ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2555)

ปั ญ หาใน มาตรา ๙ พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ารชมรมจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนในประเทศไทยฉบั บ นี้
นับเป็นฉบับที่ 1 ของปี พ.ศ. 2555 แต่เป็นฉบับสุดท้าย
ของบรรณาธิการในชุดวาระที่สองของประธานฯ คือ พลตรี รอง
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา เนื่องจากจะมี
การเลือกตั้งประธานฯ ชมรมฯ ท่านใหม่ ในการประชุมสามัญประจ�ำ
ปีของสมาชิกชมรม FERCIT ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขณะ
นี้ท่านอาจารย์ อาภรณ์ภิรมย์ ได้ประกาศเชิญชวนสมาชิกชมรมฯ
ช่วยกันเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นประธานชมรมฯ ไปที่ อ. สุธี ซึ่ง
เป็นเลขาฯ ของชมรมฯ ก็ขอเชิญชวนช่วยกันเสนอชื่อเข้าไปนะคะ
แม้จะเป็นฉบับสุดท้ายในความรับผิดชอบ แต่เนื้อหายังคงน่า
สนใจ ฉบับนี้ คุณอ�ำนาจ บุบผามาศ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลได้กรุณาเรียบเรียง
บทความเรื่อง การขอความยินยอมในการวิจัยในมนุษย์ตาม
มาตรา 9 กับปัญหาการบังคับใช้ มาให้ชาวชมรมฯ ได้อ่านและ
ท�ำความเข้าใจอีกครั้ง
เนื่องจากการขอความยินยอมจากอาสา
สมัครเป็นกระบวนการส�ำคัญในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีมาตรา 9 ที่กล่าว
ถึงการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งก่อความหนักใจให้
กรรมการจริยธรรมการวิจัยมา 5 ปีแล้ว ดังนั้นทุกท่านคงจะต้องอ่าน
และท�ำความเข้าใจ และหากยังข้องใจก็สอบถามจากคุณ อ�ำนาจได้
โดยตรง รองศาสตราจารย์ ดร. นิมิตร มรกต ออกตัวว่าเกรงใจผู้อ่าน
ที่มีบทความของท่านอยู่ทุกฉบับ ผู้อ่านจะเบื่อหน่าย แต่ก็ถูกขอร้อง
จากบรรณาธิการให้ช่วย จึงส่งเรื่องสั้น ๆ มาให้ และให้ท่านผู้อ่าน
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเอง ที่ขาดไม่ได้คือรูปหมู่จาก FERCAP-NRCT
Update Training for Surveyors/Accreditors ใครเป็นผู้ใด เชิญดู
เอาเองค่ะ
สวัสดี

ศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์

การขอความยินยอมในการวิจัยในมนุษย์ตาม
มาตรา 9 กับปัญหาการบังคับใช้

ทุก

อำ�นาจ บุบผามาศ นม.,นบ.,นบท.

วั น นี้ ถ ้ า พู ด ถึ ง กฎหมายของประเทศไทยมี
มากมายไม่ได้น้อยหน้ากับนานาประเทศ แต่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ คือ กฎหมายไทยส่วนใหญ่ที่บัญญัติออกมาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ได้ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมาย
ของไทยค่อนข้างจะมีปัญหามาก ประเทศไทยมีประมวลกฎหมาย
อาญาและยั ง มี ก ฎหมายที่ มี ส ภาพบั ง คั บ เป็ น กฎหมายอาญา
มากมาย
แต่ก็ยังปรากฏการท�ำผิดกฎหมายอาญาไม่เว้นแต่ละ
วัน เช่น ท�ำร้ายกัน ฆ่ากัน คอรัปชั่น ยาเสพติด ละเมิดลิขสิทธิ์
และอีกมากมาย
ส�ำหรับสาเหตุของการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้
ผล
นอกจากเป็นเพราะผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ท�ำหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยังมีเหตุที่ท�ำให้
กฎหมายไทยยังมีปัญหาในการบังคับใช้เหตุอื่นอีกด้วย เหตุหนึ่งนั้น
ก็คือ ตัวกฎหมายนั่นเองมีความไม่ชัดเจน เมื่อไม่ชัดเจนการบังคับ
ใช้ย่อมมีปัญหา
ตัวกฎหมายที่บัญญัติออกมาแล้วมีปัญหาในตัวเองผู้เขียน
จะขอยกตัวอย่างปัญหาดังกล่าวในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข ประสงค์ จ ะใช้ ผู ้ รั บ บริ ก ารเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้อง
แจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะด�ำเนินการได้ ความยินยอมดัง
กล่าวผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อไหร่ก็ได้”
การฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจะมีโทษตามมาตรา 49 “ผู้ใด
ฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” มาตรา 9 ดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่ผู้ร่างมุ่งประสงค์ใช้บังคับกับผู้ท�ำวิจัยที่ใช้มนุษย์เป็นผู้ถูกทดลอง
ในลักษณะที่ไม่ต้องการให้มีการท�ำวิจัยในมนุษย์โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถูกทดลอง ซึ่งในเรื่องนี้ในวงการวิจัยในมนุษย์จะทราบ
กันดีว่า มีหลักสากลและแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์เป็นแนวทางเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนอย่างเป็นระบบอยู่
แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ออกมารองรับหลักการและ
แนวทางสากลดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นระบบ นอกจากมาตรา 9
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แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และมาตรา 20 แห่ง มาตรา9น่าจะยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะท�ำให้วัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551ซึ่งบัญญัติออกรับรองมาใน กฎหมายมาตรานี้ได้รับคุ้มครองอย่างครบถ้วน
เรื่องเดียวกันแต่มีความแตกต่างกัน
ประเด็นที่สอง ใครคือผู้รับบริการ ในประเด็นนี้ หากพิจารณา
บทบัญญัติมาตรา 9 ดังกล่าวหลังจากผู้เขียนแลกเปลี่ยน ดูการที่ มาตรา 9 จงใจใช้ค�ำว่า ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพสาธารณสุข
ความเห็นกับนักวิชาการหลายท่านแล้วเห็นว่าอาจมีปัญหาในการ กับผู้รับบริการ แทนที่จะใช้ค�ำว่า อาสาสมัคร หรือ ผู้เข้าร่วมการ
บังคับใช้ได้ อย่างน้อยมีถึง 5 ประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องน่าพิจารณา ดังนี้ วิจัย หรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะหมายถึงใครก็ได้ที่จะเป็นผู้ถูกวิจัย
ประเด็นแรก ค�ำว่าผู้ประกอบการด้านสาธารณสุขหมายถึง การที่มาตรา 9 ใช้ค�ำที่สอดรับกันเช่นนี้ น่าจะมีความหมายพิเศษ
ใคร ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ได้ อยู่ในตัว ผู้รับบริการจึงไม่น่าจะกินความไปถึงประชาชนทุกคน ใน
ให้ค�ำนิยามว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพตาม บริบทนี้ หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์เจ้าของไข้ กับ
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล”และ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล คนไข้ หากแพทย์เจ้าของไข้จะใช้คนไข้ของตนเป็นผู้ถูกทดลองนั้น
พ.ศ. 2547 (ฉบับล่าสุด) มาตรา 4 บัญญัติว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ จะมีจุดเปราะบางอยู่อย่างชัดเจนว่าคนไข้จะไม่กล้าปฏิเสธ เพราะ
หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกรงใจตามนิสัยคนไทย และยังกังวลว่าการปฏิเสธอาจท�ำให้แพทย์
การพยาบาล การผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบ�ำบัด ไม่พอใจ จะมีผลต่อการให้การรักษาตน และยิ่งไปกว่านั้นในความ
เทคนิคการแพทย์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ สัมพันธ์ดังกล่าว มีโอกาสมากเหลือเกินที่แพทย์จะท�ำการทดลองกับ
ก�ำหนด โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา” ดังนั้นบุคคลตามมาตรา คนไข้โดยไม่ได้บอกคนไข้ เพราะคนไข้ย่อมไม่มีความรู้ว่าอะไรคือ
4 ดังกล่าวจึงเป็นผู้ประกอบ
เวชปฏิบัติ อะไรคือการวิจัย ดัง
วิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข ตาม
......น่าสังเกตว่านักศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ได้ยินคนไข้และญาติคนไข้พูด
มาตรา 9 น่าสังเกตว่านักศึกษา
กันบ่อยๆว่าหมอเอาคนไข้เป็น
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ของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว
หนูทดลองยา มาตรา 9 จึงได้
หมายของมาตรา 9 ทั้งที่การท�ำวิจัยโดยแพทย์กับ บัญญัติออกมาคุ้มครองคนไข้
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กับนักศึกษาแพทย์ ผู้ถูกวิจัย
ว่ า ผู ้ รั บ บริ ก ารจึ ง ควรมี ค วาม
น่าจะปลอดภัยมากกว่าหากผู้
หมายแคบกว่าที่จะหมายความ
วิจัยเป็นแพทย์เพราะนักศึกษา
ว่ า หมายถึ ง ประชาชนทุ ก คน
แพทย์ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ย่อมมีความเชี่ยวชาญ การหาค�ำนิยามของค�ำว่าผู้รับบริการว่าคือใครบ้างมีความส�ำคัญ
น้อยกว่าแพทย์ที่ศึกษาจบและท�ำงานแล้ว นักวิชาการบางท่านเห็น มาก เพราะการฝ่าฝืนมาตรา 9 มีโทษอาญาถึงจ�ำคุก หากผู้รับ
ว่ามาตรา 9 ไม่มีปัญหาดังกล่าว เพราะถ้ามาตรา 9 ไม่ใช้บังคับกับ บริการมีความหมายแคบมาตรา 9 ก็จะใช้บังคับในวงจ�ำกัดตามค�ำ
นักศึกษาแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 นิยาม หลักการตีความกฎหมายที่มีโทษอาญามีหลักว่าต้องตีความ
คือ ความยินยอมไม่ได้ท�ำเป็นหนังสือก็สามารถไปใช้กฎหมายอาญา โดยเคร่งครัด ไม่อาจตีความเกินตัวอักษรหรือตีความโดยการเทียบ
ได้ แต่ผู้เขียนเห็นว่า หากผู้วิจัยมีหลักฐานว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ให้ เคียงได้ การตีความว่าผู้รับบริการหมายถึงประชาชนทุกคน น่าจะ
ความยินยอมแล้ว จะด้วยวาจา หรือโดยปริยาย ผู้วิจัยก็ไม่มีความ เป็นการตีความเกินตัวอักษร
ผิดตามกฎหมายอาญา เนื่องจากการท�ำวิจัยเป็นที่ยอมรับของสังคม
เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของค�ำว่าผู้รับบริการ ในทาง
ว่าท�ำได้ ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงามหากผู้ถูกวิจัย ปฏิบัติพอจะแบ่งประเภทของผู้รับบริการออกได้ 3 ประเภท คือ
ให้ความยินยอมแล้วจึงไม่ผิดกฎหมายอาญาและกฎหมายอาญาก็
1) เป็นคนไข้หรือผู้รับบริการของแพทย์เจ้าของไข้ผู้ทำ�การ
ไม่มีบทบัญญัติเรื่องความยินยอมต้องท�ำเป็นหนังสือ แต่ในขณะที่ วิจัย
หากเป็นการกระท�ำของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข การท�ำ
2) ไม่ได้เป็นคนไข้ของแพทย์ผู้วิจัย แต่เป็นคนไข้ในสถาน
วิจัยกับผู้รับบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือแม้จะได้รับ พยาบาลที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ และ
ความยินยอมจากผู้ถูกวิจัยแล้วซึ่งอาจโดยปริยายหรือโดยวาจาก็จะ
3) ไม่ได้เป็นคนไข้ของแพทย์ผู้วิจัย และไม่ได้เคยเป็นคนไข้
มีความผิดตาม มาตรา 49 เพิ่มขึ้นมา อย่างไรก็ดีผู้เขียนได้ศึกษา ของสถานพยาบาลที่แพทย์ผู้วิจัยทำ�งานอยู่เลย เช่น การทำ�วิจัย
จากข้อมูลในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกามีผู้เสนอ ทดลองทางระบาดวิทยาในพื้นที่ต่างๆนอกสถานพยาบาล เป็นต้น
ว่า มาตรา 9 นี้ต้องการจะบัญญัติออกมาให้ใช้กับนักศึกษาด้วย แต่อย่างไรก็ดี คนไทยทุกคนอย่างน้อยต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิต
แต่หากพิจารณาจากถ้อยค�ำที่บัญญัติออกมาเช่นนี้คงไม่สามารถ เข้าไปใช้บริการของโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศ แต่ไม่ใช่
ตีความไปถึงนักศึกษาได้เพราะผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา โรงพยาบาลที่ผู้วิจัยทำ�งานอยู่หากตีความเช่นนี้ผู้รับบริการจะหมาย
พนักงานอัยการ ต�ำรวจ ทนายความ จะตีความไปตามถ้อยค�ำที่ ถึงประชาชนทุกคน
กฎหมายบัญญัติออกมาใช้บังคับแล้วเป็นหลัก ดังนั้นถ้อยค�ำตาม
ปัญหาว่า ค�ำว่าผู้รับบริการจะหมายถึงผู้รับบริการประเภท

ไหนบ้าง ระหว่าง 1) - 3) หรือเป็นทุกประเภท มีนักวิชาการบาง
ท่านให้ความเห็นว่า หมายถึง ผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วย และไม่ใช่ผู้
ป่วยเท่านั้น แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ป่วยและคนปกติที่ไหน บางท่าน
เห็นว่าหมายถึงประชาชนทุกคน ดังนั้นถ้อยค�ำในมาตรา 9 ผู้เขียน
เห็นว่าน่าจะมีปัญหาในการน�ำไปบังคับใช้ และในหลักการและแนว
ปฎิบัติสากลทั้งที่มีสภาพเป็นกฎหมายและไม่ใช่กฎหมายจะไม่ใช้
ค�ำนี้ อีกทั้งจะหลีกเลี่ยงและไม่แนะน�ำให้บัญญัติเป็นความผิดอาญา
หากมาตรา 9 จะให้หมายถึงประชาชนทุกคน ย่อมสามารถใช้ค�ำว่า
ประชาชน หรืออาสาสมัคร หรือผู้เข้าร่วมการวิจัยก็จะได้ความหมาย
เช่นนั้นไม่จ�ำเป็นต้องใช้ค�ำว่าผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ผู้เขียนเห็น
ว่า เฉพาะผู้รับบริการประเภทที่ 1และ2 เท่านั้น ที่เป็นผู้รับบริการ
ตามความหมายในมาตรา 9 เพราะหากไม่ได้เป็นผู้รับบริการจาก
ผู้วิจัยโดยตรงและไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้วิจัย
ท�ำงานอยู่ซึ่งอาจมีโอกาสที่ผู้วิจัยยังให้คุณให้โทษกับผู้จะเข้าเป็นผู้
ถูกวิจัยได้ โอกาสที่จะมีการแอบท�ำการทดลองย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อยู่
แล้วและผู้จะเข้าร่วมการวิจัยย่อมมีความสามารถและมีความอิสระ
ที่จะเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่ด้วยตนเองไม่ตกอยู่ภายใต้ความเปราะ
บางดังเช่นบุคคลตามประเภทที่1-2 และหากผู้รับบริการตามข้อที่ 3
กลายมาเป็นผู้ถูกวิจัย ก็แสดงว่ามีการให้ความยินยอมอยู่ในตัวอยู่
แล้ว เพราะไม่ได้ตกอยู่ในสภาพเปราะบางเช่นแพทย์เจ้าของไข้กับ
คนไข้ ความยินยอมเป็นหนังสือจึงไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ ดังนั้นการแปล
ค�ำว่าผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนทุกคนจึงไม่น่าจะสอดคล้องกับ
ถ้อยค�ำและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ประเด็นที่สาม
ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้รับบริการ
ปัญหาว่า การแจ้งล่วงหน้าจะแจ้งอะไรบ้าง ล่วงหน้าแค่ไหนจึงเหมาะ
สมมาตร9ไม่ได้กล่าวถึง แต่ตามหลักการและแนวปฏิบัติสากลจะ
ก�ำหนดไว้ชัดเจนว่า อย่างน้อยจะต้องแจ้งชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ วิธี
วิจัยที่จะกระท�ำต่ออาสาสมัคร ผลร้ายและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่
อาสาสมัคร ทั้งที่คาดหมายได้และคาดหมายไม่ได้ แต่มาตรา 9 ไม่
ได้บัญญัติเอาไว้เลย หากพิจารณาจากมาตรา 9 ผู้วิจัยเพียงแจ้งล่วง
หน้าว่าจะท�ำการวิจัย และจัดให้ได้มาซึ่งหนังสือยินยอมจากผู้รับ
บริการก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 9 แล้ว ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะ
ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับหลักสากลที่ให้ความส�ำคัญ
กับการบอกกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัยมากกว่าการท�ำหลักฐาน
เพื่อประโยชน์ทางกฎหมายและการบอกล่วงหน้าในผู้ป่วยรอผ่าตัด
อยู่หน้าห้องผ่าแม้จะเป็นการขอความยินยอมก่อนท�ำวิจัยก็ไม่เหมาะ
สมจะกระท�ำเช่นนั้นเพราะผู้ป่วยย่อมไม่อยู่ในสภาพที่จะให้ความ
ยินยอมได้อย่างสมบูรณ์
ส�ำหรับปัญหาว่าจะให้ผู้วิจัยบอกอะไรแก่ผู้จะเข้าร่วมการ
วิจัยบ้าง ประเด็นนี้มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่า ให้ตีความว่า ให้
ผู้วิจัยปฏิบัติไปตามหลักการสากล แต่หากพิจารณาถ้อยค�ำตาม
มาตรา 9 ก็ไม่ได้ให้มีความหมายไปได้เช่นนั้น ศาลหรือนักกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในวงการวิจัยในมนุษย์แล้วจะไม่ทราบเลยว่า
หลักการและแนวปฏิบัติสากลมีอย่างไร หรือไม่ ดังนั้นการตีความ
ว่าให้ปฏิบัติมาตรา 9 ไปตามหลักการและแนวปฏิบัติสากล จึงไม่
น่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและถ้อยค�ำในมาตรา9ก็ไม่สื่อ ปัญหานี้

น่าจะเป็นประเด็นส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ามาตรา 9 มีถ้อยค�ำที่ยังไม่
ชัดเจนเพียงพอที่จะน�ำไปปฎิบัติให้เกิดคุณประโยชน์ต่อวงการวิจัย
ในมนุษย์และการคุ้มครองอาสาสมัคร ที่ควรจะต้องมีการแก้ไขต่อไป
ประเด็นที่สี่ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ ในประเด็น
นี้จะมีปัญหาตรงที่ หากผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน คือให้ความ
ยินยอมด้วยตนเองไม่ได้ และไม่มีผู้ที่จะให้ความยินยอมแทน การ
ท�ำวิจัยในคนกลุ่มนี้ก็จะท�ำไม่ได้เลยหากจะต้องรอให้มีการขอความ
ยินยอมเป็นหนังสือ และความเจ็บป่วยของผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่มีวิธี
รักษาก็จะไม่สามารถท�ำวิจัยหาวิธีรักษาใหม่ๆได้เลย นอกจากนี้ยัง
มีปัญหาว่า การที่มาตรา 9 บัญญัติให้ผู้วิจัยต้องได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือ หากผู้รับบริการเป็นคนไข้โคม่า ไม่รู้สึกตัว การขอความ
ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมท�ำได้หรือไม่ เพราะมาตรา 9 ไม่ได้
เปิดช่องไว้เลย ว่าให้ความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมได้ หาก
เทียบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ที่
บัญญัติว่า “การวิจัยใดๆ ที่กระท�ำต่อผู้ป่วยจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ป่วย และต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้น�ำความใน มาตรา 21 วรรคสาม มาใช้
บังคับกับการให้ความยินยอมโดยอนุโลม...”
มาตรา 21 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอายุไม่
ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความ
ยินยอมรับการบ�ำบัดรักษาให้คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้ให้ความยินยอมแทน” การที่มาตรา 20 ให้น�ำมาตรา 21 วรรค
สามมาใช้ ก็เพื่อให้มีการให้ความยินยอมแทนในการท�ำวิจัยได้หาก
ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ มาตรา 20 ดังกล่าวมีลักษณะ
วัตถุประสงค์การคุ้มครองเช่นเดียวกับมาตรา 9 แต่มาตรา 20 ไม่มี
โทษทางอาญา คือ หากจิตแพทย์ไม่จัดให้มีการแสดงความยินยอม
ที่เป็นหนังสือในการท�ำวิจัย(แต่ได้รับความยินยอมแล้ว)ก็ไม่มีโทษ
ทางอาญา ดังนั้นมาตรา 9 หากจะให้หมายถึง ผู้แทนโดยชอบธรรม
ให้ความยินยอมแทนได้ในคนไข้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้
ด้วยตนเอง กฎหมายก็น่าจะบัญญัติไว้เช่นเดียวกับมาตรา 20 แต่
ประเด็นนี้ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าผู้แทนโดยชอบธรรม
สามารถให้ความยินยอมแทนผู้ป่วยได้หากผู้ป่วยอยู่ในสภาพให้
ความยินยอมด้วยตนเองไม่ได้ ผู้เขียนก็ยังไม่แน่ใจว่าหากมีคดีขึ้น
ศาลแล้วศาลจะตีความแบบไหน จะตีความมาตรา 9 ให้มีผลเหมือน
มาตรา 20 ทั้งที่ถ้อยค�ำมาตรา 9 ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เช่นเดียว
กับมาตรา 20 ที่โยงไปใช้มาตรา 21 วรรคสาม และทั้งที่การฝ่าฝืน
มาตรา 9 มีโทษทางอาญาด้วยหรือไม่ และจะขัดต่อหลักการที่ว่า
กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดหรือไม่ ส�ำหรับผู้เขียนเห็น
ว่ามาตรา 9 ไม่มีรายละเอียดเหมือนมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต
จึงไม่อาจตีความเหมือนกันได้และการวิจัยเป็นเรื่อง
เฉพาะตัวที่มีความเสี่ยงและอาจไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกวิจัยเลยซึ่ง
ไม่น่าที่ผู้อื่นจะให้ความยินยอมแทนได้ หากไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติ
ให้ท�ำได้ หากการบัญญัติมาตรา 9 มีปัญหาก็ต้องยอมรับและต้องหา
ทางแก้ไข การจะตีความเพื่อเยี่ยวยาความไม่ชัดเจนของมาตรา 9
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ออกไปจนเกินเลยหลักการตีความที่เป็นที่ยอมรับกัน อาจท�ำให้
ระบบการบังคับใช้และการตีความกฎหมายไทยมีปัญหาทั้งระบบได้
ประเด็นที่ห้า การฝ่าฝืนมาตรา 9 มีโทษอาญา เป็นการ
เหมาะสมหรือไม่
และหากกรณีเป็นการกระท�ำของจิตแพทย์จะ
ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 9 หรือไม่ เมื่อมาตรา 9 มีลักษณะเป็น
กฎหมายทั่วไป แต่มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.
2551 มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ และออกมาใช้บังคับภายหลัง
โดยที่มาตรา 20 การฝ่าฝืนไม่มีโทษทางอาญา
ส�ำหรับประเด็นเรื่องมีโทษอาญาเหมาะสมหรือไม่นั้น มีนัก
วิชาการเห็นว่า ควรมีโทษทางอาญาเพื่อปรามไว้ก่อน มีลักษณะ
เป็นการตีความเชิงนโยบาย แต่ผู้เขียนกลับเห็นต่างไป เพราะผู้ท�ำ
วิจัยนั้นความจริงแล้วเป็นผู้ที่ต้องเสียสละ
ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังทรัพย์
หาได้มีเจตนาร้ายดังโจรผู้ร้ายทั่วไปไม่
การเอาโทษทางอาญามาบังคับในเรื่อง
นี้ จะท�ำให้วงการวิจัยในมนุษย์ลดระดับ
จากต้องมีจริยธรรมกลายมาเป็นไม่ผิด
กฎหมาย ซึ่งการไม่ผิดกฎหมายเป็น
คุณธรรมระดับที่ต�่ำกว่าการมีจริยธรรม
คือ ถ้าการกระท�ำใดอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม
การกระท�ำนั้นย่อมไม่ผิด
กฎหมาย แต่หากการกระท�ำใดไม่ผิด
กฎหมาย แต่การกระท�ำนั้นอาจผิดจริยธรรมได้ คือ ถูกต�ำหนิได้จาก
สังคม และจะเห็นว่าคุณธรรมระดับไม่ผิดกฎหมายนั้น มีปัญหาใน
ทางปฏิบัติที่บังคับใช้ไม่ค่อยได้ผล ซึ่งในเรื่องนี้ หลักการสากล เช่น
CIOMS Guideline ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระดับสากลได้วางแนวทาง
ไว้ว่า การลงโทษโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจของรัฐ สถาบัน องค์กร
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่อื่นๆ ควรเลือกเป็นวิธี
สุดท้าย วิธีการที่ดีกว่าคือ การปลูกฝังบรรยากาศของความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน การให้การศึกษาและความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมนัก
วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัยในการพัฒนาศักยภาพการท�ำวิจัยอย่างถูก
หลักจริยธรรมa ดังนั้น การสร้างบรรยากาศให้ผู้เกี่ยวข้องต้องเชิดชู
จริยธรรมในการท�ำงานวิจัยน่าจะเป็นทางที่ดีกว่า หากจะลงโทษก็
ควรลงโทษทางด้านจริยธรรม เช่น ห้ามท�ำวิจัย ห้ามตีพิมพ์ผลงาน
วิจัย หรืออย่างมากคือ โทษปรับ ก็นับว่าเพียงพอแล้ว การลดระดับ
คุณธรรมทางการวิจัยไปเทียบเท่ากับการกระท�ำผิดของโจรผู้ร้าย
น่าจะไม่เหมาะสม
ส�ำหรับจิตแพทย์ หากจะท�ำวิจัยในผู้รับบริการกลุ่มนี้จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 9 หรือไม่ การฝ่าฝืนศาลจะลงโทษตามมาตราใด
เพราะจิตแพทย์ก็เป็นผู้ให้บริการตามมาตรา 9 เช่นกัน ประเด็นนี้นัก
วิชาการบางท่านเห็นว่า มาตรา 9 มีโทษอาญา แต่มาตรา 20 ไม่มี
โทษอาญา ถือว่ากระท�ำกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ
บทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 คือ ผู้ฝ่าฝืนต้องมี
ความผิดตามมาตรา 9 ผู้เขียนกลับเห็นแตกต่างไป เพราะประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 เป็นเรื่องที่กระท�ำกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบทนั่น หมายถึง บทกฎหมายที่เอามาปรับว่าเป็นความผิด
ต้องมีสภาพเป็นกฎหมายอาญา ด้วยกันคือ มีโทษอาญา แต่มีโทษ
หนักเบาต่างกันจึงให้ลงโทษบทหนักกว่า แต่มาตรา 20 ไม่มีสภาพ
เป็นกฎหมายอาญา เพราะการฝ่าฝืนไม่มีโทษทางอาญา จึงไม่น่าใช้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ได้ แต่มาตรา 20 แห่งพระราช
บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กลับมีสภาพเป็นกฎหมายเฉพาะ
ด้านจิตเวชที่ออกใช้บังคับในภายหลังมาตรา 9 เมื่อมาตรา 20 มี
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับมาตรา 9 แต่ถ้อยค�ำต่างกันตามหลักการ
ตีความกฎหมายหากกฎหมายขัดแย้งกัน กฎหมายเฉพาะจะยกเลิก
กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่ออกที่หลังจะยกเลิกกฎหมายที่ออก
มาก่อน ขณะที่นักกฎหมายบางท่าน
เห็นว่ามาตรา 20 บัญญัติออกมารับรอง
มาตรา 9 ดังนั้นต้องใช้มาตรา 9 บังคับ
ซึ่งการตีความเช่นนี้ผู้เขียนไม่เคยได้ยิน
มาก่ อ นและจะน�ำมาใช้ กั บ กฎหมายที่
มีโทษทางอาญาได้อย่างไร กฎหมาย
อาญาต้ อ งมี ค วามชั ด เจนแต่ ก รณี
จิตแพทย์ท�ำวิจัยต้องปฎิบัติตามมาตรา
9 หรือมาตรา 20 ซึ่งมีความต่างกัน
มากเช่นนี้ไม่น่าจะเรียกได้ว่ากฎหมาย
เรื่องนี้มีความชัดเจน ผู้เขียนเห็นว่า
จิตแพทย์ท�ำวิจัยกับคนไข้ต้องใช้มาตรา 20 พระราชบัญญัติสุขภาพ
จิตบังคับ ไม่อาจปรับเข้ากับมาตรา 9 ได้ เพราะมาตรา 20 ออกมาใช้
บังคับทีหลังและเป็นกฎหมายเฉพาะ และที่ส�ำคัญ มีลักษณะที่เป็น
คุณกับผู้วิจัยในการวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวช ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า
การวิจัยในผู้ป่วยจิตเวชเป็นเรื่องพิเศษที่ผู้ป่วยมักให้ความยินยอม
เองไม่ได้ กฎหมายจึงให้ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมได้
และกฎหมายก็ไม่ต้องการให้การฝ่าฝืนที่ไม่ได้ท�ำให้ความยินยอม
เป็นหนังสือมีโทษอาญา มิฉะนั้นจะไม่มีความก้าวหน้าใหม่ๆในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพราะผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่มีความ
บกพร่องด้านการตัดสินใจให้ความยินยอม โอกาสที่จะเกิดการวิจัย
ในผู้ป่วยโดยขอความยินยอมจากผู้ป่วยโดยตรงอาจเกิดได้ยาก และ
การขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรมอาจเป็น
ได้ได้ยากหากการฝ่าฝืนมีโทษอาญา ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นการส่งเสริม
บรรยากาศการวิจัยในคนไข้กลุ่มนี้ก็เป็นได้ ดังนั้น การวิจัยเกี่ยวกับ
ผู้ป่วยจิตเวชจึงไม่น่าจะต้องถูกบังคับโดยมาตรา 9 พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550เพราะมีกฎหมายเฉพาะนี้เรื่องบังคับใช้
อยู่แล้ว
ที่ผู้เขียนยกประเด็นมาทั้ง 5 ประเด็นมิได้ยืนยันว่า ความ
เห็นผู้เขียนถูกต้อง แต่อยากชี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังในความ
ไม่ชัดเจนของมาตรา 9 นี้ ที่อาจจะมีปัญหาในการตีความหรือน�ำไป
ใช้ในทางปฏิบัติได้หากผู้เกี่ยวข้องไม่หาทางศึกษาท�ำความเข้าใจให้
ชัดเจนเสียก่อน อย่างไรก็ดีหากเป็นไปได้การหาทางแก้ไขมาตรา

a, CIOMS. International Ethical Guideline for Biomedical Research Involving Human Subjects
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PCSBI Recommendation

จ

ากเรื่องอื้อฉาวการศึกษาซิฟิลิสในกัวเตมาลา เป็น
เหตุให้ประธานาธิบดีโอบามา แต่งตั้ง The Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues
(PCSBI) ในเดือนพฤศจิกายน 2552
ประกอบด้วยกรรมการ 13 คน เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำต่ อ ประธานาธิ บ ดี เ กี่ ย วกั บ
ประเด็นจริยธรรมอันอาจเกิดจากความ
ก้าวหน้าทางชีวเวชศาสตร์และสาขาที่
เกี่ยวข้องในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งเฉพาะในปี 2553 สหรัฐฯ มีโครงการ
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาสาสมั ค รกว่ า
55,000 โครงการ
ผลการศึกษาออกมาเป็นเอกสาร
หลายฉบับ หนึ่งในนั้นตีพิมพ์เมื่อ 15
ธันวาคม 2554 ชื่อ Moral Science: Protecting Participants in Human Subjects Research เนื้อหามีข้อแนะน�ำการ
ปรับปรุงกฎระเบียบอยู่ 14 เรื่อง เพื่อเพิ่มการปกป้องอาสา
สมัคร

RECOMMENDATIONS
Recommendation 1: Improve Accountability
through Public Access
Recommendation 2: Improve Accountability
through Expanded Research
Recommendation 3: Treating and Compensating
for Research-Related Injury
Recommendation 4: Treating and Compensating
for Research-Related Injury Follow Up
Recommendation 5: Make the Ethical Underpinnings of Regulations More Explicit
Recommendation 6: Amend the Common Rule
to Address Investigator Responsibilities
Recommendation 7: Expand Ethics Discourse
and Education
Recommendation 8: Respect Equivalent Protections
Recommendation 9: Promote Community Engagement
Recommendation 10: Ensure Capacity to Protect Human Subjects
Recommendation 11: Evaluate Responsiveness to Local Needs as a
Condition for Ethical Site Selection
ที่น่าสนใจคือคณะกรรมาธิการ
แนะนำ�ให้ไปศึกษาระบบการชดเชยการ
บาดเจ็บจากการวิจัยในระดับชาติ และ
ให้เพิ่มหน้าที่นักวิจัยลงใน common
rule ซึ่งเป็นไปในแนวทาง GCP
ผู้สนใจ download เอกสารได้ที่
http://bioethics.gov/cms/sites/default/
files/Moral%20Science%20-%20Final.
pdf
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9 ให้มีความชัดเจนในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรา 9
หรือมีการออกเป็นพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ เสียทีเดียวเพื่อ
ให้ความไม่ชัดเจนดังกล่าวหมดไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัย
ในมนุษย์อย่างยิ่ง
อย่างไรก็ดีการออกแนวปฎิบัติโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เพื่อก�ำหนดแนวทางปฎิบัติของมาตรา 9
ให้มีความชัดเจนขึ้นน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทาง
หนึ่งและอยู่ในวิสัยที่จะกระท�ำได้ในทันทีหากผู้มีหน้าที่เห็นความ
ส�ำคัญในเรื่องนี้ แต่ต้องเข้าใจว่าแนวปฎิบัติดังกล่าวสามารถแก้ไข
ปัญหาทางปฎิบัติได้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมาย
มาตรา 9 ที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างไร
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ประมวลภาพจากการฝึกอบรมผู้ตรวจเยี่ยม

F

ERCAP, FERCIT และสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกันจัดฝึก
อบรมผู้ตรวจเยี่ยมในประเทศ เพื่อรองรับโครงการตรวจ
เยี่ยม NECAST ของสภาวิจัยแห่งชาติในอนาคต ภายใต้หัวข้อ
FERCAP-NRCT Update Training for Surveyors/ Accreditors
งานนี้จัดที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ระหว่างวันที่ 1011 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยากรจากต่างประเทศ ได้แก่ Professor Cristina Torres, Edlyn Jimenez, Arthur Navaro และ Gunnar Danielsson สมาชิก FERCIT เข้าไป download เอกสารการ
บรรยายได้ที่ FERCIT web site หลังงานนี้ก็จะมี resurvey ของ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย วพม. และ JREC
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