใจว่า งานวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์มคี วาม
เสีย่ งสูง ควรเริม่ พิจารณาเปรียบเทียบอุปกรณ์น้กี บั อุปกรณ์ท่คี ล้ายกันในท้องตลาด
ดังทีไ่ ด้ยกตัวอย่างไปแล้ว หากอุปกรณ์ทจ่ี ะวิจยั มีความแตกต่างอย่างมากจากทีม่ ใี น
ท้องตลาด ก็ต้องพิจารณาโครงการวิจยั ตามหลักจริยธรรมการวิจยั ทางคลินิกทัว่ ๆ
ไป โดยต้องคานึงถึงลักษณะเฉพาะของการวิจยั อุปกรณ์ทางการแพทย์ดงั ที่กล่าวไว้
แล้วแต่ต้น
ท้ายสุด ผู้วจิ ยั และอาสาสมัครควรระลึกเสมอว่า อุปกรณ์ทใ่ี ส่ในร่างกายมนุษย์
จะต้องมีการเสือ่ มสภาพ (fail) เกิดขึน้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การเสือ่ มสภาพที่
เกิดขึน้ อาจมีผลเสียถึงชีวติ ได้ เมือ่ เกิดเหตุการณ์เหล่า นี้ขน้ึ ผู้วจิ ยั มีหน้าทีร่ ายงาน
เหตุการณ์ดงั กล่าว ให้ผู้ให้ทนุ วิจยั คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จนถึง
อาสาสมัคร ได้ทราบตามความเป็นจริง
๗.๑.๕ งบประมาณการวิ จยั
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรตรวจงบประมาณการวิจยั เพื่อทาให้มนใจ
ั่
ว่าประเด็นการได้ผลประโยชน์ได้รบั การเอาใจใส่โดยทัวไปผู
่ ้ให้ทนุ วิจยั จะจ่ายเงินให้
ผู้วจิ ยั เป็นจานวนเงินต่อรายของอาสาสมัคร การจ่ายเงินในลักษณะนี้ให้แก่นักวิจยั เป็น
ประเด็นทางจริยธรรมทีต่ ้องคานึง เพราะมีความเป็นไปได้ทผ่ี ู้วจิ ยั จะเกิดความคิด
ขัดแย้งระหว่างค่าตอบแทนกับการให้บริการสุขภาพทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ แก่ผู้ป่วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าผู้วจิ ยั เป็นผู้ทไ่ี ด้รบั ความไว้วางใจจากผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร
การวิจยั ทีด่ าเนินการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จะต้อง
มีคา่ ใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในงานวิจยั เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ค่าเหมาจ่ายทีก่ าหนด
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โดยสถาบันนัน้ การเปิดเผยค่าตอบแทนและงบประมาณอืน่ ๆ จะช่วยให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ประเมินการขัดผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้ และช่วย
นักวิจยั ในการตัดสินใจทีจ่ ะดาเนินการวิจยั
๗.๑.๖ การวิ จยั ที่ ใช้ยาหลอกในกลุ่มควบคุม
โดยทัวไปการวิ
่
จยั ทีใ่ ช้ยาหลอก (placebo) ในกลุ่มควบคุมเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับ
ไม่ได้ถ้ามีการรักษาทีเ่ ป็นมาตรฐานหรือมียารักษาทีย่ อมรับในวงการแพทย์วา่ ได้ผลอยู่
แล้ว เพราะผู้ป่วยจะเสียประโยชน์จากการเข้าร่วมวิจยั อย่างไรก็ตามการใช้ยาหลอกใน
กลุ่มควบคุม อาจใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ไม่มยี ารักษาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในวงการแพทย์วา่ เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้ได้ผลดีในการรักษา
(๒) มียารักษาทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั แต่ให้ผลไม่แน่นอน
(๓) ยาทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ก่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ท่รี า้ ยแรงหรืออาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
ผู้ป่วยรับไม่คอ่ ยได้
(๔) โรคที่ศกึ ษาหายเองได้บางส่วนจาก placebo effect
(๕) โรคทีจ่ ะศึกษาวิจยั เป็นโรคไม่รนุ แรง (minor condition) และการได้รบั ยาหลอกเพียง
ทาให้อาสาสมัครไม่สบายหรืออาการป่วยบรรเทาช้าลงเล็กน้ อย และไม่ทาให้
อาสาสมัครเสีย่ งต่ออันตรายร้ายแรงหรือไม่สามารถหายเป็นปกติดงั เดิม (irreversible
harm)
(๖) มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธวี จิ ยั ทีห่ นักแน่นถึงความจาเป็นว่าต้องมีกลุ่ม
ควบคุมใช้ยาหลอกในการหาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาที่ศกึ ษา
การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั นอกจากจะมุง่ เน้นกระบวนการให้ความยินยอม
โดยอิสระแล้ว จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ยาหลอก เพื่อให้ไ ด้ประโยชน์
สูงสุดและอันตรายน้อยทีส่ ดุ ต่อผู้ป่วย
๗.๑.๗ การวิ เคราะห์และการเผยแพร่ผลงานวิ จยั
โครงการวิจยั ทางคลินิกจานวนมาก ผู้ให้ทนุ วิจยั จะได้สทิ ธิตามสัญญาในการ
วิเคราะห์และแปลผลงานวิจยั อย่างไรก็ตาม จะต้องทาให้นักวิจยั และคณะกรรมการ
จริยธรรมมันใจว่
่ า
(๑) การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลวิจยั ในขัน้ สุด ท้ายจะอยู่ทผ่ี ู้วจิ ยั เพื่อให้ผลงานวิจยั มี
ความสมบูรณ์และถูกต้องตามความเป็นจริง
(๒) เมือ่ จาเป็นต้องยุตกิ ารวิจยั ตามหลักเกณฑ์การหยุดที่กาหนดไว้ (stopping rule) ในการ
วิจยั ระยะที่ ๑, ๒ และ ๓ ต้องมีการติดตามผลการวิเคราะห์ระหว่างการวิจยั (interim
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analysis) โดยคณะกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามก่อนทีจ่ ะใช้เกณฑ์การหยุดต้องระลึก
เสมอว่าผลระยะยาวของยาไม่วา่ ทางบวก หรือทางลบ อาจถูกบดบังโดยผลระยะสัน้
ของยา ไม่วา่ จะเป็นผลดีหรือผลเสีย
(๓) หน้าทีส่ าคัญของผู้วจิ ยั คือ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ไปยังประชาคมนักวิจยั แต่ม ี
บ่อยครัง้ ทีผ่ ลงานวิจยั หลายเรือ่ ง โดยเฉพาะผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ผลในด้านลบจะไม่ได้
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ กรณีเช่นนี้ นอกจากจะเสริมสร้างพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมและ
ไม่ได้ผลงานวิจยั ทีแ่ ท้จริงแล้ว ยังเป็นการสูญเปล่าของงานวิจยั และทรัพยากรที่ลงทุน
ไปกับงานวิจยั

๗.๒ การวิ จยั ทางวิ ทยาการระบาด (Epidemiological Research)
การวิจยั ทางวิทยาการระบาด เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั ทางสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพ
ซึ่งมีความจาเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมโรค หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของระบบ
บริการสุขภาพ อันจะนาไปสูส่ ขุ ภาพทีด่ ขี องประชากร การวิจยั ทางวิทยาการระบาดบางเรื่องอาจต้องการ
ศึกษาประชากรกลุ่มใหญ่ จึงต้องดาเนินการวิจยั แนบพหุสถาบัน
การวิจยั ทางวิทยาการระบาดมีข้อแตกต่างกับการวิจยั ลักษณะอื่น คือ มีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้การเก็บรักษาดูแลข้อมูลทางการแพทย์ ตัวอย่างเนื้อเยื่อผู้ป่วยหรือประชากร จึงมีข้อพิจารณา
เชิงจริยธรรมเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลหรือเนื้อ เยื่อ โดยไม่คานึงว่าข้อมูลหรือตัวอย่างเนื้ อเยื่อนัน้ จะถูกเก็บ
ไว้โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการรักษาหรือไม่
ประเภทของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
การวิจยั ทางวิทยาการระบาดมีการใช้ขอ้ มูลประเภทต่อไปนี้
ก. ข้อมูลที่ใ ช้บ่งชี้ตัวได้ (identifiable data) หมายถึง ตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อ , วัน เดือน ปี เกิด ,
หรือ ที่อ ยู่ บางครัง้ ข้อ มูล เล็ก ๆ เช่น รหัส ไปรษณี ย์ก ็อ าจถือ ว่า เป็ น ตัว บ่ง ชี้ (identifier)
ได้
ข. ข้อมูลที่ใ ช้สบื ชี้ตัวได้ , เข้ารหัส (potentially identifiable, coded, reidentifiable) หมายถึง
ข้อมูลที่เ อาตัวบ่ง ชี้ออกทิ้ง และแทนที่ด้วยรหัสซึ่ง กลับ มาสืบชี้ตัวบุ คคลได้ จึงถือว่า เป็ น
ข้อมูลแบบ “ใช้สบื ชีต้ วั ได้”
ค. ข้อมูลที่ตัด ตัวบ่งชี้,ใช้สบื ชี้ตัวไม่ไ ด้ , ลับ,ไม่ระบุนาม (de-identified, not re-identifiable,
anonymous data) หมายถึง ข้อมูลที่มกี ารตัด ตัวบ่งชี้อย่างถาวร ทาให้ไ ม่อาจชี้ตัวบุคคล
ได้เลย เนื่องจากตัวบ่งชีท้ ม่ี อี ยู่ถูกทาลายโดยถาวร หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่เคยมี
ตัวบ่งชี้
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๗.๒.๑

การวิจยั ทางวิทยาการระบาดทุกโครงการ ควรต้องได้รบั การทบทวนพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั โดยใช้ห ลัก การจริย ธรรมสากล ควรขอและ
ได้ รบั ความยิน ยอมจากอาสาสมัค รผู้ เข้า ร่ว มโครงการวิจ ัย ในการที่จ ะใช้ข้อ มูล
ประเภทบ่ ง ชี้ตัว ได้ ห รือ ใช้ส ืบ ชี้ตัว ได้ ในการวิจ ัย ทางวิท ยาการระบาด และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ต้องแน่ใจว่า
(๑) การดาเนินการวิจยั เป็นไปตามนโยบาย / พ.ร.บ. / กฎหมายรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิ
ส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
(๒) การค้นเวชระเบียนหรือบันทึกอืน่ ๆ เพื่อการวิจยั หรือรายงานผู้ป่วย ควรจากัด
เฉพาะนักวิจยั ทีม่ คี วามรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง หรือแพทย์ผู้ดูแลรักษาทัง้ นี้อาจมีผู้ช่วย
วิจยั ทีร่ บั ผิดชอบเวชระเบียนหากต้องค้นเวชระเบียนจานวนมาก
๗.๒.๒ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจอนุมตั ใิ ห้คน้ ข้อมูลประเภทบ่งชีต้ วั ได้ หรือใช้
สืบชีต้ วั ได้ จากแหล่งบันทึกข้อมูล หากเข้าข่ายดังต่อไปนี้
(๑) การขอรับความยินยอมมีโอกาสทีจ่ ะสร้างความวิตกกังวลเกินจาเป็น แก่ผู้ทจ่ี ะให้
ความยินยอม หรือลดคุณค่าทางวิชาการของการวิจยั โดยทีผ่ ู้เข้าร่วมโครงการวิจยั
หรือญาติ หรือกลุ่มชนทีเ่ กีย่ วข้อไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใด หรือในทางปฏิบตั ไิ ม่
สามารถขอรับความยินยอมได้เนื่องจากปริมาณของเวชระเบียนมากเกินไปและเก่า
เกินไป หรือมีความลาบากด้านการสือ่ สารกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั
(๒) การวิจยั ดาเนินโดยแพทย์ผู้ทาการรักษาผู้ป่วยและความเสีย่ งต่ออันตรายจัดเข้า
ข่าย minimal risk และไม่เป็นการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับความผิดปกติทางพันธุกรรม
(๓) ประโยชน์ (public benefit) ของสาธารณชนต่อหัวข้อการวิจยั มีสูงมาก
(๔) การวิจยั จะก่อประโยชน์ต่อสาธารณชนมากกว่าประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัว
๗.๒.๓ เมือ่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เห็นชอบให้ใช้ขอ้ มูลประเภทใช้สบื ชีต้ วั ได้ ซึ่ง
เข้ารหัสไว้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรตัด สินใจว่าควรมีบุคคลที่สามเป็น ผู้
ถือรหัสไว้หรือไม่
๗.๒.๔ เมือ่ การวิจยั เกีย่ วกับกลุ่มชน ควรแน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกาหนดในข้อซึ่งเกีย่ วกับ
การวิจยั ในกลุ่มชนอย่างครบถ้วน
๗.๒.๕ เมือ่ ใช้ขอ้ มูลประเภทบ่งชีต้ วั ได้ หรือใช้สบื ชีต้ วั ได้ในการวิจยั คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ต้องแน่ใจว่ามีการรวบรวม ดาเนินการ จัดเก็บข้อมูล ตามหลัก
สิทธิขอ้ มูลข่าวสารส่วนบุคคล และหากจะใช้เพื่อการอืน่ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน
โครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ จะต้องเสนอโครงการวิจยั ใหม่เพื่อให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ทบทวนพิจารณา
๗.๒.๖ หากการวิจยั มีการเชือ่ มโยงชุดข้อมูล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจอนุมตั ิ

๓๔

การใช้ตวั บ่งชีเ้ พื่อให้การเชือ่ มโยงเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่เมือ่ การเชือ่ มโยงเสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ควรกาหนดให้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้
เข้ารหัสใหม่หรือตัดตัวบ่งชีอ้ อก
๗.๒.๗ หากมีการนาข้อมูลบางประเภทบ่งชีต้ วั ได้หรือใช้สบื ชีต้ วั ได้ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ด้านวิจยั อืน่ หรือโดยบุคคลอืน่ ใดเกินกว่าทีร่ ะบุไว้ในโครงการทีเ่ คยได้รบั การ
เห็นชอบ ต้องเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาใหม่
๗.๒.๘ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดจากการวิจยั ทางระบาดวิทยา ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวต้อง
จัดเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยจากการให้ผู้ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องเข้าถึงได้
๗.๒.๙ เมือ่ กลันกรองข้
่
อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละสรุปผล นักวิจยั ต้องเก็บรักษา
ความลับของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั ไว้
๗.๒.๑๐ ต้องไม่ตพี มิ พ์ผลการวิจยั ในรูปแบบทีม่ กี ารบ่งชีต้ วั บุคคลทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั
และต้องตีพมิ พ์ในรูปแบบทีไ่ ม่กระทบต่อความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมหรือด้าน
อืน่ ๆ
๗.๒.๑๑ ถ้าในระหว่างการวิจยั เกิดองค์ความรูใ้ หม่ท่มี ผี ลต่อคลินิก หรือชีว้ า่ ต้องปรับเปลี่ยน
การรักษาทีใ่ ช้อยู่ ควรเปิดเผยองค์ความรูน้ นั ้ แก่ผู้มอี านาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
หากเป็นไปได้ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั และแพทย์ผู้ดูแลรักษาตามปกติได้
รับทราบด้วย

๗.๓ การทาวิ จยั ทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research)
หลัก จริย ธรรมการวิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ป ระกอบด้ ว ย หลัก ความเคารพในบุ ค คล หลั ก
ผลประโยชน์และหลักความยุติธรรมเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
๗.๓.๑ นักวิจยั พึงปกป้องผู้เข้าร่วมการวิจยั จากอันตรายใดๆ ทัง้ ต่อร่างกายและจิตใจ
๗.๓.๒ นักวิจยั พึงเคารพในศรัทธา ความเชือ่ วัฒนธรรม ศาสนาและสิทธิขนั ้ พื้นฐานของ
ผู้เข้าร่วมการวิจยั
๗.๓.๓ นักวิจยั พึงทาการศึกษาสิง่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุ ษยชาติ
๗.๓.๔ นักวิจยั ต้องแน่ใจว่าการออกแบบการศึกษามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
๗.๓.๕ นักวิจยั พึงให้ขอ้ มูลผู้เข้าร่วมการวิจยั อย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้า
ร่วมการวิจยั โดยอิสระ
๗.๓.๖ นักวิจยั พึงรักษาความลับและปกปิดชื่อผู้เข้าร่วมการวิจยั
๗.๓.๗ นักวิจยั พึงให้การดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการวิจยั ในระดับสูงสุดเท่าทีจ่ ะทาได้
๗.๓.๘ ถ้าเกณฑ์การเลือกผู้เข้าร่วมการวิจยั เป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน นักวิจยั พึงทาด้วย
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ความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยผู้เข้าร่วมการวิจยั บางครัง้ นักวิจยั อาจ
ต้องทาการศึกษาในประชากรทีไ่ ม่ใช่เป้าหมายด้วย เพื่อป้องกันการสืบทราบโดย
สมาชิกในชุมชน
๗.๓.๙ กรณีทศ่ี กึ ษาจากเวชระเบียนซึ่งเป็นความลับของผู้ป่วย เฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลในบันทึกซึ่งสามารถระบุรายละเอียดของผู้ป่วย
โดยได้รบั อนุญาตจากผู้มอี านาจในสถาบันนัน้
๗.๓.๑๐ นักวิจยั พึงให้คา่ ตอบแทน ผลประโยชน์หรือสิทธิพเิ ศษแก่ผู้ร่วมการวิจยั อย่าง
เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนเป็ นเหตุจูงใจให้เข้าร่วมการวิจยั

๗.๔ การทาวิ จยั เกี่ยวกับวัคซีน (Vaccine Trials)
แนวทางปฏิบตั ใิ นการวิจยั เพื่อพัฒนา วัคซีน ใช้วธิ กี ารเดียวกับการทดลองยา แต่ระยะของ
การศึกษา (phase of trial) จะมีรายละเอียดเพิม่ เติมคือ
๗.๔.๑ ระยะที่ ๑ เป็นระยะแรกทีม่ กี ารนาวัคซีนมาใช้กบั มนุษย์ เพื่อทีจ่ ะศึกษาถึงความ
ปลอดภัยและผลต่อสิง่ มีชวี ติ (biological effect) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านของ
การกระตุ้นภูมคิ มุ้ กัน (immunogenicity) ในระยะนี้จะศึกษาขนาดของวัคซีน
(dose) และวิธกี ารให้วคั ซีน (route of administration) ในการศึกษานี้จะศึกษา
ในกลุ่มทดลองทีม่ คี วามเสีย่ งต่า (low risk)
๗.๔.๒ ระยะที่ ๒ การทดลองในระยะนี้จะเป็นการศึกษาครัง้ แรกถึงประสิทธิผลของวัคซีน
ทดลองในอาสาสมัครจานวนหนึ่ง การทดลองวัคซีน ใช้ได้ทงั ้ เพื่อการป้องกันโรค
ด้วย ดังนัน้ การศึกษาวัคซีนทีใ่ ช้ในการป้องกันโรคจะต้องทดลองในอาสาสมัครที่
ปกติ แต่ถ้าเป็นวัคซีนทีใ่ ช้ในการรักษาต้องทาการทดลองในอาสาสมัครทีเ่ ป็นโรคที่
ต้องการจะทาการศึกษา
๗.๔.๓ ระยะที่ ๓ ในระยะนี้จะคานึงถึงประสิทธิผลของวัคซีนในด้านการป้องกันโรค ดังนัน้
จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาในอาสาสมัครจานวนมากขึน้ (จานวนพันรายขึน้ ไป)และ
จะเป็นการศึกษาในหลายสถาบัน รวมทัง้ ต้องมีกลุ่มควบคุมด้วย
ข้อควรระวังในการวิจ ัย วัคซีน ที่ไ ด้มาจากการใช้จุล ชีพที่มชี วี ิต ที่ทาให้อ่อ นฤทธิ ์ลง (liveattenuated microorganism) อาจจะส่งผลทาให้เกิด โรคนัน้ ๆ ขึ้นมาได้ ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้ อย จึง มี
ความจาเป็นจะต้องแจ้งให้ อาสาสมัครทราบล่วงหน้า สาหรับอาสาสมัครกลุ่มควบคุมที่ไ ม่ไ ด้รบั วัคซีนจริง
จะต้ องมีแนวทางป้องกัน หรือ ชี้แ จงให้อาสาสมัครในกลุ่มนี้ ทราบว่า อาจจะมีโอกาสติด เชื้อโรคนี้ จาก
อาสาสมัครกลุ่มทดลองได้
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ในกรณีของการใช้วคั ซีนทีไ่ ด้มาจากการปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (recombinant DNA) ซึ่ง
ผลเสีย ที่อ าจจะเกิด ขึ้น จากวัคซีน ชนิ ด นี้ ยัง ไม่เ ป็ น ที่แน่ ช ัด ดัง นั ้น จะต้ อ งปฏิบัติต ามข้อ บังคับ ของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่า งเคร่งครัด

๗.๕ การทาวิ จยั เกี่ยวกับเนื้ อเยื่อ (Use of Human Tissue Samples)
ตัวอย่างเนื้อเยื่อมนุษย์หมายถึง สิง่ ใดๆ ทีถ่ ูกนาออก หรือปล่อยออกจากร่างกายของมนุ ษย์
หรือศพ สามารถนาไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหรือวัตถุประสงค์อ่นื หมายรวมถึงเนื้อเยื่อต่างๆ เลือด
สิง่ คัดหลังและสิ
่
ง่ ขับถ่ายจากทุกระบบอวัยวะ
ตัวอย่างเนื้อเยื่อมนุษย์อาจได้มาทางใดทางหนึ่ง ได้แก่
(๑) ถู ก น าออกมาจากร่า งกายของอาสาสมัค รเพื่อ ใช้ใ นการวิจ ัย ในขณะนั ้น โดยตรง
โดย ผู้บริจาค หรือให้ตวั อย่างเนื้อเยื่อ ให้ความยินยอมโดยได้รบั การบอกล่าว
(๒) ถูกนาออกมาเพื่อการรักษาโรค การวินิจฉัยโรค หรือวัตถุประสงค์อน่ื (เช่น การเรียน
การสอน การบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่าย)
(๓) ได้จากสองข้อดังกล่าวข้างต้นและถูกเก็บรักษาไว้โดยข้อบังคับของกฎหมาย
หรือ
ระเบียบปฏิบตั ขิ องสถาบัน หรือโดยความเห็นชอบของอาสาสมัครเอง ในกรณีน้ี ผู้
บริจาคหรือให้ตวั อย่างเนื้อเยื่อ ย่อมไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีเ่ กิดขึ้น
ภายหลัง
ในโครงการวิจยั ทีใ่ ช้ตวั อย่างเนื้อเยื่อมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมจะต้องพิจารณาตาม
หลักจริยธรรมสากลอย่างน้ อยตามข้างล่างนี้
๗.๕.๑ การวิ จยั แบบไปข้างหน้ า (Prospective Studies)
ผู้วจิ ยั พึงดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อกั ษร ในการใช้ตวั อย่างจากผู้บริจาคหรือให้
ตัวอย่างเนื้อเยื่อ หรือผู้ถอื สิทธิในศพโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ให้ขอ้ มูลอย่างละเอียดแก่ผู้บริจาค หรือให้ตวั อย่างเนื้อเยื่อ หรือผู้ถอื สิทธิในศพ
ตามกฎหมาย ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ตวั อย่างเนื้อเยื่อในการวิจยั หรือแผนการ
วิจยั โดยรวม ทัง้ นี้ในข้อมูลสาหรับผู้เข้าร่วมโครงการควรระบุความเป็นไปได้ หรือ
แผนการทีจ่ ะนาตัวอย่างเนื้อเยื่อไปใช้ในอนาคต ระยะการเก็บรักษาตัวอย่าง
เนื้อเยื่อ และสิทธิของอาสาสมัครทีจ่ ะขอให้ทาลายตัวอย่างเนื้อเยื่อหากสิน้ สุด
โครงการวิจยั นัน้
(๓) เก็บตัวอย่างจากร่างกายเจ้าของตัวอย่างเนื้อเยื่อ โดยบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญ และ
หัตถการทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมตามหลักการแพทย์
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(๔) ใช้วธิ กี ารและระบบจัดเก็บคลังตัวอย่างเนื้อเยื่อทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยต่อการ
เข้าถึงโดยบุคคลทีไ่ ม่มสี ว่ นรับผิดชอบ
(๕) ใช้ระบบบันทึกข้อมูล เก็บข้อมูล และจ่ายข้อมูลทีเ่ หมาะสม ซึ่งมันใจได้
่
วา่ จะ
สามารถรักษาความลับส่วนตัวของเจ้าของตัวอย่างเนื้อเยื่อได้
(๖) กาหนดตัวบุคคลให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแล หรือเก็บรักษาตัวอย่าง
เนื้อเยื่อ
(๗) สถาบันหรือองค์กร ทีย่ นิ ยอมให้ใช้ตวั อย่างเนื้อเยื่อมนุษย์ในการวิจยั จะต้องวาง
แนวปฏิบตั ใิ นการขอทาวิจยั กับตัวอย่างเนื้อเยื่อมนุษย์ และการพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการวิจยั ดังกล่าว โดยแนวปฏิบตั นิ ้จี ะต้องชอบด้วยข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และเกณฑ์การพิจารณาทางจริยธรรมของสถาบัน หรือองค์กรต้องให้รายละเอียด
ขัน้ ตอนตลอดจนเงือ่ นไขต่างๆ ในการนาตัวอย่างเนื้อเยื่อไปใช้ในการวิจยั
ขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ จ่ี ะใช้ในการขอตัวอย่างเนื้อเยื่อจากอาสาสมัคร การรับบริจาค
ตัวอย่างเนื้อเยื่อ อีกทัง้ ขัน้ ตอนสาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในการ
พิจารณาโครงการวิจยั โดยควรคานึงถึงหลักจริยธรรมสากล ได้แก่ หลักความ
เคารพในบุคคล หลักคุณประโยชน์ และหลักความยุตธิ รรม
(๘) การส่งเนื้อเยื่อไปสถาบันอืน่ ควรมีการจัดทาข้อตกลงการใช้ตวั อย่างชีวภาพ
(material transfer agreement) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเคารพในบุคคล
๗.๕.๒. การวิ จยั ย้อนหลัง (Retrospective Studies) กับเนื้ อเยื่อที่เก็บรักษาไว้
(๑) สถาบันและ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จะต้องออกระเบียบหรือเกณฑ์
กาหนดว่า ในกรณีใดบ้างทีผ่ ู้วจิ ยั จะสามารถขอยกเว้นการขอความยินยอมจาก
เจ้าของเนื้อเยื่อในการนาตัวอย่างเนื้อเยื่อในคลังไปใช้ในการวิจยั
(๒) เมือ่ ใดก็ตามทีแ่ พทย์ได้ตวั อย่างเนื้อเยื่อมนุษย์เพื่อประโยชน์ในการรักษาหรือการ
วินิจฉัยโรคของผู้ป่วย แพทย์จะต้องพยายามรักษาความลับของผู้ป่วยให้ดที ส่ี ดุ
เมือ่ มีการทาวิจยั กับตัวอย่างเนื้อเยื่อทีไ่ ด้มาเช่นนี้ การสืบค้นหาตัวผู้ป่วยหรือข้อมูล
ของผู้ป่วยจะต้องกระทาให้น้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ าเป็นต่อการวิจยั เท่านัน้
(๓) หากเมือ่ ใดทีผ่ ลการวิจยั จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั อาจขอให้ผู้วจิ ยั ทาการสืบค้นตัวผู้ป่วยเพื่อใช้สาหรับติดต่อให้
ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาหรือติดตามผลการรักษาได้
(๔) ในบางกรณี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจเห็นชอบให้ยกเว้นการขอความ
ยินยอมจากเจ้าของเนื้อเยื่อในการนาตัวอย่างเนื้อเยื่อจากคลังเนื้อเยื่อไปใช้ในการ
วิจยั โดยพิจารณาถึง
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ก. ลักษณะการได้มาซึ่งตัวอย่างเนื้อเยื่อ (เช่น จากคลังพยาธิวทิ ยาธนาคาร
เลือด เป็นต้น )
ข. ขอบเขตและเนื้อหาความยินยอมทีเ่ จ้าของเนื้อเยื่อเคยให้ไว้แล้ว (ถ้ามี)
ค. เหตุผลทีผ่ ู้วจิ ยั ใช้ขอยกเว้นการขอความยินยอม รวมไปถึงความ
ยากลาบากในการขอความยินยอม
ง. ความเป็นไปได้ทก่ี ารขอความยินยอมนัน้ จะละเมิด ความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของเนื้อเยื่อ หรือทาให้ผู้บริจาค/ให้ตวั อย่างเนื้อเยื่อต้องสูญเสียสุขภาพ
ทางกาย และ/หรือสุขภาพจิต หรือสถานภาพทางสังคม
จ. ข้อเสนอการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของเจ้าของเนื้อเยื่อ
ฉ. ภยันตรายทีเ่ กิดขึน้ เป็น minimal risk
ช. ความต่อเนื่องของโครงการวิจยั ใหม่กบั โครงการวิจยั ที่ได้รบั การอนุ มตั ไิ ป
แล้ว
ซ. ความเป็นไปได้ของการเกิดผลประโยชน์ทางการค้าหรือทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา
ฌ. ข้อกาหนดทางกฎหมาย
(๕) การส่งเนื้อเยื่อไปสถาบันอืน่ ควรมีการจัดทาข้อตกลงการใช้ตวั อย่างชีวภาพ
(Material Transfer Agreement) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความเคารพใน
บุคคล

๗.๖ การทาวิ จยั เกี่ยวกับมนุษยพันธุศาสตร์ (Human Genetic Research)
การวิจยั ทางมนุษยพันธุศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ยีน และการมีปฏิสมั พันธ์ (interaction)
ระหว่าง ยีน และปจั จัยแวดล้อมที่มผี ลต่อสุขภาพของบุคคลและประชากร การวิจยั นี้นอกจากเป็ นการ
สร้างองค์ความรู้ท่จี ะมีผลต่อสุขภาพของบุคคลแล้ว ยังอาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตของบุคคลและ
ครอบครัวนัน้ ๆ ซึ่งทาให้เกิดแนวทางในการป้องกันโรคทางพัน ธุกรรมได้
สาหรับจริยธรรมการวิจยั ทางมนุ ษยพันธุศาสตร์ มีองค์ประกอบบางประการที่จะต้องพิจารณา
เพิ่มเติม นอกเหนื อไปจากการศึกษาวิจยั อื่น ๆ ทัง้ นี้เ พราะการวิจยั ด้า นนี้ ม ีลักษณะเฉพาะตัว เช่น
ความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัวเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น ข้อมูล และผลการศึกษาที่ไ ด้จากครอบครัวหนึ่ ง
ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวที่ร่วมในการวิจยั เท่านัน้ ยังอาจเป็ นประโยชน์ ต่อกลุ่มบุคคลที่
ไม่ได้รว่ มในการวิจยั โดยตรง แต่เกีย่ วโยงทางสายญาติกบั บุคคลทีร่ ว่ มอยู่ใ นการวิจยั ดังนัน้ ในบางกรณี
กลุ่มบุคคลเหล่านี้จาเป็ น ต้องทราบข้อ มูลจากอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อ นาไปใช้ประกอบการดูแ ลสุข ภาพของ
สมาชิกในครอบครัวของตน เช่น สามี-ภรรยา ทีค่ านึงถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ เป็นต้น
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นอกจากนี้ ข้อ มู ล จากผลการวิจ ัย ทางมนุ ษ ยพัน ธุศ าสตร์อ าจจะก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ
อาสาสมัคร เช่น ก่อให้เกิด ตราบาปในสังคม (social stigmata) หรือได้รบั การเลือกปฏิ 0 บัติอย่างไม่
ยุตธิ รรม ดังนัน้ ผู้ทาวิจยั ควรจะต้องคานึงถึงผลเสียเหล่านี้ และมีแนวทางที่จะดูแลปญั หาที่อาจจะเกิด ขึ้น
นี้ด้วย จะต้องมีวธิ กี ารทีจ่ ะรักษาความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัคร ตลอดจนการรักษาข้อมูลเหล่านี้ ใ ห้เป็ น
ความลับอย่างเข้มงวด
โดยทัวไปแล้
่
วในการทาวิจยั เกีย่ วกับมนุษยพันธุศาสตร์ จะต้องคานึงถึงประเด็นสาคัญต่างๆ ดังนี้
๗.๖.๑ บุคคล, ครอบครัว และญาติ พี่น้อง (Biological Relative) ผู้เข้าร่วมการวิ จยั
(๑) ผู้ทาวิจยั ต้องให้ข้อมูล (information) และได้รบั ความยินยอม (consent) จาก
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
(๒) ต้องบอกผลของการศึกษาแก่ผู้ท่สี มควรทราบผลโดยไม่คดิ มูลค่า (ผู้ทส่ี มควร คือ
กลุ่มบุคคลทีร่ ว่ มการศึกษาแล้วแจ้งว่าต้องการทราบผล)
(๓) เนื่องจากการศึกษาทางมนุษยพันธุศาสตร์ จะต้องทาการศึกษาในกลุ่มครอบครัว
หรือในชุมชนทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เช่น การศึกษาประวัตคิ รอบครัว หรือศึกษา
การถ่ายทอดของยีนทีอ่ ยู่บนโครโมโซมเดียวกัน (linkage study) ในกรณีทม่ี คี วาม
ขัดแย้งระหว่างบุคคลในครอบครัวเนื่องมาจากการศึกษา ผู้ทาวิจยั ต้องมีหน้าทีท่ จ่ี ะ
แก้ไขปญั หานัน้ ๆ โดยการสือ่ สารและให้ขอ้ มูลแก่ครอบครัวนัน้ ๆ ในแง่ของ
เป้าหมาย ประโยชน์ และผลเสียของการวิจยั นัน้ ๆอย่างถูกต้องและซื่อตรง
๗.๖.๒ ความเป็ นส่วนตัว ความลับ การเสียผลประโยชน์ และอันตราย
(๑) ผู้ทาวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรม ต้องมันใจในการเก็
่
บรักษาความลับ และผล
จากการทดลองทางพันธุกรรม ไม่ให้บุคคลอืน่ ๆ (third party) เช่นนายจ้างหรือ
บริษทั ประกันภัยทราบผลการทดลองนัน้ ๆ
(๒) ผู้ทาการวิจยั ทางพันธุกรรมทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับครอบครัว หรือกลุ่มประชากร จะต้อง
ทบทวนและแสดงกรอบปญั หาผลกระทบทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ ต่อบุคคลที่
เกีย่ วข้องนัน้ ๆ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ทราบ
๗.๖.๓ การให้คาแนะนาปรึกษาทางพันธุกรรม (Genetic Counseling)
ผู้ทาวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั จะต้องมันใจว่
่ า ในโครงของการ
วิจยั นัน้ จะต้องมีการให้คาแนะนาปรึกษาทางพันธุศาสตร์ แก่ อาสาสมัครอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม
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๗.๖.๔ การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างของ ยีน (Gene Alteration)
การตัดต่อยีนของ เซลล์ ตัวอ่อน หรือเซลล์สบื พันธุข์ องมนุษย์ ให้ถอื ว่าเป็นการ
ปฏิบตั ทิ ข่ี ดั ต่อจริยธรรมของการวิจยั ไม่อนุมตั ใิ ห้ทาการวิจยั ยกเว้นในกรณีของ
การรักษาด้วยยีน (Gene Therapy) อาจจะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปว่า
สมควรได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ทาการวิจยั ได้หรือไม่
๗.๖.๕ ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงชาติ พนั ธุ์ (Eugenic Concern)
เป้าหมายของการทาวิจยั ทางมนุษยพันธุศาสตร์ ต้องเกีย่ วข้องกับความรู้ และ
ความเข้าใจในปญั หาของโรคทางพันธุกรรม ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทัง้
การดูแลรักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับการคัดเลือกเผ่าพันธุ์ และจะต้อง
คานึงถึงการตัดสินใจของอาสาสมัครอย่างเป็น อิสระต่อปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคูส่ มรสทีต่ ้องมีการตัดสินใจเมื่อทราบความเสีย่ งของทารกใน
ครรภ์ทจ่ี ะเกิดโรค และผู้ทาวิจยั จะต้องให้การสนับสนุนทางจิตใจ (mental support)
แก่คสู่ มรสทีต่ ดั สินใจดาเนินการตัง้ ครรภ์ต่อไป ถึงแม้ทราบว่าทารกในครรภ์นนั ้ จะ
เป็นโรค
๗.๖.๖ การเก็บสารพันธุกรรมไว้ในคลัง (Banking of Genetic Material)
การจัดตัง้ คลังสาหรับ เก็บรักษาสารพัน ธุกรรม ทีม่ กี ารคาดการณ์ วา่ จะเป็น
ประโยชน์ในอนาคต อาจเกิดผลกระทบต่อบุคคล ทีเ่ ป็นเจ้าของสารพันธุกรรม
และครอบครัว ดังนัน้
(๑) ผู้ทาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเก็บสารพันธุกรรมไว้ในธนาคาร จะต้องแสดงให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั รวมทัง้ อาสาสมัครทราบถึงแนวทางการ
ดาเนินการเพื่อเก็บรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรักษาสาร
พันธุกรรม รวมทัง้ ข้อมูลและผลการทดลองนัน้ ๆ
(๒) ในการเก็บสารพันธุกรรมไว้ในคลัง ต้องกาหนดระยะเวลาในการเก็บ รวมทัง้
แนวทางปฏิบตั ใิ นการทาลาย เมือ่ ครบระยะเวลาทีก่ าหนด และการนาสาร
พันธุกรรมนัน้ ไปใช้นอกเหนือจากการวิจยั ดังกล่าว ต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั หรือทายาทผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั และครอบครัวสามารถ
ทีจ่ ะติดต่อขอข้อมูลหรือ ขอถอนตัวจากการวิจยั นัน้ ๆ ได้ทกุ เวลาโดยไม่ม ี
เงือ่ นไข
๗.๖.๗ การใช้ข้อมูลทางพันธุกรรมในเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Use of Genetic

๔๑

Data)
ผู้ทาวิจยั จะต้องระบุในโครงการวิจยั เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรม และอาสาสมัคร
ทราบถึงผลลัพธ์ของการทาวิจยั นี้ ซึ่งอาจจะนาสารพันธุกรรม หรือข้อมูลทีไ่ ด้จาก
งานวิจยั นี้ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

๗.๗ การทาวิ จยั เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุม์ นุษย์ (Human Gametes), เซลล์ตวั อ่อน
(Embryo, Embryonic Stem Cell) และทารกในครรภ์ (Fetus)
การวิจยั โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive health)
มีผลครอบคลุมการปฏิบัติท างด้านหลักจริย ธรรมการทาวิจยั จริยธรรมผู้วจิ ัย และประชาชนโดยรวม
ตามข้อบังคับแพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติของ
แพทย์ในเรือ่ งมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการเจริญพันธุ์อยู่แล้ว นอกจากนี้ใ นส่วน
ของการทาวิจยั ทีจ่ ะเกี่ยวข้องกับ เซลล์สบื พันธุ์ มนุ ษย์ (human gametes) ตัวอ่อน (embryo) และทารก
ในครรภ์ (fetus) ควรจะต้องคานึงถึงอันตรายอันจะเกิด ต่อตัวอ่อนหรือทารก การให้ ความยินยอม และ
การยอมรับสิทธิของตัวอ่อนและทารก (respect for the embryo and fetus) จึงให้มเี กณฑ์พิจารณา
ตามหัวข้อต่อไปนี้
๗.๗.๑ การวิ จยั เกี่ยวกับเซลล์สืบพันธุ์มนุษย์ (Human Gametes)
(๑) การนาเซลล์สบื พันธุ์มาใช้ในการวิจยั จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้เป็ นเจ้าของ
ตามหลักและวิธกี ารเช่นเดียวกับการทาวิจยั ในคนทัว่ ๆ ไป
(๒) การนาเซลล์สบื พันธุ์จากร่างกายคนทีเ่ สียชีวติ แล้วไม่สามารถจะทาได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถขอความยินยอมจากเจ้าของเซลล์สบื พันธุน์ นั ้ ได้ ถ้ามีการทาวิจยั จาก
เซลล์สบื พันธุท์ ่ี ได้มาจากการซื้อขาย หรือมีการนาเซลล์สบื พันธุ์ของคนมา
ปฏิสนธิกบั เซลล์สบื พันธุข์ องสัตว์อน่ื ๆ ถือว่าเป็นการผิดหลักจริยธรรม
๗.๗.๒ การวิ จยั เกี่ ยวกับตัวอ่อนมนุ ษย์ (Human Embryo) และเซลล์ตวั อ่อน
(Embryonic Stem Cell)
(1) ผลทีเ่ กิดจากการปฏิสนธิจะถือว่าเป็ นตัวอ่อน และถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมหาก
มีการสร้างตัวอ่อนมนุษย์ขน้ึ มาเพื่อการวิจยั แต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นการ
กระทาเพื่อหวังผลในแง่ของการอนามัยเจริญพันธุ์ โดยทีป่ ฏิบตั ิอย่างถูกต้องตาม
หลักและวิธกี ารทีไ่ ด้กล่าวถึงแล้ว ก็อนุโลมได้วา่ ไม่ผดิ จริยธรรม
(2) จะต้องไม่ทาการวิจยั ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปลี่ยนแปลงยีน หรือองค์ประกอบ
ภายในเซลล์สบื พันธุ์ หรือตัวอ่อนมนุ ษย์ ในกรณีทม่ี กี ารกระทาต่อเซลล์ตัวอ่อน

๔๒

และยังไม่ทราบว่า จะมีปญั หาที่จะเกิดกับเซลล์ตวั อ่อนในอนาคตหรือไม่ จะต้อง
ไม่มกี ารนาเซลล์ตวั อ่อนนัน้ ไปฝงั ตัวในมดลูก เพื่อให้มกี ารตัง้ ครรภ์ต่อไป และจะ
อนุญาตให้มกี ารศึกษาวิจยั ในเซลล์ตวั อ่อนภายในระยะ ๑๔ วันหลังจากมีการ
ปฏิสนธิเท่านัน้
(๓) จะต้องไม่ทาการวิจยั ในลักษณะทีเ่ ป็นการทาสาเนาชีวติ มนุษย์ (human cloning)
เพื่อการสืบพันธุ์ รวมทัง้ ไม่ให้ทาวิจยั ทีม่ กี ารปฏิสนธิระหว่างเซลล์สบื พันธุ์มนุษย์
กับเซลล์สบื พัน ธุส์ ตั ว์สายพันธุ์อน่ื ๆ เนื่องจากถือว่าเป็นการผิดหลักจริยธรรม
๗.๗.๓ การวิ จยั เกี่ ยวกับทารกในครรภ์
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการวินิจฉัยโรค หรือรักษาทารกในครรภ์ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบ
จากโรคทางพันธุกรรมหรือมีความพิการแต่กาเนิด เนื่องจากการวินิจฉัยหรือรักษา
ทารกในครรภ์ไม่สามารถทีจ่ ะแยกจากมารดาได้ แต่ต้องกระทาไปพร้อมกับ
หัตถการ หรือการวินิจฉัยโรคหรือรักษามารดาด้วย ดังนัน้ การวิจยั นี้จะต้องได้รบั
ความยินยอมจากมารดา หลังจากทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลของการรักษานัน้ ๆ อย่าง
ละเอียดแล้ว
๗.๗.๔ การวิ จยั เกี่ยวกับการใช้เนื้ อเยื่อของทารก รก และโลหิ ตจากรก
การวิจยั ทีจ่ ะใช้เนื้อเยื่อเหล่านี้ของทารก จะต้องยึดหลักเช่นเดียวกับการวิจยั
ในคนเรือ่ งอืน่ โดยทีจ่ ะต้องคานึงถึงว่า ทารกในครรภ์นนั ้ คือบุคคล ไม่ใช่เพียงแต่
เป็นเนื้อเยื่อ ดังนัน้ จะต้องได้รบั ความยินยอมโดยสมัครใจจากบิดาและมารดาที่
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของเจ้าของเนื้อเยื่อนัน้
การทาวิจยั ในเนื้อเยื่อของทารกเพื่อใช้สร้างเซลล์ต้นกาเนิด (stem cell)
ให้ใช้หลักปฏิบตั ติ าม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๙ ว่าด้วยการประกอบเกีย่ วกับการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค

๔๓

ภาคผนวก

๔๔

ภาคผนวก ๑
ข้อบังคับแพทยสภา
เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๒๕
ข้อ ๑. “การศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ ” หมายความถึงการศึกษาวิจยั และการทดลอง
เภสัชผลิตภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันโรค ทีก่ ระทาต่อมนุ ษย์ รวมทัง้ การศึกษาวิจยั จากเวชระเบียน และสิง่ ส่งตรวจ
ต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์ด้วย
“คณะกรรมการด้านจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการทีส่ ถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานแต่งตัง้
ขึน้ เพื่อทาหน้าที่ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจยั
และการทดลองในมนุษย์ เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องอาสาสมัคร ในการศึกษาวิจยั และการทดลองใน
มนุษย์
“แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ ” หมายความว่าแนวทางหรือ
หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ เช่น ปฏิญญาเฮลซิงกิ และ
แนวทางฯทีแ่ ต่ละสถาบัน กาหนด เป็นต้น
“จรรยาบรรณของนักวิจยั ” หมายความว่า จรรยาบรรณนักวิจยั ของสภาวิจยั แห่งชาติ
ข้อ ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทาการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุ ษย์ ต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการทดลองนัน้
ข้อ ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบตั ติ ่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๓ โดยอนุโลม
ข้อ ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิด ชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหายเนื่องจากการ
ทดลองทีบ่ งั เกิดต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง
ข้อ ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการหรือทาการศึกษาวิจยั หรือการทดลองในมนุษย์
สามารถทาการวิจยั ได้ เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจยั หรือการทดลองดังกล่าวได้รบั พิจารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเท่านัน้
ข้อ ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการหรือร่วมทาการศึกษาวิจยั หรือการทดลองในมนุษย์
จะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ และจรรยาบรรณของ
นักวิจยั

๔๕

ภาคผนวก ๒
ข้อบังคับแพทยสภา
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชี พเวชกรรม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๓) (ช) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ ตาม
มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ อันเป็นพระราชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ าง
ประการเกีย่ วกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
คณะกรรมการแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพกรรม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕”
ข้อ ๒ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็นหมวด ๙ แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖
“หมวด ๙”
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค
ข้อ ๑ ในหมวดนี้
“การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
การปลูกถ่ายเซลล์ต้น กาเนิดเม็ดโลหิตจากไขกระดูก กระแสโลหิต หรือโลหิตจากรก
“ผู้บริจาค” หมายความว่า บุคคลผู้บริจาคเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต หรือบริจาคโลหิตจากรก
เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตให้กบั ผู้อน่ื
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ด โลหิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นอายุรแพทย์โรคเลือด หรือกุมารแพทย์โรคเลือด ผู้ได้รบั วุฒบิ ตั รหรือหนังสืออนุมตั จิ าก
แพทยสภา หรือ
(๒) เป็นอายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์ทผ่ี ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตทีแ่ พทยสภารับรอง
ข้อ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ในกรณีทผ่ี ู้บริจาค และ
ผู้รบั บริจาคไม่ใช่ญาติโดยสายเลือด (unrelated donor) นอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๒
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) มีประสบการณ์ การปลูกถ่ายไขกระดูกไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ

๔๖

(๒) ได้รบั การรับรองจากคณะอนุกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
ข้อ ๔ ให้มคี ณะอนุกรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาคมปลูกถ่าย
ไขกระดูกแห่งประเทศไทย ๑ คน ผู้แทนสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ๑ คน ผู้แทน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ๑ คน ผู้แทนสถาบันทีม่ ปี ระสบการณ์ในการปลูกถ่าย
ไขกระดูก สถาบันละ ๑ คน อย่างน้อย ๔ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน กรรมการแพทยสภา ๒ คน
ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่
(๑) พิจารณาให้การรับรองผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามข้อ ๓
(๒) เพิกถอนให้การรับรองกรณีทผ่ี ู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ ๕ คณะอนุ กรรมการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตจะให้การรับรองการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามข้อ ๓ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลทีม่ จี านวนผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไขกระดูกจากพี่น้อง
ทีม่ ี เอชแอลเอ. ตรงกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ราย ต่อปี
(๒) ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลทีม่ ีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
๒.๑ มีแพทย์เฉพาะทางสาขาอืน่ ๆ ได้แก่
(ก) กุมารเวชศาสตร์ และ/หรือ อายุรศาสตร์ ในสาขาโรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคทางเดิน
อาหาร โรคไต โรคปอด
(ข) ศัลยศาสตร์
(ค) ธนาคารเลือด
๒.๒ มีพยาบาลประจาหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกตลอดเวลาในอัตราส่วนของพยาบาลต่อ
ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๑ : ๓
๒.๓ องค์ประกอบอืน่ ๆ
(ก) มีหอ้ งแยกทีใ่ ห้การรักษาผู้ป่วยเม็ดโลหิตขาวต่า
(ข) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
(ค) สามารถให้การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการตรวจทางภาพรังสีได้ตลอด ๒๔
ชัวโมง
่
(ง) สามารถให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตได้ตลอด ๒๔ ชัวโมง
่
ข้อ ๖ การปลูกถ่ายเซลล์ต้น กาเนิดจากไขกระดูก หรือกระแสโลหิต ในกรณีผู้บริจาค และผู้รบั บริจาคมิใช่
ญาติให้ศนู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ดาเนินการจัดหาผู้บริจาค (Donor Registration)
โดยการจัดตัง้ National Stem Cell Donor Program ภายใต้การกากับดูแลของแพทยสภา
ข้อ ๗ ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทาการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๔๗

(๑) สุขภาพผู้บริจาคว่าเป็นผู้มสี ขุ ภาพสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะบริจาคเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต
ได้
(๒) อธิบายให้ผู้บริจาคเข้าใจถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด อัน ตรายต่างๆ แก่ผู้บริจาคในระหว่างการ
บริจาคและภายหลังการบริจาค เมือ่ ผู้บริจาคเข้าใจและเต็มใจทีจ่ ะบริจาคแล้ว จึงลงนาม
แสดงความยินยอมในแบบใบยินยอมบริจาคเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต ซึ่งแนบท้ายข้อบังคับ
นี้ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
กรณีเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตโดยการใช้เลือดจากรกให้ผู้บริจาค หรือ
สามีเป็นผู้ลงนามแสดงความยินยอม
(๓) จัดให้มกี ารทาหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อแสดงว่า ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนเป็ นค่าเซลล์
ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตแก่ผู้บริจาค
ข้อ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดโลหิต สามารถเก็บเซลล์
ต้นกาเนิดเม็ดโลหิตไว้ในห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อการปลูกถ่ายในอนาคตได้ตามความเหมาะสม “
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕
สมศักดิ ์ โล่หเ์ ลขา
นายกแพทยสภา

๔๘

ภาคผนวก ๓
ประกาศแพทยสภา
ที่ ๒๑/๒๕๔๕
เรือ่ ง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ฉบับที่ ๒)
ตามที่ แพทยสภาได้ออกประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ กาหนดมาตรฐานการ
ให้บริการเกีย่ วกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมนัน้ บัดนี้ เห็นเป็ นการสมควรกาหนด
มาตรฐานการให้บริการในเรื่องดังกล่าว เป็ นการเพิม่ เติมเพื่อคุม้ ครองผูร้ บั บริการให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ ซึง่ เป็ น
พระราชบัญญัติทมี่ บี ทบัญญัติบางประการเกีย่ วกับ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย คณะกรรมการแพทยสภา จึงได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้ออก
ประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็ นข้อ ๔/๑ และข้อ ๔/๒ ของประกาศแพทยสภาฉบับที่ ๑/๒๕๔๐ ลงวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกีย่ วกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ดังนี้
“ข้อ ๔/๑ การให้บริการเกีย่ วกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะต้องไม่เป็ นการกระทาในลักษณะ
เป็ นการทาสาเนาชีวติ (Human Cloning) เพื่อการเจริญพันธุ์
ข้อ ๔/๒ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึง่ เป็ นผู้รบั ผิดชอบตามข้อ ๓ หรือเป็ นผู้ให้บริการเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จะต้องรักษามาตรฐานการให้บริการในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการบริจาคเซลล์สบื พันธุ์จากหญิง
หรือชาย หรือตัวอ่อน ทีใ่ ช้ในกระบวนการช่วยการเจริญพันธุ์ดงั นี้
(๑) กรณีทคี่ ่สู มรสต้องการมีบุตรโดยให้ภรรยาเป็ นผู้ตงครรภ์
ั้
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาจให้บริการโดย
(ก) ใช้เซลล์สบื พันธุ์จากผู้บริจาคเพื่อการปฏิสนธิไม่ว่าจะทาให้เกิดขึน้ ภายในหรือ
ภายนอกร่างกาย
(ข) รับบริจาคตัวอ่อนเพื่อการตัง้ ครรภ์
(๒) กรณีทคี่ ่สู มรสต้องการมีบุตรโดยให้หญิงอื่นซึง่ มิใช่ภรรยาตัง้ ครรภ์แทน ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจะให้บริการได้เฉพาะกรณีใช้ตวั อ่อนทีม่ าจากเซลล์สบื พันธุ์ของคู่สมรสเท่านัน้
(๓) การให้บริการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(ก) ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริจาคเซลล์สบื พันธุ์ในลักษณะทีอ่ าจทาให้
เข้าใจได้ว่า เป็ นการซือ้ ขาย
(ข) ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแก่หญิงทีต่ งั ้ ครรภ์แทนในลักษณะทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่า
เป็ นการรับจ้างตังครรภ์
้
(ค) หญิงทีต่ งั ้ ครรภ์แทน จะต้องเป็ นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

๔๙
(ง) การตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก
(Pre-implantation Genetic Diagnosis) ให้กระทาได้เฉพาะการตรวจเพื่อ
วินิจฉัยโรคตามความจาเป็ นและสมควร ทังนี
้ ้จะต้องไม่เป็ นการกระทาใน
ลักษณะทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการเลือกเพศ โดยจะต้องมีหนังสือแสดง
ความยินยอมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
(๔) การให้บริการนอกเหนือไปจากมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ใน (๑) (๒) และ (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหรือเป็ นผู้ให้บริการ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ก่อนการให้บริการทุกครัง้ “
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕
(นายแพทย์สมศักดิ ์ โล่เลขา)
นายกแพทยสภา

๕๐

ภาคผนวก ๔
แนวทางปฏิบตั ิ จรรยาบรรณนักวิจยั
ของสานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้มแี นวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั ๙ ข้อ ดังนี้
ข้อ ๑ นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์ และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัด การ
ข้อ ๒ นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจยั
ตามข้อตกลงทีท่ าไว้กบั หน่วยงานที่
สนับสนุน การวิจยั และต่อหน่ วยงานทีต่ นสังกัด
ข้อ ๓ นักวิจยั ต้องมีพ้นื ฐานความรูใ้ นสาขาวิชาการทีท่ าวิจยั
ข้อ ๔ นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ทีศ่ กึ ษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็นสิง่ มีชวี ติ หรือไม่มชี วี ติ
ข้อ ๕ นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้เป็นตัวอย่างในการวิจยั
ข้อ ๖ นักวิจยั ต้องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขัน้ ตอนของการทาวิจยั
ข้อ ๗ นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางทีช่ อบ
ข้อ ๘ นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อน่ื
ข้อ ๙ นักวิจยั พึงมีความรับผิด ชอบต่อสังคมทุกระดับ

๕๑

ภาคผนวก ๕
บทบาทหน้ าที่ของผูใ้ ห้ทุนวิจยั
๑. การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
๑.๑

ผู้ให้ทุนวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการและจัดให้มรี ะบบประกัน คุณภาพและควบคุมคุณภาพตาม
วิธีดาเนินการมาตรฐานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อสร้างความมั ่นใจว่าการวิจยั ได้ดาเนินการ โดย
ปฏิบตั ิตามโครงร่างการวิจยั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิตาม Good Clinical Practice (GCP) และตามข้อกาหนด
ของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๒ ผู้ให้ทุนวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบรักษาข้อตกลงของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสร้างความมั ่นใจว่าทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลทังหมดได้
้
๑.๓ การควบคุมคุณภาพ ผู้ให้ทุนควรมีการดาเนินการในทุกขัน้ ตอนของการจัดการข้อมูล เพื่อสร้างความ
มั ่นใจว่าข้อมูลทังหมดเชื
้
่อถือได้ และได้รบั การประมวลผลอย่างถูกต้อง
๑.๔ ข้อตกลงทาขึน้ โดยผู้ให้ทุนวิจยั กับผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั รวมทังกลุ
้ ่มบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
วิจยั ทางคลินิก ควรกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และถือเป็ นส่วนหนึ่งของโครงร่างการวิจยั หรือทา
เป็ นข้อตกลงแยกต่างหาก

๒. องค์กรที่ รบั ทาวิ จยั ตามสัญญา (Contract Research Organization; CRO)
๒.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั อาจมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบบางส่วนหรือทังหมดที
้
เ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
ของผู้ให้ทุนวิจยั ให้ CRO แต่ความรับผิดชอบสูงสุดต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
การวิจยั ยังเป็ นของผู้ให้ทุนวิจยั เสมอ CRO ควรทาหน้าทีด่ าเนินการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพของงานวิจยั
๒.๒ การมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้ CRO ควรกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒.๓ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั อื่นซึง่ ไม่ได้ระบุในการมอบหมายงานให้ CRO
ควรกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒.๔ รายละเอียดอ้างอิงถึงผู้ให้ทุนวิจยั ทีป่ รากฏในแนวปฏิบตั เิ ล่มนี้ทงหมดให้
ั้
CRO ถือปฏิบตั ิเป็ นหน้าที่
และความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั CRO จะกระทาแทนผู้ให้ทุนวิจยั

๓. ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์
ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแต่งตัง้ บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี ุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คาแนะนาด้านการวิจยั อย่าง
ทันท่วงที เมื่อมีคาถามหรือปญั หาทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
ในกรณีจาเป็ นอาจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาจาก
ภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้
* เรียบเรียงจาก ICH-Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย “5 ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ” จัดพิมพ์โดย กองควบคุมยา สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543

๕๒

๔. การวางรูปแบบการวิ จยั
๔.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรใช้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม (เช่น นักชีวสถิติ นักเภสัชวิทยาคลินิก แพทย์
ฯลฯ) ตามความเหมาะสมในทุกขันตอนของกระบวนการวิ
้
จยั ตัง้ แต่ร่างรูปแบบโครงร่างการวิจยั และ
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย วางแผนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนวิเคราะห์และเตรียมรายงานผล
ระหว่างการวิจยั และรายงานเมื่อเสร็จสิน้ การวิจยั
๔.๒ คาแนะนาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องดูได้จาก “โครงร่างการวิจยั ทางคลินิกและการปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจยั ”
(Clinical Trial Protocol and Protocol Amendment) ตามแนวทาง ICH เกีย่ วกับการวางรูปแบบ
การวิจยั โครงร่างการวิจยั และการดาเนินการวิจยั

๕. การบริหารจัดการงานวิ จยั การจัดการข้อมูล และการเก็บบันทึกข้อมูล
๕.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรใช้บุคลากรทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานวิจยั ทังหมด
้
จัดการ
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและจัดเตรียมรายงานผลการวิจยั
๕.๒ ผู้ให้ทุนวิจยั อาจพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลข้อมูลอิสระ เพื่อทาหน้าทีป่ ระเมิน
ความก้าวหน้าของการวิจยั ทางคลินิก รวมทังประเมิ
้
นข้อมูลความปลอดภัย
๕.๓ เมื่อใช้ระบบการจัดการข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ระยะไกล
(remote electronic trial data systems) ผู้ให้ทุนวิจยั ควรจะดาเนินการดังนี้
ก. สร้างความมั ่นใจและบันทึกเป็ นหลักฐานว่าระบบประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นไปตามข้อกาหนดของผู้ให้ทุนวิจยั ว่าด้วยความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ และสามารถดาเนินการได้อย่างคงทีส่ ม่าเสมอ
ข. มีวธิ ีดาเนินการมาตรฐานในการใช้ระบบเหล่านี้
ค. สร้างความมั ่นใจว่าระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาให้สามารถบันทึกการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลได้โดยไม่ลบข้อมูลเดิมทีบ่ นั ทึกไว้ทงิ้ ไป
ซึง่ หมายถึงการเก็บรักษาหลักฐาน
ข้อมูลเดิม (data trail) และหลักฐานการแก้ไข (edit trail) ไว้
ง. มีระบบรักษาความปลอดภัยทีป่ ้ องกันมิให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จ. มีรายชื่อของผู้ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้สามารถเปลีย่ นแปลงข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูล
ฉ. มีระบบเก็บข้อมูลสารองเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
ช. ป้องกันการเปิ ดเผยข้อมูลลับของอาสาสมัคร เช่น ยังคงการปกปิ ดการรักษาที่
อาสาสมัครได้รบั ในระหว่างการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ และระหว่างการประมวลข้อมูล
ในระบบ เป็ นต้น
๕.๔ ถ้าข้อมูลได้รบั การเปลีย่ นแปลง (transformed) ระหว่างการประมวลผลข้อมูลในระบบ ควรสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลและข้อสังเกตเดิมกับข้อมูลทีป่ ระมวลผลแล้วได้เสมอ
๕.๕ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรใช้รหัสอาสาสมัครทีไ่ ม่กากวม เพื่อสามารถบ่งบอกข้อมูลทุกรายการของอาสาสมัคร
แต่ละรายได้
๕.๖ ผู้ให้ทุนวิจยั หรือเจ้าของข้อมูลรายอื่น ควรเก็บรักษาเอกสารสาคัญเกีย่ วกับการวิจยั ตามทีผ่ ู้ให้ทุน
วิจยั ระบุให้ครบถ้วน

๕๓
๕.๗ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรเก็บรักษาเอกสารสาคัญทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับผู้ให้ทุนวิจยั ทังหมดตามข้
้
อกาหนดของ
ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศทีอ่ นุมตั ิผลิตภัณฑ์นนั ้ หรือของประเทศทีผ่ ู้ให้ทุนวิจยั ตังใจ
้
จะขออนุมตั ิขนึ้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์
๕.๘ ในกรณีผู้ให้ทุนวิจยั ยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจ ัย (นั ่นคือยุติการศึกษาข้อ
บ่งใช้บางข้อหรือทุกข้อ วิธีการให้ยา หรือรูปแบบของยา) ผู้ให้ทุนวิจยั ควรเก็บรักษาเอกสารสาคัญที่
เฉพาะเจาะจงกับผู้ให้ทุนวิจยั ทังหมดเป็
้
นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากการยุติการพัฒนาอย่างเป็ น
ทางการ หรือตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๙ ถ้าผู้ให้ทุนวิจยั ยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแจ้งให้ผู้วจิ ยั
หรือสถาบันทีว่ จิ ยั รวมทังหน่
้ วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายทังหมดทราบ
้
๕.๑๐ ควรรายงานการโอนหรือเปลีย่ นกรรมสิทธิ ์ใดๆ ของข้อมูลจากการวิจยั ไปยังองค์กรทีเ่ หมาะสม ตาม
ข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๑๑ เอกสารสาคัญทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับผู้ให้ทุนวิจยั ควรเก็บรักษาไว้จนกระทั ่งประเทศสุดท้ายในกลุ่ม ICH
อนุมตั ิการวางตลาดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ต่ากว่า ๒ ปี นับจากยุติการพัฒนาทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั อย่างเป็ นทางการ ควรเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้เป็ นระยะเวลานานกว่านี้
หากเป็ นข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเป็ นความต้องการของผู้ให้ทุนวิจยั
๕.๑๒ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแจ้งให้ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงความจาเป็ นในการเก็บ
รักษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ไว้ และควรแจ้งให้ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรด้วย ในกรณีทไี่ ม่จาเป็ นต้องเก็บรักษาเอกสารเหล่านัน้ อีกต่อไป

๖. การคัดเลือกผู้วิจยั
๖.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบคัดเลือกผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั
ผู้วจิ ยั แต่ละคนควรมีคุณสมบัติ
เหมาะสมโดยผ่านการฝึ กอบรมและมีประสบการณ์
รวมทังมี
้ ทรัพยากรสนับสนุนพอเพียงทีจ่ ะ
ดาเนินการวิจยั อย่างถูกต้อง ผู้ให้ทุนวิจยั ยังมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบแต่งตัง้ คณะกรรมการประสานงาน
หรือคัดเลือกผู้วจิ ยั ทีท่ าหน้าทีป่ ระสานงานในกรณีเป็ นการวิจยั ทีก่ ระทาพร้อมกันหลายแห่ง
๖.๒ ก่อนทาความตกลงกับผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั เพื่อดาเนินการวิจยั ผู้ให้ทุนวิจยั ควรมอบโครงร่างการ
วิจยั และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ผู้วจิ ยั /สถาบันทีว่ จิ ยั ดาเนินการทบทวน
๖.๓ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรได้รบั ข้อตกลงจากผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
ก. จะดาเนินการวิจยั โดยปฏิบตั ติ าม GCP และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทังตามโครงร่
้
างการวิจยั ซึง่ ตกลงกับผู้ให้ทุนวิจยั ไว้
และได้รบั คาอนุมตั ิหรือความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
ข. จะปฏิบตั ิตามวิธีดาเนินการในการบันทึกและรายงานข้อมูล
ค. จะอนุญาตให้มกี ารกากับดูแล การตรวจสอบ และการตรวจตรา การวิจยั
ง. จะเก็บรักษาเอกสารสาคัญเกีย่ วกับการวิจยั และผู้ให้ทุนวิจยั
ผู้ให้ทุนวิจยั และผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ควรลงนามร่วมกันในโครงร่ างการวิจยั หรือเอกสารอื่นเพื่อ
ยืนยันตามข้อตกลง

๕๔

๗. การมอบหมายหน้ าที่รบั ผิดชอบ
ก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั ผู้ให้ทุนวิจยั ควรกาหนด แต่งตัง้ และมอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทังหมด
้
เกีย่ วกับการวิจยั ให้ชดั เจน

๘. การจ่ายค่าชดเชยแก่อาสาสมัครและผู้วิจยั
๘.๑ ในกรณีเป็ นข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ผู้ให้ทุนวิจยั ควรทาประกันหรือยอมรับทีจ่ ะ
ชดเชยค่าเสียหาย (ซึง่ ครอบคลุมทังด้
้ านกฎหมายและด้านการเงิน) ในกรณีผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั
้
ถูกฟองร้องเรียกค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั ยกเว้นการเรียกร้องความเสียหายอันเกิดจากการ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (malpractice) และหรือเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อ (negligence)
๘.๒ นโยบายและวิธีดาเนินงานของผู้ให้ทุนวิจยั ควรระบุค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทีจ่ ะให้อาสาสมัครที่
ได้รบั บาดเจ็บจากการวิจยั ตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๘.๓ เมื่อมีการจ่ายค่าชดเชยแก่อาสาสมัครในการวิจยั วิธีและลักษณะการจ่ายค่าชดเชยควรเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

๙. การสนั บสนุ นด้านการเงิน
ควรบันทึกการสนับสนุ นทางการเงินในการวิจยั เป็ นหลักฐานในข้อตกลงระหว่างผู้ให้ทุนวิจยั กับผู้วจิ ยั หรือ
สถาบันทีว่ จิ ยั

๑๐. การแจ้ง และการยื่นเสนอเรื่องต่อหน่ ว ยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
ก่อนเริ่มดาเนินการวิจยั ทางคลินิก ผู้ให้ทุนวิจยั และผู้วจิ ยั ควรยื่นเอกสารทีก่ าหนดต่อหน่วยงานทีก่ ากับดูแล
ตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบ และอนุญาตให้เริ่มดาเนินการวิจยั ได้ ควรลงวันทีแ่ ละมีขอ้ มูล
เพียงพอทีช่ ่วยประเมินโครงร่างการวิจยั นัน้ ได้

๑๑. การยืนยันการพิจารณาทบทวนการวิ จยั โดยคณะกรรมการจริ ยธรรม
๑๑.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรได้รบั รายละเอียดต่อไปนี้จากผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั
ก. ชื่อและทีอ่ ยู่ของคณะกรรมการจริยธรรมของผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั
ข. คารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมว่า ได้จดั ตัง้ และปฏิบตั ิหน้าทีต่ าม GCP และ
ตามกฎหมายและระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ค. คาอนุมตั ิและความเห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ควรจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ สาเนาโครง
ร่างการวิจยั ฉบับล่าสุด เอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นทีจ่ ะให้อาสาสมัคร วิธีดาเนินการ
คัดเลือกอาสาสมัคร และเอกสารเกีย่ วกับการจ่ายเงินและค่าชดเชยให้อาสาสมัคร รวมทัง้
เอกสารอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั อาจเรียกขอจากผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั

๕๕
๑๑.๒ ในกรณีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั กาหนดเงื่อนไขการอนุมตั ิ หรือความเห็นชอบต่อการแก้ไข
เปลีย่ นในด้านต่างๆ ของการวิจยั เช่น การปรับปรุงแก้ไข โครงร่างการวิจยั การปรับปรุงแก้ไข
เอกสาร ใบยินยอมและเอกสารทีม่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงแล้วจากผู้วจิ ยั และสถานทีว่ จิ ยั รวมทัง้
ทราบวันทีท่ ไี่ ด้รบั คาอนุมตั ิหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ต่อเอกสารที่
แก้ไขเปลีย่ นแปลงนัน้
๑๑.๓ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรได้เอกสารคาอนุมตั ิ และ/หรือ ความเห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั ฉบับใหม่ จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พร้อมทังระบุ
้ วนั ทีท่ อี่ นุมตั ิรวมทังเอกสารให้
้
ยุติหรือระงับเป็ นการ
ชั ่วคราวของคาอนุมตั ิหรือความเห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั

๑๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิ จยั
๑๒.๑ เมื่อวางแผนการวิจยั ผู้ให้ทุนวิจยั ต้องให้ความมั ่นใจว่าข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลทีไ่ ด้จาก
การศึกษา ทังที
้ ท่ าและไม่ได้ทาในมนุษย์ มีเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ในอาสาสมัครใน
การศึกษาวิจยั ทังวิ
้ ธีการให้ (route) ขนาดทีใ่ ช้ ระยะเวลาของการใช้ ตลอดจนกลุ่มประชากร
๑๒.๒ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรปรับปรุงเอกสารคู่มอื ผู้วจิ ยั ให้ทนั สมัยอยู่เสมอในทันทีทมี่ ขี อ้ มูลใหม่ทสี่ าคัญเพิม่ ขึน้

๑๓. กระบวนการผลิ ต การบรรจุ การทาฉลาก และการกาหนดรหัสของผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การวิ จยั
๑๓.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่า มีการตรวจสอบคุณลักษณะ (Characterized) ของผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในการวิจยั (รวมทังยาเปรี
้
ยบเทียบทีม่ ฤี ทธิ ์ และยาหลอกแล้วแต่กรณี) อย่างเหมาะสมตามลาดับ
ขันตอนของการพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์ระยะนัน้ ๆ และได้รบั การผลิตตามหลักเกณฑ์การผลิตทีด่ ี รวมทังมี
้
รหัสและฉลากทีไ่ ม่ทาให้ผู้วจิ ยั และอาสาสมัครรู้ชนิดการรักษาทีอ่ าสาสมัครได้รบั (ในกรณีเป็ นการ
วิจยั แบบปกปิ ดการรักษา) นอกจากนี้ การทาฉลากผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ควรเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๓.๒ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรกาหนดรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ อุ ณหภูมใิ นการเก็บ
รักษาเช่น ป้องกันให้พน้ แสง ระยะเวลาในการเก็บ ชนิดสารละลายทีใ่ ช้และวิธีดาเนินการผสม ผง
ยา และอุปกรณ์ทใี่ ช้สาหรับผลิตภัณฑ์โดยวิธีหยดเข้าหลอดเลือดดา (ถ้ามี) ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแจ้ง
รายละเอียดเหล่านี้แก่ผู้เกีย่ วข้องทุกคน ได้แก่ ผู้กากับดูแลการวิจยั ผู้วจิ ยั เภสัชกร และผูด้ แู ล
คลังยา
๑๓.๓ การบรรจุผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
ควรสามารถป้องกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมสภาพระหว่าง
การขนส่งและการเก็บรักษา
๑๓.๔ ในการวิจยั ชนิดปกปิ ดการรักษา ควรมีกลวิธีทสี่ ามารถระบุชนิดของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว ในกรณี
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึน้
แต่ไม่อนุญาตให้เปิ ดฉลากการปกปิ ดรักษาโดยไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
๑๓.๕ ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญกับสูตรของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั หรือผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ
ระหว่างการพัฒนาทางคลินิก ควรมีผลการศึกษาเพิม่ เติมของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงสูตร

๕๖
(เช่น ความคงตัวของผลิตภัณฑ์ อัตราการละลาย และผลทางด้านชีวอนุเคราะห์) ซึง่ จาเป็ นต่อการ
ประเมินว่า การเปลีย่ นแปลงสูตรดังกล่าวจะทาให้คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้
ในการวิจยั เปลีย่ นแปลงอย่างมากหรือไม่ และควรมีขอ้ มูลดังกล่าวก่อนนาผลิตภัณฑ์สตู รใหม่ไปใช้ใน
การวิจยั

๑๔. การจัดหาและดูแลผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิ จยั
๑๔.๑ ผู้ให้ทุนมีหน้าทีจ่ ดั หาผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั แก่ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั
๑๔.๒ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ไม่ควรส่งมอบผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ให้ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั จนกว่าจะได้เอกสารที่
ครบถ้วน (เช่น คาอนุมตั ิหรือความเห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
และหน่วยงานควบคุมระเบียบ กฎหมาย)
๑๔.๓ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่า วิธีดาเนินการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีคาแนะนาให้ผู้วจิ ยั หรือ
สถาบันทีว่ จิ ยั ปฏิบตั ิ ในการดูแลจัดการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจ ัย รวมทังการบั
้
นทึกการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว
วิธีดาเนินการเหล่านี้ควรกล่าวถึงการรับผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ทาการวิจยั จานวน
เพียงพอ โดยไม่มคี วามเสียหายเกิดขึน้ ตลอดจนการดูแลจัดการ การเก็บรักษา การจ่าย การเก็บคืน
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ทีอ่ าสาสมัครยังไม่ได้ใช้
หากผู้ให้ทุนวิจยั เห็นชอบและสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๔.๔ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรจะดาเนินการต่อไปนี้
ก. สร้างความมั ่นใจในการนาส่งผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ให้ผู้วจิ ยั ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
ข. การเก็บรักษาเอกสารทีบ่ นั ทึกการขนส่ง การรับของ การกาจัด การส่งคืน และการทาลาย
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
ค. จัดให้มรี ะบบเก็บคืนผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั และมีเอกสารกากับการเก็บคืนเหล่านี้ (เช่น
การเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทมี่ ขี อ้ บกพร่อง การคืนผลิตภัณฑ์หลังเสร็จสิน้ การวิจยั และการคืน
ผลิตภัณฑ์หมดอายุ)
ง. จัดให้มรี ะบบกาจัดผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ยังไม่ได้ใช้
และมีเอกสารกากับการจากัด
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
๑๔.๕ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรจะดาเนินการเพื่อสร้างความมั ่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั มีคุณภาพคงเดิม
ตลอดระยะเวลาการใช้
๑๔.๖ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรจะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการทาวิจยั จานวนเพียงพอ เพื่อทาการยืนยัน
คุณลักษณะ (specifications) ของผลิตภัณฑ์ (หากจาเป็ น) และเก็บรักษาบันทึกการวิเคราะห์
ตัวอย่างรุ่นและลักษณะผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์คงสภาพนานเพียงพอ ควรเก็บตัวอย่างไว้
จนกระทั ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั เสร็จสมบูรณ์ หรือตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่ากัน

๕๗

๑๕. การเข้าถึงบันทึกข้อมูล
๑๕.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่า โครงร่างการวิจยั หรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรอื่นได้ระบุ
ว่า ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั อนุญาตให้เข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลต้นฉบับโดยตรง เพื่อ การกากับดูแล
และการตรวจสอบการวิจยั การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมและการตรวจตราโดย
หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย
๑๕.๒ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรตรวจสอบว่า อาสาสมัครแต่ละคนให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอนุญาตให้
เข้าถึงข้อมูลโดยตรงของเวชระเบียนต้นฉบับของอาสาสมัคร
เพื่อการกากับดูแลการตรวจสอบ
การวิจยั การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั และการตรวจตราโดยหน่วยงาน
กากับดูแลตามกฎหมาย

๑๖. ข้อมูลความปลอดภัย
๑๖.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
๑๖.๒ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั ควรแจ้งให้ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ทังหมด
้
และหน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย
ทราบทันทีเกีย่ วกับข้อมูลทีค่ น้ พบ ซึง่ อาจมีผลกระทบอันไม่พงึ ประสงค์ต่อความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร หรือมีผลกระทบต่อการดาเนินงานวิจยั หรือเปลีย่ นแปลงคาอนุมตั ิหรือความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ให้คงดาเนินการวิจยั ต่อไป

๑๗. การรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยา
๑๗.๑ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรเร่งรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากยาทังปวง
้
ทังชนิ
้ ดร้ายแรง และไม่คาดคิดมา
ก่อน ต่อผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ทีเ่ กีย่ วข้องทังหมด
้
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั และต่อ
หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย หากมีขอ้ กาหนด
๑๗.๒ รายงานเร่งด่วนดังกล่าว ควรเป็ นไปตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๗.๓ ผู้ให้ทุนวิจยั ควรยื่นเสนอรายงานความปลอดภัยฉบับล่าสุด (safety updates) ทังหมดและรายงาน
้
เป็ นระยะ ต่อหน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายทีก่ าหนด

๑๘. การกากับดูแลการวิ จยั
๑๘.๑ จุดมุ่งหมายของการกากับดูแลการวิจยั คือ เพื่อยืนยันว่า
ก. สิทธิและความเป็ นอยู่ทดี่ ขี องอาสาสมัครได้รบั การคุม้ ครอง
ข. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบจากเอกสารต้นฉบับได้
ค. การดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามโครงร่างการวิจยั หรือ ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
รวมทังเป็
้ นไปตาม GCP และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๘.๒ การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้กากับดูแลการวิจยั
ก. ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรได้รบั แต่งตังจากผู
้
้ให้ทุนวิจยั

๕๘
ข. ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมและควรมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หรือความรู้ทางด้านคลินิกอย่างเพียงพอในการกากับดูแลการวิจยั เป็ นหลักฐาน
ค. ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
โครงร่างการวิจยั เอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นทีจ่ ะให้อาสาสมัคร วิธีดาเนินการมาตรฐาน
ของผู้ให้ทุนวิจยั GCP และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๘.๓ ขอบเขตและลักษณะการกากับดูแลการวิจยั
ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่าการวิจยั ได้รบั การกากับดูแลอย่างเพียงพอ ผู้ให้ทุนวิจยั
ควรกาหนดขอบเขตและลักษณะการกากับดูแลการวิจยั ทีเ่ หมาะสมโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย การวางรูปแบบการวิจยั ความซับซ้อนของการวิจยั การปกปิ ดการรักษาทีอ่ าสาสมัคร
ได้รบั จานวนอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั และตัววัดผลการวิจยั โดยทั ่วไปมีความจาเป็ นในการ
กากับดูแลการวิจยั อย่างไรก็ตาม ในกรณีพเิ ศษผู้ให้ทุนวิจยั อาจกาหนดว่ าการกากับดูแลการวิจยั
จากส่วนกลางร่วมกับวิธีการดาเนินงานต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมและการประชุมผู้วจิ ยั รวมทัง้
คาแนะนาการดาเนินการวิจยั อย่างละเอียด (extensive written guidance) สามารถรับประกันการ
ดาเนินงานการวิจยั อย่างเหมาะสมตาม GCP ได้ วิธีทยี่ อมรับในการคัดเลือกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
กับเอกสารต้นฉบับ อาจใช้การสุ่มเลือกตัวอย่างตามหลักสถิติได้
๑๘.๔ หน้าทีร่ บั ผิดชอบของผู้กากับดูแลการวิจยั
ผู้กากับดูแลการวิจยั ซึง่ ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่าการ
วิจยั ได้ดาเนินการและมีการบันทึกอย่างถูกต้อง โดยปฏิบตั ิ กจิ กรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและจาเป็ นต่อ
การวิจยั ต่อสถานทีว่ จิ ยั ต่อไปนี้
ก. ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้ทุนวิจยั และผู้วจิ ยั
ข. ตรวจสอบว่าผู้วจิ ยั มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทรัพยากรเพียงพอ
และคงมีตลอด
ระยะเวลาการวิจยั และตรวจสอบว่า สิง่ สนับสนุนการวิจยั ต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์ และบุคลากร มีเพียงพอทีจ่ ะอานวยการให้ดาเนินการวิจยั เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย และคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาการวิจยั
ค. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ว่า
 ระยะเวลาทีเ่ ก็บและสภาพทีเ่ ก็บเป็ นทีย่ อมรับได้ และมีปริมาณผลิตภัณฑ์เ พียงพอ
ตลอดการวิจยั
 ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ถูกส่งมอบให้อาสาสมัครทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมทีเ่ ข้า
ร่วมการวิจยั เท่านัน้ และให้ตามขนาดทีร่ ะบุในโครงร่างการวิจยั
 อาสาสมัครได้รบั คาแนะนาทีจ่ าเป็ นในการใช้ การดูแล การเก็บรักษา และการ
ส่งคืนผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั อย่างถูกต้อง
 การรับมอบ การใช้ และการส่งคืนผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ณ สถานทีว่ จิ ยั มีการ
ควบคุมและบันทึกในเอกสารโดยละเอียด
 การกาจัดผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ยังไม่ได้ใช้ ณ สถานทีว่ จิ ยั เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและข้อกาหนดของผู้ให้ทุนวิจยั

๕๙
ง. ตรวจสอบว่าผู้วจิ ยั ปฏิบตั ติ ามโครงร่างการวิจยั และส่วนแก้ไขเพิม่ เติมโครงร่างการวิจยั
ทังหมด
้
(หากมี) ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิแล้ว
จ. ตรวจสอบว่าอาสาสมัครแต่ละคนให้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนเข้าร่วม
การวิจยั
ฉ. สร้างความมั ่นใจว่าผู้วจิ ยั ได้รบั เอกสารคู่มอื ผู้วจิ ยั ฉบับล่าสุด
เอกสารทังหมดและ
้
สิง่ จาเป็ นอื่นๆ ทังหมดในการวิ
้
จยั เพื่อสามารถดาเนินการวิจยั อย่างถูกต้อง และ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ช. สร้างความมั ่นใจว่าผู้วจิ ยั และบุคลากรในทีมงานของผู้วจิ ยั ทราบรายละเอียดเกีย่ วกับ
การวิจยั อย่างเพียงพอ
ซ. ตรวจสอบว่าผู้วจิ ยั และบุคลากรในทีมงานของผู้วจิ ยั ปฏิบตั ิหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างสอดคล้องกับโครงร่างการวิจยั และข้อตกลงอื่นๆทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่าง
ผู้ให้ทุนวิจยั กับผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั และดูแลว่าไม่มกี ารมอบหมายหน้าทีเ่ หล่านี้ให้
ผู้อ่นื ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
ฌ. ตรวจสอบว่าผู้วจิ ยั คัดเลือกเฉพาะอาสาสมัครทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมเท่านัน้ เข้าสู่
การวิจยั
ญ. รายงานอัตราการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าสู่การวิจยั (subject recruitment rate)
ฎ. ตรวจสอบว่าเอกสารต้นฉบับและบันทึกข้อมูลจากการวิจยั อื่นๆ ถูกต้องสมบูรณ์
ทันสมัย และถูกเก็บรักษาไว้
ฏ. ตรวจสอบว่าผู้วจิ ยั ส่งเอกสารต่างๆ ทีจ่ าเป็ นทังหมด
้
ได้แก่ รายงาน ใบแจ้งเตือน
ใบสมัคร และใบคาร้อง (applications and submissions) และตรวจสอบว่า
เอกสารเหล่านี้ถูกต้อง สมบูรณ์ ส่งมอบทันเวลา อ่านง่าย มีการลงวันทีแ่ ละระบุ
โครงการวิจยั นัน้
ฐ. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
เปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับ และบันทึกข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อกับการวิจยั ในการนี้
ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรมุ่งตรวจสอบว่า
 ข้อมูลทีต่ ้องการตามทีร่ ะบุในโครงร่างการวิจยั ได้รบั รายงานอย่างถูกต้องในแบบ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย และสอดคล้องต้องกันกับข้อมูลในเอกสารต้นฉบับ
 ขนาดยาหรือวิธีการรักษาใดๆ ของอาสาสมัครแต่ละคนทีเ่ ปลีย่ นไปจากทีก่ าหนด
ได้รบั การบันทึกอย่างชัดเจน
 เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้ ยาทีใ่ ห้ร่วมกัน และอาการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างการวิจยั ได้รบั การรายงานในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตามทีก่ าหนดใน
โครงร่างการวิจยั
 การไม่มาพบแพทย์ตามนัดของอาสาสมัคร การทดสอบและการตรวจร่ างกายที่
ไม่ได้กระทาในอาสาสมัคร ได้รบั การรายงานอย่างชัดเจนในแบบบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วย
 การถอนตัวและการขาด (drop out) จากการวิจยั ของอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั

๖๐
แล้วทังหมดได้
้
รบั การรายงาน และอธิบายสาเหตุในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ฑ. แจ้งให้ผู้วจิ ยั ทราบถึงความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
รวมทังการกรอกข้
้
อมูลขาดหายไปหรืออ่านไม่ออก ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรให้ความ
มั ่นใจว่าการแก้ไข การเพิม่ เติม หรือการลบข้อมูลออกได้กระทาอย่างเหมาะสม มีการ
ลงวันทีแ่ ละอธิบายสาเหตุ (หากจาเป็ น) และมีการลงชื่อย่อกากับโดยผู้วจิ ยั หรือ
บุคลากรในทีมงานของผู้วจิ ยั ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจให้ทาการแทนผู้วจิ ยั ควรบันทึกการ
มอบอานาจดังกล่าวเป็ นหลักฐานด้วย
ฒ. ดูว่ามีการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทงหมดที
ั้
เ่ กิดขึน้ อย่างเหมาะสมใน
ระยะเวลาอันสมควรตามกาหนดใน GCP ในโครงร่างการวิจยั โดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ณ. ดูว่าผู้วจิ ยั เก็บรักษาเอกสารสาคัญครบถ้วนหรือไม่เพียงใด
ด. แจ้งให้ผู้วจิ ยั ทราบถึงการดาเนินการวิจยั ทีเ่ บี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจยั
วิธีดาเนินการมาตรฐาน GCP และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และดาเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอีก
๑๘.๕ วิธีดาเนินการกากับดูแลการวิจยั
ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรปฏิบตั ิตามวิธีการดาเนินการมาตรฐานทีผ่ ู้ให้ทุนวิจยั กาหนดเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมทังวิ
้ ธีการดาเนินการต่างๆ ทีก่ าหนดขึน้ โดยผู้ให้ทุนวิจยั เพื่อใช้กากับดูแลการ
วิจยั เฉพาะนัน้ ๆ
ก. ผู้กากับดูแลการวิจยั ควรส่งมอบรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้ให้ทุนวิจยั ภายหลังการ
ตรวจเยีย่ มสถานทีว่ จิ ยั หรือหลังจากการติดต่อสื่อสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทุกครัง้
ข. ในรายงานควรระบุวนั ที่ สถานทีว่ จิ ยั ชื่อผู้กากับดูแลการวิจยั และชื่อผู้วจิ ยั หรื อบุคคลอื่นๆ
ทีต่ ิดต่อด้วย
ค. รายงานการกากับดูแลการวิจยั ควรประกอบด้วยบทสรุป (summary) ของสิง่ ทีผ่ ู้กากับ
ดูแลการวิจยั พิจารณาทบทวน และบันทึกของผู้กากับดูแลการวิจยั เกีย่ วกับสิง่ ตรวจพบ/
ข้อเท็จจริงทีส่ าคัญ การปฏิบตั ิทเี่ บี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจยั และข้อบกพร่องต่างๆ
ข้อสรุป มาตรการทีด่ าเนินการแล้ว หรือทีจ่ ะดาเนินการ รวมทังมาตรการที
้
แ่ นะนาให้
ดาเนินการเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป
ง. ควรบันทึกการพิจารณาทบทวนและการติดตามรายงานการกากับดูแลการวิจยั กับผู้ให้ทุน
วิจยั เป็ นหลักฐานโดยผู้แทนทีผ่ ู้ให้ทุนวิจยั มอบหมาย

๑๙. การตรวจสอบการวิ จยั
ในกรณีผู้ให้ทุนวิจยั ดาเนินการตรวจสอบการวิจยั ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ผู้ให้ทุนวิจยั ควร
พิจารณาสิง่ ต่างๆ ต่อไปนี้
๑๙.๑ จุดมุ่งหมาย
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จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบการวิจยั ของผู้ให้ทุนวิจยั ที่ดาเนินการเป็ นเอกเทศและ แยก
ออกจากการกากับดูแลการวิจยั หรือหน้าทีก่ ารควบคุมคุณภาพทีท่ าเป็ นประจา คือ เพื่อประเมินการ
ดาเนินการวิจยั และประเมินการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๙.๒ การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบการวิจยั
ก. ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแต่งตัง้ บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการวิจยั ทางคลินิกหรือระบบงานวิจยั ทาง
คลินิกเพื่อตรวจสอบการวิจยั
ข. ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่า ผู้ตรวจสอบการวิจยั มีคุณสมบัตเิ หมาะสมโดยผ่านการ
อบรมและมีประสบการณ์ทจี่ ะปฏิบตั งิ านการตรวจสอบการวิจยั อย่างถูกต้อง
ควรบันทึก
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบการวิจยั เป็ นหลักฐาน
๑๙.๓ วิธีดาเนินการตรวจสอบ
ก. ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่าการตรวจสอบการวิจยั ทางคลินิก และระบบงานวิจยั ทาง
คลินิกได้ดาเนินการโดยสอดคล้องกับวิธีการดาเนินการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผู้ให้ทุน
วิจยั ว่า จะตรวจสอบอะไร ตรวจสอบอย่างไร ตรวจสอบบ่อยแค่ไหน รูปแบบ รวมทังเนื
้ ้อหา
ของรายการตรวจสอบเป็ นอย่างไร
ข. แผนการและวิธีดาเนินการตรวจสอบการวิจยั ของผู้ให้ทุนวิจยั ควรกาหนดตามความสาคัญ
ของการวิจยั ทีจ่ ะยื่นเสนอต่อหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย จานวนอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วม
การวิจยั ประเภทและความซับซ้อนของการวิจยั ระดับความเสีย่ งทีจ่ ะมีต่ออาสาสมัครในการ
วิจยั และปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ค. ควรบันทึกข้อสังเกตและสิง่ ตรวจสอบใดๆ โดยผู้ตรวจสอบการวิจยั เป็ นหลักฐาน
ง. เพื่อรักษาความเป็ นอิสระและคุณค่าของการตรวจสอบการวิจยั หน่วยงานกากับดูแลตาม
กฎหมายไม่ควรเรียกขอรายงานการตรวจสอบเป็ นประจา
หน่วยงานกากับดูแลตาม
กฎหมายอาจขอรายงานการตรวจสอบได้เป็ นกรณีๆ ไป เมื่อมีหลักฐานแสดงการไม่ปฏิบตั ิ
ตาม GCP อย่างร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างขันตอนการด
้
าเนินการตามกฎหมาย
จ. ผู้ให้ทุนวิจยั ควรออกใบรับรองการตรวจสอบการวิจยั เมื่อมีขอ้ กาหนดโดยกฎหมายหรือ
ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

๒๐. การไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนด
๒๐.๑ การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในโครงร่างการวิจยั วิธีดาเนินการมาตรฐาน GCP หรือ
ข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั หรือสมาชิกใน
ทีมงานของผู้ให้ทุนวิจยั ควรส่งผลให้ผู้ให้ทุนวิจยั ดาเนินการโดยทันทีเพื่อทาให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดต่างๆ อย่างถูกต้องต่อไป
๒๐.๒ ในกรณีการกากับดูแลการวิจยั หรือการตรวจสอบการวิจยั ระบุว่า
มีการไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดต่างๆ อย่างร้ายแรงหรืออย่างต่อเนื่องโดยผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั ผู้ให้ทุนวิจยั
ควรยุติการเข้าร่วมการวิจยั ของผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั นัน้ ๆ
และผู้ให้ทุนวิจยั ควรแจ้งให้
หน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายทราบโดยทันที
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๒๑. การยุติโครงการวิ จยั ก่อนกาหนด หรือการระงับโครงการวิ จยั ชัวคราว
่
ถ้าการวิจยั ถูกยุติก่อนกาหนดหรือถูกระงับไว้ช ั ่วคราว ผู้ให้ทุนวิจยั ควรแจ้งการยุติหรือการระงับโครงการวิจยั
ให้ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั รวมทังหน่
้ วยงานกากับดูแลตามกฎหมายทราบโดยทันที พร้อมให้เหตุผลประกอบด้วย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ได้รบั แจ้งโดยทันทีเช่นกัน พร้อมทังเหตุ
้ ผลจากผู้ให้ทุนวิจยั หรือจากผู้วจิ ยั หรือสถาบัน
ทีว่ จิ ยั ตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

๒๒. รายงานผลการวิ จยั ทางคลิ นิก
ไม่ว่าการวิจยั เสร็จสิน้ สมบูรณ์หรือถูกยุติก่อนกาหนด ผู้ให้ทุนวิจยั ควรให้ความมั ่นใจว่าได้จดั เตรียมรายงาน
ผลการวิจยั ทางคลินิก
และส่งให้หน่วยงานกากับดูแลตามระเบียบกฎหมายตามทีก่ าหนดของระเบียบกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง ผู้ให้ทุนวิจยั ควรให้ความมั ่นใจด้วยว่ารายงานผลการวิจยั ทางคลินิกทีใ่ ช้ย่นื ขออนุมตั ิเพื่อวางผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน

๒๓. การวิ จยั ที่กระทาพร้อมกันหลายแห่ง
สาหรับการวิจยั ทีก่ ระทาพร้อมกันหลายแห่ง ผู้ให้ทุนวิจยั ควรสร้างความมั ่นใจว่า
๒๓.๑ ผู้วจิ ยั ทุกคนดาเนินการวิจยั โดยปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามข้อกาหนดโครงร่างการวิจยั ทีต่ กลงร่วมกับ
ผู้ให้ทุนวิจยั และหากจาเป็ นกับหน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมาย รวมทังตามการอนุ
้
มตั ิหรือความ
เห็นชอบให้ดาเนินการวิจยั โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
๒๓.๒ แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลทีต่ ้องการจากสถานทีว่ จิ ยั ทุกแห่ง สาหรับ
ผู้วจิ ยั ทีก่ าลังรวบรวมข้อมูลอื่นเพิม่ เติมจะได้รบั แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเสริม ซึง่ ออกแบบมาเพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติมนัน้ ๆ
๒๓.๓ ได้บนั ทึกหน้าทีร่ บั ผิดชอบผู้วจิ ยั ทีท่ าหน้าทีป่ ระสานงานและผู้วจิ ยั ร่วมอื่นๆ เป็ นหลักฐานก่อนเริ่ม
การวิจยั
๒๓.๔ ผู้วจิ ยั ทุกคนได้รบั คาแนะนาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามโครงร่างการวิจยั การปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
เดียวกันในการประเมินสิง่ ตรวจพบทางคลินิกและทางห้องปฏิบตั ิการรวมทังการกรอกข้
้
อมูลให้
สมบูรณ์ในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
๒๓.๕ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วจิ ยั ทุกคนเป็ นไปโดยสะดวก
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ภาคผนวก ๖
โครงร่างการวิจยั ทางคลินิก
โดยทั ่วไปเนื้อหาของโครงร่างการวิจยั ควรประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั ่วไป
๑.๑ ชื่อโครงร่างการวิจยั เลขรหัสโครงร่างการวิจยั และวันที่ สาหรับส่วนแก้ไขเพิม่ เติมโครงร่างการวิจยั
ใดๆ ควรมีเลขรหัสของฉบับทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเพิม่ เติมและวันทีด่ ว้ ย
๑.๒ ชื่อและทีอ่ ยู่ของผู้ให้ทุนวิจยั และผู้กากับดูแลการวิจยั (ถ้าแตกต่างไปจากของผู้ให้ทุนวิจยั )
๑.๓ ชื่อและตาแหน่งของบุคคลผู้มอี านาจลงนามในโครงร่างการวิจยั และส่วนแก้ไขเพิม่ เติมโครงร่างการ
วิจยั แทนผู้ให้ทุนวิจยั
๑.๔ ชื่อ ตาแหน่ง ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชีย่ วชาญทางการแพทย์ (หรือทันตแพทย์ แล้วแต่
กรณี) ผู้ทใี่ ห้ทุนวิจยั แต่งตัง้ สาหรับรับผิดชอบโครงการวิจยั นัน้ ๆ
๑.๕ ชื่อและตาแหน่งของผู้วจิ ยั ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการวิจยั ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานทีว่ จิ ยั
๑.๖ ชื่อ ตาแหน่งทีอ่ ยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ผู้มคี ุณสมบัตเิ หมาะสม (หรือทันตแพทย์แล้วแต่
กรณี) ผู้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการตัดสินใจทุกเรื่องทางการแพทย์ (หรือทางทันตกรรม) ทีเ่ กีย่ วกับ
สถานทีว่ จิ ยั นัน้ (ในกรณีไม่ได้กาหนดให้เป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของผู้วจิ ยั )
๑.๗ ชื่อและทีอ่ ยู่ของห้องปฏิบตั ิการทางคลินิก ของแผนกทางด้านการแพทย์ หรือแผนกเทคนิคอื่นๆ
และ/หรือ ของสถาบันทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการวิจยั นัน้
๒. ข้อมูลความเป็ นมาของการวิจยั
๒.๑ ชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
๒.๒ บทสรุปของสิง่ ทีค่ น้ พบจากการศึกษาทีไ่ ม่ได้ทาในมนุษย์ ซึง่ อาจมีความสาคัญทางคลินิกอย่างมาก
และบทสรุปของสิง่ ทีค่ น้ พบจากการศึกษาในมนุษย์ทเี่ กีย่ วข้องกับการวิจยั นัน้ ๆ
๒.๓ บทสรุปของความเสีย่ งและประโยชน์ทงที
ั ้ ท่ ราบมาก่อนและทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอาสาสมัคร (ถ้ามี)
๒.๔ รายละเอียดและเหตุผลประกอบเกีย่ วกับ ช่องทางทีใ่ ห้ ขนาด แผนการให้ (dosage regimen) และ
ระยะเวลาการรักษา
๒.๕ ข้อความทีร่ ะบุว่า การวิจยั จะดาเนินการตามข้อกาหนดของโครงร่างวิจยั ตาม GCP และ
ตามข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๖ รายละเอียดประชากรทีจ่ ะศึกษาวิจยั
๒.๗ เอกสารอ้างอิงของสิง่ ตีพมิ พ์และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และทีใ่ ห้ความเป็ นมาสาหรับการวิจยั
นัน้ ๆ
* เรียบเรียงจาก ICH-Good Clinical Practice Guideline ฉบับภาษาไทย “6 โครงร่างการวิจยั ทางคลินิกและส่วนแก้ไขเพิม่ เติม
โดยการวิจยั ” จัดพิมพ์โดย กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2543

๖๔
๓. วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจยั
แสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของโครงการวิจยั
๔. การวางรูปแบบการวิจยั
ความน่าเลื่อมใสทางวิชาการ (scientific integrity) ของการวิจยั และความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก
การวิจยั ขึน้ กับการวางรูปแบบการวิจยั อย่างมาก รายละเอีย ดเกีย่ วกับการวางรูปแบบการวิจยั ควรประกอบด้วยเนื้อหา
ต่อไปนี้
๔.๑ ข้อความทีร่ ะบุอย่างเฉพาะเจาะจงเกีย่ วกับตัววัดผลหลัก และตัววัดผลรอง (หากมี) ซึง่ จะทา
การวัดระหว่างการวิจยั
๔.๒ รายละเอียดของชนิดและ/หรือรูปแบบการวิจยั ทีจ่ ะดาเนินการศึกษา เช่น การวิจยั แบบปกปิ ด
การรักษาสองฝ่าย แบบเปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo-controlled) แบบขนานเพื่อ
เปรียบเทียบผลไปพร้อมกัน (parallel design) และแผนภาพทีแ่ สดงการวางรูปแบบการวิจยั
วิธีดาเนินการและลาดับการดาเนินงาน
๔.๓ รายละเอียดของมาตรการทีใ่ ช้ลดหรือหลีกเลีย่ งอคติ ได้แก่
ก. การสุ่มตัวอย่าง
ข. การปกปิ ดรักษา
๔.๔ รายละเอียดการรักษา ขนาด และแผนการให้ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั นอกากนี้ควรระบุ
รายละเอียดรูปแบบผลิตภัณฑ์ (dosage form) การบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการ
วิจยั ด้วย
๔.๕ ระยะเวลาทีค่ าดว่าอาสาสมัครจะอยู่ในการวิจยั และรายละเอียดของลาดับและระยะเวลาของ
ช่วงการวิจยั ทุกช่วง รวมทังระยะเวลาการติ
้
ดตามผล (ถ้ามี)
๔.๖ รายละเอียดเกีย่ วกับกฎเกณฑ์การหยุด (stopping rules) หรือเกณฑ์การยกเลิก
(discontinuation criteria) การเข้าร่วมวิจยั ของอาสาสมัครแต่ละรายของโครงการวิจยั
บางส่วนหรือทังหมด
้
๔.๗ วิธีดาเนินการควบคุมดูแลปริมาณรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั รวมถึงยาหลอกและยา
เปรียบเทียบ (ถ้ามี)
๔.๘ การเก็บรักษารหัสการสุ่มรักษาทีอ่ าสาสมัครได้รบั (trial treatment randomization codes)
และวิธีดาเนินการเปิ ดเผยรหัสนัน้
๔.๙ การกาหนดว่าข้อมูลใดบ้างทีจ่ ะบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโดยตรง (นั ่นคือ ไม่มกี าร
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน) และการกาหนดว่า
ข้อมูลใดจะถือเป็ นข้อมูลต้นฉบับ
๕. การคัดเลือกอาสาสมัครและการถอนตัวอาสาสมัคร
๕.๑ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าสู่โครงการวิจยั
๕.๒ เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการวิจยั

๖๕
๕.๓ เกณฑ์การถอนตัวอาสาสมัครออกจากการวิจยั (นั ่นคือ ยุติการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์หรือการ
รักษาอื่นๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ) และวิธีดาเนินการทีร่ ะบุสงิ่ ต่อไปนี้
ก. การถอนตัวอาสาสมัครออกจากการวิจยั หรือการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
จะกระทาได้เมื่อใดและอย่างไร
ข. ชนิดของข้อมูลและระยะเวลาทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครทีถ่ อนตัวจากการวิจยั
ค. การทดแทนอาสาสมัครทีถ่ อนตัวจากการวิจยั จะกระทาได้หรือไม่อย่างไร
ง. การติดตามอาสาสมัครทีถ่ อนตัวจากการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์หรือการรักษาอื่นๆ ทีใ่ ช้
ในการวิจยั
๖. การดูแลรักษาอาสาสมัคร
๖.๑ การรักษาทีจ่ ะให้ ควรระบุช่อื ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ขนาดทีใ่ ช้ ตารางการให้ ช่องทางหรือวิธีการ
บริหารยา และระยะเวลาการรักษา ซึง่ รวมทังระยะเวลาการติ
้
ดตามอาสาสมัคร ในแต่ละกลุ่ม
การวิจยั ทีไ่ ด้รกั ษาด้วยผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั หรือทีไ่ ด้รบั การรักษาอื่นๆ ในการวิจยั
๖.๒ ยาหรือวิธีการรักษาต่างๆ ทังที
้ อ่ นุญาตให้ใช้ได้ (รวมทังยาที
้ ใ่ ช้เพื่อช่วยชีวติ ) และไม่อนุญาต
ให้ใช้ ทังก่
้ อนและ/หรือระหว่างการวิจยั
๖.๓ วิธีดาเนินการกากับดูแลว่าอาสาสมัครปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในโครงร่างการวิจยั
๗. การประเมินประสิทธิ ผล
๗.๑ การกาหนดตัววัดประสิทธิผล (efficacy parameters)
๗.๒ วิธีและช่วงเวลาทีท่ าการประเมิน บันทึก และวิเคราะห์ตวั วัดประสิทธิผลเหล่านัน้
๘. การประเมินความปลอดภัย
๘.๑ การกาหนดตัววัดความปลอดภัย (safety parameter)
๘.๒ วิธีและช่วงเวลาทีท่ าการประเมิน บันทึก และวิเคราะห์ตวั วัดความปลอดภัยเหล่านัน้
๘.๓ วิธีดาเนินการบันทึกและรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ และความเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การวิจยั รวมทังวิ
้ ธีดาเนินการคัดกรองรายงานดังกล่าว
๘.๔ ชนิดและระยะเวลาการติดตามอาสาสมัครภายหลังเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
๙. สถิติที่ใช้
๙.๑ รายละเอียดวิธีการทางสถิติทใี่ ช้รวมทังระยะเวลาที
้
ว่ างแผนจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่ าง
การวิจยั (planned interim analysis)
๙.๒ จานวนอาสาสมัครทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั ในกรณีการวิจยั ทีก่ ระทาพร้อมกันหลายแห่ง ควรระบุ
จานวนอาสาสมัครทีจ่ ะเข้าร่วมการทาวิจยั แต่ละแห่งด้วย
ระบุเหตุผลการกาหนดในการ
กาหนดเลือกขนาดตัวอย่าง (อาสาสมัคร) รวมทังการค
้
านวณทางสถิติเพื่อหาค่าความ
น่าเชื่อถือ (power) ของการวิจยั และความสมเหตุสมผลทางคลินิก
๙.๓ ระดับนัยสาคัญทางสถิติทจี่ ะเลือกใช้

๖๖
๙.๔ เกณฑ์การยุติโครงการวิจยั
๙.๕ วิธีดาเนินการทีใ่ ช้ตรวจสอบกรณีขอ้ มูลขาดหายไป ไม่ได้ใช้ และน่าเคลือบแคลงสงสัย
๙.๖ วิธีการรายงานการปฏิบตั ทิ เี่ บี่ยงเบนจากแผนการวิเคราะห์ทางสถิติเดิม (ควรอธิบายการ
เบี่ยงเบนจากแผนการวิเคราะห์ทางสถิตเิ ดิมอย่างสมเหตุสมผลในโครงร่างการวิจยั และ/หรือ
ในรายงานเมื่อเสร็จสิน้ การวิจยั ตามความเหมาะสม)
๙.๗ การคัดเลือกอาสาสมัครทีจ่ ะนาผลการวิเคราะห์ (เช่น อาสาสมัครทุกคนทีไ่ ด้รบั การสุ่มเลือก
เข้าโครงการวิจยั อาสาสมัครทุกคนทีไ่ ด้รบั ยา อาสาสมัครทุกคนทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสม
อาสาสมัครทีส่ ามารถประเมินผลได้)
๑๐. การเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับและเอกสารต้นฉบับโดยตรง
ควรระบุอย่างชัดเจนในโครงร่างการวิจยั ว่า ผู้วจิ ยั หรือสถาบันทีว่ จิ ยั จะอนุญาตให้มกี ารกากับดูแล
การวิจยั การตรวจสอบกาวิจยั การพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั และการ
ตรวจตราโดยหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ทังนี
้ ้โดยให้มกี ารเข้าถึงข้อมูลต้นฉบับและเอกสารต้นฉบับ ได้โดยตรง
หัวข้ออื่น
๑๑. การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
๑๒. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจบั
๑๓. การจัดข้อมูลและการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล
๑๔. การสนับสนุนทางการเงินและการประกัน
๑๕. นโยบายการตีพิมพ์ผลการวิจยั
๑๖. รายละเอียดเพิ่มเติ ม (ถ้ามี)

๖๗

ภาคผนวก ๗
ตัวอย่างอุปกรณ์ และความเสี่ยง
ตัวอย่างอุปกรณ์ ที่อาจถือได้ว่าอยู่ในประเภทที่ มีความเสี่ยงสูง
-

-

อวัยวะหรือเนื้อเยื่อเทียม เช่น หูชนใน
ั ้ (cochlear) เทียม, คอลลาเจน (collagen) ฉีด, ข้อเทียมทุกประเภท,
เลนส์ตาเทียม, กระดูกเทียม, ท่อขยายหลอดเลือด และ ท่อทีต่ ้องคาทิง้ ไว้ในร่างกาย (internal stents) เช่น
ในระบบทางเดินน้าดี หรือ ในระบบทางเดินปสั สาวะ, ลิน้ หัวใจและเส้นเลือดเทียม
อุปกรณ์ทใี่ ช้กบั ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น อุปกรณ์ช่วยการทางานของหัวใจ
อุปกรณ์การช่วยฟื้นคืนชีวติ (cardiopulmonary resuscitation), เลเซอร์ทใี่ ช้ขยายหลอดเลือดตีบตัน และ
อุปกรณ์ cardiopulmonary bypass ทีใ่ ช้ประกอบการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด
อุปกรณ์สลายนิ่ว
อุปกรณ์สาหรับการฟอกไต
อุปกรณ์สาหรับตัดต่อลาไส้
อุปกรณ์หา้ มเลือดทีร่ ่างกายดูดซึมได้ (absorbable hemostatic agents)
อุปกรณ์ให้ยาทางเส้นเลือดชนิดปมั ๊ (infusion pumps) เป็ นต้น

ตัวอย่างอุปกรณ์ ที่ถือว่ามีความเสี่ยงน้ อย
-

เลนส์ตาเทียมทีใ่ ส่ภายนอก (contact lens)
กล้องส่องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย, กล้องส่องกระเพาะปสั สาวะ
กล้องส่องช่องท้อง (laparoscope) และมดลูก (hysteroscope)
อุปกรณ์ใช้ประกอบการทาแผลภายนอก เว้น แผลไหม้ (burns)
สายคาท่อปสั สาวะและทางเดินน้าดีทตี่ ่อกับถุงภายนอก
อุปกรณ์การกระตุ้นเส้นประสาท (nerve stimulator)

๖๘

ภาคผนวก ๘
ตัวอย่างข้อตกลงการถ่ายโอนวัตถุทางชี วภาพ
(Material Transfer Agreement; MTA)
เลขที่ MTA…………
๑. คู่สญ
ั ญาของข้อตกลงนี้คอื
๑.๑ ......[๑]…… (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “....[๒]….”) และ
๑.๒ ......[๓]....................................................(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รบั ”)
๑.๓ “ผู้รบั ” รวมทัง้ หัวหน้าโครงการวิจยั / หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ / อาจารย์ทปี่ รึกษา
“....[๒]….” ตกลงทีจ่ ะจัดหาวัสดุตามทีจ่ ะระบุในข้อตกลงนี้ให้กบั “ผู้รบั ” เพื่อใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ทีร่ ะบุในข้อตกลงนี้
๒. ในข้อตกลงนี้ :
วัสดุ (material) หมายถึง วัสดุตงั ้ ต้น (original material) เชือ้ สายและอนุ พนั ธุ์ทไี่ ม่ได้รบั การดัดแปลง เชือ้
สาย (progeny) หมายถึง เซลล์ หรือสิง่ สืบทอดทีไ่ ม่ได้รบั การดัดแปลง (unmodified descendant) ทีม่ าจากวัสดุ
เช่น ไวรัสจากไวรัส เซลล์จากเซลล์ หรือสิง่ มีชวี ติ จากสิง่ มีชวี ติ (organism from organism)
อนุพนั ธ์ที่ไม่ได้รบั การดัดแปลง (unmodified derivative) หมายถึง สสารทีส่ ร้างสรรค์โดยผู้รบั ซึง่
ประกอบขึน้ เป็ นโครงสร้างหน่วยย่อยทีไ่ ม่ได้รบั การดัดแปลง (unmodified functional sub-unit) หรือผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากวัสดุตงั ้ ต้น เช่น กลุ่มย่อยทีไ่ ด้ถูกทาให้บริสุทธิ ์ หรือแยกเป็ นส่วนๆ ของวัสดุตงั ้ ต้น เซลล์เพาะเลีย้ งทีผ่ ลิต
ได้จากเซลล์เพาะเลีย้ งตังต้
้ นทีไ่ ม่ได้มกี ารดัดแปลง
โมโนโคลนอลแอนติบอดีผลิตออกมาโดยเซลล์ไฮบริโดมา
โปรตีนทีแ่ สดงออกโดยดีเอ็นเอ/อาร์เอ็นเอ ทีไ่ ด้รบั มาจาก “....[๒]….” กลุ่มย่อยต่างๆ ของวัสดุตงั ้ ต้น เช่น พลาสมิด
หรือพาหะ (vector) ใหม่ๆ
สิ่งดัดแปลง (modification) หมายถึง สสารทีส่ ร้างสรรค์โดยผู้รบั ซึง่ บรรจุไว้ดว้ ย หรือรวมไว้ซงึ่ วัสดุ (วัสดุ
ตัง้ ต้น เชือ้ สาย หรืออนุพนั ธ์ทไี่ ม่ได้รบั การดัดแปลง)
จุดประสงค์ทางการค้า หมายถึง การขายวัสดุ, การจดสิทธิบตั ร, การได้มาหรือการถ่ายทอดทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญา หรือสิทธิทจี่ บั ต้องได้ และทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ทีไ่ ด้มาโดยการขายหรืออนุญาต, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
รับรองก่อนการขาย
๓. ในข้อตกลงฉบับนี้วสั ดุรวมถึง
๓.๑ วัสดุทางชีวภาพ ทังที
้ ม่ ชี วี ติ หรือไม่มชี วี ติ ทังหมด
้
ตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบ ก
๓.๒ ความรู้ และข้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๓ เชือ้ สาย อนุพนั ธ์ทไี่ ม่ได้รบั การดัดแปลงและสิง่ ดัดแปลง
๓.๔ เซลล์ หรือดีเอ็นเอ, โมเลกุลซึง่ ลอกเลียนหรือได้มาจากสิง่ เหล่านัน้

๖๙
๔. “ผู้รบั ” ตกลงว่า
๔.๑ วัสดุเป็ นทรัพย์สนิ ของ....[๒]….และจะถูกใช้โดยผู้รบั เพียงเพื่อจุดประสงค์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
[ ] งานวิจยั
[ ] การวิจยั ตามหลักสูตรปริญญาตรี / โท / เอก
[ ] การควบคุมคุณภาพ
[ ] การฝึ กอบรมและการสอนนอกเหนืองานวิจยั
[ ] การทดสอบอ้างอิง, การตรวจวิเคราะห์
ดาเนินการทีส่ ถาบันของ “ผู้รบั ” และภายใต้การควบคุมดูแลของ “ผู้รบั ” งานวิจยั ทีจ่ ะดาเนินการโดย
“ผู้รบั ” จะถูกจากัดอยู่เพียงภายใต้โครงการ เรื่อง ………………………………………………….ที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ ข (หัวหน้าโครงการวิจยั /หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ/อาจารย์ทปี่ รึกษาชื่อ
................................................. ............................................................. นิสติ /นักศึกษาชื่อ
....................................................จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเอกสาร)
๔.๒ วัสดุจะไม่ถูกใช้ในมนุษย์/การทดลองในมนุษย์ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
“....[๒]….”
๕. “ผู้รบั ” ตกลงทีจ่ ะไม่ถ่ายโอนวัสดุให้กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทีไ่ ม่ได้ทางานภายใต้ การควบคุมโดยตรงทีส่ ถาบันของ
ผู้รบั โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก “....[๒]…." “ผู้รบั ” จะส่งคาร้องขอวัสดุใดๆ ให้แก่
“....[๒]….”
๖.“ผู้รบั ” ตกลงทีจ่ ะใช้วสั ดุในสถานทีเ่ หมาะสม โดยพนักงานผู้มคี วามรู้ ความสามารถ
๗. “ผู้รบั ” ตกลงทีจ่ ะแจ้ง “....[๒]….” ถึงผลการวิจยั ทังหมดซึ
้
ง่ เกีย่ วกับวัสดุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลา ๑ ปี
หลังสิน้ สุดการวิจยั
๘. “ผู้รบั ” ตกลงทีจ่ ะยอมรับว่า “....[๒]….” เป็ นแหล่งทีม่ าของวัสดุ และให้ขอ้ มูลนัน้ ในสิง่ ตีพมิ พ์ใดๆ ทังหมด
้
และในใบ
ขอสิทธิบตั รทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานหรือเกีย่ วกับวัสดุ สิง่ ลอกเลียน หรือสิง่ ทีไ่ ด้มาจากสิง่ เหล่านัน้ และจากการวิจยั สิง่
เหล่านัน้
๙. “ผู้รบั ” ยอมรับว่าวัสดุเป็ นหรืออาจจะเป็ นวัตถุแห่งการขอสิทธิบตั รได้ “ผู้รบั ” ยอมรับว่าตนไม่ได้รบั การอนุญาตหรือ
สิทธิใดๆ ไม่ว่าโดยนัย หรือโดยแจ้งชัดในสิทธิบตั รใดๆ หรือคาขอสิท ธิบตั รใดๆ หรือความลับทางการค้า หรือ
ความเป็ นเจ้าของอย่างอื่นของ “....[๒]….” รวมถึงรูปแบบใดๆ ทีเ่ ปลีย่ นไปของวัสดุทที่ าโดย “....[๒]….” เว้นแต่ได้
ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “ผู้รบั ” ไม่ได้รบั การอนุญาตหรือสิทธิใดๆ ไม่ว่าโดยนัย หรือโดยแจ้งชัดใน
การใช้วสั ดุ วัสดุทปี่ รับปรุงในรูปแบบใดๆ หรือสิทธิบตั รทีเ่ กีย่ วข้องใดๆ ของ “....[๒]….” เพื่อจุดประสงค์ทาง
การค้า
๑๐. ถ้า “ผู้รบั ” ต้องการใช้ หรือขออนุญาตให้ใช้วสั ดุ หรือวัสดุทปี่ รับปรุงเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า “....[๒]….” ตกลง
ล่วงหน้าทีจ่ ะเจรจาต่อรองโดยสุจริตกับ “ผู้รบั ” เพื่อทีจ่ ะกาหนดเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ขนึ้
๑๑. “ผู้รบั ” จะใช้วสั ดุภายใต้บงั คับของกฎหมายและข้อบังคับภายในประเทศและระหว่างประเทศของตน รวมถึงภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติเชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ และพระราชบัญญัตเิ ชือ้ โรคและพิษจากสัตว์ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ วัสดุนี้มไี ว้เพื่อการทดลองเท่านัน้ “....[๒]….” จัดหาให้โดยไม่รบั ประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
โดยปริยายใดๆ ทังสิ
้ น้ “....[๒]….” ไม่รบั รองว่าการใช้วสั ดุจะไม่เป็ นการละเมิดสิทธิบตั รหรือสิทธิ ์ความเป็ นเจ้าของ

๗๐
อย่างอื่น “ผู้รบั ” จะรับผิดแทน “....[๒]….” และลูกจ้างของ “....[๒]….” จากข้อเรียกร้องให้มกี ารรับผิดชอบใด ๆ ซึง่
อาจเกิดขึน้ จากการใช้วสั ดุโดย “ผู้รบั ”
๑๒. วัสดุได้ถูกจัดไว้ให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม จะเรียกค่าธรรมเนียมเพียงเพื่อเป็ นค่าเตรียมการ และค่า
แจกจ่ายวัสดุ อัตราค่าธรรมเนียมจะเป็ นไปตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบ ก
๑๓. “ผู้รบั ” จะส่งคืนหรือทาลายข้อมูล และวัสดุทงหมดเมื
ั้
่อ “....[๒]….” ร้องขอ
๑๔. ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บงั คับนับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนามโดย “....[๒]….” ท้ายข้อตกลงนี้ และมีผลใช้กบั ข้อมูลและวัสดุ
ั บนั กับวัสดุเสร็จสมบูรณ์
ทังหมดที
้
ร่ บั จาก “....[๒]….” และจะสิน้ ผลใช้บงั คับเมื่อ “ผู้รบั ” ทาการวิจยั เรื่องปจจุ
(.......ปี นับแต่วนั ทีม่ ผี ลใช้บงั คับ) เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีจ่ ะขยายสัญญา
๑๕. “....[๒]….” และ “ผู้รบั ” จะใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุดในอันทีจ่ ะตกลงกันให้ได้ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรม และเป็ นเหตุ
เป็ นผลในข้อขัดแย้งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ หากว่าข้อขัดแย้งนัน้ ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคู่สญ
ั ญา
ให้เสนอข้อขัดแย้งนัน้ ต่อผู้ไกล่เกลีย่ ซึง่ เลือกโดยคู่สญ
ั ญาร่วมกัน

ลงนามในฐานะ “ผู้รบั ”
ชื่อ.....................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง.....................................
วันที.่ ..........................................

ลงนามในฐานะพยาน
ชื่อ......................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง.....................................
วันที.่ ..........................................

ลงนามในฐานะ “....[๒]….”
ชื่อ ....................................................
(…………………………………………….)
ตาแหน่ง ..........................
วันที.่ ...................................................

ลงนามในฐานะพยาน
ชื่อ ...................................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง .................................
วันที.่ ...................................................

๗๑
เอกสารแนบ ก

เลขที่ MTA…………
รายการถ่ายโอนวัสดุ

....[๑]…… ตกลงทีจ่ ะถ่ายโอนวัสดุให้แก่ ……[๓]……. ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รายชื่อวัสดุ
ปริมาณ
หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
อัตราค่าธรรมเนียม : การเตรียมวัสดุขา้ งต้น.................บาทต่อ..................รวมทังสิ
้ น้ เป็ นเงิน...............บาท กรณีส่ง
ทางไปรษณียค์ ดิ ค่าขนส่งเป็ นเงิน....................บาท
[ ] มารับวัสดุเอง (ระบุล่วงหน้าอย่างน้อย........วัน/สัปดาห์) วันที.่ ........................................
[ ] ให้ส่งวัสดุทางไปรษณีย์ ตามชื่อ ทีอ่ ยู่ขา้ งล่าง
ลงนามโดยอาจารย์....[๒]…… ทีเ่ ป็ นผู้จดั ส่ง

ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจยั /หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการ/
อาจารย์ทปี่ รึกษา ของ “ผู้รบั ”

ลายเซ็น ......................................................................
ชื่อ สกุล (ตัวบรรจง) ....................................................
ภาควิชา/หน่วยงาน .....................................................
คณะ/สถาบัน
.....................................................................

ลายเซ็น ......................................................................
ชื่อ สกุล (ตัวบรรจง) ....................................................
ภาควิชา/หน่วยงาน .....................................................
ทีอ่ ยู่ ...........................................................................
วันที่............................................................................

วันที่............................................................................

คาอธิ บาย
[๑] ใส่ช่อื ทีอ่ ยู่ ของคณะ/สถาบันของผู้ให้วสั ดุ เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส
ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
[๒] ใส่ช่อื แทนสัน้ ๆ ของคณะ/สถาบันของผู้ให้วสั ดุ เช่น คณะแพทยศาสตร์
[๓] ใส่ช่อื ทีอ่ ยู่ ของคณะ/สถาบันของผู้รบั วัสดุ
เอกสารแนบ ข คือโครงการวิจยั

๗๒

ภาคผนวก ๙
รายนามคณะทางานจัดทาแนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗
๑. นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๒. ศาสตราจารย์นายแพทย์เอนก อารีพรรค
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. ศาสตราจารย์พเิ ศษ นายแพทย์มานิต ศรีประโมทย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. นิมติ ร มรกต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖. พ.อ.หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญั ญา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๗. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรจนา ศิริศรีโร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ดร.สุชาติ จองประเสริฐ
สานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๙. นายแพทย์กรกฏ จุฑาสมิต
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. นายแพทย์ววิ ฒ
ั น์ โรจนพิทยากร
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
๑๑. รองศาสตราจารย์ โสภิต ธรรมอารี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

๗๓

ภาคผนวก ๑๐
รายนามคณะทางานปรับปรุงแนวทางจริยธรรมการทาวิจยั ในคนในประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐
๑. แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์
ประธานคณะทางาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. นายแพทย์วชิ ยั โชควิวฒ
ั น
คณะทางาน
อธิบดีกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. นิมติ ร มรกต
คณะทางาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔. พล.ต.หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญั ญา
คณะทางาน
กรมแพทย์ทหารบก
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภานุวฒ
ั น์ เลิศสิทธิชยั
คณะทางาน
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. รองศาสตราจารย์ โสภิต ธรรมอารี
คณะทางานและเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก สุธี พานิชกุล
คณะบรรณาธิการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
๘. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรรณแข มไหสวริยะ
คณะบรรณาธิการ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์
คณะบรรณาธิการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ๑๑
รายนามคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาวิจยั ในคนของแพทยสภา
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐
๑. นายแพทย์เอนก
อารีพรรค
๒. นายแพทย์วชิ ยั
โชควิวฒ
ั น
๓. นายแพทย์จอมจักร
จันทรสกุล
๔. แพทย์หญิงสมบูรณ์ เกียรตินนั ทน์
๕. นายแพทย์บรรหาร
กออนันตกูล
๖. นายแพทย์พนิ ิจ
กุลละวณิชย์
๗. แพทย์หญิงสุมาลี
นิมมานนิตย์
๘. แพทย์หญิงธาดา
สืบหลินวงศ์
๙. นายแพทย์ปิยทัศน์
ทัศนาวิวฒ
ั น์
๑๐. นายแพทย์หเทิญ
ถิ่นธารา
๑๑. นายแพทย์ปกรณ์
ศิริยง
๑๒. นายแพทย์โยธี
ทองเป็ นใหญ่
๑๓. นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์ เลิศสิทธิชยั
๑๔. นายแพทย์สุวฒ
ั น์
เลิศสุขประเสริฐ
๑๕. ดร. นิมติ
มรกต
ั
๑๖. แพทย์หญิงอาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญญา
๑๗. เภสัชกรหญิงโสภิต ธรรมอารี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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