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บทนำ�
1.1 ความเป็นมา
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จำ�เป็นสำ�หรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์สำ�หรับรักษาหรือป้องกันโรค หรือกลยุทธ์
ในการป้องกันโรค ลดอัตราการป่วย/ตาย และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
หากพิจารณาพัฒนาการของการวิจัยจะเห็นได้ว่า มีการกำ�หนดกฎข้อบังคับที่
เข้มงวดมากขึน้ ตามลำ�ดับในการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ สร้างความมัน่ ใจ
ในเรือ่ งความปลอดภัยของผูเ้ ข้ารับการวิจยั และเพือ่ ให้ได้ผลการศึกษาวิจยั ทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือ กลไกเหล่านี้ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้เข้ารับการวิจัย
นักวิจยั ตลอดจนสถาบันทีด่ �ำ เนินงานการวิจยั
ประเทศไทยได้มีการทำ�การวิจัยทางคลินิกมาหลายทศวรรษ เพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์และด้านสุขภาพทั้งในระดับโลก
และระดับท้องถิน่ และยังได้มสี ว่ นร่วมในการศึกษาวิจยั เชิงทดลองทางคลินกิ ระดับ
นานาชาติเพือ่ ผลิตและขึน้ ทะเบียนยาและวัคซีนใหม่ๆ แม้วา่ จะมีแนวทางปฏิบตั ิ
สากลเกีย่ วกับการทำ�การวิจยั ทางคลินกิ ซึง่ นำ�มาใช้กนั อยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะแนวทาง
จากทีป่ ระชุมตกลงร่วมกันระดับนานาชาติวา่ ด้วยข้อกำ�หนดพืน้ ฐานทางเทคนิค
เพือ่ การขึน้ ทะเบียนเภสัชภัณฑ์เพือ่ ใช้ในมนุษย์ (International Conference
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use – ICH) ชือ่ ว่าแนวทางปฏิบตั กิ ารวิจยั ทาง
คลินกิ ทีด่ ี (Guideline for Good Clinical Practice – ICH GCP) แต่ขณะนี้
ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติแห่งชาติ ดังนั้น นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติ
การวิจยั ในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ.2558 (National Policy and Guidelines for Human
นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
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Research 2015) เล่มนีจ้ งึ ได้รบั การพัฒนาขึน้ มาโดยสำ�นักงานมาตรฐานการวิจยั
ในคน (Office for Human Subject Research Standards – OHSRS) ซึง่ อยู่
ภายใต้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (National Research Council
of Thailand – NRCT หรือ วช.) วัตถุประสงค์หลักของนโยบายแห่งชาติและ
แนวทางปฏิบตั นิ ค้ี อื เพือ่ ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี อง
ผูเ้ ข้ารับการวิจยั รวมถึงการธำ�รงความแม่นตรง เชือ่ ถือได้ และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของการวิจยั ทีด่ �ำ เนินการในประเทศ
ในการกำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำ�หรับการวิจัยในมนุษย์
ดังกล่าว คณะทำ�งานทีแ่ ต่งตัง้ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ได้ท�ำ การพิจารณาทบทวนและอ้างอิงจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นทีย่ อมรับ
กันในระดับนานาชาติจากหลายแหล่ง ตัวอย่างเช่น ICH – GCP องค์การอนามัยโลก
(WHO) และสถาบั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (NIH)
มาประกอบการร่างคูม่ อื เล่มนี้ ร่างต้นฉบับดังกล่าวได้ถกู นำ�เสนอให้กบั ประชาคม
ทีท่ �ำ วิจยั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายแห่ง ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้จากการ
ปรึกษาหารือดังกล่าวได้ผนวกเข้ามาในแนวทางปฏิบตั ใิ นร่างสุดท้ายก่อนทีจ่ ะนำ�
เสนอให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ประกาศใช้ แนวทางปฏิบตั นิ ้ี
จะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการศึกษา
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ อนึง่ งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลไทยจะต้อง
ดำ�เนินการภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางปฏิบตั ฉิ บับนี้

1.2 บัญชีค�ำ ย่อ
AIDS
CAB
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Acquired Immune Deficiency Syndrome
โรคเอดส์หรือกลุม่ อาการภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม
Community Advisory Board
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
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CAPA
CIC
CIOMS
CMC
COI
CRF
CRO
DHHS
DNA
EC
EMA
FDA
GCP

Corrective Action and Preventive Action Plan
แผนการดำ�เนินการแก้ไขและดำ�เนินการป้องกัน
Conflicts of Interest Committee
คณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน
Council for International Organizations of Medical Sciences
สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
Chemistry Manufacturing Control
การควบคุมการผลิตทางเคมี
Conflicts of Interest
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือผลประโยชน์ขดั กัน
Case Report Form
แบบรายงานข้อมูลการวิจยั
Contract Research Organisation
องค์กรทีร่ บั ทำ�วิจยั ตามสัญญา
US Department of Health and Human Services
กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา
Deoxyribonucleic acid
กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลีอกิ
Ethics Committee
คณะกรรมการจริยธรรม
European Medicines Agency
องค์การยาสหภาพยุโรป
Food and Drug Administration
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Good Clinical Practice
การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี
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GMP
HIV
HM
IB
ICH

ICTRP
IDMC
IP
IEC
IRB
LAR
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Good Manufacturing Practices
การปฏิบตั กิ ารผลิตทีด่ ี
Human Immunodeficiency Virus
เชือ้ ไวรัสทีท่ �ำ ให้ภมู คิ มุ้ กันบกพร่อง
Herbal Medicine
ยาสมุนไพร
Investigator’s Brochure
เอกสารคูม่ อื ผูว้ จิ ยั
International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use
แนวทางที่ประชุมตกลงร่วมกันระดับนานาชาติว่าด้วยข้อกำ�หนด
พืน้ ฐานทางเทคนิคเพือ่ การขึน้ ทะเบียนเภสัชภัณฑ์เพือ่ ใช้ในมนุษย์
International Clinical Trials Registry Platform
ระบบการขึน้ ทะเบียนการวิจยั ทางคลินกิ ระหว่างประเทศ
Independent Data Monitoring Committee
คณะกรรมการกำ�กับดูแลข้อมูลอิสระ
Investigational Product
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
Independent Ethics Committee
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ
Institutional Review Board
คณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ประจำ�สถาบัน
Legally Authorised Representative
ผูแ้ ทนตามกฎหมายหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
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NIH

US National Institutes of Health
สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
NRCT National Research Council of Thailand
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
OHRP US Office for Human Research Protections
สำ�นักงานปกป้องการวิจยั ในมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
OHSRS Office for Human Subject Research Standards
สำ�นักงานมาตรฐานการวิจยั ในคน
OPRR US Office for Protection from Research Risks
สำ�นักงานป้องกันความเสีย่ งจากการวิจยั ของสหรัฐอเมริกา
ORI
US Office of Research Integrity
สำ�นักงานกำ�กับดูแลความถูกต้องสมบูรณ์และเชือ่ ถือได้ของการวิจยั
ของสหรัฐอเมริกา
PI
Principal Investigator
ผูว้ จิ ยั หลัก
QA
Quality Assurance
การประกันคุณภาพ
QMS
Quality Management System
ระบบการจัดการคุณภาพ
RAC
Recombinant DNA Advisory Committee
คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านพันธุกรรม
REC
Research Ethics Committee
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
RNA
Ribonucleic acid
กรดไรโบนิวคลีอกิ
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RTG
SC
SCOC
SOP
TCTR
TM
WHO
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Royal Thai Government
รัฐบาลไทย
Stem Cell
เซลล์ตน้ กำ�เนิด
Stem Cell Oversight Committee
คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิด
Standard Operating Procedures
วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน
Thai Clinical Trials Registry
การลงทะเบียนการวิจยั ทางคลินกิ ของไทย
Traditional Medicine
การแพทย์แผนโบราณ
World Health Organization
องค์การอนามัยโลก
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ประเภทของการวิจยั และรูปแบบของการศึกษา
2.1 แนวคิดพืน้ ฐาน
คุ ณ ค่ า ของการวิ จั ย อยู่ ท่ี ค วามถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
ผลการศึกษา หนึ่งในเหตุผลเชิงจริยธรรมของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ คือ
การสร้างคุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมในด้ า นการพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความรู้ค วามเข้ า ใจด้ า น
วิทยาศาสตร์ และการเสริมสร้างสุขภาวะในมนุษย์ดว้ ยการมีการดูแลสุขภาพทีด่ ขี น้ึ
หากการศึกษาวิจยั มีสว่ นขาดตกบกพร่องในเชิงกระบวนการดำ�เนินการทีส่ ง่ ผลให้
ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือน้อยลงหรือไม่มีเลย จะถือได้ว่าเป็นการดำ�เนิน
การวิจยั ทีข่ าดจริยธรรมด้วยการเอาผูค้ นมาเสีย่ ง หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวก
สบายจากการเข้าร่วมการศึกษาวิจยั การวิจยั ทีข่ าดความถูกต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ถอื ว่าเป็นการดำ�เนินการทีผ่ ดิ หลักจริยธรรม ด้วยเป็นการก่อให้
เกิดความเสีย่ งโดยไม่กอ่ ประโยชน์ทอ่ี าจมีตอ่ ผูเ้ ข้ารับการวิจยั ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั และ
ผู้ให้การสนับสนุนการวิจัย จะต้องมั่นใจว่าโครงร่างวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ที่นำ�เสนอนั้นสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นที่ยอมรับทั่วกัน
และอิงความรูท้ ป่ี รากฎในเอกสารข้อมูลวิชาการทีเ่ พียงพอ
จุดมุ่งหมายของบทนี้ คือ การนำ�เสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคการทำ�วิจยั บางอย่างซึง่ นักวิจยั ใช้ด�ำ เนินการ
และข้อพิจารณาทางจริยธรรมบางประการทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบและเทคนิคใน
การดำ�เนินการศึกษาวิจยั เหล่านี้
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2.2 ระเบียบวิธวี จิ ยั บางประเภทของการศึกษาในมนุษย์
คำ�ว่า “วิจยั ” หมายถึง กิจกรรมการดำ�เนินการทีอ่ อกแบบมาเพือ่ สร้าง
หรือสนับสนุนให้เกิดองค์ความรูท้ ส่ี ามารถนำ�ไปใช้ได้ในวงกว้าง
การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Research) หรือที่เรียกกัน
ง่ายๆ ว่าการวิจยั ทางการแพทย์ (Medical Research) ซึง่ อาจจะเป็นการวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน (Basic Research) การวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Applied Research) หรือการวิจยั ทีแ่ ปลผลไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง (Translational
Research) โดยที่ก ารวิ จัย ดั ง กล่ า วนี้เ ป็ น การสร้ า งหรื อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
พัฒนาการขององค์ความรูใ้ นสาขาทางการแพทย์
นอกจากนี้ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจสภาวะของปัญหาสุขภาพให้ดยี ง่ิ ขึน้ การวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research) ซึง่ เป็นศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับสังคม
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ในสังคม ก็อาจจะถูกนำ�มาประยุกต์ใช้กบั
การศึกษาเรือ่ งสุขภาพในมนุษย์ดว้ ย
2.2.1 การวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
การศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ อาจจำ�แนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
คือ การศึกษาวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Studies) และการศึกษาวิจยั
เชิงสังเกต (Observational Studies)
1) การศึกษาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาที่เงื่อนไขต่างๆ ในการศึกษา
อยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยตรงของผูด้ �ำ เนินการวิจยั ในขณะทีก่ ารศึกษาเชิงสังเกต
เป็นการศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Study) ซึง่ ไม่มกี ารกำ�หนด
ปัจจัยที่จะแทรกแซง (Intervention) หรือปัจจัยที่ต้องการจะศึกษาทดลอง
กล่าวคือ เป็นการศึกษาทีป่ ล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในลักษณะหนึ่งที่สนใจจะศึกษา อาจจะสัมพันธ์กับลักษณะอื่นๆ
การศึกษาเชิงสังเกตนีอ้ าจจะเรียกได้งา่ ยๆ ว่า “เป็นการศึกษาแบบไม่ใช่การศึกษา
เชิงทดลอง (Non-experimental Study)”
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โดยทั่วไปแล้ว ในการศึกษาเชิงทดลองผู้เข้ารับการวิจัยจะได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับปัจจัยที่จะศึกษา (ได้แก่ Regimen หรือ Intervention)
ตามแผนการที่กำ�หนดไว้ โดยที่ผลลัพธ์ท่ีวัดจากการได้รับปัจจัยที่จะศึกษา
ในกลุม่ ทดลอง (Experimental Group) นีจ้ ะถูกนำ�มาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์
ทีว่ ดั ได้ในกลุม่ เปรียบเทียบหรือกลุม่ ควบคุม (Comparison/Control Group)
ซึ่งไม่ได้รับปัจจัยศึกษานั้น นั่นคือกลุ่มเปรียบเทียบจะประกอบด้วยผู้เข้ารับ
การวิจัยที่จะนำ�มาเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ท่ีได้รับปัจจัยที่ต้องการจะศึกษา
เพือ่ ทีจ่ ะลดอคติ (Bias) และตัวแปรกวน (Confounding Variables) ทีอ่ าจส่งผล
ต่อผลลัพธ์ของการวิจัย ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ควรจะ
มีลักษณะพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมดเหมือนๆ กัน ยกเว้นแต่การได้รับหรือไม่ได้รับ
ปัจจัยที่ต้องการศึกษาเปรียบเทียบ การลดอคติดังกล่าวนิยมที่จะทำ�โดยการ
สุ่มจำ�แนกบุคคลเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมให้ได้รับหรือไม่ได้รับปัจจัย
ที่จะศึกษานั้นด้วยเทคนิคการสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็น (By Chance)
กล่าวคือ ผูเ้ ข้ารับการวิจยั มีโอกาสทีอ่ าจจะถูกเลือกเข้ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ก็ได้แล้ว
แต่ผลการสุ่มเลือกจะออกมาอย่างไร กระบวนการนี้เรียกว่าเป็นการสุ่มเลือก
เข้ากลุม่ อย่างปราศจากอคติ (Randomisation หรือ Random Allocation)
การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ (Clinical Trial) ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงทดลอง
หากผูว้ จิ ยั ไม่อาจควบคุมได้อย่างเต็มทีใ่ นการดำ�เนินการศึกษาเชิงทดลอง
ไม่วา่ จะเป็นการสุม่ จำ�แนกเข้ากลุม่ และ/หรือ การกำ�หนดลำ�ดับเวลาของการ
ได้รบั หรือไม่ได้รบั ปัจจัยทีจ่ ะศึกษา เราจะเรียกว่าเป็นการศึกษาแบบกึง่ ทดลอง
(Quasi-experimental Study) นอกจากนีย้ งั อาจมีรปู แบบของการศึกษาทีม่ ี
การสุ่มจำ�แนกเข้ากลุ่มอีกหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการศึกษาแบบ
สุ่มเลือกประกอบกับการจำ�แนกบางลักษณะจำ�เพาะประจำ�กลุ่มร่วมด้วย
(Randomised Block Design) รูปแบบการสุ่มเข้ากลุ่มเชิงซ้อนหลายระดับ
ปัจจัย (Factorial Design) รูปแบบการศึกษาทีม่ กี ารวัดผลลัพธ์กอ่ นและหลังการ
นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ได้รบั หรือไม่ได้รบั ปัจจัยศึกษา (Before-After Design) รูปแบบการศึกษาแบบ
ไขว้สลับกลุม่ (Cross-over Design) เป็นต้น ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั คำ�ถามวิจยั
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระเมินค่าผลลัพธ์ (Observers) และ/หรือ ผูเ้ ข้ารับการวิจยั เอง
ไม่ทราบว่าใครอยู่ในกลุ่มใด จะเรียกว่า การศึกษานั้นเป็นการศึกษาแบบ
ปกปิดกลุ่ม (Blinding หรือ Masking) จุดมุ่งหมายหลักของการปกปิดกลุ่ม
ก็เพื่อลดอคติในการประเมินค่าผลลัพธ์ของการวิจัย กระบวนการปกปิดกลุ่ม
นี้อาจจะเป็นการปกปิดแบบทางเดียว (Single-blinded) คือ ผู้ประเมินค่า
ผลลัพธ์หรือตัวผู้เข้ารับการวิจัยไม่ทราบกลุ่มหรือเป็นการปกปิดแบบสองทาง
(Double-blinded) คือ ทัง้ ผูป้ ระเมินค่าผลลัพธ์และผูเ้ ข้ารับการวิจยั ไม่ทราบ
กลุ่มหรืออาจเป็นการปกปิดแบบสามทาง (Triple-blinded) คือ นอกจาก
สองกลุม่ ไม่ทราบแล้ว ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลก็ยงั ปกปิดกลุม่ ด้วย
2) การศึ ก ษาเชิ ง สั ง เกต อาจเป็ น การศึ ก ษาแบบย้ อ นไปในอดี ต
(Retrospective) ด้วยการสืบค้นจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้แล้ว (เช่น สูติบัตร/
มรณบัตร เวชระเบียน ข้อมูลการศึกษา หรือการจ้างงาน ฯลฯ)
การศึ ก ษาเชิ ง สั ง เกตยั ง อาจเป็ น การศึ ก ษาแบบเดิ น ไปข้ า งหน้ า
(Prospective) ด้วยการเฝ้าติดตามการเกิดเหตุการณ์ผลลัพธ์ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ภายหลั ง จากการจำ � แนกประเภทของกลุ่ม ที่ผู้วิจัย สนใจจะศึ ก ษาติ ด ตาม
โดยทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ได้เป็นผูเ้ ข้าไปจัดการให้ได้รบั หรือไม่ได้รบั ปัจจัยศึกษาใดๆ ผูว้ จิ ยั
เพียงแต่เก็บรวบรวมข้อมูลตามเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เท่านัน้
ตัวอย่างรูปแบบของการศึกษาเชิงสังเกตทีพ่ บโดยทัว่ ไป ได้แก่
การศึกษาแบบโคฮอร์ต (Cohort study) เป็นการศึกษาที่มีกลุ่มย่อย
ของประชากร ซึง่ สามารถระบุได้วา่ เป็นกลุม่ แบบใดในปัจจุบนั หรือเป็นมาตัง้ แต่
อดีต หรือ จะเป็นกลุม่ แบบใดในอนาคต โดยทีเ่ ป็นกลุม่ ทีอ่ าจจะสัมผัสหรือไม่
สัมผัส หรือสัมผัสในระดับต่างๆ กัน กับปัจจัยเสีย่ งเดียวหรือหลายปัจจัยเสีย่ ง
ทีผ่ วู้ จิ ยั มีสมมติฐานว่าน่าจะเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดโรคหรือผลลัพธ์อน่ื ๆ
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ในอนาคต (เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบโคฮอร์ตทีเ่ ดินไปข้างหน้า–Prospective
Cohort Study หรือ Concurrent Prospective Study) การศึกษาแบบ
โคฮอร์ตแบบนีม้ กั จะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานานและใช้ประชากรศึกษากลุม่ ใหญ่
แต่ ยัง มี ก ารศึ ก ษาแบบโคฮอร์ ต อี ก แบบหนึ่ง ที่อ าจเริ่ม จากอดี ต (เรี ย กว่ า
เป็น Retrospective Cohort Study หรือ Non-concurrent Prospective
Study หรือ Historical Cohort Study) ซึง่ เป็นการศึกษาจากข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
เกี่ยวกับสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ ที่สนใจและเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต
ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องมาสู่การเกิดสภาวการณ์ผลลัพธ์ในปัจจุบันหรือในอนาคต
ในกลุม่ ประชากรทีต่ อ้ งการศึกษา
การศึกษาแบบเคส-คอนโทรล (Case-Control Study) เป็นการศึกษา
ทางระบาดวิทยาของกลุ่มบุคคลที่มีโรคที่สนใจ (หรือตัวแปรผลลัพธ์อ่ืนๆ)
มาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เหมาะสม (บางที่เรียกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
- Comparison หรือกลุม่ อ้างอิง - Reference) ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ บุคคล
ที่ปราศจากโรคที่สนใจจะศึกษา โดยจะเปรียบเทียบประวัติในอดีตระหว่าง
สองกลุม่ ดังกล่าวว่าเคยสัมผัสหรือเผชิญกับปัจจัยเสีย่ งทีส่ งสัยว่าจะแตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ผูท้ เ่ี ป็น “โรค” (Case) กับกลุม่ ผูท้ ไ่ี ม่เป็นโรคหรือกลุม่ “ควบคุม”
(Control)
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Study หรือ Prevalence
Study) เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรค (หรือลักษณะอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ) กับตัวแปรอื่นๆ ที่สนใจซึ่งอาจจะปรากฏอยู่ในกลุ่ม
ประชากรศึกษาภายในช่วงเวลาเฉพาะทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจจะศึกษา
แม้ว่าการสุ่มเลือกเข้ากลุ่มอย่างไม่มีอคติจะเป็นวิธีการที่นิยมใช้กัน
ในการดำ�เนินการวิจยั เชิงทดลองทางคลินกิ แต่ในการศึกษาทีไ่ ม่ใช่การทดลอง
เช่น การศึกษาแบบโคฮอร์ต หรือ แบบเคส-คอนโทรล เพือ่ ประเมินผลลัพธ์ของ
การใช้ยาหรืออุปกรณ์อน่ื ใด ก็มกั ถือได้วา่ เป็นทีย่ อมรับได้ทง้ั ในด้านวิทยาศาสตร์
และจริยธรรม
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การสุม่ แบบยกกลุม่ (Cluster Sampling) เป็นวิธกี ารสุ่มเลือกบุคคล
จากประชากรทีจ่ ะทำ�การศึกษา โดยเลือกทีร่ ะดับกลุม่ คนเป็นรายกลุม่ มากกว่า
จะเป็นรายบุคคล โดยปกติแล้วกระบวนการสุ่มเลือกยกกลุ่มต่างๆ (Cluster)
ยังคงอิงหลักเกณฑ์การสุม่ เลือกแบบไม่มอี คติ (Random Sampling)
2.2.2 การวิ จัย ทางสั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ ใ นเรื่อ ง
เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
คำ�ถามวิจัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพอาจมีเรื่องปัจจัยทางสังคม
เข้ามาเกีย่ วข้อง และยังอาจเป็นเรือ่ งของการจัดการหรือการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของบุคคล ดังนั้นสังคมศาสตร์ จึงอาจจะเข้ามามีบทบาทในการตอบประเด็น
คำ�ถามวิจัยที่หลากหลาย ประเด็นที่ต่างไปจากการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ก็คือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการวิจัยในทางสังคมศาสตร์น้ีอาจจะไม่ใช่
ทางร่างกาย (Physiological Impact) หากแต่เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยควรจะ
คำ�นึงถึงอันตรายหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการวิจัยในทางจิตใจ
(Psychological Impact) หรือทางสังคม (Social Harm) หรือความไม่สะดวก
สบาย (Inconvenience) การศึกษาประเภทนีใ้ นทีส่ ดุ แล้วอาจเป็นประโยชน์
ต่อผู้คนมากมาย แม้ว่าจะมีประโยชน์โดยตรงน้อยมากต่อตัวผู้เข้ารับการวิจัย
อย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ผี ้เู ข้ารับการวิจัยได้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่า
ทีส่ ามารถใช้ชว่ ยเหลือชีวติ ผูค้ นจำ�นวนมากได้
รูปแบบของงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ อาจจะเป็นแบบทีเ่ ป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ก็ได้
ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นคำ�ถามวิจยั การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในงานทางด้านสังคมศาสตร์
อาจจะเป็นการดำ�เนินการแบบมีโครงสร้างกรอบแนวคิดและจัดลำ�ดับคำ�ถาม
ชัดเจน (Structured) กึง่ มีโครงสร้างกรอบแนวคิด (Semi-structured) หรือ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะเรือ่ ง (In-depth) ก็ได้
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1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยการใช้เทคนิคทางสถิติ คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่เป็นตัวเลข หรือเทคนิคการคำ�นวณ แนวทางการวิจัยหลายแนวใช้รูปแบบ
การวิจยั ทีค่ ล้ายคลึงกับวิธกี ารวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ทไ่ี ด้กล่าวมาแล้ว
การสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า งคำ � ถามชั ด เจน (บางครั้ ง เรี ย กว่ า
การสัมภาษณ์แบบมีมาตรฐาน – Standardised Interview หรือการศึกษา
สำ�รวจโดยผูว้ จิ ยั เป็นผูล้ งมือดำ�เนินการ – Researcher Administered Survey)
เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในการศึกษาเชิงสำ�รวจ จุดมุง่ หมายของการดำ�เนินการคือ
การทำ�ให้แน่ใจว่าการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเกิดขึ้นไปตามลำ�ดับคำ�ถามในแนว
เดียวกัน ในขณะที่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างชัดเจนนี้มีชุดของคำ�ถามที่
กำ�หนดไว้อย่างรัดกุมและไม่ยอมให้มีการแตกแถวออกไป การสัมภาษณ์แบบ
กึง่ มีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จะเปิดกว้างกว่าโดยยอมให้มี
ประเด็นความคิดใหม่ๆ แทรกซ้อนขึ้นมาในขณะดำ�เนินการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น
ผลมาจากสิ่งที่ผ้ถู ูกสัมภาษณ์พูดถึงขึ้นมากลางคัน โดยปกติแล้วผู้ดำ�เนินการ
สัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้างนีม้ กั จะมีกรอบของประเด็นหลัก
ทีต่ อ้ งการจะศึกษาอยูใ่ นใจ
2) การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะมุง่ เน้นความเข้าใจ
เชิงลึกในเรือ่ งพฤติกรรมของมนุษย์ และหาเหตุผลทีก่ �ำ กับหรือก่อให้เกิดพฤติกรรม
ดังกล่าวด้วยการศึกษาหาคำ�ตอบเชิง “ทำ�ไม” และ “อย่างไร” จึงเกิดตัดสินใจ
หรือมีเหตุการณ์น้ันๆ เกิดขึ้น มากกว่าจะตอบแค่ว่า เกิด “อะไร” “ที่ใด”
และ “เมือ่ ไร” เท่านัน้ การศึกษาแบบนีจ้ งึ มักใช้กลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็กกว่าและ
จำ�เพาะเจาะจงกลุม่ มากกว่าจะเป็นการศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่  วิธกี าร
ทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปในงานวิจยั เชิงคุณภาพอาจสรุปได้ยอ่ ๆ ดังนี้
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีโครงสร้างทีน่ อ้ ยกว่า
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างชัดเจนหรือแบบกึง่ มีโครงสร้าง ประเด็นทีศ่ กึ ษา
อาจจะจำ�เพาะเจาะจงเฉพาะหนึง่ หรือสองประเด็นหลักๆ แต่จะลงในรายละเอียด
มากกว่า
การประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ซึ่งผู้คนที่มาเข้าร่วมกลุ่ม
จะถูกถามเกีย่ วกับความคิดนึก ความเห็น ความเชือ่ และเจตคติเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
การบริการ แนวคิด การโฆษณา หรือรูปแบบของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็นการเฉพาะ
ข้อคำ�ถามในกลุม่ ทีม่ าเข้าร่วมประชุมจะเป็นแบบทีท่ �ำ ให้ผเู้ ข้าร่วมต่างมีเสรีในการ
พูดคุยกับคนอืน่ ๆ ในกลุม่ ในการศึกษาแบบนีอ้ าจเกิดความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลทีเ่ ป็น
ความลั บ ส่ ว นบุ ค คลอาจถู ก เปิ ด เผยโดยตั ว ผู้ เข้ า ร่ ว มกลุ่ ม เองในระหว่ า ง
การพูดคุยกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ควรแจ้งเตือนให้ผเู้ ข้าร่วมกลุม่ พูดคุยทราบว่า อัตลักษณ์
ของตัวบุคคลในกลุม่ และข้อมูลทีแ่ ลกเปลีย่ นกันนัน้ จะถือว่าเป็นข้อมูลทีป่ กปิด
เป็นความลับ
การสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม (Participant Observation) เป็นรูปแบบ
ของการเก็ บ ข้ อ มู ล ที่มีจุด มุ่ง หมายในการสร้ า งความคุ้น เคยแบบสนิ ท ใจ
กับกลุม่ ผูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สนใจจะศึกษา โดยทีต่ วั ผูว้ จิ ยั เองเข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างจริงจัง
(Intensive Involvement) กับบุคคลเหล่านัน้ ภายในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นวัฒนธรรม
เฉพาะของกลุม่ โดยปกติแล้วจะเป็นการเข้าร่วมทีใ่ ช้ระยะเวลานานพอควร
การสังเกตการณ์อย่างไม่มสี ว่ นร่วม (Non-participant Observation)
เป็นเทคนิคที่ผ้วู ิจัยเฝ้าสังเกตการณ์ผ้ทู ่เี ป็นประชากรเป้าหมาย โดยที่พวกเขา
รูต้ วั ว่าถูกเฝ้าสังเกตติดตามอยู่ แต่ผวู้ จิ ยั ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมโดยตรงในสภาวการณ์
จำ�เพาะเจาะจงทีต่ อ้ งการศึกษา
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3

บทบาทและความรับผิดชอบของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องในการวิจยั
3.1 สถาบัน (Institute)
3.1.1 คำ�จำ�กัดความ
สถาบัน หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรทีเ่ ป็นของรัฐหรือเอกชน (รวมทัง้
ศูนย์หรือหน่วยให้บริการดูแลทางการแพทย์หรือทางสุขภาพ) ทีซ่ ง่ึ มีการดำ�เนิน
การวิจยั ในมนุษย์
สถาบันมีบทบาทหลักในการให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้งานวิจัย
มีความถูกต้องสมบูรณ์ เชือ่ ถือได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ และผูร้ บั การวิจยั ได้รบั
การปกป้องคุม้ ครอง
3.1.2 ความรับผิดชอบหลัก
1) สถาบันควรกำ�หนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard
Policies) และดำ�เนินการเพือ่ บรรลุผลตามนโยบายนัน้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการ
จัดการคุณภาพ (Quality Management System) โดยมีจดุ มุง่ หมายดังนี้
(ก) เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้
การวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
(ข) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำ�เนินการวิจัยนั้น ปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านจริยธรรมมาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(ICH GCP) และกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
2) สถาบันต้องจัดให้มคี ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพือ่ ดูแลเรือ่ งสิทธิ
ความปลอดภั ย ความเป็ น อยู่ ท่ี ดี และข้ อ มู ล ความลั บ หรื อ ส่ ว นตั ว ของ
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ผูร้ บั การวิจยั รวมทัง้ ต้องสร้างความมัน่ ใจว่า กระบวนการพิจารณา และการกำ�กับ
ดูแลโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากผู้สนับสนุน
การวิจยั ผูว้ จิ ยั และสถาบันเอง
3) สถาบันควรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรของสถาบันซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�วิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
บุคลากรเหล่านัน้ มีความรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบตั ติ าม
บทบาทหน้าทีข่ องตนเองในการวิจยั
4) สถาบันควรมีกระบวนการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานวิจัยภายใน
สถาบัน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีวธิ กี ารจัดการทีเ่ หมาะสม
ในกรณีทม่ี กี ารไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานหรือกฎข้อบังคับ
5) สถาบันควรสร้างความมั่นใจได้ว่า มีระบบการจ่ายค่าชดเชยที่มี
ประสิทธิภาพ ในกรณีเกิดการบาดเจ็บอันเนือ่ งมาจากการเข้าร่วมโครงการวิจยั
6) สถาบันควรจัดให้มกี ระบวนการบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในงานวิจยั ทีเ่ หมาะสม
7) สถาบันควรสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาวิจยั
ในมนุษย์ ซึง่ สถาบันเป็นผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน หรือริเริม่ โดยผูว้ จิ ยั ของสถาบันเอง

3.2 ผูว้ จิ ยั
3.2.1 คำ�จำ�กัดความ
ผู้วิจัย คือ บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินกิจกรรมและ
กระบวนการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�วิจยั ในมนุษย์ ณ สถานทีท่ �ำ การวิจยั
(อาจเรียก สถานทีศ่ กึ ษา ทดลอง หรือค้นคว้าการวิจยั )
ผูว้ จิ ยั มีบทบาทหลักทีส่ �ำ คัญในการปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย สุขภาวะ
และข้อมูลความลับหรือส่วนตัวของผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั รวมทัง้ คุณภาพ และ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลวิจยั
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ผูว้ จิ ยั อาจมอบหมายภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบใดๆ ก็ได้ให้แก่ผทู้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามภาระความรับผิดยังคงเป็นของผูว้ จิ ยั
หากการวิจยั ทำ�ร่วมกันเป็นทีม อาจเรียกผูว้ จิ ยั ซึง่ รับผิดชอบเป็นหัวหน้า
หรือผูน้ �ำ ทีมว่า ผูว้ จิ ยั หลัก และอาจเรียกสมาชิกทีมวิจยั ฃึง่ ได้รบั มอบหมายภาระ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ �ำ คัญมาก และ/หรือต้องตัดสินใจเรือ่ งสำ�คัญในงานวิจยั ว่า
ผูว้ จิ ยั ร่วม
3.2.2 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบโดยรวม
1) ผู้วิจัยควรดำ�เนินการวิจัยโดยปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) วิธีดำ�เนิน
การมาตรฐาน และกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หากเกิด
เหตุการณ์การไม่ปฏิบตั ติ าม ผูว้ จิ ยั ต้องรับรองว่าได้มกี ารดำ�เนินการแก้ไข และ
ป้องกันการเกิดซํ้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบันทึกเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็น
เอกสารตรวจสอบได้
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัติ
2) ผูว้ จิ ยั ต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรฐานสากล
ของการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี (ICH GCP) วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน และ
กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
3) ผูว้ จิ ยั ต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับโครงร่างการวิจยั รวมทัง้ ยาหรือผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ทศ่ี กึ ษาวิจยั และ/หรือสิง่ แทรกแซง (Intervention) กระบวนการ
และวิธดี �ำ เนินการวิจยั และการรายงานความปลอดภัย (ถ้ามี)
4) ผู้วิจัยต้องมั่นใจได้ว่า (ก) สมาชิกทีมวิจัยมีความตระหนักรู้ใน
มาตรฐานทางจริยธรรมมาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
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(ICH GCP) วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน และกฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิจยั และ (ข) สมาชิกทีมวิจยั แต่ละคนมีคณ
ุ สมบัติ และความรูเ้ หมาะสม
ตามภาระหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายในการวิจยั
ความรั บ ผิ ด ชอบที่เ กี่ย วกั บ การชั่ง นํ้า หนั ก เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ความเสีย่ งอันตราย และประโยชน์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้ จากการวิจยั
5) ก่อนตัดสินใจทำ�การวิจัย ผู้วิจัยต้องประเมินความเสี่ยงอันตราย
และประโยชน์ท่อี าจจะเกิดขึ้นกับผู้รับการวิจัยอย่างถูกต้องเที่ยงตรง โดยการ
ทบทวนโครงร่างการวิจยั เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับยาหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ศึกษาวิจัย และ/หรือสิ่งแทรกแซง (Intervention) อย่างถี่ถ้วน ผู้วิจัย
ต้องยืนยันได้ว่า (ก) ประโยชน์ท่ผี ้รู ับการวิจัยอาจได้รับมีมากกว่าความเสี่ยง
อันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และ (ข) มีมาตรการป้องกัน และ/หรือลดความเสีย่ ง
อันตรายทีเ่ หมาะสมระบุไว้ในโครงร่างการวิจยั
6) ระหว่างดำ�เนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ต้องตระหนักรูข้ อ้ มูลใหม่ใดๆ ก็ตาม
ซึง่ เกีย่ วข้องกับ การประเมินความเสีย่ งอันตราย และประโยชน์ทอ่ี าจจะเกิดขึน้
กับผูร้ บั การวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง และต้องรายงานข้อมูลใหม่นน้ั ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมรับทราบ
7) ผูว้ จิ ยั ต้องดำ�เนินการตามมาตรการป้องกัน และ/หรือลดความเสีย่ ง
อันตรายของผูร้ บั การวิจยั ซึง่ หมายรวมถึงการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการบอกกล่าวเพือ่ ขอความยินยอม
เข้ารับการวิจยั
8) ผูว้ จิ ยั ต้องยืน่ เอกสารข้อมูลสำ�หรับผูร้ บั การวิจยั และแบบฟอร์มแสดง
ความยินยอมเข้ารับการวิจยั ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและอนุมตั ิ
9) ผูว้ จิ ยั ต้องยืนยันว่า เอกสารเหล่านีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ าก คณะกรรมการ
จริยธรรม ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการคัดเลือกผูร้ บั การวิจยั
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10) ผูว้ จิ ยั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ต้องได้รบั การลงนามยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยั จากผูร้ บั การวิจยั ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการวิธกี ารศึกษาวิจยั ใดๆ
11) ผูว้ จิ ยั หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายต้อง (ก) ให้ขอ้ มูลการวิจยั ครอบคลุม
ครบถ้ ว นตามเอกสารข้ อ มู ล วิ จัย ที่เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรอย่ า งชั ด เจนและ
เข้าใจได้ แก่ผทู้ ม่ี ศี กั ยภาพเข้ารับการวิจยั (ข) ประเมินผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพเข้ารับการวิจยั ว่า
เข้าใจข้อมูลการวิจัยที่ได้บอกกล่าวหรือไม่ และมีความเข้าใจผิดว่าการวิจัยคือ
การรักษาตามปกติ (Therapeutic misconception) (ค) ให้เวลาแก่ผ้ทู ่มี ี
ศักยภาพเข้ารับการวิจัยอย่างเพียงพอที่จะซักถาม และตัดสินใจว่าจะเข้ารับ
การวิจยั หรือไม่ และ (ง) ตอบคำ�ถามของผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพเข้ารับการวิจยั ทุกคำ�ถาม
จนเข้าใจ
12) ผู้วิจัยหรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายต้องตระหนักรู้ข้อกำ�หนดเฉพาะของ
กระบวนการขอความยินยอมกรณีท่ี ผู้เข้ารับการวิจัยเป็นผู้เปราะบาง และ
ผู้เยาว์ และกรณีท่ผี ้เู ข้ารับการวิจัยไม่สามารถให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรได้
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินการวิจยั ตามโครงร่างวิจยั
13) ผู้วิจัย ต้ อ งยื่น โครงร่ า งการวิ จัย และเอกสารอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ ง
ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและรับรอง/เห็นชอบ/อนุมตั ิ
14) ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า โครงร่างการวิจัยได้รับการรับรอง/เห็นชอบ/
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะดำ�เนินการ
คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการวิจยั
15) ผูว้ จิ ยั ต้องมัน่ ใจว่า การดำ�เนินการวิจยั ในมนุษย์เป็นไปตามโครงร่าง
การวิ จั ย ฉบั บ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รอง/เห็ น ชอบ/อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรม
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16) หากเกิดเหตุการณ์การไม่ปฎิบัติตามโครงร่างการวิจัย ผู้วิจัยต้อง
รับรองว่า ได้มีการดำ�เนินการแก้ไข และป้องกันการเกิดซํ้าอย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการบันทึกเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็นเอกสาร และได้รายงานเหตุการณ์
นีไ้ ปยัง ผูส้ นับสนุนการวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรม
ความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับคุณภาพและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
17) ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า ข้อมูลที่บันทึกในแบบรายงานข้อมูลการวิจัย
เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อ่านออก สมบูรณ์ครบถ้วน บันทึกในช่วงเวลาที่เกิดหรือ
ได้รบั ข้อมูลมาจากแหล่งกำ�เนิด และสามารถระบุเจ้าของ ผูบ้ นั ทึก และเวลาที่
บันทึกข้อมูล
18) ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า ข้อมูลที่บันทึกในแบบรายงานข้อมูลการวิจัย
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากและตรงกับข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยูใ่ นเอกสารต้นฉบับ และข้อมูล
ในเอกสารต้นฉบับควรมีครบถ้วนพอที่จะใช้ประเมิน การเข้าร่วมการวิจัยของ
ผูเ้ ข้ารับการวิจยั และการดำ�เนินการวิจยั เอกสารต้นฉบับต้องถูกจัดเก็บรักษาไว้
และพร้อมทีจ่ ะให้เข้าถึงเพือ่ ตรวจสอบ
19) ผู้วิจัยต้องอนุญาต และสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ และ
การรับประกันคุณภาพการวิจยั
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับ และความเป็น
ส่วนตัวของผูเ้ ข้ารับการวิจยั
20) ผูว้ จิ ยั ต้องดำ�เนินมาตรการทีจ่ ะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่
อ่อนไหวของผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และควรมัน่ ใจได้วา่ สมาชิกทีมงานวิจยั ตระหนักรู้
ในมาตรการดังกล่าวนี้
21) ผู้วิจัยต้องมั่นใจว่า ผู้เข้ารับการวิจัยได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับ
มาตรการที่ใช้ปกป้องข้อมูลและบันทึกข้อมูลส่วนตัว และมีผ้ใู ดบ้างที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบันทึกข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว และจะเข้าถึงได้ภายใต้สภาวการณ์
ใดบ้าง
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3.3 คณะกรรมการจริยธรรม

3.3.1 นิยาม
คณะกรรมการจริยธรรม หรือ คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำ�
สถาบัน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ หรือ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั หมายถึง กลุม่ บุคคลทีท่ �ำ งานเป็นอิสระ ประกอบด้วยบุคลากร
ทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ และบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บคุ ลากรทางวิทยาศาสตร์
มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่า สิทธิ ความปลอดภัย การรักษา
ความลับและความเป็นอยู่ท่ดี ีของผู้รับการวิจัยได้รับการคุ้มครอง และให้การ
รับประกันแก่สาธารณชนว่าผูร้ บั การวิจยั ได้รบั การคุม้ ครองจริง
3.3.2 ข้อกำ�หนด
1) สถานภาพทางกฎหมาย องค์ประกอบ หน้าที่ การปฏิบัติ และ
ข้อกำ�หนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจริยธรรม ควรทำ�ให้
คณะกรรมการจริยธรรมสามารถทำ�งานได้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับ
ของประเทศการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี และแนวทางสากล
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมต้องประกอบด้วยบุคคล
หลากหลายความเชีย่ วชาญสาขาต่างๆ มีทง้ั เพศหญิงและเพศชายตามกฎหมาย
และข้อบังคับของประเทศ การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี และแนวทางสากล
3) คณะกรรมการจริยธรรมควรมีจ�ำ นวนกรรมการเพียงพอทีจ่ ะอภิปราย
โครงร่างการวิจัยได้อย่างครอบคลุมประเด็นอย่างครบถ้วน จึงแนะนำ�ให้
คณะกรรมการจริยธรรมควรประกอบด้วย
(ก) มีจ�ำ นวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน การประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 5 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม
(มาตรฐาน WHO 2011)
(ข) กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นตัวแทนประชาชนทีไ่ ม่ใช่บคุ ลากร
ทางด้านวิทยาศาสตร์
(ค) กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นอิสระ ทีไ่ ม่สงั กัดสถาบันหรือ
สถานทีท่ �ำ วิจยั
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4) จัดทำ�รายชือ่ คณะกรรมการจริยธรรมพร้อมคุณวุฒแิ ละบันทึกการ
เข้ารับการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจนการฝึกอบรมหลักการ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี จัดเก็บรักษาและทำ�ให้เป็นข้อมูลปัจจุบนั
3.3.3 ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรม คือสร้างความมั่นใจว่า
สิทธิ ความปลอดภัย การรักษาความลับและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องผูร้ บั การวิจยั
ได้รับการคุ้มครอง และให้การรับประกันแก่สาธารณชนว่าผู้รับการวิจัยได้รับ
การคุม้ ครองจริง โดยทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวน และให้การรับรอง/ความเห็นชอบ/
อนุมัติ หรือไม่ให้การรับรอง/ไม่ให้ความเห็นชอบ/ไม่อนุมัติโครงร่างการวิจัย
ความเหมาะสมของผู้วิจัย สถานที่และสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการทำ�วิจัย
มีเพียงพอ ตลอดจนวิธแี ละวัสดุอปุ กรณ์รวมทัง้ เอกสารทีจ่ ะใช้ขอความยินยอมและ
เอกสารให้ความยินยอมโดยบอกกล่าวจากผูร้ บั การวิจยั มีความเหมาะสม
สถานภาพทางกฎหมาย องค์ประกอบ หน้าที่ การปฏิบตั ิ และข้อกำ�หนด
ของกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการจริยธรรม ควรทำ�ให้คณะกรรมการ
จริยธรรมสามารถทำ�งานได้สอดคล้องกับการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี
1) คณะกรรมการจริยธรรม ควรปกป้อง คุม้ ครองสิทธิ ความปลอดภัย
การรักษาความลับและความเป็นอยู่ท่ดี ีของผู้รับการวิจัยทุกคน ควรให้ความ
สำ�คัญเป็นพิเศษสำ�หรับการวิจยั ซึง่ เกีย่ วข้องกับผูร้ บั การวิจยั ทีเ่ ปราะบาง
2) คณะกรรมการจริยธรรม ควรพิจารณาทบทวนประเมินและเก็บ
รักษาความลับของโครงร่างการวิจยั เชิงทดลองทางคลินกิ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ หมดทีย่ น่ื ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตลอดจนคุณวุฒ/ิ คุณสมบัตขิ องผูว้ จิ ยั
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี
และแนวทางสากล ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม (2-4 สัปดาห์) และบันทึกผล
การพิจารณาเป็นลายลักษณ์อกั ษร ลงวันที่
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(ก) ให้การอนุมตั /ิ ให้ความเห็นชอบ
(ข) ปรับปรุงแก้ไขก่อนให้การอนุมตั /ิ ให้ความเห็นชอบ
(ค) มีความเห็นทางปฏิเสธ/เลือ่ นการพิจารณา (ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ยืน่ ให้พจิ ารณาใหม่)
(ง) ไม่ให้การอนุมตั /ิ ไม่ให้ความเห็นชอบ
(จ) ถอนการรับรอง/ถอนการให้ความเห็นชอบก่อนครบกำ�หนด
หรือพักการรับรอง/พักการให้ความเห็นชอบโครงการทีไ่ ด้ให้การรับรอง/ให้ความ
เห็นชอบไปแล้ว
เมือ่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับโครงร่างการวิจยั   ควรปรึกษากับคณะกรรมการ
จริยธรรม
3) คณะกรรมการจริยธรรม ควรพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจยั ที่
กำ�ลังดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสมตามระดับความเสีย่ ง
ต่อผูร้ บั การวิจยั ทัง้ นีอ้ ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
4) กรณีทน่ี �ำ เข้าผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ทีย่ งั ไม่ขน้ึ ทะเบียนในประเทศไทย
เข้ามาเพื่อทำ�วิจัยในประเทศ มีข้อกำ�หนดว่าโครงร่างการวิจัยนั้นต้องยื่นให้
คณะกรรมการจริยธรรม ทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ให้การยอมรับเท่านัน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาให้การอนุมตั /ิ ให้ความเห็นชอบ
3.3.4 หน้าที่ การปฏิบตั ิ วิธดี �ำ เนินการ และบันทึก
1) คณะกรรมการจริยธรรม ต้องปฏิบัติห น้ า ที่ต ามวิ ธีดำ� เนิ นการ
มาตรฐานทีเ่ ขียนไว้ ต้องเก็บบันทึกกิจกรรมและรายงานการประชุม และต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี
และแนวทางสากล
2) คณะกรรมการจริยธรรมต้องเก็บบันทึกต่างๆ (ได้แก่ วิธดี �ำ เนินการที่
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร บัญชีรายชือ่ คณะกรรมการจริยธรรม อาชีพ สังกัด
เอกสารที่ย่ืนให้พิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และหนังสือ
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การติดต่อ ฯลฯ) ไว้เป็นเวลา 3 ปีหลังจากการวิจยั เสร็จสิน้ และเก็บไว้ให้พร้อม
ทีจ่ ะถูกเรียกตรวจสอบจากหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมาย
3) ควรให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการจริยธรรมจะแจ้งแก่ผู้วิจัย/
สถาบัน เป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ทนั ที (เหมาะสมทีส่ ดุ ภายใน 1 สัปดาห์) เกีย่ วกับ
(ก) การลงมติเกีย่ วกับการศึกษาวิจยั /การให้ความเห็น
(ข) เหตุผลของการลงมติ/การให้ความเห็น
(ค) วิธกี ารให้อทุ ธรณ์ผลการลงมติ/การให้ความเห็น
4) คณะกรรมการจริยธรรมต้องให้ขอ้ มูลวิธดี �ำ เนินการ และบัญชีรายชือ่
คณะกรรมการจริยธรรม แก่ผวู้ จิ ยั ผูส้ นับสนุนการวิจยั หรือหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจ
หน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมาย
5) คณะกรรมการจริยธรรม ควรมีระบบหรือวิธีดำ�เนินการที่ดีในการ
ประสานงานการพิจารณาทบทวนโครงการวิจยั ทีด่ �ำ เนินการในสถาบันหลายแห่ง
(พหุสถาบัน) เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการทำ�วิจัยระดับนานาชาติ
ด้านสุขภาพ

3.4 ผูส้ นับสนุนการวิจยั

3.4.1 คำ�จำ�กัดความ
ผูส้ นับสนุนการวิจยั หมายถึง บุคคล บริษทั สถาบันหรือองค์การ ซึง่ มี
ความรับผิดชอบในเรื่องของการริเริ่ม จัดการ และ/หรือให้เงินทุนเพื่อทำ�การ
ศึกษาวิจยั
ผูว้ จิ ยั ทีส่ นับสนุนการวิจยั เอง (Sponsor-Investigator) คือ บุคคลซึง่ ทัง้
ริเริม่ และดำ�เนินการวิจยั เอง อาจดำ�เนินการโดยลำ�พังหรือร่วมกับผูอ้ น่ื และเป็น
ผู้ท่มี ีบทบาทกำ�กับการโดยตรงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่จี ะทำ�การศึกษาทดลอง
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการกำ�หนดให้ได้รบั และการจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ หรือการใช้
ผลิตภัณฑ์ของผูเ้ ข้ารับการวิจยั ภาระผูกพันของผูว้ จิ ยั ประเภทนีเ้ ป็นการรวมกัน
ทัง้ บทบาทของผูท้ ส่ี นับสนุนการวิจยั และบทบาทของตัวผูว้ จิ ยั เอง
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3.4.2 ความรับผิดชอบหลัก
การเลือกผูว้ จิ ยั และสถาบันวิจยั
1) ผู้สนับสนุนการวิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกตัวผู้วิจัย/
คณะผู้วิจัย สถาบัน/พหุสถาบัน ที่มีคุณสมบัติเคยผ่านการฝึกอบรมหรือ
มีประสบการณ์ พร้อมทัง้ มีทรัพยากรทีม่ ากเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการวิจยั
2) ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องได้รบั ข้อตกลงจากผูว้ จิ ยั /สถาบัน ว่าจะ
ดำ�เนินการวิจยั ตามหลักการของการปฎิบตั ทิ างคลินกิ ทีด่ ี สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ตามระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และจะดำ�เนินการตามโครงร่างวิจยั ทีต่ กลงกัน
ไว้กบั ผูส้ นับสนุนการวิจยั ซึง่ ผ่านการอนุมตั /ิ ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว ทัง้ ฝ่ายผูส้ นับสนุนการวิจยั และผูว้ จิ ยั /สถาบันควรลงนามรับรอง
โครงร่างวิจยั หรือเอกสารอืน่ ๆ เพือ่ ยืนยันในข้อตกลงดังกล่าว
3) สำ�หรับกรณีทเ่ี ป็นการศึกษาทดลองพหุสถาบัน ผูส้ นับสนุนโครงการ
วิจยั ควรจะทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ แบบรายงานข้อมูลการวิจยั ถูกออกแบบเพือ่ จัดเก็บ
ข้อมูลที่ต้องการในทุกศูนย์ท่ีร่วมดำ�เนินการวิจัย สำ�หรับทีมผู้วิจัยที่ต้องการ
จะเก็บข้อมูลอื่นเพิ่มเติมต่างหากออกไปจากที่จัดเก็บร่วมกันในโครงร่างวิจัย
ควรจะต้องมีแบบรายงานข้อมูลการวิจยั ฉบับเสริมทีจ่ ะเก็บข้อมูลเพิม่ เติมนัน้ และ
ออกแบบเพือ่ การเก็บข้อมูลเหล่านัน้ โดยเฉพาะ
ผูว้ จิ ยั ทุกคนจะต้องได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ปฏิบตั ติ ามโครงร่างวิจยั และการ
ดำ�เนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางต่างๆทีก่ �ำ หนดไว้ในการประเมินผล
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการตลอดจนการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
บนแบบรายงานข้อมูลการวิจยั
การมอบเอกสาร วัสดุ ปัจจัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
ก่ อ นจะบรรลุข้อตกลงใดกับตัวผู้วิจัย/สถาบั นที่จะดำ � เนิ นการวิ จัย
ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องส่งโครงร่างการวิจยั และเอกสารคูม่ อื ผูว้ จิ ยั ฉบับทีเ่ ป็น
ปัจจุบนั ทีส่ ดุ ให้แก่ตวั ผูว้ จิ ยั /สถาบัน และควรจะให้เวลากับผูว้ จิ ยั /สถาบันมากพอ
ทีจ่ ะใช้ในการพิจารณาโครงร่างและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ง่ ให้
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1) การมอบเอกสารข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั
ในการวางแผนการวิจยั ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องมีความมัน่ ใจว่ามีขอ้ มูล
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Efficacy) ของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัย
จากการศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก และ/หรือที่เป็นการศึกษาทดลอง
ทางคลินกิ อย่างเพียงพอ เพือ่ เป็นข้อมูลรองรับว่าจะนำ�ผลิตภัณฑ์มาใช้ในมนุษย์
โดยใช้วธิ กี ารให้แบบใด ทีร่ ะดับเท่าใด ให้นานเท่าใด และเหมาะสมกับประชากร
ทีจ่ ะนำ�มาร่วมศึกษาหรือไม่ ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องทำ�ให้เอกสารคูม่ อื ผูว้ จิ ยั
เป็นปัจจุบนั เมือ่ มีขอ้ มูลใหม่ทม่ี นี ยั สำ�คัญเกิดขึน้
2) การผลิต บรรจุภัณฑ์ ปิดฉลาก กำ�หนดรหัสของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้
ในการวิจยั
ผูส้ นับสนุนการวิจยั ต้องทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ซึง่ หมาย
รวมถึง ผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์ท่จี ะเป็นตัวเปรียบเทียบ (Active Comparator)
และสารเลียนแบบทีไ่ ม่มสี ารออกฤทธิเ์ พือ่ การเปรียบเทียบ (Placebo) (ถ้ามี)
ได้ผา่ นการวิเคราะห์จ�ำ แนกลักษณะทีเ่ หมาะสมตามขัน้ ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผ่านการผลิตตามมาตรฐานการผลิตที่ดี อีกทั้งผ่านการลงรหัส ปิดฉลาก
ตามขัน้ ตอนของกระบวนการปกปิดทีถ่ กู ต้อง (ในกรณีของการศึกษาแบบปกปิด)
นอกจากนีก้ ารปิดฉลากผลิตภัณฑ์ควรจะต้องตรงตามข้อกำ�หนดในกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั จะต้องผ่านการบรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี กป้อง
การปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งหรือ
จัดเก็บรักษา (เช่น การป้องกันจากแสง) อีกทัง้ ยังต้องควบคุมเรือ่ งของระยะเวลา
การจัดเก็บ กระบวนการหรือสารที่ใช้ผสมผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ใี ช้สำ�หรับ
ให้ผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องแจ้งให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง (ได้แก่
ผู้กำ�กับดูแลการวิจัย ผู้วิจัย เภสัชกร ผู้จัดการการจัดเก็บ ฯลฯ) เกี่ยวกับ
ทุกปัจจัยข้างต้น
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ในการศึกษาทดลองแบบปกปิด ระบบการกำ�หนดรหัสของผลิตภัณฑ์
ทีใ่ ช้ในการวิจยั จะต้องมีกลไกทีส่ ามารถเปิดรหัสของผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว
ในกรณีท่มี ีความจำ�เป็นเร่งด่วนทางการแพทย์ แต่ไม่อนุญาตให้มีการเปิดรหัส
โดยไม่สามารถตรวจสอบได้
หากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรผสมของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัยหรือ
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นคูเ่ ปรียบเทียบในระหว่างการดำ�เนินการวิจยั ทางคลินกิ จะต้อง
มีการประเมินผลจากการศึกษาเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับตัวผลิตภัณฑ์ในสูตรผสมใหม่น้ี
(เช่น ความเสถียร อัตราการละลายและปล่อยตัวยา ชีวประสิทธิผล ฯลฯ)
ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวนัน้ มีผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic Profile) ของผลิตภัณฑ์ท่ที ำ�การ
ศึกษาอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีสูตรผสมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
การดำ�เนินการวิจยั ทางคลินกิ
ผู้สนับสนุนการวิจัยจะต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัยหลังจาก
ได้รับเอกสารที่จำ�เป็นสำ�หรับการวิจัยทั้งหมดแล้ว (เช่น คำ�อนุมัติ/ความเห็น
ชอบของกรรมการจริยธรรม และผูท้ ม่ี หี น้าทีก่ �ำ กับดูแลด้านระเบียบกฎหมาย)
พร้อมคำ�แนะนำ�ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรในเรือ่ งการบริหารจัดการและการจัดเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั กระบวนการต่างๆ ทีร่ ะบุดงั กล่าวควรจะครอบคลุม
เอกสารที่เหมาะสมในการรับ การบริหารจัดการ การจัดเก็บรักษา การจ่าย
ผลิตภัณฑ์ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทผ่ ี เ้ ู ข้าร่วมโครงการไม่ได้ใช้และการคืนผลิตภัณฑ์
ที่คงเหลือไม่ได้ใช้แก่ผ้สู นับสนุนการวิจัย(หรือกระบวนการที่เป็นทางเลือกคือ
การทำ�ลายทิ้ง หากได้รับการยินยอมจากผู้สนับสนุนการวิจัย และสอดคล้อง
กับข้อกำ�หนดในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง)
ผู้สนับสนุนการวิจัย จะต้องจัดเก็บและรักษาบันทึกเอกสารทั้งหมดที่
เกีย่ วข้องกับการส่งออก/นำ�เข้า การรับส่ง การกระจายจ่ายแจก การส่งคืน และ
การทำ�ลายผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้องทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่
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ผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ในการวิจัยมีความเสถียรอยู่ตลอดเวลาของการศึกษาวิจัยและ
มีปริมาณมากพอทีจ่ ะใช้ในการตรวจสอบ
ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ (หากมีความจำ�เป็นทีต่ อ้ ง
ดำ�เนินการดังกล่าว) อีกทัง้ ยังต้องจัดเก็บบันทึกผลการวิเคราะห์ และคุณสมบัติ
เฉพาะของชุดตัวอย่างผลิตภัณฑ์เอาไว้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ช่วงอายุของความเสถียร
ของผลิตภัณฑ์ ชุดตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ควรจะถูกจัดเก็บเอาไว้จนกระทัง่ มีผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาวิจยั เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือขึน้ อยูก่ บั ข้อกำ�หนด
ในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้ยดึ หลักการเลือกช่วงระยะเวลาทีน่ านกว่าเป็น
สำ�คัญ
3) การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผเู้ ข้ารับการวิจยั และผูว้ จิ ยั
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินในโครงการจะต้องถูกบันทึกไว้ใน
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุนการวิจัย กับผู้วิจัย/สถาบัน หากมีการให้
ค่าชดเชยแก่ผเู้ ข้ารับการวิจยั วิธดี �ำ เนินการและรูปแบบของการจ่ายค่าชดเชย
ดังกล่าวควรจะต้องสอดคล้องกับขัอกำ�หนดในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง อนึง่ หาก
มีกำ�หนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องจ่ายค่าประกัน
หรือจะต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทน (ครอบคลุมทัง้ ประเด็นการเงินและกฎหมาย)
ให้แก่ ผูว้ จิ ยั /สถาบัน หากเกิดการฟ้องร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจยั เว้นเสียแต่วา่
จะเป็นการฟ้องร้องอันเนื่องมาจากการทำ�เวชปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้อง หรือความ
ประมาทเลินเล่อ ของตัวผูว้ จิ ยั /สถาบันเอง นอกจากนีผ้ สู้ นับสนุนการวิจยั จะต้อง
มีนโยบายและวิธีการที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องค่าใช้จ่ายสำ�หรับการดูแลรักษาผู้เข้ารับการวิจัย ในกรณีท่เี กิดบาดเจ็บ
อันเนือ่ งมาจากการเข้าร่วมโครงการ
เอกสารและการสือ่ สาร
1) ผูส้ นับสนุนการวิจยั มีความรับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารสัญญา
ข้อตกลงทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในโครงการ และจัดเก็บ
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เอกสารที่จำ�เป็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สนับสนุนการวิจัยตามที่กำ�หนดไว้ใน
กฎระเบียบของประเทศที่ผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษานั้นได้รับการอนุมัติ และ/หรือ
ประเทศทีผ่ สู้ นับสนุนการวิจยั ตัง้ ใจจะขอรับการอนุมตั ิ หรืออย่างน้อย 2 ปีตอ่ เนือ่ ง
หลังจากการยุตอิ ย่างเป็นทางการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะศึกษาวิจยั นัน้
ผูส้ นับสนุนการวิจยั ควรจะแจ้งผูว้ จิ ยั /สถาบันอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ถึงความจำ�เป็นที่จะต้องเก็บบันทึกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรแจ้งแก่
ผูว้ จิ ยั /สถาบันอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเมือ่ ไม่จ�ำ เป็นต้องจัดเก็บบันทึกเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาวิจยั นัน้ อีกต่อไปแล้ว
2) ก่อนเริ่มโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิก ผู้สนับสนุนการวิจัยต้อง
ยื่นเสนอคำ�ขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้พจิ ารณายอมรับ และ/หรืออนุญาตในกระบวนการชีแ้ จง/
ยื่นแสดงควรมีการลงวันที่กำ�กับ และมีข้อมูลครบถ้วนมากพอเพื่อที่จะได้
ระบุในโครงร่างการวิจยั
3) ผูส้ นับสนุนการวิจยั ต้องได้รบั บันทึกเอกสาร/ข้อมูลต่อไปนีจ้ ากผูว้ จิ ยั /
สถาบัน
(ก) ชือ่ และทีอ่ ยูข่ องผูว้ จิ ยั /กรรมการจริยธรรมของสถาบัน
(ข) บันทึกข้อความจากกรรมการจริยธรรมว่ากรรมการชุดนีม้ กี าร
จัดตัง้ และดำ�เนินการตามมาตรฐาน ICH GCP และสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(ค) คำ�อนุมัติ/ความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ สำ�เนาเอกสารทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนโครงร่างการวิจยั
เอกสารให้ความยินยอมเข้ารับการวิจยั โดยบอกกล่าวและเอกสารอืน่ ใดทีม่ อบให้
แก่ผเู้ ข้ารับการวิจยั เอกสารและกระบวนการเชิญชวนผูเ้ ข้ารับการวิจยั เอกสาร
การจ่ายค่าชดเชยและค่าตอบแทนที่ให้แก่ผ้เู ข้ารับการวิจัย และเอกสารอื่นใด
ทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมร้องขอ
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ผู้สนับสนุนการวิจัยต้องได้รับบันทึกเอกสารต่างๆ จากผู้วิจัย/สถาบัน
ที่มีการลงวันที่ ที่คณะกรรมการจริยธรรมให้คำ�อนุมัติหรือมีความเห็นชอบกับ
การต่ออายุโครงการ หรือ ขอให้เพิกถอนหรือระงับคำ�อนุมัติ/ความเห็นชอบ
ต่อโครงการทีไ่ ด้อนุมตั ไิ ปแล้ว
หากกรรมการจริยธรรมอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอขอ
ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆในโครงการ เช่น การขอปรับแก้ไขของโครงร่างการวิจยั
แบบเอกสารขอความยินยอมโดยบอกกล่าว หรือเอกสารอื่นใดที่มอบให้แก่
ผู้เข้ารับการวิจัยและ/หรือวิธีดำ�เนินการอื่นใดในโครงการ ผู้สนับสนุนการวิจัย
ควรได้รับจากผู้วิจัย/สถาบัน เป็นสำ�เนาของการปรับแก้ต่างๆ เหล่านั้น และ
วันที่ท่กี รรมการจริยธรรมอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบกับประเด็นการปรับแก้
เหล่านัน้
4) ผู้สนับสนุนการวิจัยควรจะทำ �ให้ม่ันใจได้ว่ามีการระบุท่ีชัดเจน
ในโครงร่างการวิจยั หรือเอกสารข้อตกลงอืน่ ใดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรว่าผูว้ จิ ยั /
สถาบัน จะเปิดโอกาสให้มกี ารเข้าถึงข้อมูล/เอกสารต้นฉบับโดยตรง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
สามารถดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการในด้านการกำ�กับดูแล การตรวจสอบ
การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรม และการตรวจตราตาม
กฎระเบียบ
5) ผูส้ นับสนุนการวิจยั ต้องควรตรวจยืนยันว่าผูเ้ ข้ารับการวิจยั แต่ละคน
ให้ค�ำ ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรอนุญาตให้เข้าถึงเอกสารต้นฉบับทางการแพทย์
ของตัวผู้เข้ารับการวิจัยได้โดยตรงเพื่อให้สามารถดำ�เนินสำ�หรับการกำ�กับ
ดูแล การตรวจสอบ การติดตามของกรรมการจริยธรรม และการตรวจตรา
ตามกฎระเบียบ
6) ผูส้ นับสนุนการวิจยั ควรจะทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ รายงานผลการศึกษาวิจยั
(ไม่วา่ โครงการศึกษาวิจยั นัน้ จะเสร็จสิน้ สมบูรณ์หรือถูกยุตกิ อ่ นกำ�หนดการเดิม)
ได้ถกู จัดทำ�และนำ�เสนอต่อหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีฝ่ า่ ยต่างๆ ตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการวิจัยควรจะต้องทำ�ให้ม่นั ใจด้วยว่า
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รายงานผลการศึกษาวิจยั ในการขอขึน้ ทะเบียนเพือ่ วางตลาดตรงตามมาตรฐาน
ของหลักการ ICH GCP ทั้งในด้านโครงสร้างของรายงานและเนื้อหาที่อยู่ใน
รายงานผลการศึกษา
คุณภาพและความถูกต้องสมบูรณ์เชือ่ ถือได้ของข้อมูล
ผูส้ นับสนุนการวิจยั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อไปนี้
1) ดำ�เนินการและควบคุมรักษาคุณภาพของการวิจัย ทำ�ให้ม่นั ใจว่า
การศึกษาได้ดำ�เนินการตามขัน้ ตอน และข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวม/รายงานในการ
วิจยั นัน้ ตรงตามทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างวิจยั สอดคล้องกับหลักการ ICH GCP และ
ข้อกำ�หนดในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2) แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม (เช่น นักชีวสถิติ นักเภสัชวิทยา
คลินกิ และแพทย์ ฯลฯ) ร่วมอยูใ่ นทุกขัน้ ตอนของการทำ�งานวิจยั ตามทีเ่ หมาะสม
ตัง้ แต่การออกแบบโครงร่างการวิจยั และแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการจัดเตรียมรายงานสรุปผลการวิจยั ระหว่างวิจยั (Interim Report)
และตอนสิน้ สุดการวิจยั ผูส้ นับสนุนการวิจยั ควรจะจัดให้มคี ณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลข้อมูลอิสระ เพือ่ ประเมินความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ทางคลินกิ รวมทัง้
ข้อมูลด้านความปลอดภัย และพิจารณาประสิทธิภาพของการเกิดผลลัพธ์หลัก
ของการวิจยั ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ระหว่างการดำ�เนินการวิจยั ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อผูส้ นับสนุนการวิจยั ว่าควรจะดำ�เนินการวิจยั ต่อไป หรือควร
มีการปรับแก้สว่ นใด หรือควรยุตกิ ารวิจยั โดยไม่ตอ้ งรอให้เสร็จสิน้ ตามแผนการเดิม
คณะกรรมการกำ�กับดูแลข้อมูลอิสระ ควรจะมีกระบวนการทำ�งานที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรและมีบนั ทึกการประชุมทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้
3) จัดเก็บรายชื่อของบุคคลที่มีสิทธิในการแก้ไขค่าข้อมูล มีกระบวน
การจัดเก็บข้อมูลและสำ�รองของข้อมูลทีเ่ หมาะสม หากเป็นการศึกษาแบบปกปิด
กลุม่ จะต้องมีการดูแลการปกปิดกลุม่ ทีผ่ เู้ ข้ารับการวิจยั ถูกสุม่ อยูใ่ นระหว่างดำ�เนิน
การวิจยั (เช่น ยังคงปกปิดในขัน้ ตอนการกรอกข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล)
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หากจะมีการโอนถ่ายความเป็นเจ้าของของข้อมูลใดๆ ควรจะต้องรายงานต่อ             
ผูท้ ม่ี อี �ำ นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ตามข้อกำ�หนดในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4) กำ�กับดูแลในเรือ่ งต่อไปนี้ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
(ก) การศึกษามีการดำ�เนินการและการบันทึกในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างเหมาะสม และตรวจสอบยืนยันได้วา่ ข้อมูลทีต่ อ้ งการจัดเก็บตามโครงร่าง
วิจยั มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องบนแบบบันทึกข้อมูล และตรงกับค่าข้อมูล
ทีป่ รากฏอยูบ่ นเอกสารต้นฉบับ
(ข) หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับยาหรือลักษณะการรักษาใดๆ
จะต้องมีการบันทึกอย่างชัดเจนสำ�หรับผูเ้ ข้ารับการวิจยั แต่ละคน
(ค) หากมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ การได้ยาหรือการรักษาร่วมอืน่ ๆ
หรือการเจ็บป่วยทีเ่ กิดร่วมในขณะดำ�เนินการศึกษาวิจยั จะต้องมีการรายงานบน
แบบบันทึกข้อมูลตามทีร่ ะบุไว้ในโครงร่างการวิจยั
(ง) หากมีการขอถอนตัวหรือสูญหายออกไปจากการศึกษาวิจยั ของ
ผูท้ เ่ี ข้ารับการวิจยั จะต้องมีการรายงานและอธิบายให้ชดั เจนบนแบบบันทึกข้อมูล
ผู้ท่ีทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการวิจัย ควรทำ�ตามวิธีดำ�เนินการมาตรฐาน
ผูส้ นับสนุนการวิจยั เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร และตามขัน้ ตอนการกำ�กับดูแล
โครงการนัน้ ๆ โดยเฉพาะ ผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการวิจยั ควรจะนำ�ส่งรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้สนับสนุนการวิจัยหลังจากที่ได้ทำ�การตรวจสอบ
ทีแ่ ต่ละศูนย์วจิ ยั หรือ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารติดต่อสือ่ สารในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโครงการวิจยั
5) การตรวจสอบการวิจยั (Audit)
ผู้สนับสนุนการวิจัยควรแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็น
อิสระจากโครงการวิจยั หรือระบบทีใ่ ช้ด�ำ เนินการวิจยั เพือ่ มาทำ�การตรวจสอบ
การวิจยั ทีส่ อดคล้องกับวิธกี ารทีผ่ สู้ นับสนุนการวิจยั เขียนไว้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรว่าจะต้องมีการตรวจสอบการวิจยั เรือ่ งใดบ้าง จะดำ�เนินการตรวจสอบ
การวิจยั อย่างไร บ่อยแค่ไหน รูปแบบและเนือ้ หาของรายงานผลการตรวจสอบ
การวิจัย ควรจะเป็นแบบใด ผลการสังเกตการณ์และข้อค้นพบใดๆ ของผู้ท่ี
ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบการวิจยั ควรจะมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
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หากมีการดำ�เนินการทีผ่ ดิ พลาดคลาดเคลือ่ นไม่ตรงตามโครงร่างการวิจยั
วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน หลักการ ICH GCP และ/หรือข้อกำ�หนดในกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ จะโดยผูว้ จิ ยั /สถาบัน หรือบุคคลใดในทีมงานของผูส้ นับสนุน
การวิจยั ควรจะต้องมีการดำ�เนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมอย่างรวดเร็วโดยผูส้ นับสนุน
การวิจยั เพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการอย่างถูกต้อง หากฝ่ายผูท้ ท่ี �ำ หน้าทีก่ �ำ กับดูแล
และ/หรือ ตรวจสอบยืนยัน ระบุว่ามีการดำ�เนินการที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ร้ายแรงและ/หรือเกิดขึน้ ซา้ํ ซากในส่วนของตัวผูว้ จิ ยั /สถาบัน ผูส้ นับสนุนการวิจยั
ควรจะยุตกิ ารมีสว่ นร่วมของผูว้ จิ ยั /สถาบันนัน้ ๆ หากการเข้าร่วมโครงการของ
ผูว้ จิ ยั /สถาบันใดถูกยกเลิกไป เพราะดำ�เนินการผิดพลาดคลาดเคลือ่ น ผูส้ นับสนุน
การวิจยั ควรจะแจ้งอย่างเป็นทางการต่อผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
การประเมินผลด้านความปลอดภัย
1) ผูส้ นับสนุนการวิจยั มีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องประเมินความปลอดภัย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง ผูส้ นับสนุนการวิจยั ต้องแจ้ง
อย่างรวดเร็วต่อทุกฝ่ายทั้งที่เป็นผู้วิจัย/สถาบัน และผู้ท่ีมีอำ�นาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ในกรณีใดๆ ก็ตามทีอ่ าจมีผลต่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ผลกระทบต่อการดำ�เนินการของโครงการ หรือ ประเด็นที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยน
คำ�อนุมตั หิ รือความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรม
2) ในการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ผูส้ นับสนุนการวิจยั จะต้อง
บันทึกทุกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท้งั หมดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำ�เนินการวิจัย
หากเป็นกรณีของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบร้ายแรงและคาดไม่ถึง
จะต้องมีการรายงานแบบเร่งด่วนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้วิจัย/สถาบัน
คณะกรรมการจริยธรรม และผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย ผูส้ นับสนุนการวิจยั
จะต้องยื่นเสนอต่อผู้มีอำ�นาจตามกฎหมายในประเด็นความปลอดภัยทั้งหมด
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นระยะๆ ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามข้อกำ�หนดในกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
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การยุตกิ ารวิจยั ก่อนกำ�หนดหรือการระงับชัว่ คราว
หากการวิจัยถูก ยุติก่อนกำ�หนดหรือถูก ระงั บชั่วคราว ผู้ส นั บสนุ น
การวิจยั ควรจะต้องแจ้งผูว้ จิ ยั /สถาบัน และผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายทันที
ว่าโครงการถูกยุตหิ รือระงับชัว่ คราว พร้อมทัง้ เหตุผลของการยุตหิ รือระงับชัว่ คราว
นั้น ๆ นอกจากนี้ผู้ส นั บ สนุ น การวิ จัย หรื อ ผู้วิจัย /สถาบั น จะต้ อ งแจ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมอย่างเป็นทางการในเรือ่ งการยุตหิ รือระงับชัว่ คราวดังกล่าว
พร้อมเหตุผลประกอบ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกำ�หนดในกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูส้ นับสนุนการวิจยั อาจจะมอบบทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�เนินการวิจยั บางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่องค์กรทีร่ บั ทำ�วิจยั ตามสัญญาแต่
ความรับผิดชอบทัง้ หมดในเรือ่ งของคุณภาพและความถูกต้องสมบูรณ์เชือ่ ถือได้
ของข้อมูลในการวิจยั ยังคงเป็นของผูส้ นับสนุนการวิจยั เสมอ ประเด็นต่างๆ ทีไ่ ด้
กล่าวอ้างถึงเกีย่ วกับผูส้ นับสนุนการวิจยั ในคูม่ อื เล่มนี้ สามารถใช้ได้กบั หน่วยงาน
องค์กรทีร่ บั ทำ�วิจยั ตามสัญญา ตามกรอบงานทีอ่ งค์กรทีร่ บั ทำ�วิจยั ตามสัญญารับ
บทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจแทนตัวผูส้ นับสนุนการวิจยั

3.5 หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมายด้านการวิจยั
ในมนุษย์
3.5.1 คำ�จำ�กัดความ
หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมาย หมายถึง องค์การที่
กำ�กับดูแล ซึง่ ได้รบั อำ�นาจจากรัฐ ในกรณีนค้ี อื สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา มีบทบาทหน้าทีใ่ นการทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ การศึกษาเชิงทดลองทางคลินกิ
ได้มกี ารดำ�เนินการโดยคุม้ ครองสิทธิ ความปลอดภัย ศักดิศ์ รีและความเป็นอยู่
ทีด่ ขี องผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ตลอดจนข้อมูลทีจ่ ดั เก็บรวบรวมมามีความเชือ่ ถือได้
และเป็นจริง
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3.5.2 แนวทางปฏิบตั ทิ ว่ั ไป
1) หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่กำ�กับดูแลตามกฎหมาย มีความรับ
ผิดชอบทีจ่ ะทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ประโยชน์ตอ่ ตัวผูเ้ ข้ารับการวิจยั ต้องมาก่อนประโยชน์
อืน่ ใด
2) เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดความล่าช้าของการเริม่ ต้นการวิจยั เชิงทดลอง
ทางคลินิก หน่วยงานนี้ควรมีการบริการและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มีความยืดหยุน่ โดยยังยึดหลักการปกป้องความปลอดภัยของอาสาสมัครและ
ด้านสาธารณสุข
3) กรอบเวลาทีใ่ ช้ในการประเมินคำ�ขอขึน้ ทะเบียนยาสำ�หรับโครงการ
วิจยั ทางคลินกิ ควรจะต้องเหมาะสมและเพียงพอในการประเมินแฟ้มข้อมูลต่างๆ
ในขณะเดียวกันต้องให้ความมั่นใจว่าสามารถทำ�ให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการ
รักษาทีเ่ ป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
4) หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมาย ควรจะทำ�ให้มน่ั ใจ
ได้วา่ มีกระบวนการอำ�นวยความสะดวกและการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และทันกาล ในการทีจ่ ะทำ�ให้ประเทศยังคงเป็นทีท่ น่ี า่ สนใจในการเข้ามาทำ�การ
ศึกษาเชิงทดลองทางคลินกิ
5) หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่กำ�กับดูแลตามกฎหมาย ควรจะมีการ
ประเมินคำ�ขอดำ�เนินการวิจยั ทางคลินกิ อย่างมีประสิทธิภาพภายในกรอบเวลา
ทีก่ �ำ หนดไว้ชดั เจน
6) การประเมินอย่างรวดเร็วแต่เจาะลึกมีความสำ�คัญยิง่ สำ�หรับการวิจยั
เชิงทดลองทางคลินกิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวะทางการแพทย์ ทีส่ ร้างความทรุดโทรม
อย่างรุนแรงและ/หรือคุกคามต่อชีวิต และทางเลือกของการรักษายังมีจำ�กัด
หรือไม่มเี ลย ดังเช่นผูป้ ว่ ยโรคทีห่ ายากหรือหายากมาก
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7) ควรจะให้การสนับสนุนการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพื่อพัฒนา
เวชภัณฑ์ทเ่ี ป็นยากำ�พร้า (Orphan Medicinal Product) และเป็นเวชภัณฑ์
ที่ใช้สำ�หรับผู้ท่ีเป็นโรคที่รุนแรง สร้างความทรุดโทรมและมักคุกคามต่อชีวิต
กระทบต่อบุคคลไม่เกิน 1 ใน 50,000 (Ultra Rare Diseases)
8) ตัวผู้เข้ารับการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกควรจะเป็นตัวแทนของ
กลุ่มประชากร เช่น เพศ ช่วงอายุ ที่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้เวชภัณฑ์ในการวิจัย
เชิงทดลองทางคลินิกนั้นๆ เว้นเสียแต่ กรณีมีเหตุผลที่จำ�เป็นจริงๆ ระบุไว้ใน
โครงร่างการวิจยั
9) ควรส่งเสริมการวิจัยเวชภัณฑ์เพื่อปรับปรุงวิธีการรักษาที่มีอยู่แล้ว
สำ�หรับกลุ่มผู้ท่ีเปราะบาง เช่น ผู้ท่ีทุพพลภาพหรือผู้สูงวัย ผู้ป่วยที่มีปัญหา
จากโรคเรื้อ รั ง หลายโรคประกอบกั น และผู้ท่ีมีปัญ หาจากความผิ ด ปกติ
ด้านสุขภาพจิต ควรศึกษาอย่างเต็มรูปแบบถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซง่ึ น่าจะมี
คุณค่าทางคลินิกอย่างสำ�คัญถึงผลการใช้ในกลุ่มเฉพาะเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการ
คำ�นึงถึงข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าว
ตลอดจนการปกป้องด้านสุขภาพและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องผูท้ จ่ี ะเข้าร่วมโครงการ
วิจยั ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว
10) ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ ควรจะเปิดโอกาสให้มีการขยาย
กรอบเวลาสำ�หรับการประเมินเพือ่ จะทำ�ให้ผสู้ นับสนุนการวิจยั หรือผูว้ จิ ยั ได้ตอบ
ข้อคำ�ถามหรือข้อวิพากษ์ทเ่ี กิดขึน้ ในขณะประเมินคำ�ขออนุมตั ทิ ะเบียนยานัน้ ๆ
และควรทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ ภายในกรอบเวลาทีข่ อขยายออกไปนัน้ เป็นช่วงเวลา
ทีม่ ากพอสำ�หรับการประเมินข้อมูลอืน่ ๆ ทีย่ น่ื เสนอเพิม่ เติมด้วย
11) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก ข้อมูล
จากการวิจัยควรยื่นเพื่อสนับสนุนการยื่นขอการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
ถ้าการวิจยั นัน้ ทำ�การขึน้ ทะเบียนและบันทึกไว้ในฐานข้อมูลทีส่ าธารณะเข้าถึงได้
โดยเป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น Thai Clinical
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Trials Registry (TCTR) (http://www.clinicaltrials.in.th/) หรือหน่วยอืน่ ๆ
เช่น World Health Organization Institutional Clinical Trials Registry
Platform (http://www.who.int/ictrp/en) หรือของ NIH, USA (https://
clinicaltrials.gov) ผู้ให้ข้อมูลต่อ WHO/ICTRP สร้างและจัดการบันทึก
การวิจัยในลักษณะที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ WHO registry ทั้งนี้ควรมี
ข้อกำ�หนดเป็นกรณีพเิ ศษใช้กบั ข้อมูลจากการวิจยั ทีเ่ กิดก่อนทีม่ กี ารใช้ระเบียบนี้
หมายเหตุ: แนวทางปฏิบตั นิ เ้ี ป็นการดัดแปลงจากส่วนหนึง่ ของระเบียบ
กฎหมาย Position of the European Parliament ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน
2557 ที่ย่ืนต่อรัฐสภายุโรปและคณะกรรมการสภาด้านการวิจัยเชิงทดลอง
ทางคลินกิ ด้านเวชภัณฑ์เพือ่ ใช้ในมนุษย์

3.6 ผูร้ บั การวิจยั
3.6.1 นิยาม
ผูร้ บั การวิจยั หรืออาสาสมัคร หรือผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั หมายถึง บุคคล
ซึง่ สมัครใจหรือยินยอมเข้ารับการวิจยั ในมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นผูไ้ ด้รบั ผลิตภัณฑ์วจิ ยั
หรืออยูใ่ นกลุม่ เปรียบเทียบก็ตาม
3.6.2 การเลือกและการสรรหาผูร้ บั การวิจยั
บุคคลทีม่ คี วามเป็นไปได้ทจ่ี ะเป็นผูร้ บั การวิจยั ควรเข้าใจว่าการวิจยั ทีไ่ ด้
รับการยอมรับด้านจริยธรรม จะให้ความมัน่ ใจได้วา่ ไม่มกี ลุม่ บุคคลหรือชนชัน้
บุคคลใดจะแบกภาระและได้ประโยชน์เกินกว่าส่วนแบ่งทีค่ วรจะได้รบั ประโยชน์
เหล่านี้รวมทั้งประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับการวิจัยหรือเป็นความรู้ใหม่ท่อี าจได้
จากการวิจยั ผูว้ จิ ยั ทางคลินกิ มีความรับผิดชอบหลักในการสรรหาผูร้ บั การวิจยั
ต้องมัน่ ใจว่าได้รบั ผูร้ บั การวิจยั ทีเ่ หมาะสมเข้าในการศึกษา และได้รบั ความยินยอม
โดยบอกกล่าวเป็นหลักฐานจากผูร้ บั การวิจยั แต่ละคน
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การคัดเลือกผู้รับการวิจัย ควรดำ�เนินการในลักษณะที่กระจายภาระ
ด้านประโยชน์ของการวิจยั อย่างเท่าเทียมและยุตธิ รรม
การคัดกลุม่ บุคคลหรือชุมชนทีอ่ าจได้รบั ประโยชน์ออกจากการวิจยั ต้อง
มีเหตุผลอันสมควร
3.6.3 ความรับผิดชอบ
1) หลังจากได้พจิ ารณาข้อมูลอย่างถีถ่ ว้ นเกีย่ วกับความเสีย่ งและประโยชน์
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการวิจยั ตลอดจนการให้ความยินยอมโดยสมัครใจและอิสระ
ที่จะเข้ารับการวิจัยแล้ว ผู้รับการวิจัยควรปฏิบัติตามทิศทางที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารข้อมูลคำ�อธิบายสำ�หรับผูร้ บั การวิจยั ทีเ่ จ้าหน้าทีว่ จิ ยั แนะนำ�
2) สตรีทม่ี คี วามเสีย่ งอาจตัง้ ครรภ์ในระหว่างเข้ารับการวิจยั ทางคลินกิ
จำ�เป็นต้องใช้วธิ คี มุ กำ�เนิดทีเ่ ชือ่ ถือได้ทแ่ี พทย์ผวู้ จิ ยั แนะนำ�ในขณะเข้ารับการวิจยั
3) ผู้รับการวิจัยควรรายงานหรือแจ้งผู้วิจัยหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ใดๆ ขึน้ ในระหว่างเข้ารับการวิจยั
4) ผูร้ บั การวิจยั ควรเก็บเอกสารใบยินยอมทีไ่ ด้รบั จากผูว้ จิ ยั ไว้เป็นความลับ
5) ผู้รับการวิจัยควรแจ้งผู้วิจัยเมื่อ เขา/เธอต้องการถอนตัวออกจาก
การวิจยั และอนุญาตให้ผวู้ จิ ยั ตรวจติดตามเมือ่ จำ�เป็น
6) ผูร้ บั การวิจยั ทุกคน ต้องอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม
แม้วา่ การวิจยั บางชนิดอาจได้รบั การยกเว้นหรือได้รบั การพิจารณาแบบเร็ว
7) ผูร้ บั การวิจยั ควรติดต่อคณะกรรมการจริยธรรมเมือ่ มีการเบีย่ งเบน
หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติต ามที่ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ นเอกสารข้ อ มู ล คำ � อธิ บ ายที่ผู้วิจัย หรื อ
เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั จัดทำ�ขึน้
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3.6.4 การให้ความยินยอมของผูร้ บั การวิจยั โดยได้รบั การบอกกล่าว
1) การให้ความยินยอมเป็นกระบวนการทีผ่ ทู้ จ่ี ะเป็นผูร้ บั การวิจยั ได้ยนื ยัน
ความสมัครใจว่า เขา/เธอยินดีเข้ารับการวิจยั ในโครงการวิจยั นัน้ ๆ หลังจากได้รบั
การบอกกล่าวข้อมูลการวิจยั ทุกแง่มมุ
2) การให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวจัดทำ�เป็นหลักฐาน
โดยการลงนาม และวันที่ ในแบบเอกสารแสดงความยินยอม
3) การให้ความยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าว ประกันได้วา่ ผูท้ จ่ี ะเข้า
เป็นผู้รับการวิจัยเข้าใจลักษณะการวิจัยและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีความรู้
และโดยสมัครใจว่าจะเข้ารับการวิจยั หรือไม่เข้ารับการวิจยั
4) ผู้ท่จี ะเป็นผู้รับการวิจัยควรพิจารณาข้อมูลที่สำ�คัญในแบบเอกสาร
แสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว และข้อมูลต่างๆ ที่ได้เขียนไว้ใน
เอกสารทีจ่ ดั ให้
5) หากผู้ท่จี ะเข้ารับการวิจัยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง
ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทนตามกฎหมายเป็นผู้ให้ความยินยอม
(ยกเว้นมีกฎหมายหรือข้อกำ�หนดของประเทศ)
6) การให้ความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นเพียงกระดาษ หรือไม่มีความต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
การวิจยั
กระบวนการให้ความยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าว มีค�ำ อธิบายอยูใ่ น
คำ�ประกาศกรุงเฮลซิงกิ ฉบับปี ค.ศ. 2013
3.6.5 วิธกี ารลดการเชิญชวนเกินเหมาะสมให้เข้ารับการวิจยั
1) ผูร้ บั การวิจยั อาจได้รบั เงินชดเชยจากการสูญเสียรายได้ ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการเข้ารับการวิจัย ผู้รับการวิจัยอาจได้รับการ
บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
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2) ผู้รับการวิจัยโดยเฉพาะผู้ท่ไี ม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย
อาจได้รบั เงินชดเชยสำ�หรับความไม่สะดวกสบายและเสียเวลาได้เช่นกัน
3) การจ่ายเงินไม่ควรมากเกินไป หรือได้รบั การบริการทางการแพทย์
ทีม่ รี าคาแพงมาก จนทำ�ให้เป็นการชักจูงผูท้ จ่ี ะเข้ารับการวิจยั ให้ความยินยอม
โดยไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองให้ดี (เรียก “การชักจูงเกินเหตุ หรือ
undue inducement”)
4) การจ่ายเงินให้ผ้รู ับการวิจัย ควรแบ่งให้เป็นงวด และไม่สามารถ
กำ�หนดว่าจะให้เงินก็ตอ่ เมือ่ ได้รบั การวิจยั จนเสร็จสิน้
5) การจ่ายเงินทุกอย่าง การจ่ายเงินคืนสำ�หรับค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
การให้บริการทางการแพทย์แก่ผ้รู ับการวิจัย จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์กอ่ น
มีการอธิบายเกีย่ วกับการให้เงินตอบแทนทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและทีไ่ ม่เป็นที่
ยอมรับในแนวทางสากลของ CIOMS (Council for International Organizations
of Medical Sciences)
6) บุคคลทีไ่ ร้ความสามารถจัดว่าเป็นบุคคลเปราะบาง ทีจ่ ะฉวยประโยชน์
จากผูด้ แู ลเพือ่ ให้ได้เงิน การขอความยินยอมจากผูด้ แู ลบุคคลทีไ่ ร้ความสามารถ
จึงไม่ควรเสนอให้เงินตอบแทนทีเ่ กินไปกว่าเงินชดเชยค่าเดินทางและค่าใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
7) ผูร้ บั การวิจยั ทีข่ อถอนตัวออกจากการวิจยั ด้วยเหตุผลเกีย่ วกับการวิจยั
เช่น อาการข้างเคียงจากยาที่ศึกษา ซึ่งไม่สามารถรับได้ หรือด้วยเหตุผล
ด้านสุขภาพ ควรได้รบั เงินชดเชยเต็มตามจำ�นวนเท่ากับการเข้ารับการวิจยั ครบ
8) ผู้ รั บ การวิ จั ย ที่ ข อถอนตั ว ออกจากการวิ จั ย ด้ ว ยเหตุ ผ ลอื่ น ใด
ควรได้รบั การจ่ายเงินตามส่วนทีไ่ ด้เข้ารับการวิจยั แล้ว
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9) ผู้วิจัยมีสิทธิระงับการจ่ายเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ถี อน
ผู้รับการวิจัยออกจากการศึกษาอันเป็นผลมาจากการที่ผ้รู ับการวิจัยไม่ปฏิบัติ
ตามวิธกี ารวิจยั
3.6.6 การพิจารณาประโยชน์และความเสีย่ ง
1) ผู้ท่จี ะเข้ารับการวิจัยควรตัดสินใจเข้ารับการวิจัยบนพื้นฐานข้อมูล
จากผูว้ จิ ยั ทีใ่ ห้ประกันว่าประโยขน์และความเสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ กับผูร้ บั การวิจยั
มีสมดุลย์ และได้ลดความเสีย่ งให้นอ้ ยลง
2) สิง่ แทรกแซง (Intervention) หรือวิธกี ารทีน่ �ำ มาศึกษายังไม่แน่นอน
ว่ามีโอกาสให้ประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั การวิจยั โดยตรงในการวินจิ ฉัย ให้ผลการรักษา
หรือป้องกันโรค จะต้องมีเหตุผลสมควรจากการคาดหวังล่วงหน้าด้านความเสีย่ ง
และประโยชน์ ว่ า อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด จะให้ ป ระโยชน์ ต่อ ผู้ รั บ การวิ จั ย เท่ า กั บ
ทางเลือกอืน่ ทีม่ อี ยู่ หรือมิฉะนัน้ สิง่ แทรกแซง (Intervention) นัน้ ต้องมีเหตุผล
สมควรคาดได้วา่ จะให้ประโยชน์ตอ่ สังคม (นำ�ความรูไ้ ปใช้ได้ทว่ั ไป)
3) ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสิง่ แทรกแซง (Intervention) นัน้ ต้องสมเหตุผล
กับความรูท้ ส่ี �ำ คัญทีเ่ กิดจากการวิจยั
4) เมื่อมีเหตุผลทั้งด้านจริยธรรมและวิทยาศาสตร์เหมาะสมที่จะทำ�
วิจยั ในผูร้ บั การวิจยั ทีไ่ ม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้นจากสิ่งแทรกแซง (Intervention) ซึ่งไม่ก่อประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับ
การวิ จัย ไม่ ค วรเกิ น ความเสี่ย งเล็ ก น้ อ ยที่เ กิ ด จากการตรวจร่ า งกายหรื อ
การตรวจด้านจิตใจประจำ�ของบุคคลเหล่านัน้ อาจอนุญาตให้ท�ำ วิจยั ได้หากความ
เสีย่ งเพิม่ ขึน้ จากความเสีย่ งดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
หรือทางการแพทย์ทม่ี าลบล้าง และคณะกรรมการจริยธรรมได้ให้การอนุมตั ิ
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การตอบแทนที่ย อมรั บ ได้ ผู้รับ การวิ จัย อาจได้ รับ เงิ น คื น สำ � หรั บ
ค่าเดินทาง และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ได้แก่ การสูญเสียรายได้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้า
รับการวิจัย สำ�หรับผู้รับการวิจัยที่ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย
อาจได้รับเงินจำ�นวนหนึ่งสำ�หรับความไม่สะดวกเนื่องจากการเข้ารับการวิจัย
ผูร้ บั การวิจยั ทุกคนอาจได้รบั การบริการทางการแพทย์ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับการวิจยั
และได้รบั วิธดี �ำ เนินการและการทดสอบโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
การตอบแทนทีย่ อมรับไม่ได้ การจ่ายเงินหรือให้สง่ิ ของแก่ผรู้ บั การวิจยั
ไม่ควรมากเกินไปจนชักจูงให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามารับความเสี่ยงมากเกินไป
หรือเข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยทีข่ ดั แย้งกับการพิจารณาตัดสินใจทีด่ กี ว่า การจ่ายเงิน
หรือให้รางวัลทีเ่ ป็นการทำ�ลายความสามารถในการให้ความยินยอมอย่างอิสระ
ทำ�ให้ความยินยอมเป็นโมฆะ อาจเป็นการยากทีจ่ ะแยกแยะระหว่างการตอบแทน
ที่เหมาะสมกับการใช้อิทธิพลเกินเหมาะสมที่ทำ�ให้เข้ารับการวิจัย คนว่างงาน
หรือนักเรียนอาจมีมมุ มองต่อสัญญาการให้คา่ ตอบแทนแตกต่างไปจากคนทีม่ งี านทำ�
คนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อาจจะ หรืออาจจะไม่ถกู ชักจูงเกินควร
ให้เข้ารับการวิจยั เพียงเพือ่ ให้ได้รบั บริการทางการแพทย์ ผูท้ จ่ี ะเข้ามารับการวิจยั
อาจถูกชักจูงให้เข้ารับการวิจัยเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัย หรือการเข้าถึงยา
ซึง่ ปกติไม่มใี ห้ คณะกรรมการจริยธรรมในประเทศอาจพบว่าการชักจูงนัน้ สามารถ
ยอมรับได้
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4

การทำ�ให้นโยบายและแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับ
การวิจยั ในมนุษย์บรรลุผล
4.1 คุณภาพของการวิจยั ในมนุษย์
คำ�แนะนำ�ใน “นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมุษย์”
เล่มนี้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้การดำ�เนินการวิจยั ในมนุษย์ในประเทศไทย
มีคณ
ุ ภาพสูง และประกันต่อสาธารณชนในเรือ่ งคุณภาพของการวิจยั ในประเทศ
คุณภาพการวิจยั ในมนุษย์ หมายถึง
1) ความถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิทยาศาสตร์ (Scientific Integrity)
และความถูกต้องเทีย่ งตรงและเชือ่ ถือได้ของผลการศึกษาวิจยั ในมนุษย์
2) การดำ�เนินการวิจยั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการทางจริยธรรมของการวิจยั
ในมนุษย์ มาตรฐานสากลของการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี (ICH GCP) และ
กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

4.2 ความรับผิดชอบร่วมกันในคุณภาพของงานวิจยั ในมนุษย์
คุณภาพการวิจัยในมนุษย์เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องหลัก ในการดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่
ผูส้ นับสนุนการวิจยั สถาบัน ผูว้ จิ ยั คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
และหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีก่ �ำ กับดูแลตามกฎหมาย
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เพื่ อ ให้ จุ ด มุ่ ง หมายของคำ � แนะนำ � นี้ บ รรลุ ผ ล ผู้ ท่ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
หลักทัง้ หมด ต้องปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ ความรับผิดชอบร่วมกันนีโ้ ดยจัด
ให้มรี ะบบการจัดการคุณภาพของกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจยั ในมนุษย์ ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ

4.3 เป้าหมายของระบบการจัดการคุณภาพของการวิจยั ในมนุษย์
เป้าหมายของระบบการจัดการคุณภาพของการวิจยั ในมนุษย์ ได้แก่
1) การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ และวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการ และการกำ�กับ
ดูแลการวิจยั ในมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง
2) การรับประกันว่าการดำ�เนินการวิจยั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมของ
การวิจยั ในมนุษย์ มาตรฐานสากลของการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี (ICH GCP)
และกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
3) การรับประกันว่าผู้รับการวิจัยได้รับการคุ้มครองปกป้อง และการ
รับประกันคุณภาพ และความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของผลการวิจยั
4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องหลักในการ
ดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจยั ในมนุษย์

4.4 การดำ�เนินการระบบการจัดการคุณภาพของการวิจยั ในมนุษย์
4.4.1 การเป็นผูน้ �ำ และพันธกรณีทม่ี ตี อ่ คุณภาพการวิจยั ในมนุษย์ของ
ผูบ้ ริหาร เป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ผู้บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องควรแสดงให้เห็นถึง พันธกรณีท่ีมีต่อ
ระบบการจัดการคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ต่อไปนี้
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1) กำ�หนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์กรในการ
ดำ�เนินการ และ/หรือการกำ�กับดูแลการวิจยั ในมนุษย์อย่างชัดเจน และดำ�เนิน
การตามนโยบายและวัตถุประสงค์นน้ั
2) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ การมีแผน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การรับประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง ของกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินการ
และการกำ�กับดูแลการวิจยั ในมนุษย์
3) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มการจั ด การคุ ณ ภาพการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
4) จัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำ�เนินการ และการพัฒนา
ระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรด้านการเงิน
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
5) ทำ�ให้ม่นั ใจว่าได้มีการกำ�หนดบทบาทความรับผิดชอบและอำ�นาจ
หน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ และมีการสื่อสารภายใน
องค์กรให้รบั ทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบนัน้
6) จัดให้มรี ะบบการสือ่ สารภายในทีช่ ดั เจน และส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สาร
แบบสองทิศทางที่ดี ระหว่างหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
7) แต่งตั้งบุคลากรที่อาวุโสและมีอำ�นาจบริหารจัดการ (อาจใช้ช่ือ
ตำ�แหน่งว่า “ผู้จัดการคุณภาพ”) เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ระบบการจัดการ
คุณภาพดำ�เนินการต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของระบบการจัดการคุณภาพ
อย่างสมํา่ เสมอ
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4.4.2 ควรมีการกำ�หนดและส่งเสริมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และ
การฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในมนุษย์
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหลักควรดำ�เนินการต่อไปนี้
1) กำ�หนดแผนผังโครงสร้างและการทำ�งานขององค์กร บันทึกข้อมูล
เหล่ า นี้เ ป็ น เอกสาร และแก้ ไขข้ อ มู ล เมื่อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงเพื่อ ให้ ข้อ มู ล
เป็นปัจจุบนั
2) กำ�หนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละงาน
รวมทัง้ คุณสมบัติ ความสามารถ และการฝึกอบรมทีจ่ �ำ เป็นของแต่ละบทบาท
หน้าที่ และบันทึกข้อมูลเหล่านี้เป็นเอกสาร และการแก้ไขเอกสารเมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั
3) จัดให้มกี ารฝึกอบรมและการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพแก่บคุ ลากร
เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละความสามารถและตระหนักถึงนโยบายและวัตถุประสงค์
ด้านคุณภาพของการดำ�เนินการวิจยั ในมนุษย์
4) จัดให้มรี ะบบการขอบคุณหรือยกย่องการมีสว่ นร่วม และการใช้ความ
พยายามของบุคลากรซึง่ ส่งผลต่อความสำ�เร็จของคุณภาพการวิจยั ในมนุษย์
4.4.3 ควรมีการกำ�หนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจยั ในมนุษย์ และควรมีการบันทึก
กระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านีเ้ ป็นเอกสาร
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องควรดำ�เนินการต่อไปนี้
1) มีความเข้าใจ และมีการกำ�หนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับ การดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้ง
การประสานและปฏิบตั งิ านร่วมกัน ระหว่างกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน
2) กำ � หนดเกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารประเมิ น ที่จำ � เป็ น เพื่อ รั บ ประกั น ว่ า
กระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านีม้ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพของการดำ�เนินการวิจยั ในมนุษย์
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3) จัดทำ�และจัดเก็บรักษาเอกสารทีบ่ นั ทึกกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ าน
เหล่านี้ ได้แก่ นโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน
คู่มือการปฏิบัติงาน แบบรายการตรวจสอบการทำ�งาน และแบบฟอร์มต่างๆ
และกำ�หนดวิธกี ารแก้ไขเอกสารเหล่านี้ เมือ่ มีการปรับเปลีย่ นกระบวนการหรือ
วิธปี ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผ้ทู ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องควรกำ�หนด
ให้มีในระบบการจัดการคุณภาพของตนเอง มีดังต่อไปนี้
(ก) ผูส้ นับสนุนการวิจยั
ผูส้ นับสนุนการวิจยั ควรกำ�หนดและปฏิบตั ติ ามกระบวนการและวิธปี ฎิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำ�และจัดเก็บรักษาเอกสารของ
กระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านี้ ซึง่ ได้แก่ (แต่ไม่จ�ำ กัดเพียงเท่านี)้
• การพัฒนา การพิจารณาทบทวน และการอนุมตั เิ อกสารต่อไปนี้
โครงร่างการวิจยั เอกสารขอความยินยอมโดยได้รบั การบอกกล่าว
เอกสารคู่ มื อ ผู้ วิ จั ย แบบรายงานข้ อ มู ล การวิ จั ย และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย รวมทั้งการแก้ไขเอกสาร
เหล่านี้เมื่อมีข้อมูลใหม่
• การประเมินและการคัดเลือกผู้วิจัยและบุคลากรในสถานที่
ทำ�การวิจัย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
• การจัดส่ง การจัดการ และการบันทึกจำ�นวนรับ จ่าย ใช้ และ
คืนยาวิจัย หรือผลิตทางการแพทย์อื่นๆ ที่ใช้ในการวิจัย
• การควบคุมกำ�กับดูแล และการรายงานข้อมูลเกี่ยวข้อง
ความปลอดภัย
• การบันทึก การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้
(Verification and Validation) การจัดเก็บ การปกป้อง
การวิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลการวิจยั ทัง้ นีเ้ พือ่ รับประกัน
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ว่าข้อมูลและรายงานผลสรุปการวิจัยมีคุณภาพ และมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องเชื่อถือได้
• การจัดเก็บเอกสารสำ�คัญแยกตามหมวดหมู่ในแฟ้ม การดูแล
รักษาเอกสารสำ�คัญ และการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญเมือ่ งานวิจยั
สิ้นสุดลง ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานสากลของการปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP)
• การกำ�กับดูแลการวิจัย เพื่อรับประกันว่า การดำ�เนินการวิจัย
ปฎิบัติตามโครงร่างการวิจัย หลักการของมาตรฐานสากลของ
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• การตรวจสอบการวิจัย (Audit) เพื่อตรวจสอบว่า มีการกำ�กับ
ดูแลการวิจัยอย่างเหมาะสม และระบบการควบคุมคุณภาพ
ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) ผูว้ จิ ยั และสถาบัน
ผูว้ จิ ยั และสถาบันควรกำ�หนดและปฏิบตั ติ ามกระบวนการและวิธปี ฎิบตั งิ าน
ตามบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ จัดทำ�และจัดเก็บรักษาเอกสารกระบวนการ
และวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านี้ ซึง่ ได้แก่ (แต่ไม่จ�ำ กัดเพียงเท่านี)้
• การติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ในช่วงระหว่างการเตรียมการวิจัย การดำ�เนินการวิจัย และ
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
• การคัดเลือกผู้รับการวิจัย และการคงอยู่ในโครงการวิจัยของ
ผู้รับการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัย
• การดำ�เนินการ และการบันทึกขบวนการการบอกกล่าวเพื่อ
ขอความยินยอม และการแก้ไขเอกสารการบอกกล่าวเพื่อขอ
ความยินยอมเมื่อมีข้อมูลใหม่
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•

การจัดการ การบันทึก และการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
ทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง
• การจัดเก็บรักษา การจ่าย การทำ�ลาย และการบันทึกจำ�นวน
รับ จ่าย ใช้ และคืนยาวิจัย หรือผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัยอื่นๆ
• การเตรียมการ และการบันทึกข้อมูลในเอกสารต้นฉบับที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
• การจัดเก็บเอกสารสำ�คัญแยกตามหมวดหมู่ในแฟ้ม การดูแล
รักษาเอกสารสำ�คัญ และการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญเมือ่ งานวิจยั
สิน้ สุดลง ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐานสากลของการปฏิบตั กิ ารวิจยั
ทางคลินิกที่ดี (ICH GCP)
• การจัดการและการรายงานเมือ่ เกิดกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามโครงร่าง
การวิจัย การฝ่าฝืนโครงร่างการวิจัยที่ร้ายแรง และประเด็น
ความปลอดภัยที่สำ�คัญต้องรายงานเร่งด่วน
(ค) คณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรม ควรกำ�หนดและปฏิบตั ติ ามกระบวนการและ
วิธีปฎิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำ�และจัดเก็บรักษา
เอกสารกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านี้ ซึง่ ได้แก่ (แต่ไม่จ�ำ กัดเพียงเท่านี)้
• องค์ประกอบและกระบวนการคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จริยธรรม รวมทั้งคุณสมบัติและการฝึกอบรมที่จำ �เป็นของ
กรรมการ
• กระบวนการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่นำ�เสนอ
ครัง้ แรก และการทบทวนและพิจารณาโครงร่างการวิจยั ต่อเนือ่ ง
• การทบทวนและพิจารณารายงานความปลอดภัย และข้อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตรายและประโยชน์ของการวิจัยที่มี
นัยสำ�คัญ
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•

การทบทวนและพิจารณารายงานผลการศึกษาวิจยั ของโครงการ
วิจัยที่ได้รับการอนุมัติ
• การติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัยและสถาบัน
• การจัดการกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามโครงการร่างวิจยั หลักจริยธรรม
ของการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี (ICH GCP) และข้อกำ�หนดในกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• การรักษาความลับของข้อมูลวิจัย
• การจัดการเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการดำ�เนินการการวิจยั
ในมนุษย์
		
(ง) หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่กำ�กับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่
หน่วยงานทีค่ วบคุมกำ�กับดูแลผลิตภัณฑ์ทว่ี จิ ยั (เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลมาตรฐานการวิจยั ในมนุษย์ (เช่น สำ�นักงาน
มาตรฐานการวิจัยในคน) หน่วยงานรัฐที่ควบคุมกำ�กับดูแลโครงการวิจัยที่ได้
รับทุนรัฐบาล
หน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่กำ�กับดูแลตามกฎหมาย ควรกำ�หนดและ
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการและวิธปี ฎิบตั งิ านซึง่ เกีย่ วข้องกับการควบคุมกำ�กับดูแล
ตามกฎข้อบังคับของการวิจยั ในมนุษย์ และตามแนวทางปฏิบตั กิ ารทบทวนและ
พิจารณาทีด่ ี (Good Review Practices) รวมทัง้ จัดทำ�และจัดเก็บรักษาเอกสาร
กระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านเหล่านี้ ซึง่ ได้แก่ (แต่ไม่จ�ำ กัดเพียงเท่านี)้
• การยื่น การทบทวนและพิจารณา และการอนุมัติคำ�ขออนุมัติ
และการรายงานความปลอดภัย
• การติดต่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนการวิจัยและองค์กรหลักอื่นๆ
• การดำ�เนินการการตรวจตราการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP Inspection) และ
การรายงานและการติดตามผลการตรวจตรา
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การบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง
การแจ้งผลการตรวจการฝ่าฝืนและการประเมินบทลงโทษ
ขัน้ ตอนการขออุทธรณ์ และการแจ้งผลการพิจารณาการฝ่าฝืน
และบทลงโทษขัน้ สุดท้าย
4.4.4 ควรจัดให้มรี ะบบการจัดการเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการ
จัดการคุณภาพในทุกระดับขององค์กร และการดำ�เนินการเพื่อบรรลุผล
อย่างต่อเนือ่ ง
ระบบการจัดการเอกสาร เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบการจัดการ
คุณภาพการวิจัยในมนุษย์ โดยมีการจัดการในหลายรูปแบบได้แก่ กระดาษ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และภาพถ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
คุณภาพประกอบด้วยเอกสาร 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เอกสารปฏิบตั กิ าร และ
เอกสารบันทึกหรือรายงาน
1) เอกสารปฏิบตั กิ าร เป็นเอกสารทีก่ �ำ หนดทิศทาง และระบุขอ้ กำ�หนด
ของการดำ�เนินการ และการกำ�กับดูแลการวิจัยในมนุษย์ เอกสารเหล่านี้
ได้แก่ แผนผังโครงสร้างและการทำ�งานขององค์กร นโยบาย และวัตถุประสงค์
ด้านคุณภาพ แผนคุณภาพ วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน แบบรายการ
ตรวจสอบการทำ�งาน และแบบฟอร์มต่างๆ
2) เอกสารบันทึกหรือรายงาน เป็นเอกสารทีแ่ สดงให้เห็นว่า กิจกรรม
หลักของการดำ�เนินการวิจัย และผลของกิจกรรมนั้นเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของมาตรฐานคุณภาพ และกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง และรวมถึงเอกสาร
สำ�คัญ ตามที่ระบุในมาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(ICH GCP)
ระบบการจัดการเอกสารมีจดุ มุง่ หมายต่อไปนี้
1) ช่วยให้กิจกรรมหลักของการดำ�เนินการวิจัยมีการลงมือปฏิบัติจริง
และทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ การบันทึกข้อมูลจากการวิจยั เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
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2) ช่วยกำ�กับดูแลและประเมินว่ากิจกรรมหลักของการดำ�เนินการวิจยั
และผลของกิจกรรมนั้นเป็นไปตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานคุณภาพ และกฎ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่
3) ช่วยประเมินคุณภาพของข้อมูลจากการวิจยั
4) ช่วยประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ
5) ส่งเสริมการสือ่ สารภายในและภายนอก และการแบ่งปันความรู้
ระบบการจัดการคุณภาพของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหลักกับการวิจยั ในมนุษย์
ควรกำ�หนดให้มีการจัดการเอกสารตามแนวทางปฏิบัติการจัดการเอกสารที่ดี
(Good Documentation Practices) และมีการควบคุมเอกสาร และการควบคุม
การบันทึกข้อมูล
กระบวนการควบคุมเอกสาร ประกอบด้วย
1) การทบทวน พิจารณา และอนุมตั เิ อกสารก่อนประกาศหรือเผยแพร่
2) การปรับปรุงหรือแก้ไขเอกสารในกรณีจำ�เป็น และการทบทวน
พิจารณา และอนุมตั เิ อกสารฉบับปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่นน้ั
3) การกำ�หนดหมายเลขกำ�กับเอกสารแต่ละฉบับ เพือ่ ทำ�ให้ระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่า เอกสารฉบับใดมีการปรับปรุงหรือแก้ไข และเป็นเอกสารฉบับปัจจุบนั
4) กระบวนการทีท่ �ำ ให้มน่ั ใจว่า สามารถนำ�เอกสารฉบับปัจจุบนั มาใช้ได้
ทันที ในเวลาทีต่ อ้ งการใช้ และป้องกันการนำ�เอาเอกสารทีย่ กเลิกการใช้มาใช้
โดยไม่ได้ตง้ั ใจ
5) กระบวนการทีท่ �ำ ให้มน่ั ใจว่า เอกสารจากแหล่งภายนอกได้ถกู ระบุ
และควบคุมการนำ�ไปใช้หรือเผยแพร่
6) การจัดเก็บเป็นหมวดหมูแ่ ละการรักษาเอกสาร
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กระบวนการควบคุมการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย
1) กระบวนการที่ทำ�ให้ม่ันใจว่า ข้อมูลที่บันทึก ถูกต้อง อ่านออก
ครบถ้วน ได้จากแหล่งกำ�เนิด และสามารถระบุเจ้าของและผู้บันทึกข้อมูล
และเวลาทีไ่ ด้รบั และบันทึกข้อมูล รวมทัง้ เป็นข้อมูลปัจจุบนั ในเวลาทีม่ กี ารบันทึก
2) กระบวนการที่ทำ�ให้ม่ันใจว่า สามารถตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก
ย้อนกลับไปได้ และหากมีการแก้ไขข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลนั้นได้ลงชื่อและวันที่
ที่แก้ไขกำ�กับไว้
3) การระบุต�ำ แหน่ง วิธกี ารจัดเก็บ การปกป้อง และการเรียกคืนข้อมูล
ทีเ่ ก็บบันทึก รวมทัง้ การเก็บรักษา และการทำ�ลายข้อมูลหลังสิน้ สุดการใช้
4.4.5 การจัดให้มรี ะบบกำ�กับดูแล (Monitoring) ระบบรับประกัน
คุณภาพ และระบบการจัดการกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
เป็นสิง่ จำ�เป็น เพือ่ ทีจ่ ะยืนยันว่า กิจกรรมหลักของการดำ�เนินการวิจยั ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานคุณภาพ และเพือ่ ทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นคุณภาพ และ
ระบบการจัดการคุณภาพมีประสิทธิภาพ
1) ระบบกำ�กับดูแล
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทุกฝ่ายควรพัฒนาระบบกำ�กับดูแลที่ง่าย และ
มีประสิทธิภาพสำ�หรับโครงการวิจัยในมนุษย์แต่ละโครงการ และดำ�เนินการ
ตามระบบเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของระบบการกำ�กับดูแล ได้แก่
(ก) เพือ่ ตรวจสอบและทำ�ให้มน่ั ใจว่า การดำ�เนินการวิจยั การบันทึก
และรายงานผลการวิจยั เป็นไปตาม โครงร่างการวิจยั วิธดี �ำ เนินการมาตรฐาน
และ/หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานสากลของการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินกิ ทีด่ ี (ICH GCP) และข้อกำ�หนดในกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(ข) เพื่อทำ�ให้ม่ันใจว่า ความก้าวหน้าของการดำ�เนินการวิจัย
เป็นไปตามแผนการวิจยั
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ระดับความเสีย่ งต่ออันตราย ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดำ�เนินโครงการวิจยั
ในมนุษย์แต่ละโครงการ เป็นปัจจัยกำ�หนดขอบเขตและวิธกี ารกำ�กับดูแลระดับ
ของความเสีย่ งต่ออันตราย ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ ประเภท และความซับซ้อน
ของการวิจยั ในมนุษย์ ความอ่อนด้อย เปราะบาง หรือการไม่สามารถปกป้อง
ตนเองของประชากรที่จะศึกษาทดลอง ลักษณะของสิ่งที่จะศึกษาทดลอง
(เช่น วิธกี ารรักษา) ขัน้ ตอนการศึกษาทดลอง และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมิน
ผลการศึกษาทดลอง
ดั ง นั้น เพื่อ ให้ แ ผนการกำ � กั บ ดู แ ลของโครงการวิ จัย แต่ ล ะโครงการ
มีประสิทธิภาพ ควรมีการประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ดังกล่าวตัง้ แต่
ก่อนดำ�เนินการวิจยั และประเมินต่อเนือ่ งตลอดช่วงการดำ�เนินการวิจยั
2) ระบบประกันคุณภาพ
ผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหลักทุกฝ่ายควรพัฒนา ระบบประกันคุณภาพ ในระบบ
การจัดการคุณภาพ และดำ�เนินการตามระบบเพือ่ บรรลุผล
ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการวางแผน และการปฏิบตั งิ าน
อย่างเป็นระบบ ของระบบการจัดการคุณภาพ เพือ่ ทำ�ให้มน่ั ใจว่า ข้อกำ�หนด
มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ ในระบบบรรลุเป้าหมาย
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพในระหว่าง
ดำ�เนินการวิจยั และเพือ่ หาช่องทางในการปรับปรุงคุณภาพของระบบการจัดการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหลักของระบบประกันคุณภาพประกอบด้วย
การวางแผนการรับประกันคุณภาพ การดำ�เนินการตรวจสอบการวิจยั ทัง้ ภายใน
และภายนอก และการวิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของระบบการ
จัดการคุณภาพ
การดำ�เนินการตรวจสอบการวิจยั ต้องเป็นอิสระ และหลักฐานของการ
ดำ�เนินการ และผลการวิจัยในมนุษย์ต้องได้รับการทบทวนและพิจารณาอย่าง
เป็นระบบ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็นจริง ไม่ล�ำ เอียง โดยมีวตั ถุประสงค์
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เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ การบรรลุ เ ป้ า หมายข้ อ กำ � หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ของกระบวนการและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพ และเพือ่ ตรวจ
สอบว่า การวิจยั ในมนุษย์มกี ารดำ�เนินการตามมาตรฐานสากลของการปฏิบตั กิ าร
วิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี (ICH GCP) และข้อกำ�หนดในกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
หลังจากกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิน้ ลง ผูต้ รวจสอบควรจัดทำ�รายงาน
ผลการตรวจสอบการวิจยั และแจ้งไปยังผูถ้ กู ตรวจสอบ รายงานประกอบด้วย
ผลการตรวจพบปัญหาและช่องว่างมาตรฐานคุณภาพที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ผูถ้ กู ตรวจสอบต้องจัดทำ�แผนการดำ�เนินการแก้ไขและดำ�เนินการป้องกัน และ
ดำ�เนินการตามแผนนีจ้ นบรรลุผล และรายงานแผน และผลการดำ�เนินการส่งไป
ยังผูต้ รวจสอบ ผูต้ รวจสอบต้องทบทวน พิจารณา และตรวจยืนยันความถูกต้อง
ของผลการดำ�เนินการแก้ไขและป้องกัน การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ผูต้ รวจ
สอบพอใจกับผลการแก้ไขและป้องกัน
3) ระบบการจัดการกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดมาตรฐาน
ผูท้ ม่ ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหลักทุกฝ่ายควรพัฒนาระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดมาตรฐาน ในระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร
และดำ�เนินการตามระบบเพือ่ บรรลุผล
การจัดการกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นกิจกรรมที่สำ�คัญของการพัฒนาคุณภาพการวิจัยในมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
และมีความเกีย่ วข้องกันกับการกำ�กับดูแลและการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้
(ก) การประเมินความเสีย่ งของการเกิดเหตุการณ์การไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้อกำ�หนดมาตรฐาน
(ข) การเฝ้าระวังและระบุชเ้ี หตุการณ์การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
มาตรฐาน
(ค) การริเริ่มการแก้ไขเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นอย่างครอบคลุม เพื่อ
แก้ไข ค้นหาและกำ�จัดต้นเหตุของเหตุการณ์นน้ั
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(ง) การริเริ่มการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกำ�จัดต้นเหตุของ
เหตุการณ์ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดมาตรฐานทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซา้ํ ในอนาคต
4) การทบทวนพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพของผูบ้ ริหาร
ฝ่ายบริหารควรทบทวนพิจารณารายงานผลการปฏิบตั งิ านด้านคุณภาพ
ของระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบการวิจัย
อย่างน้อยปีละครัง้ ควรค้นหาโอกาสของการพัฒนาคุณภาพ และควรส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
ในทุกระดับขององค์กร
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5
การจัดการเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5.1 คำ�จำ�กัดความ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest – COI) หมายถึง
ผลประโยชน์ทางการเงินโดยเฉพาะหรือผลประโยชน์ท่ไี ม่ใช่ทางการเงิน และ
เป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั มาโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ในคณะผูว้ จิ ยั
สถาบันทีด่ �ำ เนินการวิจยั หรือคณะกรรมการจริยธรรมฯ ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้
อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงจากการมีอคติหรือการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
ซึ่ง จะส่ ง ผลต่ อ สิ ท ธิ แ ละความเป็ น อยู่ท่ีดีข องผู้เข้ า รั บ การวิ จัย และ/หรื อ
ความถูกต้องสมบูรณ์เชือ่ ถือได้ของผลลัพธ์ของการศึกษาวิจยั

5.2 ประเภทของผลประโยชน์ทบั ซ้อน

1) ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเงิน หมายรวมถึง แต่ไม่จ�ำ กัดเฉพาะ
ในเรือ่ งการได้รบั ผลประโยชน์ทางการเงินต่อไปนี้ เช่น เงินเดือน เงินสมนาคุณ
ค่าตอบแทน (สำ�หรับการให้ค�ำ ปรึกษาหรือเป็นผูบ้ รรยาย) ค่าสนับสนุนการเดินทาง
ค่าสิทธิบัตรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ข้อตกลงด้านการขึ้นทะเบียนการค้า
หรือหุ้นส่วน (ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการมีส่วนเป็นเจ้าของในบริษัท
ในรูปแบบของการถือหุน้ )
2) ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการเงิน หมายรวมถึง แต่ไม่จ�ำ กัด
เฉพาะในเรื่ อ งการได้ รั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นตนในประเด็ น ต่ อ ไปนี้ เช่ น
ผลประโยชน์ส่วนตนในด้านการตีพิมพ์ผลงาน การขอทุนวิจัย ความขัดแย้ง
ส่วนบุคคล (ความชอบแต่ละคน ความเดียดฉันท์ หรือการแข่งขันเอาประโยชน์)
หรือการเลือ่ นตำ�แหน่งทางวิชาการ ฯลฯ
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5.3 การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จุดมุง่ หมายหลักของการจัดการกรณีผลประโยชน์ทบั ซ้อน คือ ตรวจหา
และพยายามขจัดให้หมดไป หรือลดโอกาสการเกิดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
จากการมีผลประโยชน์ทับซ้อนลง เพื่อทำ�ให้ม่ันใจได้ว่า รูปแบบงานวิจัย
การดำ�เนินการวิจยั การรายงานผลการวิจยั จะเป็นอิสระจากอคติ หรือการตัดสินใจ
ทีไ่ ม่เหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งหรือลดความเสีย่ งใดๆทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้กบั ผูเ้ ข้ารับ
การวิจยั ตลอดจนผลกระทบทีอ่ าจจะมีตอ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ความน่าเชือ่ ถือ
ของผลการวิจยั นัน้ ๆ ได้
หลักการพื้นฐานที่ควรคำ�นึงถึงในเรื่องการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่
1) เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งที่ตัวบุคคลหรือฝ่ายเกี่ยวข้องจะตระหนักถึง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม่ นี ยั สำ�คัญ และได้วางมาตรการเพือ่ หลีกเลีย่ งหรือป้องกัน
การเกิดปัญหาด้านความขัดแย้งกันของผลประโยชน์ ทัง้ นี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบ
ต่อสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการวิจัย และ/หรือ ความถูกต้องสมบูรณ์
เชือ่ ถือได้ของผลการวิจยั
2) แต่ละสถาบันควรจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตั แิ ห่งชาติ หรือกำ�หนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ขิ องสถาบันขึน้ มาเอง เพือ่ ป้องกันผลกระทบด้านลบ
อันเกิดจากการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคคลหรือสถาบัน
3) ในทุกกรณีควรมีการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยบุคคลทีส่ าม
ทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า กระบวนการตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง
โปร่งใส และอิงวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ข้ารับการวิจยั และปกป้องความสมบูรณ์เชือ่ ถือได้ของผลการวิจยั
4) ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยสมบูรณ์
ควรจะต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเงินต่อสาธารณะ เช่น เปิดเผย
ในกระบวนการขอความยินยอม หรือในการนำ�เสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ
หรือในการประชุมวิชาการ หรือในสือ่ หรือสิง่ พิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์
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5.4 บทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละฝ่าย ในการจัดการเรือ่ ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5.4.1 สถาบัน
(ก) สถาบันจำ�เป็นต้องมีแนวทางปฏิบตั แิ ละกระบวนการทีช่ ดั เจนในเรือ่ ง
การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน ซึง่ ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าทีพ่ นักงานในสถาบัน
และยังจำ�เป็นต้องมีการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนของระดับสถาบันเองด้วย
(ข) โดยอุดมคติแล้ว สถาบันควรจะมีการจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลเรือ่ ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest Committee – CIC) เพือ่ ทำ�ให้
มัน่ ใจได้วา่ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม่ นี ยั สำ�คัญใดๆ จะได้รบั การจัดการและกำ�กับ
ควบคุมได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานนีจ้ ะเป็นหน่วยทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สถาบันและ
จะช่วยงานของคณะกรรมการจริยธรรมทีจ่ ะต้องเป็นหลักในการแบกรับภาระ
ในเรือ่ งประเด็นดังกล่าวนี้
(ค) หากไม่มคี ณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน สถาบันควร
จะกำ�หนดภาระงานด้านนี้ให้กับคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน และยัง
ควรให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการจริยธรรมดำ�เนินการได้อย่างเต็มที่ใน
บทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนี้
(ง) สถาบันควรจะจัดให้มโี ปรแกรมการศึกษาอบรมเรือ่ ง ผลประโยชน์
ทับซ้อนทางการเงินให้เป็นส่วนหนึง่ ของข้อกำ�หนดของการผ่านการฝึกอบรมแก่
ผูว้ จิ ยั ทางคลินกิ และกรรมการจริยธรรม
(จ) สถาบันควรจะประกาศนโยบาย มีเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนอย่างเป็นทางการและหาอ่านได้แบบออนไลน์
(ฉ) ในกรณีท่ีสถาบันจะมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
อืน่ ใดอันเนือ่ งมาจากผลการศึกษาวิจยั ดังนัน้ เพือ่ ปกป้องความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของ
กระบวนการทำ�งานของคณะกรรมการดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
คณะกรรมการจริยธรรม
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•

สถาบันควรจะทำ�ให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการผู้พิจารณา
ทบทวนเป็นอิสระทีจ่ ะตัดสินใจและดำ�เนินการใดๆ ในกิจกรรม
ตรวจสอบกำ�กับการทำ�งาน และเป็นอิสระจากแรงกดดันของ
สถาบันที่จะทำ�ให้ผลของการดำ�เนินการออกมาในทิศทาง
ที่สถาบันต้องการ
• ควรมีบุคคลภายนอก 2 – 3 คนที่เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์จาก
ผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใด
ของสถาบันเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของกรรมการในคณะกรรมการ
จริยธรรม
(ช) เมือ่ สถาบันเข้าไปมีสว่ นในข้อตกลงทางธุรกิจใดๆ และสถาบันยังไม่มี
หน่วยงานคณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็นทางการ ทางสถาบัน
ควรจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลและให้คำ�ปรึกษาที่เป็นอิสระ
(เรียกว่า คณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนระดับสถาบัน) ทัง้ นีเ้ พือ่
จะช่วยพิจารณาว่าข้อตกลงทางการเงินนัน้ มีสว่ นก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่ และถ้ามีจะต้องมีการจัดการเช่นไรกับข้อขัดแย้งดังกล่าว
(ซ) สถาบันอาจจะพิจารณากำ �หนดคำ�จำ�กัดความของสถาบันเอง
ในเรือ่ งของ “ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม่ นี ยั สำ�คัญ” หรืออาจจะพิจารณาดัดแปลง
จากแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสากลที่ได้กำ�หนดไว้ชัดเจนแล้ว เช่น กระทรวง
สาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาในเรือ่ งแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับนักวิจยั กลุม่ บริษทั
เภสัชภัณฑ์และองค์การอาหารและยา ด้านการประกาศตนในเรือ่ งผลประโยชน์
ทางการเงินของนักวิจยั ทางคลินกิ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013
5.4.2 ผูว้ จิ ยั
(ก) ควรจะหลีกเลีย่ งการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนเมือ่ เป็นไปได้
(ข) ผูว้ จิ ยั ควรจะตระหนักในเรือ่ งผลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
ทางการเงินใดๆ กับผู้สนับสนุนวิจัยที่จะมีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ
การมีปฏิสมั พันธ์ทางการเงินใดๆ กับผูเ้ ข้ารับการวิจยั
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(ค) หากมีปญั หาผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม่ นี ยั สำ�คัญหรือมีขอ้ สงสัยในเรือ่ ง
ระดับนัยสำ�คัญของผลประโยชน์ทบั ซ้อนนัน้ ๆ ผูว้ จิ ยั ควรจะแจ้งหรือปรึกษากับ
คณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนประจำ�สถาบัน หรือหน่วยงานอืน่
ในระดับเทียบเท่ากัน เช่น คณะกรรมการจริยธรรม
(ง) ข้อตกลงใดๆ ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนการวิจยั ควรจะมี
การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการดูแลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนประจำ�
สถาบันหรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากัน เช่น คณะกรรมการจริยธรรม
(จ) ผูว้ จิ ยั ควรจะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในเรือ่ งประเด็นของผลประโยชน์
ทับซ้อนทางการเงิน ซึง่ รวมถึงข้อกำ�หนดต่างๆ ของสถาบันต้นสังกัดด้วย
(ฉ) การประกาศอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ทีม่ นี ยั สำ�คัญควรจะมีการดำ�เนินการทีช่ ดั เจน ทัง้ ในกระบวนการขอความยินยอม              
ในขณะเชิญชวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั หรือในขณะทีม่ กี ารนำ�เสนอหรือตีพมิ พ์
ผลการศึกษา
5.4.3 คณะกรรมการจริยธรรม
(ก) ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ควรจะถามกรรมการแต่ละคน
ว่ามีผใู้ ดทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงร่างการวิจยั ใดๆ
ทีเ่ ข้ารับการพิจารณา
(ข) คณะกรรมการจริยธรรม ควรจะมีขน้ั ตอนการดำ�เนินการทีช่ ดั เจน
ในเรื่องของกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ซึ่งหมายรวมถึงตัวประธาน
คณะกรรมการด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่ จะไม่ให้สทิ ธิบคุ คลนัน้ ออกเสียงในการพิจารณาโครงร่าง
วิจยั หากกรรมการนัน้ ๆ อาจจะมีแนวโน้ม หรือมีผลประโยชน์ทางการเงินเข้ามา
เกีย่ วข้องจริง
(ค) กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการจริยธรรม ควรจะผ่าน
การศึกษาหรือฝึกอบรมในหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเงิน
ซีง่ รวมถึงข้อกำ�หนดบังคับเฉพาะของสถาบันทีต่ นสังกัดด้วย
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(ง) เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันหรือคณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่ากันได้ตดั สินว่ามีขอ้ ขัดแย้งทีเ่ ป็นปัญหาในระดับ
สถาบัน คณะกรรมการจริยธรรม ควรจะพิจารณาทบทวนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทางการเงินของสถาบันทีท่ �ำ ไว้กบั ผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนวิจยั ในการดำ�เนินการศึกษา
วิจยั เรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ จะพิจารณาว่าการศึกษาวิจยั ดังกล่าวจะยังคงสมควรได้รบั การ
อนุญาตให้ด�ำ เนินการทีส่ ถาบันหรือไม่ หากจะทำ�การวิจยั ดังกล่าวคณะกรรมการ
จริยธรรมควรจะพิจารณาว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้ดที ส่ี ดุ ได้อย่างไร
ซึ่งอาจรวมถึงเรื่องที่ต้องมีการปรับแก้ไขในโครงร่างการวิจัย หรือในเอกสาร
แบบฟอร์มให้ขอ้ มูลเพือ่ ขอความยินยอม
(จ) คณะกรรมการจริยธรรมทั้งหมดควรตระหนักถึงแหล่งที่มาของ
เงินทุนสนับสนุนการวิจยั และข้อตกลงต่างๆ ของแหล่งทุนนัน้ ในแต่ละโครงร่าง
การวิจยั ทีพ่ จิ ารณาทบทวน ตลอดจนแหล่งทีม่ าหรือการจัดการด้านทุนดังกล่าว
ในส่วนทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมได้รบั มา เพือ่ ใช้ในการพิจารณาโครงร่างวิจยั
นัน้ ๆ ด้วย
(ฉ) เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันหรือคณะกรรมการดูแลเรือ่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่าได้พจิ ารณาแล้วว่าผูว้ จิ ยั มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ซึง่ ไม่อาจกำ�จัดให้หมดไปได้โดยสิน้ เชิง และจะต้องมีการลดหรือจัดการกับปัญหา
นัน้ ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ คณะกรรมการจริยธรรม ควรจะต้องพิจารณา
ไม่ใช่เพียงแค่การปรับแก้ทจ่ี �ำ เป็นต้องทำ�ในโครงร่างการวิจยั หรือในแบบฟอร์ม
ให้ขอ้ มูลเพือ่ ขอความยินยอม แต่ยงั ต้องมีมาตรการอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมด้วย
(ช) หากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนทางการเงินทีไ่ ม่อาจกำ�จัดให้หมดสิน้ ไปได้
ทัง้ ในระดับสถาบัน และ/หรือผูว้ จิ ยั ควรจะต้องมีการเปิดเผยและบันทึกข้อตกลง
กันไว้อย่างเป็นทางการ ในเรือ่ งของการจัดการปัญหาทางการเงินและการจัดการ
เกีย่ วกับข้อขัดแย้งนัน้ ในเอกสารประกอบการขอความยินยอม
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6
การศึกษาวิจยั ทีใ่ ช้วสั ดุชวี ภาพและข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไว้กอ่ นหน้า
6.1 คำ�จำ�กัดความ
สิง่ ส่งตรวจทางคลินกิ หมายรวมถึง เลือด ของเหลวจากร่างกาย เซลล์
เนือ้ เยือ่ โปรตีน หรือ สารทางพันธุกรรม (DNA และ RNA) ซึง่ ได้รบั จากผูป้ ว่ ย
หรือผูร้ บั การวิจยั
ข้อมูลทางคลินิกหรือข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง ข้อมูลที่สามารถ
ระบุตวั บุคคลได้ (หมายเลขประจำ�ตัวในโรงพยาบาล รหัสบัตรประจำ�ตัวประชาชน)
แบบบันทึกทางการแพทย์ ลักษณะพืน้ ฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านจิตสังคมหรือ
พฤติกรรม ข้อมูลทางคลินิก เช่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายทาง
การแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมหรือจีโนม ซึ่งได้จัดเก็บรวบรวม
จากผูป้ ว่ ยหรือผูเ้ ข้ารับการวิจยั
ผู้เข้ารับการวิจัย หมายถึง บุคคลที่ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการทำ�การศึกษา
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลที่ (1) เกิดจากการรักษาหรือการตรวจซักถามจากอาสาสมัคร
แต่ละคน และ หรือ (2) ข้อมูลพึงปกปิดทีส่ ามารถระบุตวั บุคคลได้
แหล่งจัดเก็บ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ (1) ผูจ้ ดั เก็บตัวอย่าง สิง่ ส่งตรวจ
ทางคลินิก (2) สถานที่จัดเก็บและหน่วยหรือศูนย์ท่ีทำ�หน้าที่ดูแลบริหาร
จัดการข้อมูล และ (3) ผู้วิจัยที่จะเป็นผู้ขอรับสิ่งส่งตรวจและข้อมูลออกไป
ใช้ในการวิจยั
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6.2 คำ�แนะนำ�
6.2.1 งานวิ จัย ที่ใช้ วัส ดุ ชีว ภาพหรื อ ข้ อ มู ล ที่จัด เก็ บ อยู่เ ดิ ม แล้ ว
ควรจะต้องอยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม
1) คณะกรรมการจริยธรรมควรจะพิจารณาทบทวนและอนุมตั โิ ครงร่างวิจยั
และทำ�ให้ม่ันใจได้ว่ามีการพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องความเป็น
ส่วนตัวของผูเ้ ข้ารับการวิจยั และธำ�รงไว้ซง่ึ ความลับของข้อมูล
2) ควรจะได้รบั ข้อตกลงด้านการรักษาความลับของข้อมูลจากผูว้ จิ ยั ทัง้ นี้
เพือ่ เป็นการปกป้องความลับพึงปกปิดของสิง่ ส่งตรวจทีจ่ ดั เก็บอยูใ่ นแหล่งจัดเก็บ
6.2.2 ในขั้นตอนการพิจารณาทบทวนคำ�ขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือ
วัสดุชวี ภาพ ควรจะมีการดำ�เนินการพิจารณาทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการ
จริยธรรม และผูม้ อี �ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ในประเด็นต่อไปนี้
1) ประสบการณ์และคุณวุฒขิ องผูว้ จิ ยั
2) ข้อพิจารณาทางจริยธรรม
3) ความคุน้ เคยของผูว้ จิ ยั กับคุณลักษณะ ข้อจำ�กัด และข้อเด่นทางชุด
ข้อมูล/วัสดุชวี ภาพนัน้ ๆ
4) ความเหมาะสมของรูปแบบการวิจยั ทีน่ �ำ เสนอในโครงร่างวิจยั
5) ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทีจ่ ะดำ�เนินการวิจยั
6) ความเพียงพอของทรัพยากรจากแหล่งทุนที่ผ้วู ิจัยได้รับ เพื่อจะใช้
สนับสนุนการดำ�เนินการวิจยั ทีเ่ สนอขอให้พจิ ารณา และ
7) ความเหมาะสมของข้อตกลงของผู้วิจัยในประเด็นการแบ่งปัน
ใช้ขอ้ มูลร่วมกันตามทีเ่ ขียนระบุไว้ในแผนดำ�เนินการการแบ่งปันแหล่งทีม่ าของ
ข้อมูลหรือตัวข้อมูลทีจ่ ะใช้ในงานวิจยั
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6.2.3 ในการส่งสิง่ ส่งตรวจหรือข้อมูลทางคลินกิ ทีจ่ ดั เก็บอยูใ่ นแหล่ง
จัดเก็บระบบทีม่ ขี อ้ มูลหรือสารสนเทศทีไ่ ม่อาจระบุตวั บุคคลเฉพาะใดๆ หรือ
บอกไม่ได้วา่ ข้อมูลหรือวัสดุชวี ภาพนัน้ ๆ ได้รบั มาจากบุคคลใด ในกรณีดงั กล่าวนี้
คำ�ขออนุญาตเพือ่ เข้าถึงข้อมูลหรือสิง่ ส่งตรวจ ควรจะได้รบั การอนุญาตจาก
ผูท้ ม่ี อี �ำ นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบของสถาบัน และจากคณะกรรมการจริยธรรม
(ซึง่ อาจพิจารณาแบบเร็ว หรือ แบบยกเว้น)
6.2.4 แนวทางปฏิบัติน้ีควรจะต้องใช้กับทุกโครงการวิจัย ไม่ว่า
แหล่งสนับสนุนทุนวิจยั จะมาจากทีใ่ ด
6.2.5 ผูว้ จิ ยั ผูข้ อรับวัสดุชวี ภาพหรือข้อมูลไปใช้ตอ่ ยังคงต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปกป้องสิทธิของผูเ้ ข้ารับการวิจยั
6.2.6 นอกจากนี้ การศึกษาวิจยั ทางด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์
ควรจะต้องประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าวนีด้ ว้ ย
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7
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฎิบัติท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง
บทนีจ้ ะเป็นการสรุปหัวข้อทางกฎหมายและระเบียบกฎหมายบางประการ
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ของประเทศไทย ทั้งนี้พึงตระหนักว่า
อาจจะมีกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบ ซึง่ อาจจะเกีย่ วข้องกับการทำ�วิจยั
นอกเหนือไปจากทีก่ ล่าวถึงในทีน่ ้ี การนำ�เสนอจะเรียงลำ�ดับจากตัวบทกฎหมาย
(Laws) ตามด้วยข้อบังคับ (Regulations) กฎ (Rules) และแนวทางปฏิบตั ิ
(Guidelines) ตามลำ�ดับ ในส่วนเนื้อหาของบทจะเป็นการสรุปเนื้อหาสาระ
หลักของแต่ละบัญญัติกฎเกณฑ์ ไม่ใช่การคัดลอกคำ�ต่อคำ�ตามปรากฏอยู่ใน
เอกสารทีอ่ า้ งถึง แต่ในส่วนของเชิงอรรถจะระบุถอ้ ยคำ�ตามทีป่ รากฏจริงอย่าง
เป็นทางการของแต่ละตัวบทนัน้ ๆ
7.1 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.25501 ระบุว่าจะต้องมี
การบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอม อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อน
ที่จะเริ่มดำ�เนินการศึกษาทดลองในมนุษย์2 ข้อมูลทางด้านสุขภาพถือว่าเป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นความลับด้วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย
1

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๙ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ผรู้ บั บริการ
เป็นส่วนหนึง่ ของการทดลองในงานวิจยั ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้ผรู้ บั
บริการทราบล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะ
ดำ�เนินการได้ ความยินยอมดังกล่าวผูร้ บั บริการจะเพิกถอนเสียเมือ่ ใดก็ได้
2
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กับตัวบุคคลได้ และไม่อาจนำ�ออกมาใช้โดยปราศจากการยินยอมของบุคคล
ผูเ้ ป็นเจ้าของข้อมูล3 การฝ่าฝืนอาจมีผลให้ตอ้ งถูกจำ�คุกหกเดือน และ/หรือปรับ
หนึง่ หมืน่ บาท4
7.2 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 5 และข้อบังคับ
แพทยสภา ว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ.2549
ให้ค�ำ จำ�กัดความของวิชาชีพเวชกรรม6 และการศึกษาวิจยั และทดลอง7 ในมนุษย์ไว้
อีกทั้งยังได้ระบุความรับผิดชอบของแพทย์ท่ที ำ�การศึกษาวิจัยทางการแพทย์
ในกรณีท่อี าจก่อให้เกิดความเสียหายอันตรายต่อบุคคล ซึ่งรวมถึงการดำ�เนิน
3

มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำ�ไป
เปิดเผยในประการทีน่ า่ จะทำ�ให้บคุ คลนัน้ เสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนัน้ เป็นไปตาม
ความประสงค์ของบุคคลนัน้ โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัตใิ ห้ตอ้ งเปิดเผย แต่ไม่วา่
ในกรณีใดๆ ผูใ้ ดจะอาศัยอำ�นาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
หรือกฎหมายอืน่ เพือ่ ขอเอกสารเกีย่ วกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทีไ่ ม่ใช่ของตนไม่ได้
4
มาตรา ๔๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ความผิดตามมาตรานีเ้ ป็นความผิด
อันยอมความได้
5
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
6
“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพทีก่ ระทำ�ต่อมนุษย์เกีย่ วกับการตรวจโรค
การวินจิ ฉัยโรค การบำ�บัดโรค
การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สมั ผัสการแทงเข็มหรือ
การฝังเข็มเพือ่ บำ�บัดโรคหรือเพือ่ ระงับความรูส้ กึ และหมายความรวมถึงการกระทำ�ทางศัลยกรรม
การใช้รงั สี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใส่วตั ถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย ทัง้ นีเ้ พือ่ การคุมกำ�เนิด
การเสริมสวย หรือการบำ�รุงร่างกายด้วย
7
“การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์” หมายความว่าการศึกษาวิจัย และ
การทดลองเภสัชผลิตภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินจิ ฉัย การรักษา
การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคที่กระทำ�ต่อมนุษย์ รวมทั้งการศึกษาวิจัยจาก
เวชระเบียนและสิง่ ส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์ดว้ ย
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การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการทางจริยธรรมของการวิจยั การขอความยินยอม
เข้ารับการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าว และการได้รับอนุมัติจากกรรมการ
จริยธรรมก่อนเริม่ ดำ�เนินการวิจยั 8
7.3 พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ.25519 ระบุวา่ ต้องมีการขอความ
ยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยได้รบั การบอกกล่าว และต้องขออนุมตั จิ าก
กรรมการจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องก่อนเริม่ ทำ�การวิจยั ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต
8

ข้อ ๔๗ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมผูท้ �ำ การศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์
ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ กู ทดลองและต้องพร้อมทีจ่ ะป้องกันผูถ้ กู ทดลองจากอันตราย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทดลองนัน้
ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ถูกทดลองเช่นเดียวกับ
การปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม หมวด ๔ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือผลเสียหาย
เนือ่ งจากการทดลองทีบ่ งั เกิดต่อผูถ้ กู ทดลองอันมิใช่ความผิดของผูถ้ กู ทดลองเอง
ข้อ ๕๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ทำ�การหรือร่วมทำ�การศึกษาวิจัยหรือการ
ทดลองในมนุษย์สามารถทำ�การวิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกล่าวได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องแล้วเท่านัน้
9
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๐ การวิจยั ใด ๆ ทีก่ ระทำ�ต่อผูป้ ว่ ยจะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความยินยอม
เป็นหนังสือจากผูป้ ว่ ย และต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทีด่ �ำ เนินการเกีย่ วกับ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้น�ำ ความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม
มาใช้บงั คับกับการให้ความยินยอมโดยอนุโลม ความยินยอมตามวรรคหนึง่ ผูป้ ว่ ยจะเพิกถอน
เสียเมือ่ ใดก็ได้
มาตรา ๒๑ การบำ�บัดรักษาจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการอธิบายเหตุผล
ความจำ�เป็นในการบำ�บัดรักษา รายละเอียดและประโยชน์ของการบำ�บัดรักษาและได้รบั
ความยินยอมจากผูป้ ว่ ยเว้นแต่เป็นผูป้ ว่ ยตามมาตรา ๒๒
ถ้าต้องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำ�บัดรักษา ความยินยอม
ตามวรรคหนึง่ ต้องทำ�เป็นหนังสือ และลงลายมือชือ่ ผูป้ ว่ ยเป็นสำ�คัญ
ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอายุไม่ถงึ สิบแปดปีบริบรู ณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจ
ให้ความยินยอมรับการบำ�บัดรักษา ให้คสู่ มรส ผูบ้ พุ พการี ผูส้ บื สันดาน ผูป้ กครอง ผูพ้ ทิ กั ษ์
ผู้อนุบาล หรือผู้ซ่งึ ปกครองดูแลบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ความยินยอมตามวรรค
สองแทนหนังสือให้ความยินยอมตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการกำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การขอความยินยอมโดยตัวแทน (Proxy) อนุญาตให้ด�ำ เนินการได้ในกรณีทต่ี วั
ผูป้ ว่ ยมีอายุนอ้ ยกว่า 18 ปีหรือเป็นผูม้ ภี าวะทางจิตทีไ่ ม่สามารถตัดสินใจได้เอง
ทั้งนี้การขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว จะต้องอยู่ในรูปแบบตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.4 มาตรา 323 ของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.249910 กำ�หนด
บทบาทหน้าทีข่ องผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพและวิชาชีพอืน่ ๆ ไว้วา่ จะต้องปกปิด
รักษาข้อมูลลับส่วนบุคคลของผูม้ ารับบริการทางวิชาชีพจากตน มาตรา 32411
ระบุวา่ ผูท้ ร่ี บั รูเ้ กีย่ วกับความลับทางวิทยาศาสตร์แล้วนำ�ไปเปิดเผยต่อและก่อให้
เกิดความเสียหายจะต้องมีความผิดทางอาญา ความผิดทัง้ สองประการดังกล่าว
อาจจะต้องถูกจำ�คุกหกเดือน และ/หรือปรับหนึง่ พันบาท
7.5 มาตรา 420 ของประมวลกฎหมายแพ่งฯ พ.ศ.253512 ระบุว่า
บุคคลใดก็ตามที่ต้ังใจหรือประมาทเลินเล่อ ดำ�เนินการที่ผิดกฎหมายก่อให้
บุคคลเสียชีวิต ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพ เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือ
สิทธิอ่นื ใดก็ตาม จะถือว่าบุคคลผู้น้นั ได้กระทำ�ผิดและจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�ดังกล่าว

10

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๓๒๔ ผู้ใด โดยเหตุท่ตี นมีตำ�แหน่งหน้าที่วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่
ไว้วางใจ ล่วงรูห้ รือได้มาซึง่ ความลับของผูอ้ น่ื เกีย่ วกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิมติ
ในวิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลับนัน้ เพือ่ ประโยชน์ตนเองหรือผูอ้ น่ื ต้องระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
12
มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำ�ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
ให้ เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึง่ อย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ น้ั ทำ�ละเมิดจำ�ต้องใช้คา่ สินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้
11
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7.6 แพทยสภา ได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
วิชาชีพเวชกรรม เรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเพื่อการรักษา พ.ศ.255213
โดยมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำ�เนิดหรือ
โพรเจนิเตอร์เซลล์ (Progenitor Cell) หรือเซลล์ท่สี กัดมาจากการเพาะเลี้ยง
ของเซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษาในคน ซึง่ ไม่ได้หมายความรวมถึงการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิตในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับด้านโลหิตวิทยาซึ่งมี
กฎเกณฑ์เฉพาะของเรือ่ งดังกล่าวต่างหาก14 การศึกษาทางคลินกิ ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเซลล์ตน้ กำ�เนิด จะต้องผ่านการขออนุมตั จิ ากกรรมการจริยธรรมของสถาบัน
ทีเ่ กีย่ วข้องและแพทยสภาก่อนทีจ่ ะเริม่ ดำ�เนินการใดๆ
7.7 สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2556 ในเรื่องหลักเกณฑ์การยอมรับคณะกรรมการจริยธรรม
ทีส่ ามารถพิจารณาโครงการทีม่ กี ารนำ�เข้าผลิตภัณฑ์เพือ่ ใช้ในการศึกษาทดลอง
ในการวิจยั ในมนุษย์15
7.8 แนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้กันเป็นหลักโดยผู้วิจัย
กรรมการจริยธรรมประจำ�สถาบัน ฯลฯ ได้แก่
13

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเรื่อง
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษา พ.ศ. ๒๕๕๒
14
“การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษา” หมายความว่า การประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ที่เ กี่ย วกั บ การปลู ก ถ่ า ยเซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด ซึ่ ง อาจเป็ น เซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด หรื อ
โพรเจนิเตอร์เซลล์ (progenitor cell)หรือเซลล์ทเ่ี จริญมาจากการเพาะเลีย้ งเซลล์ตน้ กำ�เนิด
เพื่อการรักษาโรคในคน แต่ไม่หมายความรวมถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
ในการรักษาโรคโลหิตวิทยา ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ ”
15
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงือ่ นไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนทีพ่ จิ ารณาโครงการวิจยั
ทางคลินกิ เกีย่ วกับยา ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ
๑๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑๒)
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7.8.1 ประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย พ.ศ.254116 ระบุวา่ ผูป้ ว่ ยจะต้องได้รบั
การบอกกล่าวอย่างครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมหรือขอถอนตัวจาก
การศึกษาทดลองโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ17
7.8.2 แนวทางปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical
Practice-GCP) ค.ศ.1996 (แปลเป็นภาษาไทย ปี พ.ศ.2543) ตามหลักการ
ของแนวทางที่ประชุมตกลงร่วมกันระดับนานาชาติว่าด้วยข้อกำ�หนดพื้นฐาน
ทางเทคนิคเพื่อการขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์เพื่อใช้ในมนุษย์ (International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human Use-ICH GCP)
7.8.3 แนวทางปฏิ บั ติ ท างจริ ย ธรรมนานาชาติ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
การวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับมนุษย์ ซึง่ เขียนโดย สภาองค์การสากล
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIOMS) และ องค์การอนามัยโลก (WHO)
7.8.4 แนวทางปฏิบตั ทิ างจริยธรรมนานาชาติ ว่าด้วยเรือ่ งการศึกษา
ทางระบาดวิทยาโดย CIOMS/WHO (ค.ศ.2008)
7.8.5 แนวทางปฏิบตั ทิ างจริยธรรมของการวิจยั ในมนุษย์ในประเทศไทย
(พ.ศ.2550) ซึง่ ประกาศโดยชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (Forum for
Ethical Review Committees in Thailand-FERCIT)
ในระหว่างการเตรียมการตีพิมพ์เอกสารนี้ กระทรวงสาธารณสุขและ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำ�ลังดำ�เนินการร่างพระราชบัญญัติการ
วิจยั มนุษย์ พ.ศ. ...
16

ประกาศสิ ท ธิ ข องผู้ป่ว ย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสั ช กรรม
ทันตแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันประกาศสิทธิผปู้ ว่ ย ๑๖ เมษายน ๒๕๔๑
17
ผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจในการเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการเป็นผูถ้ กู ทดลองในการทำ�วิจยั ของผูป้ ระกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ
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8
ประเด็นการวิจยั ทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นพิเศษ
8.1 กลุม่ ประชากรเปราะบาง
8.1.1 นิยาม
กลุ่มเปราะบาง หมายถึง บุคคลที่ขาดความสามารถที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลเหล่านี้อาจมีความสามารถหรือมีอิสระอย่าง
จำ�กัดในการให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการให้ความยินยอม อาจมีพลังอำ�นาจ
สติปญ
ั ญา การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง หรือความจำ�เป็นอืน่ ๆ ไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
8.1.2		 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเปราะบาง
มีหลายปัจจัยทีอ่ าจมีผลทำ�ให้เกิดความเปราะบาง ได้แก่ การทำ�งานทางสติ
ปัญญาบกพร่อง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถทางจิตใจ ความเปราะบางที่เกิด
จากโรค หรือเกีย่ วกับทางการแพทย์ เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจสังคม และภาวะ
ทีจ่ ะมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระและเต็มใจ (ดูแนวทาง 13
ใน CIOMS)
กลุม่ เปราะบาง อาจได้แก่ เด็ก ผูส้ งู อายุ บุคคลตามระดับชัน้ (เช่น หัวหน้า
และลูกน้อง บุคลากรในกองทัพ อืน่ ๆ) กลุม่ คนบริเวณชายขอบ นักโทษ คนพิการ
หรือบกพร่องทางจิต ผูป้ ว่ ยระยะท้าย ผูด้ อ้ ยทางเศรษฐานะหรือการศึกษา

นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘

81

8.1.3		 การวิจยั เกีย่ วข้องกับกลุม่ เปราะบาง
ข้อพิจารณาทัว่ ไป
การเชิญบุคคลกลุม่ เปราะบาง เข้ามารับการวิจยั ต้องมีเหตุผลอันสมควร
และใช้วิธีการอย่างเข้มงวดที่จะปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้รับ
การวิจัย ผู้วิจัยต้องแสดงถึงการมีเหตุผลอันสมควรด้านจริยธรรมที่จะทำ�วิจัย
ในกลุม่ เปราะบาง เพือ่ ทำ�ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เห็นด้วยว่าการทำ�
วิจัยนั้นไม่สามารถดำ�เนินการได้ดีเท่ากัน หากทำ�การวิจัยในกลุ่มที่เปราะบาง
น้อยกว่า
1) การวิจัยมีเจตนาเพื่อให้ได้ความรู้ท่นี ำ�ไปสู่การปรับปรุงการวินิจฉัย
ป้องกัน หรือรักษาโรคหรือปัญหาทางสุขภาพที่เป็นเฉพาะกับกลุ่มเปราะบาง
ทัง้ ทีเ่ ข้ามาเป็นผูร้ บั การวิจยั และกลุม่ เปราะบาง คล้ายกันนัน้
2) ผูร้ บั การวิจยั และบุคคลอืน่ ในกลุม่ เปราะบาง เช่นกันนัน้ ทีถ่ กู นำ�เข้า
มารับการวิจยั ควรได้รบั การประกันว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัย
ป้องกัน หรือรักษาโรคซึง่ เป็นผลมาจากการวิจยั จะสามารถหาได้อย่างเหมาะสม
3) ความเสีย่ งทีม่ ากับสิง่ แทรกแซง (Intervention) หรือวิธกี ารทีใ่ ช้วจิ ยั
ทีไ่ ม่มากกว่าประโยชน์โดยตรงด้านสุขภาพ จะต้องไม่มากกว่าความเสีย่ งทีค่ าดว่าจะ
เกิดจากการตรวจร่างกายหรือการตรวจทางจิตวิทยาเป็นประจำ�ในบุคคลเหล่านัน้
ยกเว้นว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับนั้น คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั เห็นสมควรให้ด�ำ เนินการได้
4) และเมือ่ ผูท้ จ่ี ะเข้ามารับการวิจยั เป็นบุคคลขาดความสามารถ หรือไม่
สามารถให้ความยินยอมหลังจากได้รบั ข้อมูล การตกลงทีจ่ ะเข้ารับการวิจยั ต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูแ้ ทนตามกฎหมาย หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเพิม่ เติม
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8.2 คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
8.2.1 คำ�จำ�กัดความ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน (Community Advisory Board – CAB)
เป็นกลไกทั่วไปอันหนึ่งที่ใช้เพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในโครงการวิจยั ทางคลินกิ โดยการจัดตัง้ ขึน้ มาเป็นคณะกรรมการ อันประกอบด้วย
ตัวแทนจากชุมชนที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม และต้องมีวิธีการปรึกษาหารือ
เชิงรุก มีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน กับทีมงานวิจยั
8.2.2 ข้อพิจารณาหลัก
การปรึกษาหารือร่วมกับชุมชนเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญยิ่งเพื่อทำ�ให้ม่นั ใจ
ได้วา่ โครงการวิจยั มีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อความรูค้ วามเข้าใจ และ
ความต้องการของชุมชนในท้องถิน่ ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการวิจยั เชิงทดลอง
ทางคลินกิ หรือการวิจยั ทางระบาดวิทยา
แม้ ว่า คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาชุ ม ชน จะไม่ เ ป็ น ข้ อ กำ � หนดบั ง คั บ
ในด้านจริยธรรมและไม่จ�ำ เป็นต้องมีในทุกการศึกษาวิจยั แต่การก่อตัง้ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาชุมชน กลายเป็นมาตรฐานในทางพฤตินัยสำ�หรับงานวิจัยทางคลินิก
ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคเอชไอวี/เอดส์  และถือกันว่าเป็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ดังกล่าว ในกรณีอน่ื ๆ
ทีร่ ปู แบบของคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน อาจจะไม่มคี วามจำ�เป็น กลุม่ เครือข่าย
วิจยั หรือหน่วยวิจยั นานาชาติ ก็ได้สนับสนุนให้มกี ลไกทีเ่ ป็นระบบในการปรึกษา
หารือกับชุมชน
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แนวทางปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้เป็นข้อกำ�หนดขั้นต่ําสุดที่ควรมีในเรื่องของ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
8.2.3 เป้าหมายและพันธกิจของคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
1) ทุกคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ควรจะต้องมีการกำ�หนดพันธกิจ
ทีช่ ดั เจน ซึง่ ก็จะต้องเป็นเรือ่ งทีก่ �ำ หนดไว้ตง้ั แต่ตอนแรกๆของวงจรการดำ�เนินการ
ของคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ในส่วนของความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน กับทีมวิจยั
2) แนะนำ�ให้คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ตัง้ เป้าหมายของการทำ�งาน
ของตน ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการกำ�หนดรายละเอียดต่อไปว่าคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาชุมชน จะบรรลุพนั ธกิจของตนได้อย่างไร
8.2.4 ข้อควรพิจารณาสมาชิกภาพของคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
1) คณะกรรมการที่ป รึ ก ษาชุ ม ชน ควรจะประกอบด้ ว ยตั ว แทน
ทีห่ ลากหลาย เป็นการนำ�เอาผูท้ ม่ี ลี กั ษณะพืน้ ฐานต่างๆกัน ทัง้ ในด้านประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญทีต่ า่ งๆ กันมาประชุมร่วมกัน
2) ศูนย์วจิ ยั ควรจะทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ มีประชากรทีห่ ลากหลายทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ามาเป็นตัวแทนอยูใ่ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ซึง่ รวมถึงตัวแทนของกลุม่
ต่างๆ ซึง่ เป็นผูท้ จ่ี ะได้รบั การเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจยั และอาจรวมถึง
ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และผูอ้ ยูใ่ นชุมชน
8.2.5 ข้อควรพิจารณาในบทบาทรับผิดชอบของศูนย์วจิ ยั
1) ทุกศูนย์วจิ ยั ควรจะกำ�หนดให้มเี จ้าหน้าทีท่ จ่ี ะเป็นตัวแทนประสานงาน
กับ คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน โดยต้องเป็นผูท้ ม่ี ศี กั ยภาพเหมาะสมทีจ่ ะให้
คำ�ปรึกษาช่วยเหลือในเชิงเทคนิคแก่กลุ่ม คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
ตลอดทุกขัน้ ตอนของการพัฒนาการของคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชนเอง
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2) คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ควรจะมีปฏิสมั พันธ์อย่างสมา่ํ เสมอ
กั บ ที ม งานวิ จัย มี คำ� แนะนำ � ว่ า ผู้วิจัย หลั ก ควรจะพบกั บ คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาชุมชนอย่างสมา่ํ เสมอ ในกรณีทม่ี เี รือ่ งสำ�คัญ ๆ เกิดขึน้ ในแวดวงการวิจยั
เอชไอวี/เอดส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
ควรจะได้พบปะกับผู้วิจัยหลัก หรือ เจ้าหน้าที่ทางคลินิกที่เหมาะสมโดยเร็ว
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพือ่ อธิบายและทำ�ความเข้าใจให้กระจ่างในประเด็นทีเ่ กิดขึน้
3) สถาบันควรจะจัดให้มีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาชุมชนสามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินการของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เช่น สถานที่พบปะ
อุปกรณ์ การเดินทาง และการฝึกอบรมใดๆ ควรจะถูกจัดไว้ให้เป็นส่วนหนี่ง
ของงบประมาณของสถาบัน
8.2.6 การดำ�เนินการของ คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
1) คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาชุ ม ชน ควรจะกำ � หนดขอบข่ า ยการ
ทำ�งานหรือข้อตกลงในเรือ่ งโครงสร้างและการดำ�เนินการกันอย่างเป็นทางการ
โดยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ ห็นพ้องต้องกัน
2) ควรมี ก ารกำ � หนดบทบาทที่เ หมาะสมในการคั ด เลื อ กสมาชิ ก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน เพือ่ ทีจ่ ะใช้ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตาม
โครงสร้างของ คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
3) มีค�ำ แนะนำ�ว่า คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน ควรจะพบกันทุกเดือน
ในระหว่างช่วงปีแรกของการทำ�งานและพบกันตามความจำ�เป็นในปีหลังจากปีแรก
แต่กไ็ ม่ควรน้อยกว่าทุก 3 เดือน
4) ตัวแทนที่จะเป็นผู้ประสานงานกับชุมชน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
สถาบันควรจะทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนในการพัฒนา
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์หรือวางแผนดำ�เนินการที่รองรับอย่างเหมาะสมกับ
แผนการวิจยั ของสถาบัน และความวิตกกังวลในประเด็นทีช่ มุ ชนให้ความสำ�คัญ
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8.2.7 การฝึกอบรมสมาชิกคณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชน
1) ในช่วงแรกของการฝึกอบรม ควรจะเป็นการจัดขึ้นเพื่อสมาชิก
คณะกรรมการทีป่ รึกษาชุมชนทุกคน ซึง่ หมายรวมถึง การทำ�ความรูจ้ กั กับสถาบัน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น การวิจยั และพัฒนาวัคซีนเอชไอวี/เอดส์ กระบวนการวิจยั
ทางคลินกิ และหลักจริยธรรม
2) ควรจะมีการดำ�เนินการประเมินความต้องการฝึกอบรมและมีการ
ฝึกอบรมทวนซํ้าเป็นระยะๆ หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อมูลใหม่ๆ ที่มีความสำ�คัญ
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานวิจัยเอง (เช่น ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ศึกษาเองหรือในทีอ่ น่ื ๆ)

8.3 การวิจยั เซลล์ตน้ กำ�เนิด
เซลล์ต้นกำ �เนิด เป็นเซลล์อ่อนที่ยังไม่เจริญเต็มที่ซ่ึงจะแบ่งตัวและ
มีความสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปเป็นเซลล์ประเภทต่างๆ กันออกไป เซลล์ตน้ กำ�เนิด
มีศกั ยภาพทีจ่ ะนำ�ไปใช้ในการรักษาผูท้ เ่ี ป็นโรคร้ายแรงต่างๆ และ/หรือช่วยใน
การรักษาโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์คนิ สัน เบาหวาน โรคปลอกประสาทอักเสบ
โรคหัวใจและการบาดเจ็บไขสันหลัง สาขาทางวิทยาศาสตร์อ่นื ๆ มักไม่ก่อให้
เกิดความตื่นเต้น ระแวงสงสัยและมีข้อขัดแย้งกันเท่าเรื่องเซลล์ต้นกำ�เนิด
การผลิตเซลล์เป็นจำ�นวนมากนอกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในร่างกายมนุษย์
อาจไร้ประสิทธิผลในการรักษา หรืออาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมี
นัยสำ�คัญ เช่น ก้อนเนือ้ งอก ปฏิกริ ยิ าต่อระบบภูมคิ มุ้ กันทีร่ นุ แรง หรือการเจริญ
ของเนือ้ เยือ่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ
เนือ่ งจากมีความต้องการรักษาโรคบางชนิดอย่างเร่งด่วนเพือ่ ให้หายขาด
หรือยืดอายุผ้ปู ่วย บางครั้งเซลล์ต้นกำ�เนิดจึงได้รับการส่งเสริมให้ใช้โดยยังไม่
ถึงเวลา และ/หรือ ได้รบั การส่งเสริมให้น�ำ ไปใช้มากเกินควรโดยไม่มกี ารประเมิน
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อย่างเพียงพอ จนก่อให้เกิดความกังวลในทางระเบียบกฎหมายและวงการแพทย์
ก่อนที่จะมีการใช้เซลล์ต้นกำ�เนิดอย่างแพร่หลาย จะต้องมีการดำ�เนินการวิจัย
ที่มีคุณภาพอย่างจริงจังเพื่อจะประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย ทั้งนี้
มีความจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเพือ่ ตอบสนองต่อความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซ่งึ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และทัศนคติของสาธารณะ
เพือ่ ให้มน่ั ใจในเรือ่ งของมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และจริยธรรม
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการวิจัยเซลล์ต้นกำ�เนิดในประเทศต่างๆ ก็อยู่
ระหว่างการพัฒนาเช่นกัน ในประเทศไทยได้มแี นวทางปฏิบตั คิ อื “แนวปฏิบตั ิ
และประเด็นทางด้านชีวจริยธรรม” (Bioethical Issues and Guidelines)
ซึง่ ตีพมิ พ์โดยมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติและศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2546 และมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับแก้แนวทาง
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามเป็นปัจจุบนั ในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้
ทันต่อวิทยาศาสตร์ทก่ี า้ วไปอย่างรวดเร็ว
แพทยสภาได้ออกข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาหรืออบรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม เรือ่ งการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษา พ.ศ.2553
ซึ่งรวมถึงการวิจัยทางคลินิกเรื่องเซลล์ต้นกำ�เนิด เซลล์โปรเจนิเตอร์และเซลล์
ทีเ่ จริญมาจากการเพาะเลีย้ งเซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ การรักษาในคน ยกเว้นการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้ในโรคทางโลหิตวิทยาตามข้อบังคับเฉพาะ
สาขา การวิจัยทดลองทางคลินิกเรื่องเซลล์ต้นกำ�เนิดจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากกรรมการจริยธรรมของสถาบันทีท่ �ำ การวิจยั และจากคณะกรรมการวิชาการ
และจริยธรรมการทำ�วิจัยในคนด้านเซลล์ต้นกำ�เนิดของแพทยสภาก่อนที่
จะเริม่ ดำ�เนินโครงการ
8.3.1 คำ�แนะนำ�
1) เนือ่ งจากการวิจยั เซลล์ตน้ กำ�เนิดมีความซับซ้อนในประเด็นทางจริยธรรม
และเป็นที่กังวลของสาธารณชน จึงควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแล
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การใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิด (Stem Cell Oversight Committee – SCOC) เป็นกรณี
พิเศษ เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนดูแลในประเด็นทางจริยธรรมของทุกโครงร่างวิจยั
เซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด ของมนุ ษ ย์ ท่ีมีคุณ สมบั ติใ นการเปลี่ย นเป็ น เซลล์ จำ� เพาะ
ชนิดอืน่ ๆ ได้ (Pluripotent Stem Cell) ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การร้องขอให้
พิจารณาอนุมตั โิ ดยองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้เซลล์ตน้
กำ�เนิด ควรจะประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านชีววิทยา ระบบสืบพันธุม์ นุษย์
จริยธรรม กฎหมายและสังคมศาสตร์ และรวมทัง้ ตัวแทนของสาธารณชน
2) โครงร่างการวิจยั ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเซลล์ตน้ กำ�เนิดจากตัวอ่อน
ของมนุษย์ (Embryonic Stem Cell) และ/หรือ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กำ�เนิด
ทีเ่ ปลีย่ นเป็นเซลล์รปู แบบอืน่ ๆ ในมนุษย์ (Human Pluripotent Stem Cell)
ไปสู่มนุษย์หรือสัตว์อ่ืน ซึ่งจัดอยู่ในขอบข่ายที่กำ�หนดไว้ในคู่มือปฏิบัติเล่มนี้
ควรจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทัง้ คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิด
และกรรมการจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำ�เนิดไปยังมนุษย์
สามารถทำ�ได้ในกรณีทเ่ี ป็นการศึกษาวิจยั ทดลองทางคลินกิ ทีอ่ อกแบบมาอย่างดี
และได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมและคณะกรรมการกำ�กับดูแล
การใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิด และยังจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของแพทยสภาทีว่ า่ ด้วย
เรือ่ งของเซลล์ตน้ กำ�เนิด
ผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ กำ�เนิด จะต้องได้รบั การบอกกล่าวในระหว่างกระบวน
การขอความยินยอม ในประเด็นต่อไปนี้
• ผู้ที่อาจจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการแพทย์จากการใช้
เซลล์ต้นกำ�เนิด หรือ ผู้ที่อาจจะเป็นผู้ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์
• การวิจัยนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผลประโยชน์โดยตรง
ทางการแพทย์ต่อตัวผู้บริจาค
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ผลการศึกษาวิจัยอาจจะเกิดมีผลเชิงพาณิชย์
ผูบ้ ริจาคจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด จากการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลเชิงพาณิชย์ที่อาจเกิดขึ้น
• การตัดสินใจของหญิงตัง้ ครรภ์ทจ่ี ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์จะต้องเกิดขึน้
ก่อนทีจ่ ะขอให้หญิงผูน้ น้ั เข้ารับการวิจยั
• เซลล์ต้นกำ�เนิดจากร่างกายที่เปลี่ยนรูปเป็นเซลล์ชนิดอื่นๆ ได้
(Pluripotent Sematic Stem Cells) จากบุคคลทีถ่ อื ว่าขาด
ความสามารถทางกฎหมาย จะต้องได้รับมาจากการผ่าตัด
การวินจิ ฉัย หรือการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องตามกฎหมายอืน่ ๆ ซึง่ ไม่ใช่
ได้จากกระบวนการวิจยั เรือ่ งนัน้ ๆ เอง และได้รบั การอนุญาตให้
ดำ�เนินการได้โดย คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิด
ทีจ่ ะนำ�เอามาใช้ตอ่ ในงานวิจยั เรือ่ งนัน้
การใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิดหรือเนือ้ เยือ่ จากศพจะต้องได้รบั การอนุญาตจาก
คณะกรรมการกำ�กับดูแลการใช้เซลล์ต้นกำ�เนิด เช่นกัน ในกรณีท่มี ีการนำ�เข้า
เซลล์ตน้ กำ�เนิดมาใช้ในการวิจยั จะต้องมีหลักฐานแสดงชัดเจนถึงทีม่ าของเซลล์
ทีต่ รงตามหลักการดังกล่าวข้างต้น

8.4 การวิจยั เกีย่ วกับพันธุกรรมบำ�บัด (Gene therapy)
พันธุกรรมบำ�บัด เป็นเทคนิคการทดลองที่ใช้สารพันธุกรรมหรือ ยีน
(DNA หรือ RNA) ในการรักษาหรือป้องกันโรค ในอนาคตเทคนิคนีอ้ าจจะช่วย
ให้แพทย์รักษาอาการผิดปกติโดยการสอดใส่ยีนเข้าไปในเซลล์ของผู้ป่วยแทน
การใช้ยาหรือการผ่าตัด นักวิจัยได้ทำ�การศึกษาทดลองด้านพันธุกรรมบำ�บัด
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น
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•

การทดแทนยีนทีก่ ลายพันธุ์ (Mutated gene) ซึง่ เป็นสาเหตุ
ของโรคด้วยยีนแบบเดียวกันที่ยังสมบูรณ์ดี
• การลดฤทธิ์ (Inactivate) หรือ การยับยั้ง (Knocking-out)
ยีนที่กลายพันธุ์ ซึ่งทำ�งานผิดปกติ
• การนำ�เอายีนใหม่เข้าสู่ร่างกายเพื่อช่วยต่อสู้กับโรค
แม้ ว่า พั น ธุ ก รรมบำ � บั ด เป็ น ทางเลื อ กของการรั ก ษาที่น่า จะให้ ผ ลดี
ในการป้องกันรักษาได้หลายโรค (รวมทัง้ ความผิดปกติจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
มะเร็งบางประเภท และการติดเชือ้ ไวรัสบางตัว) แต่เทคนิคนีย้ งั คงอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาเพื่อทำ�ให้ม่นั ใจว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล ในปัจจุบัน
จะทำ�การทดสอบการดำ�เนินการพันธุกรรมบำ�บัดเฉพาะในเรื่องของการรักษา
โรคทีย่ งั ไม่มวี ธิ กี ารศึกษาอืน่
8.4.1 ข้อพิจารณาทัว่ ไป
1) สถาบันควรจะพิจารณาตัง้ คณะกรรมการด้านเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์
เกี่ยวกับการวิจัยพันธุกรรมบำ�บัด ตัวอย่างของคณะกรรมการประเภทนี้ คือ
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านพันธุกรรม ซึ่งจะให้คำ�แนะนำ�ได้ในเรื่องการวิจัย
ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การใช้ ส ารพั น ธุ ก รรมของสิ่ง มี ชีวิต ต่ า งชนิ ด เข้ า ไปในเซลล์
(Recombinant DNA) และเรือ่ งของการพัฒนาเทคโนโลยีรคี อมบิแนนท์ดเี อ็นเอ
2) ไม่ควรมีผใู้ ดเข้ารับการวิจยั จนกว่าโครงการนัน้ จะได้รบั อนุมตั จิ าก
กรรมการชุดดังกล่าวข้างต้นและกรรมการจริยธรรมของสถาบัน
3) เอกสารขอความยินยอมโดยบอกกล่าว ควรจะครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ เพิม่ เติมจากประเด็นทางจริยธรรมปกติทจ่ี ำ�เป็นต้องแจ้งให้ทราบอยูแ่ ล้ว
ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
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(ก) คำ�อธิบายเรือ่ งองค์ประกอบของการปลูกถ่ายยีน  จะต้องปรากฏ
อยู่ในกระบวนการขอความยินยอม และต้องเป็นการอธิบาย
โดยไม่ใช้ภาษาซึง่ เป็นศัพท์เฉพาะศาสตร์ ทีเ่ ป็นศัพท์เทคนิคต่างๆ
(ข) จำ�นวนโดยประมาณของผูท้ เ่ี คยได้รบั สารพันธุกรรมทีจ่ ะศึกษา
ก่อนหน้านี้
(ค) ประเภทของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทัง้ ระดับความรุนแรงและความถีข่ องการเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ง) ในกรณีทส่ี ารพันธุกรรมทีจ่ ะศึกษาไม่เคยหรือแทบไม่เคยถูกนำ�
มาใช้เลยก่อนหน้านี้ในมนุษย์ จะต้องมีคำ�เตือนในเรื่องของ
ความเสีย่ งทีม่ องไม่เห็นอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ ความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
อยูใ่ นระดับรุนแรงด้วย
(จ) ผลสืบเนื่องด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
หากผูเ้ ข้าร่วมโครงการขอถอนตัวออกจากการศึกษาก่อนกระบวน
การศึกษาเสร็จสิน้
(ฉ) ความเป็นไปได้ของการมีทางเลือกของการรักษาป้องกันอืน่ ใด
(ช) ข้อมูลเฉพาะในเรือ่ งเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน
ระยะยาว หลังจากการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น และอาจจะไม่ได้
จ่ายให้อกี ต่อไป โดยผูว้ จิ ยั /สถาบันทีท่ �ำ การศึกษาวิจยั เรือ่ งนัน้

8.5 การแพทย์แผนเดิมและยาสมุนไพร
8.5.1 นิยาม
การแพทย์แผนเดิม เป็นการรักษาทีใ่ ช้ยาสมุนไพรกับการรักษาด้วยวิธกี าร
ตามแผนเดิม อย่างไรก็ตามความสำ�เร็จของการรักษา มักได้รบั จากผลของการ
ใช้วธิ กี ารรักษาทัง้ 2 แบบร่วมกันเป็นการออกฤทธิเ์ สริมกัน
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คำ�อืน่ ๆทีใ่ ช้แทน “การแพทย์แผนเดิม” ได้แก่ การแพทย์เสริม/การแพทย์
ทางเลือก/การแพทย์ทไ่ี ม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบนั
การแพทย์ แ ผนเดิ ม เป็ น การแพทย์ ท่ี มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ม ายาวนาน
โดยผสมผสานความรู้ ความชำ�นาญ และการฝึกปฏิบตั ิ บนพืน้ ฐานของความเชือ่
ทฤษฎี และประสบการณ์ ทีฝ่ งั รากลึก/ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นวัฒนธรรมต่างๆ
ทัง้ ทีส่ ามารถอธิบายได้และไม่สามารถอธิบายได้ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การวินจิ ฉัยโรค และการแก้ไข ปรับปรุงด้านสุขภาพโดยมีผลต่อ
การป่วยทางร่างกายและการป่วยทางจิตใจ
ยาสมุนไพร หมายถึงวัตถุทเ่ี ป็นอนุพนั ธ์จากพืช หรือตำ�รับจากพืชทีม่ ฤี ทธิ์
ทางการรักษาหรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นตัวยาจากพืช
วัตถุดิบ หรือผ่านกระบวนการเตรียมจากพืชหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิด
ในยาแผนเดิมบางชนิดอาจมีสว่ นประกอบของแร่ธาตุ หรือส่วนทีไ่ ด้จากสัตว์
ยาสมุนไพร ประกอบด้วยส่วนของพืช (ได้แก่ ราก ต้น ใบ ดอก ผล
หรือเมล็ด) วัตถุจากพืช (นํา้ คัน้ สด ยางเหนียว นํา้ มันจากพืช นา้ํ มันหอมระเหย
นํ้ายาง) ตำ�รับยาเตรียมสมุนไพร (วัตถุจากพืชนำ�มาสกัด สกัดแยกส่วน หรือ
ทำ�ให้เปียก หรือทำ�ให้รอ้ น ในแอลกอฮอล์ และ/หรือนา้ํ ผึง้ ฯลฯ) และผลิตภัณฑ์
พืชสมุนไพรสำ�เร็จรูป (พืชหนึง่ ชนิดหรือเป็นส่วนผสม)
สารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ของยาสมุนไพร หากไม่สามารถระบุได้ให้ถือว่า
ยาสมุนไพรทัง้ ตำ�รับเป็นสารออกฤทธิ์
8.5.2 หลักการพืน้ ฐาน
การวิจยั และพัฒนาควรให้การรับรอง “ความปลอดภัยและสรรพคุณ”
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของวิธีการรักษาตามแผนเดิมและยาสมุนไพร
ควรประเมินสรรพคุณของการแพทย์แผนเดิมแบบผสมผสานการรักษาทัง้ 2 วิธี
เนื่องจากการแพทย์แผนเดิมเป็นการรักษาตามแนวทางแบบองค์รวม ดังนั้น
ควรให้ความเคารพ ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากประวัติการใช้ปฏิบัติ
มาอย่างยาวนาน
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8.5.3 การวิจยั เกีย่ วกับการแพทย์แผนเดิมและยาสมุนไพร
ข้อพิจารณาทัว่ ไป
1) การวิจยั และการประเมินผลวิธกี ารรักษาตามแผนเดิม
วิธกี ารรักษาตามแผนเดิมค่อนข้างจะปลอดภัย ถ้าดำ�เนินการอย่างเหมาะสม
โดยแพทย์แผนเดิมทีไ่ ด้รบั การฝึกหัดมาอย่างดี ควรทำ�การรักษาภายในขอบเขต
ของปัจจัยกำ�หนดหรือพารามิเตอร์ ที่เป็นที่ยอมรับ และข้อบ่งใช้ในการรักษา
ควรมีหลักฐานเชิงประจักษ์เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการ
ประเมินฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ ในการประเมินความปลอดภัยของการรักษาเหล่านัน้
อย่างเป็นระบบ การศึกษาวิจัยทางคลินิกและวิธีวิจัยแบบอื่นๆ มีความสำ�คัญ
อย่างยิง่ ในการประเมินสรรพคุณของวิธกี ารรักษาตามแผนเดิม
2) การวิจยั และการประเมินผลยาสมุนไพร
(ก) ข้อพิจารณาด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ และ
ด้านคุณภาพเป็นสิง่ จำ�เป็นเพือ่ ให้ความมัน่ ใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ
สรรพคุณของยาสมุนไพร ต้องมีรายละเอียดข้อมูลจำ�เพาะและการควบคุม
คุณภาพของยาสมุนไพร ต้องมีการควบคุมการผลิตและด้านเคมีของยาสมุนไพร
ที่จะนำ�มาศึกษาวิจัยให้ล้อตามตำ�รับที่ใช้แบบดั้งเดิม การประเมินยาสมุนไพร
ไม่จ�ำ เป็นต้องนำ�ยาสมุนไพรมาทำ�ให้บริสทุ ธิเ์ พือ่ ให้ทราบองค์ประกอบหรือสารเดีย่ ว
ต้องมีมาตรฐานการผลิตทีด่ ี (GMP) ก่อนทำ�การศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3
(ข) ข้อพิจารณาการศึกษายาสมุนไพรในระยะก่อนคลินกิ
• สำ�หรับยาสมุนไพรทีม่ กี ารบันทึกประวัตกิ ารใช้ตามวิธดี งั้ เดิมมา
ยาวนาน มีข้อมูลสรรพคุณและความปลอดภัยในสัตว์ แนะนำ�
ให้สืบค้นข้อมูลจากวรรณกรรม หากมีข้อมูลไม่มากเพียงพอ
มีความจำ�เป็นต้องทำ�การศึกษาก่อนคลินิกเพิ่มเติม
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•

กรณีท่นี ำ�ยาสมุนไพรที่ใช้มานานเป็นที่ร้จู ักกันดีแล้วมาทำ�เป็น
ตำ�รับใหม่ คุณสมบัติทางเคมี พิษวิทยา และเภสัชวิทยาอาจ
เปลีย่ นแปลง มีความจำ�เป็นต้องทำ�การศึกษาก่อนคลินกิ เพิม่ เติม
เพือ่ พิสจู น์ความปลอดภัยและสรรพคุณ
• สำ�หรับยาสมุนไพรที่ไม่มีประวัติการใช้มายาวนาน หรือไม่มี
การศึกษาวิจยั มาก่อน ให้ท�ำ การศึกษาก่อนคลินกิ ตามวิธมี าตรฐาน
ในการทดสอบพิษวิทยาทั้งพิษเฉียบพลันและพิษระยะยาว
ตามแนวทางการประเมินความปลอดภัยและสรรพคุณของ
ยาสมุนไพร
• การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์มีความยากลำ�บากทางเทคนิค
ทีจ่ ะดำ�เนินการ ทัง้ นีส้ ามารถคาดคะเนขนาดยาและรูปแบบการใช้
จากวิธีการที่ใช้ตามวิธีด้งั เดิมได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์กอ่ นคลินกิ จึงไม่มคี วามจำ�เป็นต้องทำ�
(ค) ข้อพิจารณาในการวิจยั ยาสมุนไพรทางคลินกิ
• การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 ถูกออกแบบเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยเมือ่ ให้ขนาดยาเพิม่ ขึน้ ๆ ในอาสาสมัครผูร้ บั การวิจยั
ปกติท่ีมีสุขภาพดี โดยทั่วไปไม่จำ�เป็นต้องศึกษายาสมุนไพร
แผนเดิม ทางคลินกิ ระยะที่ 1 ขนาดยาและรูปแบบการให้ยาให้ใช้
ตามวิธดี ง้ั เดิม เนือ่ งจากมีเหตุผลทำ�ให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ รูปแบบการให้
ยาเหล่านั้นมีความปลอดภัยเมื่อให้กับผู้ป่วยที่รับการวิจัยใน
ระยะที่ 2 จำ�นวนผูป้ ว่ ยไม่มากนัก โดยมีการควบคุมอย่างละเอียด
ถีถ่ ว้ น
• การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 มีความสำ�คัญเพื่อตรวจสอบ
ความทนต่อยาของผูป้ ว่ ยทีร่ บั การวิจยั การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
สมบูรณ์ และการเตรียมโครงร่างการวิจัย ควรมุ่งประเด็น
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ความปลอดภัยต่อระบบต่างๆ ทางคลินกิ เช่น ผลต่อระบบประสาท
ผิวหนัง กล้ามเนือ้ และโครงกระดูก กระเพาะอาหารและลำ�ไส้  
ตับ ไต ระบบต่อมไร้ทอ่ และเมทาบอลิสม (โซเดีย่ ม/โปแตสเซีย่ ม
แคลเซี่ยม) หัวใจและหลอดเลือด การสร้างเม็ดเลือด ฯลฯ
• การศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3 ควรดำ�เนินการหลังจากได้ขอ้ มูล
การศึกษาหาขนาดยาในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 แล้ว
เท่านั้น การไม่ยอมรับสิ่งแทรกแซง (Intervention) ที่นำ�มา
ศึกษาเกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมเป็นเพราะไม่ทำ�การศึกษาทาง
คลินกิ ระยะที่ 2 ก่อนศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3 และพบได้บอ่ ย
มากทีใ่ ห้ขนาดยาในการศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 3 ตํา่ กว่าขนาด
ยาที่เหมาะสม ขนาดยาและรูปแบบที่ให้น่าจะเป็นรูปแบบ
การให้ยาที่ดีที่สุดสัมพันธ์กับความปลอดภัยและสรรพคุณ
(ง) ข้อพิจารณาด้านจริยธ รรมในการทดลองยาสมุนไพรทางคลินกิ
• นำ�หลักจริยธรรมพืน้ ฐานมาใช้ปฏิบตั กิ บั อาสาสมัครผูร้ บั การวิจยั
ควรดำ�เนินการวิจัยในมนุษย์ให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม
ตามคำ�ประกาศกรุงเฮลซิงกิ หลักจริยธรรม 3 ข้อตามรายงาน
เบลมองต์ กฎหมายและข้อบังคับของประเทศ โดยยึดสิง่ ทีป่ กป้อง
ผูร้ บั การวิจยั ได้สงู กว่า
• ผูว้ จิ ยั ทีผ่ า่ นการอบรมมาเป็นอย่างดี มีจริยธรรม จะเป็นการให้
ความเชือ่ มัน่ ถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครผูร้ บั การวิจยั ได้ดี
ทีส่ ดุ ควรเลือกแพทย์ทม่ี คี วามชำ�นาญเพือ่ ประกันว่าจะทราบได้
รวดเร็วทันทีทนั ใดและให้การรักษาทีเ่ หมาะสม เมือ่ สังเกตเห็น
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใดๆหรือสุขภาพทรุดลง
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