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จากกองบรรณาธิการ
สารชมรมฉบับนี้เปนฉบับแรกของป พ.ศ. 2548 ทางกอง
บรรณาธิการมีนโยบายที่จะปรับปรุงการตีพิมพสารชมรม เปนทุก 3
เดือน และจะพยายามใหมีขอมูลขาวสารที่จะเปนประโยชนตอสมาชิก
ทุกทานใหไดมากที่สุด ถาทานสมาชิกทานใดมีขาวสาร หรือขอมูลใด
ทีต่ อ งการจะใหตีพิมพลงในวารสารชมรม ก็สามารถจะสงขอมูลมาได
ทีก่ องบรรณาธิการ
อาภรณภิรมย เกตุปญญา
บรรณาธิการ

ประชุมวิชาการ
An International Conference on Health research and
Access to Medicines in Asia & the Western Pacific

รศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล
การประชุมนานาชาติ เรื่อง Health Research and Access to
Medicine นี้ จัดโดย FERCAP โดยไดรับความสนับสนุนจากองคการ

ระหวางประเทศไดแก TDR, WHO, WMA, DHHS, EFGCP,
IFPMA และ SIDCER มีผูเขารวมการวิจัยที่เปนผูแทนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในเขตเอเชีย และแปซิฟกตะวันตกทั้งสิ้น
17 ประเทศ จัดประชุมระหวาง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2547 ณ
โรงแรมอิมพีเรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคใหเปนเวทีที่
ผูแ ทนของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของประเทศตางๆ ในเขตนี้ ซึ่ง
สวนใหญเปนประเทศกําลังพัฒนา ที่ยังขาดแคลนทรัพยากรที่จําเปนใน
การวิจัยและการคุมครองผูเขารวมการวิจัย ไดมาพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณและปญหาของแตละที่ เพื่อระดมสมองในการที่จะเสนอ
แนวทางเพื่อเอื้อประโยชนใหกับชุมชนที่เปนสถานที่ทําวิจัย ใหไดรับ
ประโยชนจากการวิจัยมากขึ้นในแงการไดรับยาและเวชภัณฑ ในการ
รักษาโรคทีก่ าลั
ํ งวิจัย ทั้งในระหวางการวิจัยและเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแลว
เนื่องจากประเด็นทางจริยธรรมในเรื่องนี้ เปนประเด็นที่หลายฝายก็มี
ความเห็นตรงกันวาผูเขารวมการวิจัย และชุมชนที่ศูนยวิจัยตั้งอยูนั้น
ควรไดรับความคุมครองมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะผูที่มี
อาการของโรคดีขึ้นจากการไดรับยาที่ใชในการวิจัย แตยานั้นอาจจะมี
ราคาแพงทําใหผูเขารวมการวิจัยไมสามารถจะรับผิดชอบคาใชจายใน
การซื้อยานั้นมาใชตอหลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว หรือผูเขารวม
วิจยั ไดรบั placebo ก็ควรมีโอกาสไดรับยาหรือเวชภัณฑที่ใชในการวิจัย
เชนกัน หากผลจากการศึกษาวิจัยประเมินวายามีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคนั้นจริง
การจัดประชุมจัดทําในรูปแบบ plenary lecture, round table
discussion และ working group ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาสาระของการ
ประชุมไดดังตอไปนี้
ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการเขาถึงยาและเวชภัณฑของผูเขา
รวมการวิจัย ไดแก
- บริษัทผูผลิตยาและเวชภัณฑ
- นักวิจยั และสถาบันที่นักวิจัยสังกัดอยู
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่รับรองโครงการวิจัยใน
ศูนยวจิ ัยนั้น
- องคกรของรัฐ เชน องคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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- องคกรระหวางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของเชน WHO, FERCAP
เปนตน
บริษทั ผูผลิตยาและเวชภัณฑ
มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนผูคิดคนเวชภัณฑใหม และเปนผูให
ทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาจะตองมีคาใชจาย
เปนจํานวนเงินที่สูงมาก และจะตองมีกระบวนการตางๆ อีกมากมาย
ทั้งที่เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร และกระบวนการทางกฎหมาย
เพือ่ ใหไดรบั สิทธิบตั ร และการขึน้ ทะเบียนเพือ่ ผลิตจําหนาย ซึง่ กระบวน
การนีต้ อ งใชเวลายาวนานกวาทีบ่ ริษทั ผูผ ลิต จะไดผลตอบแทนคุมคากับ
ทีไ่ ดลงทุนไป ถึงแมวาบริษัทผูผลิตจะหวังผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
แตเราก็ไมอาจปฏิเสธไดวาการคิดคนเพื่อผลิตยาและเวชภัณฑใหมๆ นี้
มีประโยชนตอสังคมโดยรวมทําใหมีทางเลือกใหมที่จะบําบัดรักษาโรค
ไดดีขึ้น และบริษัทเอกชนเหลานี้ก็เปนแหลงทุนที่สําคัญในการพัฒนา
ยาและเวชภัณฑตางๆ ซึ่งควรที่จะไดรับความคุมครองในแงการปกปอง
ทรัพยสนิ ทางปญญา ใหคมุ คาแกการลงทุน โดยมีกฎหมายทีจ่ ะคุม ครอง
อยางยุติธรรมตอทุกๆฝายและองคกรของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของจะตองมี
กฎหมายทีร่ ัดกุมและโปรงใส ในการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตและจําหนาย
ในประเทศ อีกทั้งตองมีกลไกในการกําหนดราคายา มีระบบบริการทาง
สาธารณสุขที่จะชวยใหประชาชนไดเขาถึง
บริการไดตามความจําเปนและทั่วถึง จึงเปนกลไกที่ขับเคลื่อนใหให
มีการพัฒนาและลงทุนจากบริษัทผูผลิตอยางตอเนื่อง
นักวิจยั และสถาบันที่นักวิจัยสังกัดอยู
มีบทบาทสําคัญในลําดับถัดมาจากบริษัทผูผลิต เนือ่ งจากขั้นตอน
ในการพัฒนายาจะตองมีการวิจัยในคน phase I-III จึงจะสามารถนํา
ผลการวิจัยที่ยืนยันวายานั้นมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตอผูใช
มาเพือ่ ขึ้นทะเบียนในการผลิตจําหนายได นักวิจัยควรมีบทบาทในการ
กําหนดโครงรางการวิจัย โดยคํานึงถึงความตองการชุมชนเปนหลัก วา
โรคใดเปนปญหาสําคัญของชุมชนนั้น ยาที่จะพัฒนาขึ้นนั้นตอบสนอง
ในการแกไขปญหาทางสาธารณสุขของชุมชนหรือไม ในการวางแผน
วิจัยไมเพียงแตจะคํ านึงถึงความปลอดภัยของผูเขารวมวิจัยในขณะ
ดําเนินการวิจัยเทานั้น แตเมื่อสิ้นสุดการวิจัยแลวผูเขารวมการวิจัยจะมี
โอกาสไดใชยาและเวชภัณฑนั้นตอไปไดอยางไร หากผลการวิจัยพบวา
ยาและเวชภัณฑนั้นมีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยตอผูใช โดยนักวิจัย
จะตองมีความสํานึกของความเปนแพทยที่จะตองปฏิบัติตอผูปวยอยาง
ดีที่สุดตามจริยธรรมแหงวิชาชีพดวย นักวิจัยจะมีอํานาจในการตอรอง
เพื่อคุมครองผูเขารวมการวิจัยหรือูปวยที่เขาดูแลอยูไดอยางมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น หากไดรับความสนับสนุนจากสถาบันที่นักวิจัยสังกัดอยู
โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่คํ านึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของผู
เขารวมการวิจัยเปนหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มีบทบาทสํ าคัญในการใหการรับรองโครงการวิจัยที่มีคนเปนผู
เขารวมวิจัย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางสากลแลววา โครงการวิจัยในคน
ทุกโครงการจะตองผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ กอน

เริม่ ทําการวิจัย ดังนั้นคณะกรรมการจริยธรรมฯ ควรถือเปนหนาที่ที่จะ
ตองดูแลใหครอบคลุมไปถึงการเขาถึงยาและเวชภัณฑเมื่อสิ้นสุดการ
วิจยั แลวดวย หากเห็นวาเงื่อนไขในสวนนี้ยังไมครอบคลุมเพียงพอ ควร
ขอใหมีการปรับแกไขกอนที่จะใหการรับรอง ควรมีการกําหนดแนวทาง
การดํ าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมระดับชาติ ที่จะใหทุกๆ
คณะกรรมการจริยธรรมฯไดใชเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก็จะเสริมความเขมแข็งในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการจริยธรรมฯใหมากขึ้น
องคกรของรัฐ
องคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขของแตละประเทศ นับ
เปนอีกหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเขาถึงยาและเวชภัณฑของใน
แตละประเทศ ซึ่งควรจะมีขั้นตอนที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน ไมยุงยาก
ซับซอน แตตองโปรงใสและเปนธรรม ควรมีหนาที่ในการกําหนดราคา
ยาในทองตลาด เพื่อเปนธรรมและประชาชนสามารถเขาถึงได โดย
เฉพาะยาหลักที่ใชในการรักษาพยาบาล (บัญชียาหลักแหงชาติ) รัฐควร
มีการกําหนดนโยบายในการใหการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะโรคที่เปน
ปญหาสํ าคัญทางสาธารณสุข มีการยกตัวอยางงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนายารักษาโรค AIDS ที่ประสบผลสําเร็จอยางงดงามในประเทศ
ไทย เนื่องจากองคกรของรัฐไดใหความสนับสนุนจนกระทั่งสามารถ
กําหนดเปนนโยบายของประเทศจนกระทั่งประชากรกลุมเปาหมาย คือ
กลุม ผูป วยโรค AIDS สามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑที่ผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวามีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการรักษาอยางแทจริง โดย
เฉพาะในกลุมผูปวยที่มีความดอยทางเศรษฐานะ รัฐก็ไดมีบทบาทใน
การชวยเหลือ โดยประกาศเปนนโยบายทางการแพทยและสาธารณสุข
แหงชาติ เริม่ ตนที่การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก การสนับสนุนใหมี
การผลิตและจําหนายยาที่มีคุณภาพดีแตราคาถูกขึ้นใชในประเทศและ
ขยายวงกวางไปถึงระบบประกันสุขภาพที่รัฐมีใหแกประชาชน นอกจาก
นีร้ ฐั ควรมีสวนผลักดันในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการศึกษาวิจัย
ดานการแพทยและสาธารณสุขภายในประเทศ โดยขอความรวมมือ
จากผูส นับสนุนทุนวิจัยแหลงใหญจากภายนอกประเทศ
ในการถายทอดเทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่ยังขาดแคลนเพื่อ
สรางความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศในดานนี้ โดยถือวาการใหบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข เปนการบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองจัด
การใหกับประชาชนในประเทศ
องคกรระหวางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของ
ที่ประชุมเนนถึงการใหสมาชิกชวยระดมความคิดเห็นในการที่จะให
FERCAP มีสวนรวมประสานงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯของภูมิ
ภาคนี้ ใหไปในทิศทางเดียวกัน ในการกําหนดนโยบายการจัดการกับ
ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมดั ง กล า วนี้ เพื่ อ ให ผู  เ ข า ร ว มการวิ จั ย ได รั บ
ประโยชนในการเขาถึงเวชภัณฑที่ใชในการวิจัยภายหลังจากที่การวิจัย
ไดสนิ้ สุดลง การรวมมือรวมใจของคณะกรรมการจริยธรรมฯในภูมิภาค
จะเสริมความเขมแข็งของแตละคณะกรรมการฯในการเรียกรองให
ผูส นับสนุนทุนวิจัยรับผิดชอบในสวนนี้มากขึ้น และเปนสวนผลักดันให
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องคกรของรัฐใหความสนใจและสนับสนุนโดยกําหนดนโยบาย หรือ
ออกกฎหมายที่จะควบคุมดูแลในการจัดหายาและเวชภัณฑที่จําเปนแก
ประชากรกลุมเปาหมายตอไป
นอกจากประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้แลว ใน Working group
ยังไดมีโอกาสอภิปรายถึงปญหาที่แตละคณะกรรมการจริยธรรมฯของ
ประเทศตางๆ ประสบอยู ซึ่งไดแกการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและ
ความสนับสนุนจากสถาบันและภาครัฐอยางแทจริงเพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
เฉพาะการติดตามความกาวหนาของโครงการวิจยั การใหความชวยเหลือ
แกผูเขารวมการวิจัยในแงตางๆ เชน การไดรับผลขางเคียงที่ไมพึง
ประสงคจากการเขารวมการวิจัย การออกกฎระเบียบและกฎหมาย และ
ความรวมมือระหวางสถาบันและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยัง
ไดอภิปรายถึงปญหาทางจริยธรรมที่ยังคงเปนปญหาของทุกประเทศ
ทัว่ โลก เกี่ยวกับ Standard of care, การใช placebo, การวิจัยที่ใช
biologic sample, การตั้ง tissue bank และการการศึกษาทางดานพันธุ
ศาสตร ซึง่ มีการสง material ตางๆ จากรางกายของผูเขารวมการวิจัย
ไปยังตางประเทศ ยังไมมี guideline. ในดานนี้อยางรัดกุมเพียงพอ จึง
ทําใหประเทศทีด่ อ ยกวาเสียเปรียบในดานความเปนเจาของ specimen ที่
ควรจะไดรบั ผลประโยชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช specimen นั้น
และการปกปองทรัพยสินทางปญญา ซึ่งคงจะตองมีการติดตามความ
กาวหนาในการพัฒนาดานนี้ตอไป

ศ.พญ.จุฬาภรณ พฤกษชาติคุณากร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูวิจัยทําการวิจัยในผูปวยเด็กตองขอความยินยอมจากผูปกครอง
สิ่งสํ าคัญคือการใหขอมูลซึ่งประกอบดวยการแจงขอมูลโดยใบขอมูล
ผูป ว ยหรืออาสาสมัครและวิธีขอความยินยอม ใบขอมูลผูปวยมักเปน
จุดออนของเอกสารที่ผูวิจัยจะถูกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยเสนอใหมีการแกไข ดังนั้นผูเขียนจึงไดเขียนบทความนี้เพื่อแนะ
นําผูว จิ ยั โดยเนนเนื้อหาของใบขอมูลผูปวย และการขอความยินยอม
สาระสําคัญที่ตองบรรจุอยูในใบขอมูลผูปวยและแจงใหผูปกครอง
ทราบสวนใหญมาจากคําถามที่ผูปกครองตองการจะถามผูวิจัยเกี่ยวกับ
การทีบ่ ตุ รของเขาจะเขารวมในโครงการวิจัย1 ซึง่ ไดแก วัตถุประสงค
ของการวิจัยคืออะไร ใครเปนผูสนับสนุนหรือจายเงินใหทําการวิจัย
สถานทีท่ ที่ าการวิ
ํ
จัยคือที่ไหน ทําวิจัยนานเพียงใด ตองทําหัตถการหรือ
ตรวจทางหองปฏิบัติการอะไรบาง การตรวจเหลานี้แตกตางจากกรณีที่
บุตรไมไดเขาการวิจัยอยางไรบาง ในระหวางเขารวมในโครงการวิจัยนี้มี

ใหการรักษาอะไรบาง ถามีการสุมใหการรักษา ผูปกครองอยากทราบวา
บุตรอยูในกลุมทดลองหรือในกลุมควบคุม ไดรับการรักษาอะไรบาง
ความเสี่ยงและผลดีของการวิจัยในระยะสั้นมีอะไรบาง ความเสี่ยงและ
ผลดีในระยะยาวมีอะไรบาง ความแตกตางระหวางการรักษาของโครง
การวิจัยนี้และการรักษาที่บุตรกําลังไดรับอยู หรืออาจจะไดรับถาไมได
เขารวมในการวิจัยมีอะไรบาง ตลอดจนการพยากรณโรค หัตถการใน
การวิจัยนี้เจ็บไหม ถาเจ็บจะเจ็บอยูนานเทาไร ทําอยางไรจึงสามารถ
ปองกันการเจ็บนั้นหรือควบคุมอาการเจ็บนั้นได มีผลขางเคียงจาก
หัตถการหรือไม อยางไร ผูปกครองควรปฏิบัติตัวอยางไรบาง บุตรที่
เขารวมการวิจัยควรปฏิบัติอยางไรบาง ผูปกครองตองจายเงินคาอะไร
บางในระหวางที่บุตรเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ผูปกครองหรือบุตรจะ
ไดรบั เงินคาอะไรบางในระหวางที่เขารวมในโครงการวิจัยนี้ ผูปกครอง
หรือบุตรจะไดรับเงินคาอะไรบางในระหวางที่เขารวมในโครงการวิจัยนี้
(ปกครองรับผิดชอบสวนใดบาง เด็กรับผิดชอบสวนใดบาง ผูวิจัยรับ
ผิดชอบสวนใดบาง อาทิเชน ตอบคําถาม รักษาขอมูลเปนความลับ
พยายามลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเต็มความสามารถ และใหขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับผลการวิจัย ถามีสิ่งผิดปกติ จะเกิดอะไรขึ้น บางครั้ง
ผูปกครองมีคําถามหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินจะใหติดตอหรือโทรศัพท
หาใครผูปกครองจะไดรับขอมูลอะไรบางในระหวางเขารวมในโครงการ
วิจัยนี้ และหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยนี้ผูปกครองมีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจาก
โครงการนีห้ รือไม ถามีสิทธิ์จะตองปฏิบัติตัวอยางไร การถอนตัวมีผล
ตอการดูแลบุตรหรือไม และใครทราบวาบุตรเขารวมในโครงการวิจัยนี้
เขาทราบขอมูลอะไรบาง
เทคนิคการใหขอมูลและขอความยินยอม
หลักสําคัญและปฏิบัติไดงายในการใหขอมูลและขอความยินยอม
ไดแก
1. หลักการงายๆ คือ นึกถึงใจเขาใจเรา ถาบุตรของผูวิจัยเปน
อาสาสมัคร ผูวิจัยยินดีใหเขารวมโครงการนี้หรือไม การวิจัย
นี้มีผลดี (benefits) และผลเสีย (risks) ตอบุตรของผูวิจัย
อยางไรบาง ถาไมมีผลดีตอบุตรของผูวิจัยเลยจะใหเขารวม
โครงการนีห้ รือไม ถามีผลดีมากกวาผลเสียและผูวิจัยยินดีให
เขารวมโครงการ ผูวิจัยอยากไดรับการปฏิบัติตัวอยางไรบาง
สาระเหลานี้คือสิ่งสํ าคัญที่ตองบรรจุไวในการใหคํ ายินยอม
และขอความยินยอม
2. ใชภาษาที่เขาใจงาย คนที่อานและปฏิบัติคือผูปกครอง เนื้อหา
และภาษาที่ใชจึงตองคํ านึงถึงระดับการอาน ความเขาใจ
ความรูและของวัฒนธรรมของผูปกครองและชุมชนดวย
3. ถาวิธีการวิจัยยาวหรือซับซอน ควรสรุปเปนแผนภูมิ ตาราง
หรือรูปภาพที่เขาใจไดงาย
4. บรรยากาศในการใหขอมูลและขอความยินยอมเปนไปอยาง
ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาสาสมัครและผูปกครอง
ไมมบี รรยากาศการขมขู บังคับหรือคุกคามใหยินยอม
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สรุป
การเขียนใบขอมูล การใหขอมูลและการขอความยินยอมสิ่งที่หลีก
เลี่ยงไมไดในกระบวนการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับคนภายในเงื่อนไขของ
ชนิดของการวิจัย ผูเขียนหวังวาผูวิจัยไดทราบขอมูลตลอดจนหลักการ
และเทคนิคดังกลาวขางตน จะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหผูวิจัยไดรับการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ ตอไป
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