บทความเรื่อง
เรื่อง ขอพิจารณาดานจริยธรรมในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา

จัดทําโดย
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย

เอกสารวิชาการ
เรืองข้ อพิจารณาด้ านจริยธรรมในการศึกษาวิจยั เพือพัฒนางานประจํา
นายแพทย์วิชยั โชควิวฒั น
สถาบันพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์
บทนํา
แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีบทบาทหน้าทีในงานด้านบริ การด้านสุขภาพ แต่
กระทรวงสาธารณสุ ขก็ตระหนักดีถึงความสําคัญของงานด้านการศึกษาวิจยั ตามแนวความคิด
ทีว่า งานบริ การสุ ขภาพจําเป็ นต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ ง และกลไกสําคัญประการ
หนึงในการพัฒนางานบริ การก็คือการศึกษาวิจยั ซึ งจะทําให้การพัฒนางานบริ การดําเนิ นไปบน
พืนฐานของความรู ้ อันจะทําให้งานบริ การมีการพัฒนาทังด้านความเป็ นธรรม คุณภาพ และ
ประสิ ทธิภาพ และทีสําคัญคือสามารถก่อประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างดีทีสุด ในช่วง
หลายทศวรรษทีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายชัดเจนทีจะพัฒนางานสามด้านควบคู่
กันไป คือ งานบริ การ งานบริ หาร และงานวิชาการ
รู ป ธรรมสํ า คัญ ของการให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ งานการศึ ก ษาวิ จ ัย คื อ การก่ อ ตัง
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขขึน เมื อปี พ.ศ. 2535 เพื อขยายขอบเขตงานการศึกษาวิจัยด้าน
สุขภาพจากเดิมทีมักจํากัดวงอยู่ทีการศึกษาวิจยั เรื องสุขภาพของบุคคล เป็ นการให้ความสําคัญ
กับการศึกษาวิจัยเรื องระบบสุ ขภาพหรื อระบบสาธารณสุ ขด้วย การก่ อ ตังสถาบันวิ จยั ระบบ
สาธารณสุ ขได้ก่อคุณูปการให้แก่การสาธารณสุขไทยได้อย่างอเนกอนันต์ ผลงานสําคัญทีก่ อ
ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนทังประเทศ ได้แก่ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้ว น
หน้าให้แก่ประชาชนคนไทย บนพื นฐานความรู้จากประสบการณ์การจัดบริ การทางการแพทย์
ในระบบการประกันสังคม บวกกับการศึกษาวิจยั ทําให้สามารถพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วน
หน้าให้บรรลุถึงเป้ าหมายหลักสามประการ คือ ความเป็ นธรรม (Equity) คุณภาพ (Quality) และ
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) เป็ นต้น
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ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการหลัก ประกั น สุ ข ภาพถ้ว นหน้ า ซึ งรั บ ผิ ด ชอบ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ราวร้อยละ 76 เป็ นเรื องทีมีความสําคัญ เพราะมีผลต่อความ
ยังยืนของโครงการ เนืองจากต้องใช้งบประมาณของประเทศจํานวนมาก ปัจจุ บนั ประสิ ทธิ ภาพ
ของโครงการดังกล่าวเป็ นเรื องชัด เจน เมื อเปรี ยบเที ย บกั บ ระบบสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ข้าราชการ ซี งค่าใช้จ่ ายต่อหัวแพงกว่าราวสี เท่า และแม้เมื อเปรี ย บเทียบกับระบบบริ ก ารทาง
การแพทย์ในโครงการประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าอย่างชัดเจน
ในการศึกษาวิจยั เพื อพัฒนางานประจํา ดังกล่าวนี มีประเด็นคําถามทีสมควรทํา
ความกระจ่างประการหนึงคือ จะต้องดําเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั
โดยเฉพาะหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
คําถามสําคัญที จะพิจารณาในที นี คื อ โครงการวิ จ ัย เหล่านี มี ความจํา เป็ นหรื อ
สมควรที จะต้ อ งได้รั บ การทบทวน (review) และเห็ น ชอบ (approve) จากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ก่อนหรื อไม่ อย่างไร

นิยามความหมายของการวิจัยและการปฏิบัติ
ในการศึกษาวิจยั ที เกี ยวข้องกับมนุษย์ (research involving human) สิ งทีจะต้อง
พิจารณาให้ชดั เจนเป็ นอันดับแรกคือ จะต้องแยกแยะระหว่างการวิจยั (research) กับการปฏิบตั ิ
(practice) ทังนี เพราะหากเป็ นการปฏิ บตั ิ เช่น เวชปฏิบตั ิ (medical practice) จะต้องปฏิ บตั ิตาม
หลักจริ ยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Ethics in medical practice) ซึ งไม่จาํ เป็ นต้อง
ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั (Research Ethics Committee) แต่จะต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรวิชาชีพ โดยอาจมีคณะกรรมการจริ ยธรรมประจําสถาบัน
เช่น คณะกรรมการจริ ย ธรรมของโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ของการรั บ รองโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) และองค์กรตามกฎหมาย เช่น แพทยสภา หรื อองค์กรวิชาชีพอืน เช่น
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิ ตวิทยาคลินิก เป็ นต้น ส่วนการศึกษาวิจยั ที เกี ยวข้องกับ
มนุษย์ โครงการวิจัยสมควรได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย
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เสี ย ก่ อ น เพื อเป็ นหลัก ประกั น ว่ า อาสาสมัค ร (volunteer) หรื อ ผู้เข้าร่ ว มการวิ จ ั ย (research
participant) จะได้รับการคุม้ ครองดูแลทังด้านศักดิศรี (dignity) สิ ทธิ (rights) ความปลอดภัย
(safety) และสุขภาวะ (well-being) โดยถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ทังในระดับชาติและ
ระดับสากล (National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving
Human)
การแยกแยะระหว่างการปฏิบตั ิและการวิจยั มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนและเป็ นที
ยอมรับอย่างกว้างขวางครังแรกใน รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) รายงานดังกล่าวเป็ น
ของคณะกรรมการระดับชาติ ด ้านการคุ้มครองอาสาสมัครในการวิ จ ยั ทางชีวเวชศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาตร์ (The National Commission for the Protection of Human Subjects of
Biomedical and Behavioral Research) ซึ งแต่งตังโดยกระทรวงสาธารณสุข การศึกษา และ
สวัสดิการ (Department of Health, Education and Welfare) ของสหรัฐ ชือเต็มของรายงานฉบับ
นี คื อ หลัก และแนวทางจริ ยธรรมเพื อคุ้มครองอาสาสมัค รวิ จ ัย (Ethical Principles and
Guidelines for Protection of Human Subjects of Research) (ดูภาคผนวก 1)

รายงานดัง กล่ า วได้ ก ล่ า วถึ ง ศัพ ท์ที เกี ยวข้ อ งอี ก คํา หนึ งคื อ “การทดลอง”
(Experiment) ด้วย ดังนี
“ขอบเขตระหว่างการปฏิบตั แิ ละการวิจยั
เป็ นเรื องสําคั ญที ต้ องแยกแยะระหว่ างการศึกษาวิ จัยทางชีวเวชศาสตร์ และทาง
พฤติกรรมศาสตร์ ในแง่ หนึง อีกแง่ หนึงคือการปฏิ บัติเป็ นกิ จวัตรในการนําการ
รั กษาทีเป็ นทียอมรั บแล้ วมาใช้ เพือให้ ร้ ู ว่ ากิจกรรมใดควรได้ รับการทบทวนเพื อ
คุ้มครองอาสาสมัครในการศึกษาวิ จัย. ในปั จจุบัน เส้ นแบ่ ง ระหว่ างการปฏิ บัติ
และการศึ ก ษาวิ จั ย มีความคลุมเครื อ ส่ วนหนึ งเป็ นเพราะกิ จ กรรมทั งสองมัก
ดําเนินไปด้ วยกัน (เช่ นในกรณี การวิจัยทีออกแบบเพือประเมินวิ ธีการรั กษา) และ
อี ก ส่ วนหนึ งเป็ นเพราะการปฏิ บั ติ ที ออกนอกรู ปแบบจากแนวทางปฏิ บั ติ
มาตรฐาน มักเรี ยกว่ า “การทดลอง” ในขณะที คําศัพท์ “การทดลอง” และ “การ
วิจัย” มิได้ มกี ารนิยามความหมายแยกแยะอย่ างชัดเจน
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ส่ วนมากแล้ วคําว่ า “การปฏิ บัติ” หมายถึ งการดําเนินการใดๆ ที ออกแบบเพื อ
ส่ งเสริ มสุ ข ภาวะของผู้ป่ วย หรื อผู้รั บบริ การแต่ ล ะคนโดยสามารถคาดคะเน
ความสําเร็ จได้ อย่ างเป็ นเหตุเป็ นผล. วัตถุประสงค์ ของการปฏิ บัติหรื อปฏิ บัติการ
ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ คื อ เพื อการวิ นิจ ฉั ย การป้ องกั นหรื อการรั กษาเฉพาะ
รายบุคคล. แต่ ใ นทางตรงกั นข้ าม คําว่ า “วิ จั ย” กําหนดไว้ สําหรั บ กิ จกรรมที
ออกแบบมาเพื อทดสอบสมมติ ฐ าน หาข้ อ สรุ ป เพื อนํา ไปสู่ การพั ฒ นาหรื อ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ทั วไป (ตั ว อย่ า งเช่ น ออกมาเป็ น ทฤษฎี หลั ก และข้ อ สรุ ป
ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ). การวิ จั ย มัก มี ก ารจั ด ทําเป็ นโครงร่ างการวิ จั ย ที เป็ น
กิ จ ลั ก ษณะที มี ก ารตั งวั ต ถุ ป ระสงค์ และวิ ธีด ํา เนิ น การที ออกแบบเพื อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ไว้ ล่วงหน้ า
เมือแพทย์ ปฏิบตั ผิ ดิ จากมาตรฐานหรื อแนวทางการปฏิบตั ทิ ีเป็ นทียอมรั บไปอย่ าง
มีนัยสําคัญแล้ ว สิ งเหล่ านัน ทั งในตัวมันเองและของตัวมันเอง ไม่ ถือ เป็ นการ
วิ จัย. นอกจากนี การที ระบุว่าการกระทําหนึงๆ เป็ น “การทดลอง” ในแง่ ทีเป็ น
เรื องใหม่ แ ละยั ง ไม่ ผ่ า นการทดสอบหรื อมี ค วามแตกต่ า งไปจากเดิ ม ก็มิ ไ ด้
หมายความว่ าการกระทํานันจะเป็ นการวิจัยไปโดยอัตโนมัติ. อย่ างไรก็ดี วิธีการที
ใหม่ มากๆ ลักษณะนีควรนําไปกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ ของการวิ จัยอย่ างเป็ น
กิจลักษณะตังแต่ เนินๆ เพือพิจารณาว่ าเป็ นวิธีการทีปลอดภัยและได้ ผล. ดังนัน จึ ง
เป็ นหน้ าทีของคณะกรรมการฯ ทีดูแลด้ านเวชปฏิบตั ทิ ีจะต้ องเร่ งเร้ าให้ นวัตกรรม
สําคัญนันๆ เข้ าสู่ การวิจัยอย่ างเป็ นกิจลักษณะต่ อไป
การวิจัยและการปฏิบัติอาจดําเนินไปด้ วยกันเมือการวิจัยออกแบบขึนเพือประเมิน
ความปลอดภัย และประสิ ทธิผลของการรั กษา. แต่ จะต้ องไม่สร้ างความสั บสนว่ า
กิจกรรมดังกล่ าวจะต้ องผ่ านการพิจารณาทบทวนหรื อไม่ เพราะกฎทัวไปคือ หาก
มีส่วนใดส่ วนหนึ งของกิจกรรมที ถือเป็ นการวิ จัยแล้ ว กิจกรรมนันควรผ่ านการ
พิจารณาทบทวนเพือคุ้มครองอาสาสมัครเสมอ”
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รายงานดังกล่าวได้สรุ ปอย่างชัดเจนว่า
1) การวิจยั หมายถึง “กิจกรรมทีออกแบบมาเพือทดสอบสมมติฐาน หาข้อสรุ ป
เพือนําไปสู่ การพัฒนาหรื อก่อให้เกิ ดความรู ้ ทวไป
ั (ตัวอย่างเช่น ออกมาเป็ นทฤษฎี หลัก และ
ข้อสรุ ปความสัมพันธ์ต่างๆ). การวิจยั มักมีการจัดทําเป็ นโครงร่ างการวิจยั ที เป็ นกิ จ ลักษณะทีมี
การตังวัตถุประสงค์ และวิธีดาํ เนินการทีออกแบบเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า”
2) ในกรณี ที เป็ น “การทดลอง” รายงานนี ชี ชัด ว่า “เมื อแพทย์ปฏิ บ ตั ิ ผิด จาก
มาตรฐานหรื อแนวทางการปฏิบตั ิทีเป็ นทียอมรับไปอย่างมีนยั สําคัญแล้ว สิ งเหล่านัน ทังในตัว
มันเองและของตัวมันเอง ไม่ถือเป็ นการวิ จยั . นอกจากนี การที ระบุว่าการกระทําหนึ งๆ เป็ น
“การทดลอง” ในแง่ทีเป็ นเรื องใหม่และยังไม่ผ่านการทดสอบหรื อมีความแตกต่างไปจากเดิมก็
มิได้หมายความว่าการกระทํานันจะเป็ นการวิจยั ไปโดยอัตโนมัติ. อย่างไรก็ดี วิธีการทีใหม่มากๆ
ลักษณะนีควรนําไปกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั อย่างเป็ นกิ จ ลักษณะตังแต่เนิ นๆ เพือ
พิจารณาว่าเป็ นวิธีการที ปลอดภัยและได้ผล. ดังนัน จึ ง เป็ นหน้าทีของคณะกรรมการฯ ทีดูแล
ด้ านเวชปฏิบัตทิ ีจะต้องเร่ งเร้าให้นวัตกรรมสําคัญนันๆ เข้าสู่การวิจยั อย่างเป็ นกิจลักษณะต่อไป”
จะเห็นได้วา่ หน้าทีในการดูแลและจัดการกับเวชปฏิ บตั ิและ “การทดลอง” เป็ น
หน้าที ของคณะกรรมการจริ ย ธรรม ที ดูแลด้านจริ ยธรรมในเวชปฏิ บตั ิของโรงพยาบาล มิ ใ ช่
หน้าทีของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ต่อเมือมีการทํา “การทดลอง” ไปเขียนเป็ น
โครงการวิจยั แล้วจึ ง เป็ นหน้าทีทีผูว้ ิจยั จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ทาํ การทบทวนต่อไป
3) “การวิจยั และการปฏิบตั ิอาจดําเนินไปด้วยกัน เมือการวิจยั ออกแบบขึนเพือ
ประเมิ น ความปลอดภัย และประสิ ท ธิ ผ ลของการรั ก ษา. แต่ จะต้อ งไม่สร้างความสับสนว่า
กิ จกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการพิ จารณาทบทวนหรื อไม่ เพราะกฎทัวไปคือ หากมีส่วนหนึ ง
ส่ วนใดของกิจกรรมที ถื อ เป็ นการวิจัยแล้ ว กิ จ กรรมนั นควรผ่ านการพิ จ ารณาทบทวนเพือ
คุ้มครองอาสาสมัครเสมอ”
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มักมี คาํ ถามเสมอว่า งานบางอย่างอาจเป็ นงานประจํา เช่น งานสํารวจ (survey)
ในประชากร จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจริ ยธรรมพิจารณาทบทวนและเห็นชอบด้วยหรื อไม่
คํา ตอบคื อ หากการสํ า รวจนันเป็ นงานที กระทํา เป็ นกิ จ วัต ร (routine) ไม่ มี เ นื อหาหรื อ
วัตถุประสงค์เพื อการศึกษาวิ จยั ก็ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านการพิจารณาเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ แต่ “หากมีส่วนหนึ งส่วนใด (หรื อทังหมด) ของกิจกรรมทีถือเป็ น
การวิจยั แล้ว กิจกรรมนันควรผ่านการพิจารณาทบทวนเพือคุม้ ครองอาสาสมัครเสมอ”
เอกสารสําคัญอีกชินหนึงทีนิยามความหมายของคําว่า “วิจยั ” ไว้อย่างชัดเจน คือ
หลักเกณฑ์จริ ยธรรมสากลสําหรับการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับมนุษย์ (International
Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects) ซึ งจัดทําโดย สภา
องค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Council for International Organizations of Medical
Sciences หรื อ CIOMS) ร่ วมกับ องค์การอนามัยโลก ดังนี
“คําว่ า “วิจัย” หมายถึง กิจกรรมทีออกแบบเพือการพัฒนาหรื อก่ อให้ เกิ ด
ความรู้ ทีสามารถนําไปใช้ ได้ ทัวไป (generalizable knowledge). ความรู้ ทีสามารถ
นํา ไปใช้ ได้ ทั วไป ได้ แก่ ทฤษฎี หลั ก (principles) หรื อความสั มพั น ธ์
(relationship) หรื อการสะสมข้ อมูลที สามารถยืนยันได้ โดยวิ ธีการที ยอมรั บได้
ทางวิทยาศาสตร์ โดยวิ ธีการสั งเกตและสรุ ปผล. ในบริ บทปั จจุบัน การ “วิ จัย”
รวมถึงทั งการศึกษาทางการแพทย์ หรื อทางพฤติกรรมศาสตร์ เพือประโยชน์ ต่อ
สุขภาพของมนุษย์ . คําว่ า “วิจัย” มักขยายความด้ วยคุณศัพท์ “ทางชีวเวชศาสตร์ ”
เพือบ่ งชี ถึงความสั มพันธ์ กับเรื องสุขภาพ” (รายละเอียดดูในภาคผนวก 2)
โดยสรุ ป การวิจยั คือการศึกษาจากประชากรจํานวนหนึ ง เพือให้ได้ความรู้ใหม่ที
สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั บุคคลอืน ขณะที “เวชปฏิบตั ิ” หมายถึงการประมวลความรู้มาใช้
ประโยชน์ต่อสุขภาพของบุคคลหรื อชุมชนโดยตรง
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ศัพท์ อืนทีเกียวข้ อง
ในทางการแพทย์และสาธารณสุข มีศพั ท์อืนอีกหลายคําทีเกียวข้องกับการวิจยั ใน
มนุษย์ ดังนี
1. การศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Research) คํานี แนวทางการ
ดําเนินการสํ าหรับคณะกรรมการด้ านจริยธรรม ผู้มีหน้ าทีทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ (Operational Guidelines for Ethical Review Committees that Review Biomedical
Research) ขององค์การอนามัยโลก ได้ให้ความหมายทีแสดงขอบเขตของการวิจัยนี ไว้ในคํานํา
ว่า “การศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ ครอบคลุมถึงการศึกษาวิจยั เภสัชผลิตภัณฑ์ (pharmaceutical
products) เครื องมือแพทย์ รัง สี วิทยาและการถ่ายภาพทางการแพทย์ (radiology and medical
imaging) วิธีการผ่าตัด เวชระเบียน และสิ งส่งตรวจต่างๆ รวมทังการศึกษาวิจยั ทางระบาดวิทยา
สังคม และจิตวิทยา”
จะเห็นได้ว่าความหมายของการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ ครอบคลุมกว้างขวาง
มาก
2. การศึกษาวิจัยทีเกียวข้ องกับมนุ ษย์ (Research involving human subjects) คํานี
หลักเกณฑ์จริยธรรมสากลสํ าหรับการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ ทีเกียวข้ องกับมนุษย์ อธิบายว่า คํานี
มีความหมายครอบคลุมถึงการศึกษาวิจยั ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ดังนี
- การศึกษากระบวนการทางสรี ร วิ ทยา ชี วเคมี หรื อพยาธิ วิทยา หรื อ การ
ตอบสนองต่ อการจัดการ (intervention) อย่ างหนึงอย่ างใด – ไม่ว่าจะเป็ นทาง
กายภาพ เคมี หรื อทางจิ ตวิทยา – ทังในอาสาสมัครสุขภาพดี หรื อผู้ป่วย

- การทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (controlled trials) กับมาตรฐานในการ
วินิจฉั ย ป้ องกัน หรื อรั กษาในกลุ่มบุคคลจํานวนมากขึน โดยออกแบบมา
7
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เพือแสดงให้ เห็นถึงการตอบสนองทัวไปทีจําเพาะต่อมาตรการเหล่ านี บน
พื นฐานความแตกต่ างทางชีววิทยาของแต่ ละบุคคล
- การศึ ก ษาที ออกแบบขึ นมาเพื อดู ผ ลต่ อ ปั จ เจกบุ ค คล หรื อชุ ม ชน ต่ อ
มาตรการป้ องกันหรื อการรั กษาทีจําเพาะ
- การศึกษาที เกี ยวข้ อ งกับพฤติกรรมที เกี ยวข้ อ งกั บ สุ ขภาพของมนุษย์ ใน
สภาพแวดล้ อมและสิ งแวดล้ อมต่ างๆ กัน
การศึ ก ษาวิ จั ย ที เกี ยวข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ อาจใช้ วิ ธี สั ง เกต หรื อการทดลองทาง
กายภาพ เคมี หรื อ จิ ตวิทยา; อาจสร้ างบันทึก (records) ขึนใหม่ หรื อใช้ บันทึกที มีอยู่แล้ ว ที มี
ข้ อมูลทางชีวเวชศาสตร์ หรื อข้ อมูลอืนๆ ทีเกียวข้ องกับบุคคล ทังนีอาจเชือมโยงหรื อใช้ เชือมโยง
ถึงตัวบุคคลจากบันทึกเหล่ านัน
การศึกษาวิจัยอาจเกี ยวข้ องกับสิ งแวดล้ อมทางสั งคม (social environment) หรื อ
อาจมีการควบคุมปั จจัยของสิ งแวดล้ อมทีอาจมีผลต่ อบุคคลทีอยู่ในสิ งแวดล้ อมนัน. คํานีมีการให้
นิยามอย่ างกว้ างเพือให้ ครอบคลุมการศึกษาภาคสนามของเชื อก่ อโรค หรื อสารเคมีทีเป็ นพิ ษ ที
ทําการสื บค้ นเพือวัตถุประสงค์ เกียวกับสุขภาพ
3. การศึกษาวิจัยทางคลินิ ก (Clinical Trial /Study) คํานี หลัก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบตั ิการวิจยั ทางคลินิกทีดีขององค์การสากลเพือการบรรสานข้อกําหนดทางเทคนิคเพือการ
ขึนทะเบียนเภสัชภัณฑ์สาํ หรับมนุษย์ (International Conference on Harmonization of Technical
Requirements for the Registration of Pharmaceutical for Human Use หรื อ ICH) ได้ให้คาํ จํากัด
ความไว้ดงั นี
“การวิ จั ยทางคลินิก (Clinical Trial/ Study) หมายถึง การศึกษาวิ จัยใน
มนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพือค้ นคว้ าหรื อยืนยันผลทางคลินิก ผลทางเภสั ชวิ ทยา
และ/ หรื อ ผลทางเภสั ชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) อืนๆ ของผลิตภัณฑ์ ที
8
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ใช้ ในการวิ จัย และ/หรื อ เพื อศึกษาการดูดซึ ม การกระจายตัว การเปลี ยนแปลง
(metabolism) และการขับถ่ ายผลิตภัณฑ์ ทีใช้ ในการวิ จัยออกจากร่ างกาย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือค้ นหาความปลอดภัย และ/ หรื อประสิ ทธิ ผล คําว่ า การทดลอง
ทางคลิ นิก (clinical trial) และการศึ ก ษาวิ จัย ทางคลิ นิก (clinical study) มี
ความหมายเหมือนกัน”
4. การศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ คํานี แพทยสภา ได้ให้คาํ จํากัดความไว้
ในข้ อ บัง คับ แพทยสภาว่ า ด้ว ยการรั ก ษาจริ ยธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ เวชกรรม หมวดว่ า ด้ว ยการ
ศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์ ดังนี
“การศึกษาวิ จัย และการทดลองในมนุษย์ หมายความว่ า การศึกษาวิ จั ย
และการทดลองเภสั ชผลิตภัณฑ์ เครื องมือแพทย์ การศึกษาธรรมชาติของโรค การ
วิ นิจ ฉั ย การรั กษา การส่ ง เสริ มสุ ขภาพและการป้ องกั นโรค ที กระทําต่ อมนุษย์
รวมทังการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิ งส่ งตรวจต่ างๆ จากร่ างกายของมนุษย์
ด้ วย”
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กรณีใดทีต้องเสนอให้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ พจิ ารณา
กรณี ทีต้องเสนอให้คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาและให้
ความเห็นชอบ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ดงั นี
1. เป็ นการศึกษาวิจยั ทังทางชีวเวชศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
โดยอาจเป็ นโครงการวิจยั ทังหมดหรื อมีส่วนหนึงส่วนใดของโครงการเป็ นการศึกษาวิจยั และ
2. เป็ นการศึกษาวิจยั ทีเกียวข้องกับมนุษย์ โดยอาจเป็ นการศึกษาวิจยั ทางชีวเวช
ศาสตร์ การศึกษาวิจยั ทีเกียวข้องกับมนุษย์ การวิจยั ทางคลินิก หรื อการศึกษาวิจยั และการทดลอง
ในมนุษย์ ตามนิยามทีกล่าวแล้ว โดยครอบคลุมทังการวิจยั แบบสังเกต (observational) หรื อแบบ
ทดลอง (experimental) หรื อกึ งทดลอง (quasi-experimental)
สํ า หรั บ แพทย์ค วรปฏิ บ ัติ ต ามหลั ก การนี โดยเคร่ งครั ด เพราะมี ข้อ บัง คั บ
แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ผูท้ าํ การหรื อร่ วมทําการศึกษาวิจยั หรื อการทดลองในมนุษย์ สามารถทําการวิจยั
ได้ เ ฉพาะเมื อโครงการวิ จ ั ย หรื อการทดลองดัง กล่ า วได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการด้านจริ ยธรรมทีเกียวข้องแล้ว เท่านัน”
ความเสี ยงต่ออาสาสมัครวิจัย
ตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ขอ้ หนึงในสามข้อ คือ หลักผลประโยชน์
(Beneficence) ผูว้ ิจยั จะต้องมีการประเมินชังนําหนักระหว่างความเสี ยงกับผลประโยชน์ทได้
ี รับ
จากการศึกษาวิจยั (Risk/ Benefit Assessment) โดยความเสี ยงในทีนีครอบคลุมทังความเสี ยงต่อ
ตัวอาสาสมัครเองตลอดไปจนถึงครอบครัว หน่วยงาน สถาบัน และชุมชนทีอาสาสมัครเป็ น
สมาชิกด้วย
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เหตุผลทีการวิจัยแบบเฝ้ าสั งเกต การวิจยั แบบใช้ แบบสอบถาม
การสนทนากลุ่ ม การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ควรได้ รับการพิจารณาด้ านจริยธรรมเสี ยก่ อน
การวิจยั แบบเฝ้ าสังเกต การวิจยั แบบใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อาจมีความเสี ยงทางด้านจริ ยธรรมการวิจยั น้อยกว่าการ
วิจยั แบบทดลองหรื อกึ งทดลอง แต่ก็มีความเสี ยง และบางกรณี เป็ นการละเมิดจริ ยธรรมการวิจยั
ร้ายแรง ดังกรณี ตวั อย่างต่อไปนี
(1) การวิจัยทัสกีจี (Tuskeegee Study) เป็ นการวิจยั แบบเฝ้ าสังเกตระยะยาว เพือ
ดูพยากรณ์โรคของผูป้ ่ วยโรคซิ ฟิลิสในอาสาสมัครทีเป็ นคนผิวดําราว 400 คน ปั ญหาการละเมิด
จริ ย ธรรมการวิ จ ัยเกิ ด ขึ นเมื อมีการค้นพบยาเพนิ ซิลลิ นซึ งพบว่าสามารถรักษาโรคซิ ฟิลิ ส ได้
นักวิจยั ไม่ตอ้ งการให้ยาเพนิซิลลินมีผลกระทบต่อผลการศึกษาวิจยั จึงกีดกันมิให้อาสาสมัครใน
โครงการได้รบั ยา เมือมีอาสาสมัครทราบข้อมูลเรื องยาและไปรับการรักษาก็จะถูกคัดออกจาก
โครงการและมีการคัดเรื องอาสาสมัครเข้ามาทดแทน ต่อมาหนังสื อพิมพ์ได้เปิ ดโปงเรื องนี จน
เป็ นข้ออือฉาว กรณี ดงั กล่าวกลายเป็ นรอยด่างสําคัญในประวัติการศึกษาวิจยั ในมนุษย์ในสหรัฐ
เพราะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ทีพึ งได้รับของอาสาสมัครซึ งมีประเด็นอ่อนไหวอยู่ด้วย เนื องจาก
อาสาสมัครเหล่านันเป็ นคนผิวดําทังสิ น ทังๆ ทีโรคนีเป็ นทังในคนทุกชาติพนั ธุ์ กรณี ดงั กล่าวจึ ง
เป็ นการละเมิดหลักความยุติธรรมในการวิจยั ด้วย
(2) การศึกษาพฤติกรรมทางเพศและการใช้ ยาเสพติดในวัยรุ่ นในโรงเรียนแห่ ง
หนึง เป็ นการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคซึ งมีแห่งเดียวในจังหวัด โดยโครงการวิจยั ระบุชือจังหวัด
ดังกล่าวด้วย การศึกษาวิจยั นีเมือมีการตีพิมพ์โดยมิได้มีการทักท้วงให้แก้ไขจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์เ สี ยก่อน ย่อมเกิ ด ปั ญหา กระทบต่อชื อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
แห่ ง นันอย่างแน่ นอน เข้าข่ายเป็ นการละเมิ ด หลัก ผลประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิจัย กล่าวคื อ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันทีอาสาสมัครสังกัด
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(3) การศึกษานโยบายเรื องไข้ หวัดนก เป็ นการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยระบุตาํ แหน่งทางการบริ หารของอาสาสมัครผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ งหากมีการ
ตีพิมพ์รายงานการวิจยั โดยมิได้มีการปรับปรุ งแก้ไขเสี ยก่อน ย่อมกระทบต่อตําแหน่งหน้าทีของ
อาสาสมัครผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ เนืองจากนโยบายเรื องไข้หวัดนกเป็ นประเด็นอ่อนไหว เพราะนโยบาย
ของบางหน่วยงานอาจขัดต่อข้อเท็จจริ งทางวิชาการ
(4) การศึกษาเรื องการจัดลําดับความสํ าคัญของปัญหาสุ ขภาพ เป็ นการศึกษา
โดยมีการสนทนากลุม่ และมีอาสาสมัครส่วนหนึงเป็ นผูต้ ิดเชือเอดส์ ซึ งอาจมีปัญหาการเปิ ดเผย
ความลับของอาสาสมัคร ซึ งอาจมีผลกระทบตามมามากมาย
โดยทีนักวิจยั ส่วนมาก ไม่คุ้นเคยกับเรื องจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ทังนักวิจยั
อาชีพและนักวิจัยหน้าใหม่ โดยหลักการแล้ว การวิ จยั ที เกี ยวข้อ งกับมนุษย์จึ งควรได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ัยก่ อนเสมอ แม้โครงการดังกล่าวจะดู
เหมือนไม่มคี วามเสี ยงหรื อมีความเสี ยงตําก็ตาม
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การลดภาระงานด้ านจริยธรรม
การทบทวนด้ า นจริ ยธรรมของการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ เ ป็ นภาระทังต่ อ ผู้วิ จ ั ย
สถาบันวิจยั และคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั การดําเนินการในส่วนนี จึ งควรกระทําตาม
สมควรและเหมาะสม หลัก ปฏิ บ ัติ ท างสากลในเรื องนี คื อ ควรมี ก ารแยกแยะการพิ จ ารณา
โครงการวิจยั ทีมีความเสี ยงน้อย (Minimal Risk) และใช้วิธีการทบทวนแบบเร่ งด่วน (Expedited
Review)
แนวทางการดําเนิ นการเรื องนี มีวิ ธีดาํ เนิ นการมาตรฐาน (Standard Operating
Procedure หรื อ SOP) ของสากล เช่น ของชมรมจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ภาคพื นเอเชียและ
แปซิ ฟิกตะวันตก (Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific หรื อ
FERCAP) กําหนดไว้ และคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกได้นาํ มาประยุกต์ใช้
แนวทางดังกล่าวแบ่งระดับความเสี ยง (Risk Categories) ไว้เป็ น 3 ระดับ ดังนี
1)
ความเสี ยงน้อย (Minimal Risk) คือ ความเสี ยงทีไม่มากไปกว่าทีเกิดขึน
ในชีวิตประจําวันของอาสาสมัครทีมีสุขภาพปกติ
2)
ความเสี ยงมากกว่ า ความเสี ยงน้ อ ย แต่ ค าดว่ า จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ
อาสาสมัครทีเข้าร่ วมในโครงการวิจยั
3)
ความเสี ยงมากกว่าความเสี ยงน้อย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัคร
ทีเข้าร่ วมในโครงการวิจยั แต่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรื อส่วนรวม
สํา หรั บ การพิ จ ารณาโครงร่ างการวิ จ ั ย แบบเร่ งรั ด (Expedited Review) มี
รายละเอียดวิธีพิจารณาและวิธีปฏิบตั ิดงั นี
1) การรับโครงร่ างการวิจยั
 กรรมการและเลขานุการรับโครงร่ างการวิจยั จากผูว้ ิจยั พร้อมทังตรวจสอบความ
ครบถ้วนของโครงร่ างการวิจยั
 ลงบันทึกวันที ทีได้รับโครงร่ างการวิจยั และจดหมายนําส่ง ในสมุดรับโครงร่ าง
การวิจยั เพือพิจารณาครังแรกและในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
13
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2) การคัดเลือกโครงร่ างการวิจยั ทีจะพิจารณาแบบเร่ งรัด
กรรมการและเลขานุ ก าร คัดเลื อ กโครงร่ างการวิ จ ัย เพื อพิ จ ารณาแบบเร่ ง รั ด โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี
 โครงร่ างการวิจยั ทีเป็ นแบบสอบถาม และไม่มีความเสี ยงหรื อมีความเสี ยงน้อย
ต่ออาสาสมัครทีเข้าร่ วมในโครงการวิจยั รวมทังได้ผ่านการอนุ มตั ิจากสถาบัน
ต้นสังกัดแล้ว
 การขอปรับแก้โครงร่ างการวิจยั ทีผ่านการอนุมตั ิแล้ว เพียงเล็กน้อย
 การขอปรับแก้ใบยินยอมของโครงร่ างการวิจยั เดิมทีผ่านการอนุมตั ิแล้ว
3) ขันตอนการพิจารณาโครงร่ างการวิจยั แบบเร่ งรัด
 กรรมการที ได้รับ การมอบหมายจากประธานกรรมการ จํ า นวน 2 – 3 คน
ทบทวนโครงร่ างการวิ จ ัยตามแนวทางการพิจารณาโครงร่ างการวิ จ ยั ทีส่ ง เข้า
พิจารณาครังแรก
 กรรมการ 2 – 3 คน พิจารณาตัดสิ น
 กระบวนการพิ จ ารณาโครงร่ างการวิ จ ัย แบบเร่ ง รั ด ควรใช้เ วลาพิจารณา 1-2
สัปดาห์ และไม่ควรนานเกิ นกว่า 3 สัปดาห์ ภายหลังจากได้รั บโครงร่ างการ
วิจยั
4) การตัดสิ น
 ในกรณี พิจารณาอนุมตั ิโครงร่ างการวิจยั กรรมการทีทบทวน นําเสนอประธาน
กรรมการเพือพิจารณา
5) การแจ้งผลการพิจารณาแก่ ผวู้ จิ ยั
 กรรมการและเลขานุการส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาแก่ผวู้ ิจยั โดยมีประธาน
กรรมการลงนามในจดหมาย การตัดสิ นอาจได้ผลเป็ นการอนุมตั ิให้ดาํ เนินได้เลย
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การขอข้ อ มู ล เพิ มเติ ม หรื อขอให้ ม าชี แจงเพิ มเติ ม หรื อไม่ อ นุ ม ัติ ต ามที ขอ
(ภาคผนวก AF02-008)
6) นําเสนอในทีประชุมคณะกรรมการฯ
 ประธานกรรมการ นําโครงร่ างการวิ จ ัย ที ได้รั บ อนุ มตั ิ จ ากการพิจารณาแบบ
เร่ งรัดแจ้งต่อทีประชุมคณะกรรมการฯ
จากประสบการณ์ผวู้ ิจยั ในประเทศไทยส่วนมากไม่คุ้นเคยกับเรื องจริ ยธรรมการ
วิจ ัยในมนุษย์ เพื อความปลอดภัย ต่ออาสาสมัครหรื อ ผูเ้ ข้าร่ วมวิ จยั โครงการใดที เข้าข่ายเป็ น
โครงการวิจยั ทีเกียวข้องกับมนุษย์ ควรส่งให้คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณา
ทบทวนเสี ยก่อนเสมอ
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บทสรุป
ในการพัฒนาด้านจริ ยธรรมในการศึกษาวิจยั เพือพัฒนางานประจํา เบื องแรกควร
แยกแยะระหว่างการปฏิ บตั ิกบั การวิ จยั ให้ได้ งานใดทีเป็ นการศึกษาวิจัยที เกี ยวข้องกับมนุษย์
จําเป็ นและสมควรเสนอให้คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เสี ยก่อน เพือให้มนใจว่
ั าอาสาสมัครทีเกียวข้องกับการวิจยั จะได้รับการคุม้ ครองทังศักดิศรี สิ ทธิ
ความปลอดภัย และสุขภาวะตามหลักจริ ยธรรมสากลเกียวกับการวิจัยในมนุษย์ แต่เพือมิให้เกิ ด
ภาระในการทบทวนด้านจริ ยธรรมเกิ นสมควรและเกิ นความจําเป็ น ควรมีการพิจารณาระดับ
ความเสี ยงต่ อ อาสาสมัค รในโครงการวิ จ ัย และพิ จ ารณาใช้ก ารทบทวนแบบเร่ ง ด่ว นอย่ า ง
เหมาะสม
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