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จากกองบรรณาธิการ
การประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยยังคงเปนเรื่องที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และเปนเรื่องที่ตองสงเสริมเพื่อใหนักวิจัยไดเขาใจอยาง
ถูกตอง ในฉบับนี้ไดมีขอสรุปจากการประชุมสองแหง และมีบทความ
เกี่ยวของกับจริยธรรมการวิจัยอีกเรื่อง
สารชมรมฯ จะนําเสนอขาวคราวอยางตอเนือ่ งเพือ่ ประโยชนสมาชิก
ทุกทาน และขอสงความสุขในโอกาขึ้นปใหม 2547 แกสมาชิกทุกคน
มาพรอมนี้
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

ปญหาการพิจารณาทางดานจริยธรรม
ในการวิจัยในประเทศไทย

พ.ท. สุธี พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
การวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยมีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง
เพราะทําใหเกิดองคความรูใ หม ทําใหมคี วามกาวหนาทางวิชาการและ
พัฒนาการดูแลรักษาผูป ว ย ในการงานวิจัยผูวิจัยพยายามวางแผนงาน

วิจัย และระเบียบวิธีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ แตจะตองพยายามหลีก
เลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชากรที่ศึกษาและสิ่งแวดลอม ผูวิจัย
ตอ งมีคุณธรรม และใชวิจารณญาณในการกระทําที่อาจละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และอาจเปนการกระทําทีผ่ ดิ กฎหมาย ขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ผูวิจัยตองเลือกวิธีดาเนิ
ํ น
การที่ไดดุลยภาพระหวางระเบียบวิธีและสิทธิมนุษยชนเสมอ
การพิจารณาดานจริยธรรมเปนกลไลสําคัญในการปกปองสิทธิ
ผูปวยและอาสาสมัคร แตอยางไรก็ดีปญหาในการพิจารณาดานจริย
ธรรมที่มักมีการกลาวถึงเสมอไดแก
1. มีโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยอีกหลายโครงการที่ไมได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม แตกม็ กี ารปฏิบตั อิ ยู
2. บางกรณีที่ไมมีการแยกการศึกษาวิจัยออกจากการใหบริการ
ทางการแพทยโ ดยตรง ทํ าใหมีการพิจารณาเรื่องจริยธรรมของการ
ศึกษาทดลอง เปนการตัดสินใจของแพทยแตละทานแทน
3. มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอทีม่ คี วามรูค วามสามารถในโครง
การวิจัยที่สามารถอานและเขาใจโครงการตางๆไดดี และมีความตั้งใจที่
จะชวยดูแลปกปองผลประโยชนของอาสาสมัคร ตลอดจนมีเวลาและยิน
ดีที่จะสละเวลาเพื่อชวยสังคมในเรื่องนี้
4. การพิจารณาเรื่องจริยธรรมเปนเรื่องคอนขางใหมในวงการ
แพทยไทยในระยะ 10-20 ปทผ่ี า นมา ดังนัน้ การปฏิบตั งิ านหลายครัง้
ยังเปนการลองผิดลองถูก แตคณะกรรมการทุกทานถาเปนผูท ท่ี คี วาม
ตั้งใจจริงและมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน ประสบการณทไ่ี ดรบั คงจะ
ชวยสงเสริมใหระบบในประเทศไทยมีความแข็งแกรงขึ้นในระยะยาว
แมวาในปจจุบนั ยังมีผทู ม่ี ปี ระสบการณไมมากนัก
5. มาตรฐานที่ยึดในทางปฏิบัติยังแตกตางกันไปตามสถาบัน
แมวาจะยึดหลักเกณฑใหญๆรวมกันไดแก คําประกาศ Helsinki หรือ
CIOMS guideline แตในทางปฏิบตั ยิ งั มีหลายประเด็นทีเ่ ปนนามธรรม
และขึ้นกับวิจารณญาณของแตละบุคคลในการตัดสินใจ
6. ระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาในหลายสถาบัน ยังใชเวลา
คอนขางนานและไมแนนอน ทําใหการดําเนินการวิจัยลาชากวาทีค่ วร
7. มาตรฐานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมยังแตกตาง
กันไปในแตละสถาบัน ทั้งในแงรูปแบบของการยื่น ระยะเวลาที่ใช ราย
ละเอียดของการพิจารณาและยังไมมีการยอมรับมติของสถาบันอื่น ทํา
ใหการทําการศึกษาชนิดสหสาขาไมราบรื่นและอาจตองใชเวลานานกวา
ที่ควร
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เพื่อปกปองสิทธิสวนบุคคลของผูปวย หรืออาสาสมัครในการ
วิจัย และระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัยใหมีนอยที่
สุด นักวิจัยควรจะตองอาศัยหลักเกณฑสากลดังตอไปนี้
1. ความเคารพในผูป ว ยและอาสาสมัคร (respect of autonomy)
2. ประโยชนสูงสุดของงานวิจัย (beneficence)
3. ความยุติธรรมในการปฏิบตั ติ อ ทุกฝาย และผูปวยหรืออาสา
สมัครทุกคน (justice)
1. การที่มีความเคารพในผูปวยและอาสาสมัครนั้น จําเปนที่จะ
ตองมีมาตราการที่เหมาะสมเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน ดังนี้
2. ชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาทั้งหมด วิธีก ารที่ผูอาสา
สมัครหรือผูป ว ยตองปฏิบตั ิ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการวิจัยและ
ภายหลังการวิจัย ประโยชนที่คาดหวังใหแกผูอาสาสมัครหรือผูปวย
และใหโอกาสไดซักถามขอของใจ
3. มีการควบคุมดูแล และกําหนดเกณฑที่จะหยุดการศึกษาเมื่อ
เกิดภาวะแทรกซอนหรืออันตราย
4. มีหนว ยงานหรือระบบความรับผิดชอบเมื่อเกิดภาวะแทรก
ซอนหรืออันตราย
5. ตองมีการแสดงความยินยอมจากผูอ าสาสมัครหรือผูป ว ย ใน
กรณีที่ผูอาสาสมัครหรือผูปวยไมสามารถแสดงการยินยอมนั้นดวยตน
เอง ตองใหผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูแสดงการยินยอมแทน ผูเยาวที่
สามารถแสดงความยินยอมไดจะตองมีผูปกครองตามกฎหมายแสดง
ความยินยอมดวยใบยินยอมตองระบุวาผูปวยหรือผูอาสาสมัคร มีสิทธิ์
ที่จะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได และการบอกเลิกการยิน
ยอมนี้ จะมีผลกระทบตอสิทธิทจ่ี ะไดรบั การดูแลรักษาตามปกติ
ขอจํากัดของการใหความยินยอม (Informed consent ) ของอาสา
การยินยอมที่มีขอมูลประกอบเพียงพอ (informed consent) ตอง
ใหความสําคัญแกคําวา “ขอมูลประกอบเพียงพอ” กอนแลวจึงสนใจ
เรื่อง “การยินยอม” ที่หลัง และ “การไดมาซึง่ การยินยอมทีม่ ขี อ มูล
ประกอบเพียงพอในวัฒนธรรมไทยไมใชเรื่องงาย” เพราะเปนเรื่อง
คอนขางใหมในวัฒนธรรมไทย สาธารณชนจํานวนมากยังไมรูวาตนเอง
มีสิทธิอะไรบางในฐานะผูปวย พวกเขายังมองแพทยดวยสายตาแบบ
ดั้งเดิม คือมองวาแพทยเปนแบบอยางทีด่ ขี องคุณธรรมจริยธรรม แต
เนื่องจากสังคมกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แพทยจงึ ไมควรคิดวา
ประชาชนจะมองแพทยเชนนี้ตลอดไปในอนาคต แพทยไมควรถือวา
ประชาชนจะมอบความไววางใจอยางเต็มเปยมใหแกแพทยดังที่เคยเปน
มาในอดีตอีกตอไปเรื่อยๆ อีกไมชาก็เร็วความขัดแยงจะเกิดขึ้น (ซึ่งก็
เกิดขึ้นบอยๆแลว ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ) และถาทุกฝายที่เกี่ยว
ของไมมคี วามเขาใจรวมกัน ความขัดแยงนี้อาจบานปลายลุกลามจนถึง
ขั้นรายแรงก็ได
ในบางครั้งขอจํ ากัดหรืออุปสรรคที่สํ าคัญอยางหนึ่งของการยิน
ยอมที่ มี ข  อ มู ล ประกอบเพี ย งพอ มาจากความไม เ ข าใจกัน หรือ
ความคลาดเคลื่ อ นจากการสื่ อ สารหรื อ ให ข  อ มู ล ระหว า งผู วิจัยหรือ
แพทยกบั อาสาสมัครหรือผูป ว ย นอกจากนั้นแลวขอจํากัดทีส่ ามารถพบ
ไดของการยินยอมของผูปวยของผูเปนอาสาสมัครในงานวิจัยมีดังนี้
1. กรณีที่อาสาสมัครหรือผูปวยอยูในสถานะที่ไมสามารถจะรับ
ฟงขอมูลของการวิจัยหรืออาจจะไมสามารถทําความเขาใจได เชนใน
กรณีที่อาสาสมัครนั้นอยูในภาวะวิกฤต (emergency) ซึง่ บางครัง้ การ
วิจัยนั้นอาจจะจําเปนเพื่อการรักษาชีวิตของอาสาสมัครในขณะนั้น ดังนี้

เองที่ผูวิจัยหรือแพทยจาเป
ํ นที่จะตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ซึง่
ถ า กรณี ที่ อาสาสมั ค รนั้ น มี ผู  แ ทนโดยชอบตามกฎหมายอยูดว ยก็
สามารถที่จะขอความเห็นหรือขอคํายินยอมได แตกรณีทไ่ี มมใี คร ผูวิจัย
หรือแพทยก็ตองใชวิจารณาญาณของตัวเอง โดยอยูบนพื้นฐานของ
ความตองการหรือประโยชนของอาสาสมัครหรือผูปวยนั้นจริงๆ หรือใน
กรณีที่อาสาสมัครสามารถที่จะรับรูเพียงบางสวนและสามารถตอบรับ
หรือปฏิเสธ ผูวิจัยก็จะตองยอมรับในการตัดสินใจของอาสาสมัครเปน
สําคัญ
2. ในกรณีที่งานวิจัยนั้นทําขึ้นเพื่อประโยชนทางดานสาธารณสุข
หรือเพื่อประโยชนของชุมชนโดยสวนรวม อาสาสมัครอาจจะถูกสภาพ
สังคมรอบๆ ตัวบีบบังคับกลายๆ ใหจําเปนตองรวมในงานวิจัยนั้นๆ
โดยที่จริงๆ แลว ไมเห็นดวยในการเขารวม หรือยังคงไมมีความเขาใจ
ในงานวิจัย แตจาเป
ํ นตองใหคํายินยอม
3. กรณีที่มีความขาดแคลนทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการ
แพทย ซึ่งจะเปนปจจัยหนึ่งที่อาสาสมัครหรือผูป ว ยไมมที างเลือกมาก
นักในการรับการรักษาพยาบาล หรือวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ตองเปน
อาสาสมัครในโครงการ
4. กรณีท่ีผูวิจัยและอาสาสมัครหรือผูป ว ยรูจ กั กัน ซึ่งอาจจะทํา
ใหมีอิทธิพลหรือเรียกวาเปนผูมีอภิสิทธิ์ในการเลือกที่จะรวมในโครง
การวิจยั หรือไมดว ย หรือทําใหอาสาสมัครยินยอมเซ็นใบยินยอมโดยไม
ไดใชวิจารณาญาณใหรอบคอบ
เหลานี้คิดวาเปนขอจํากัดของการใหความยินยอมที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดในกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยได ซึ่งอาจมีขอจํากัดที่
มีมากกวานี้ยอมอยูกับดุลพินิจและจิริยธรรมของผูวิจัยหรือแพทยผูซึ่งมี
หนาที่รับผิดชอบในชีวิตของผูปวยหรืออาสาสมัครที่ยินยอมเขารวมใน
การวิจัยนั้นๆ

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับคณะกรรมการวิจยั สถาบันแพทยศาสตร
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2547
โดย FERCAP และ WHO
ศ.พญ.สุมาลี นิมมานิตย
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ไดเชิญผูแทนจากสถาบันการแพทยตางๆ ที่
เปนกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT)
เขารวมประชุมในหัวขอ “FERCAP IRB Member Training” ทีจ่ ดั โดย
FERCAP และ WHO
การประชุมครัง้ นีม้ ผี เู ขารวมประชุมประมาณ 20 คน ประกอบ
ดวยผูแทนจากสถาบันตางๆ และผูที่ผานการฝกอบรมจาก Western
Institutional Review Board (WIRB) เปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3
ทาน ผูบ รรยายและนําอภิปรายคือ น.พ.วิชัย โชควัฒน Dr.Terry E.
O’Reilly และ Dr.Bradley E. Waite สองทานหลังเปนวิทยากรจาก
WIRB รูปแบบการประชุมเปนการนําเสนอและการอภิปรายประเด็น
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ปญหา โดยผูเ ขารวมประชุมไดมโี อกาสอภิปราย รวมทั้งไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณกนั อยางกวางขวาง เมื้อสิ้นสุดการประชุม
ในวันที่ 2 จึงมีความเห็นพองกันวาเปนการประชุมที่ไดประโยชนมาก
การประชุมวันแรก หลังจาก น.พ.วิชัย โชควัฒนกลาวบรรยาย
เกี่ยวกับ FERCAP แลว วิทยากร 2 ทานจาก WIRB ไดแนะนําเกี่ยว
กับ WIRB วาเปนองคกรเอกชน กอตั้งโดย พ.ญ. Angela J. Bowen
ตั้งแตป ค.ศ. 1968 เพือ่ ใหบริการดานการรับรองจริยธรรมการวิจยั
แกนักวิจัยที่มิไดอยูกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เปน institution review
board (IRB) อิสระแหงแรกที่ใหญที่สุด ขณะนีไ้ ดสมทบ (affiliate)
กับมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลถึง 86 แหง และมี IRB Fellowship
program ทีจ่ ดั รวมกับ WHO และ NIH ตอจากนั้นไดกลาวถึงองคกร
อืน่ ๆ คือ WHO TDR (Tropical disease research), FERCAP (Forum
for Ethical Review Committee in Asia and Western Pacific), และ
SIDCER (Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical
Review) วามีบทบาทหนาทีใ่ นการสงเสริมงานดานการรับรองจริยธรรม
การวิจัยอยางไร รวมทัง้ การสงเสริมใหมกี ารศึกษาและฝกอบรมสําหรับ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ดวย สําหรับ FERCAP นั้นยังทําหนาที่
เปนศูนยกลางในการประสานงานดานจริยธรรมการวิจัยในภูมิภาคดวย
ตอจากนั้นในวันแรกและวันที่สอง Dr.Terry E. O’Reilly และ
Dr.Bradley E. Waite ไดนาเสนอ
ํ
guidelines ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจยั ตางๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติของ WIRB ซึง่ ประกอบดวย
Declaration of Helsinki, International Conference on Harmonisation
of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for
Human Use (ICH) on Good Clinical Practice (GCP)-ICH GCP
และ WHO guidelines ในการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยไวดังนี้
" พันธกิจของ WIRB คือ ปกปองสิทธิและความเปนอยูที่ดีของ
ผูเขารวมวิจัย
" ในการพิจารณาและตัดสินกรณีจริยธรรมตางๆ ไมสามารถ
เปนไปตามขอบังคับ (regulations) หรือแนวทาง (guidelines) ทีว่ าง
ไวเปนกฎระเบียบ (rules) เทานั้น หากตองนําความรูด า นทฤษฎี หลัก
การจริยธรรมหลัก (principles) และหลักการยอย (mid-level
principles) ตลอดจนความเชื่อและศาสนามาประกอบกับขอบังคับ
และแนวางที่ไดวางไวเปนกฎระเบียบ และเสนอวาสําหรับ FERCAP
นั้นควรไดนํ าพุทธศาสนาและปรัชญาแนวพุทธ วัฒนธรรมและสังคม
ของทองถิ่นมาประกอบการพิจารณาดวย พรอมทั้งไดกลาวถึงการ
บรรยายเรื่อง “Buddhist Attitude Toward Research Ethics” ของ
อาจารยโสรัช หงษลดารมย ทีบ่ รรยายที่ Bioethics in Asia Workshop,
ประเทศฟลิปปนส ค.ศ. 2002 ดังนั้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
จึงสรุปไดดงั นี้

สําหรับทฤษฎีนน้ั TE O’Reilly ไดยกตัวอยาง Utilitarianism,
Christian ethics และ Buddhist ethics สําหรับตัวอยางจริยธรรมหลักที่
ยกมาคือ Belmont principles วาดวย respect for persons, justice
และ beneficence สวนหลักจริยธรรมยอยไดยกตัวอยาง Nuremberg
code และ Declaration of Helsinki เปนตน
นอกจากนั้ น ได มี ก ารอภิ ป รายถึ ง การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนวาจะทําในรูปแบบใดไดบา ง วิทยากร
ทั้งสองทานเห็นดวยวาอาจถือการประชุมกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาโครง
การวิจัยเปนการศึกษาตอเนื่องดวยได แตควรเพิม่ วาระการประชุมให
มีการบรรยาย ทบทวน หรืออภิปรายความรูใ หมหรือปญหาจริยธรรมที่
มี 15-20 นาที สําหรับประเด็นการขอความยินยอมจากอาสาสมัครที่
นาสนใจ คือ ในกรณีฉุกเฉิน เชน ที่หองฉุกเฉิน อาจตองยอมใหผูอื่นให
การยินยอมแทน ซึ่งประเด็นนี้นาจะไดนามาพิ
ํ
จารณาหาแนวทางปฏิบตั ิ
ตอไป
ในชวงทายสุดกอนปดการประชุม น.พ.วิชัย โชควิวัฒน ไดเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมตางแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะเกี่ยว
กับการประชุมครั้งนี้ ผูเ ขารวมประชุมตางแสดงความพอใจ และมีความ
เห็นพองตองกันวาเปนการประชุมที่ไดประโยชนมาก พรอมทั้งเสนอ
แนะวานาจะไดจัดใหมีการประชุมในรูปแบบเชนนี้อีกในอนาคต เพื่อ
เปดโอกาสใหกรรมการจริยธรรมจากสถาบันตางๆ ไดรวมกันหาแนว
ทางปฏิบัติในขอจริยธรรมการวิจัยที่เปนปญหา รวมทั้งไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเรียนรูจากกันและกัน ซึง่ จะทําใหงานดานจริยธรรม
การวิจัยของประเทศไทยมีความแข็งแกรงและสอดคลองกับสถานการณื
ในประเทศ

การประชุม GCP ที่เชียงใหม
นิมติ ร มรกต
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

CRCN ซึง่ เปนโครงการเครือขายประสานงานวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน ไดรวมกับคณะแพทยศาสตร และบริษัท Roche Thailand
จํากัด จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางคลินกิ
ทีด่ ”ี (Good Clinical Practice : GCP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนัก
วิจัย และผูชวยนักวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวทาง
การวิจยั ทางคลินกิ ทีด่ ี มีความรูเ กีย่ วกับการบริหารจัดการขอมูล เพื่อ
ใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือไดตามหลักของ ICH-GCP
การประชุมไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 28–29 ตุลาคม 2546 ณ หอง
พิณทอง โรงแรมอมิต้ี กรีน ฮิลล เชียงใหม โดยมีผเู ขารวมประชุม
จํ านวนทั้งสิ้น 54 คน เปนคณาจารยและบุคลากรจากคณะแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 45 คน บุคลากรจากโรงพยาบาลใน
ภาคเหนือ 9 คน วิทยากรไดแก
1. ดร.ภญ.เอื้อมพร ศรีกฤษณพล
2. ภญ.จามรี ลีวันแสงทอง
3. คุณอรพิน เลาหเพ็ญแสง
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4. ภญ.ชไมพร รัตนจงเกียรติ
5. ภญ.นฤมล วีระยิ่งยง
6. ภญ.วรรณภา เรืองศรีกาธร
ํ
7. ดร.จุฬาลักษณ โกมลตรี
8. ภญ.นภนันทน ใยบัวเทศ
การประชุมประกอบดวยการบรรยายภาคทฤษฎีและใชสื่อประกอบ
มีการแบงกลุม ฝกปฏิบตั ิ และนําเสนอผลงานเพื่อปรับปรุงแกไข โดย
มีหวั ขอการประชุมดังนี้
- Introduction to Clinical Study and Principles of GCP
- Introduction to Clinical Research Protocol
- Ethical Committee / Investigational New Drug Unit
- Subject Recruitment & Patient Strategy
- Study Nurse / Site Coordinator Role (videotape)
- Informed Consent
- Quality Assurance in Multi-center study

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง

CRF & Database Design & Source of Document
- Monitoring & Audit & Inspection
- Timing and Planning of a Project
- Presentation and Summary of Group work
ในการนีท้ างบริษทั R
oche Thailand จํากัด ไดมอบเกียรติบตั รใหกบั ผูเ ขารวมประชุมดวย
ปจจุบันการฝกอบรม GCP มีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกในประเทศไทยเปนอยางมาก และการวิจัยทางคลินิกจะเพิ่ม
จํานวนขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต เพราะประเทศไทยมีปจจัยและโครง
สรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการศึกษาวิจัยทางคลินิก หากมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวิจัยทางคลินิกใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลวา
ดวย Good Clinical Practice (GCP) ที่ใหความสําคัญอยางมากกับการ
คุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสา
สมัคร และผูปวยที่เขารวมการวิจัยทางคลินิก จะทําใหประเทศไทยมี
โอกาสเปนศูนยกลางความเปนเลิศในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ตอไป

