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) จากกองบรรณาธิการ หนา 1
) การวิจัยตองอาศัยอาสาสมัคร หนา 1

ประเด็นนาสนใจ
การวิจัยทดสอบทางการแพทยตองพึ่งพาอาสาสมัคร
ดวยนอกเหนือไปจากวิทยาศาสตร

จากกองบรรณาธิการ
สารชมรมฉบับนี้ สามารถที่จะเผยแพรไดทันเวลาที่จะมีการจัด
การประชุม เรื่อง Thailand Towards Center of Excellence in Clinical
Trials “The Fifth GCP Annual Update : Building Strategic
Alliances in Promoting Thailand as Asian Drug Development
Hub” ขึน้ ระหวางวันที่ 25–26 สิงหาคม 2548 ณ หองประชุมมิตรภาพ
ชัน้ 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุก
ครัง้ ทีม่ ีการประชุมก็จะมุงเนนไปทาง scientific issue โดยที่มีกลุมงาน
จากคณะผูวิจัย, คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั , บริษทั ผูผ ลิตเภสัช
ภัณฑ และคณะกรรมการอาหารและยา แตในการที่จะประสบผลสําเร็จ
ใน clinical trial ยังตองมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาทีมงานดานวิทยาศาสตร คือ อาสาสมัคร บทความที่แปล
มาในสารชมรมฉบับนี้ เปนมุมมองของอาสาสมัคร แปลโดย พลตรี สืบ
พงษ สังขะรมย ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กรมแพทยทหารบก
ทางกองบรรณาธิการ จึงขอขอบคุณ พลตรี สืบพงษ สังขะรมย
มา ณ ทีน่ ดี้ วย ที่ไดเสียสละเวลา เพื่อแปลบทความที่มีเนื้อหาที่นาสนใจ
ฉบับนี้
พ.อ.หญิง อาภรณภิรมย เกตุปญญา
บรรณาธิการ

ฐิติโชติ ฐาณวรุตม
นักวิจัยตองการวิธีตรวจหาเนื้อเยื่อปอดที่ไดรับความเสียหายซึ่ง
รวดเร็วยิง่ ขึน้ และมีความนากลัวนอยลง วิธกี ารทดสอบทําไดดวยการนํา
สารพิษใสเขาไปในปอดของอาสาสมัครแลวเปรียบเทียบกันวาการสราง
ภาพดวยวิธีสแกนจะสามารถหาจุดที่เสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพเทา
กั บ การดู จ ากกล อ งที่ ส อดผ า นทางหลอดลมเข า ไปหรื อ ไม ขณะที่
แรนดอลล ชิลลิง่ นอนอยูบ นเตียงที่โรงพยาบาล บารนส-จิววิช เขา
คํานึงวาการเสี่ยงในครั้งนี้ของเขาจะชวยคนอื่นไดหรือไมหนอ
เขายอมรับวาการทดลองในครั้งนี้เปนเรื่องที่นาอึดอัด ชิลลิ่งเลาภาย
หลังวา “..แตตอนที่ผมนอนอยูบนเตียงนั้นผมคิดถึงแตบานที่กําลังไฟ
ไหมและการที่หมอกําลังพยายามใสทอลงไปในคอของเด็กที่กําลังแหก
ปากลั่น..” นอกจากนั้น สิ่งที่อันตรายที่สุดในการเขารวมการทดลอง
ครัง้ นีเ้ ห็นจะเปนตอนขับรถบนทางหลวงระหวางรัฐสาย 170 เขาทาง
หลวงสาย 40 เพื่อมาโรงพยาบาลบารนสนี่แหละ เรื่องนี้เกิดเมื่อเดือน
ธันวาคมตัง้ แตเมื่อสองปที่แลว กอนหนานั้นและนับแตนั้น ชิลลิ่งซึ่งอายุ
สี่สิบสามปแลวก็เปนขาประจําที่โรงพยาบาล บารนส-จิววิช อันเปน
แหลงวิจัยทางคลินิกของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่ง
กําลังดําเนินการวิจัยเพื่อทดสอบหลายสิ่งหลายอยางตั้งแตยาใหมๆไป
จนถึงวิธีการใหมๆ ในการรักษาโรค คนในครอบครัวเขาปวยเปนโรค
สารพัดจนทําใหเขาตองใชเวลาสวนใหญในการคอยใหการดูแลคนปวย
นัน่ เปนสวนหนึ่งของแรงจูงใจที่ทําใหเขารวมมือชวยคนหายาและวิธีการ
รักษาใหมๆ แตเขากลาววาเรื่องการอาสาสมัครชวยงานสวนรวมนั้น
เปนนิสยั ประจําตัวอยูแลว เขากลาววา “ผมอาสาสมัครเพื่อชวยใหโลกนี้
ดีขึ้น เหมือนกันกับการที่ผมบริจาคโลหิตเปนประจําชวยกาชาดแลวก็
เปนคณะกรรมการการศึกษาของเขตการศึกษาไรเทนนัวร”
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ชุมชน
คนหลายพันคนทั่วประเทศยอมเอาสุขภาพของตัวเองเขาเสี่ยงทุก
วันเพื่อชวยใหวิทยาศาสตรสามารถหายารักษาหรือบรรเทาโรคหรือ
อาการบาดเจ็บตางๆ เขาเหลานั้นชวยนักวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนา
วิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆตั้งแตอาการเจ็บปวดธรรมดาไปจนถึง
โรครายแรงตางๆ นักวิจัยกลาววาความรวมมือของคนเหลานี้เปนสิ่งจํา
เปนอยางยิ่งยวดเนื่องจากกระบวนการณทดสอบยาใหมนั้นเขมงวดมาก
กวารัฐบาลกลางจะยอมใหใชกับสาธารณชนได ในกรณีของวิธีการรักษา
ใหมๆ นั้นการวิจัยในคนเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดเพราะหนทางเดียวที่จะ
ทดสอบได ก็ คื อ ตองใชคนที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สามารถทนรับความ
ลําบากได ... เชนในกรณีของคุณชิลลิ่ง
นายแพทย โรเบิรต เบลเช ซึ่งเปนศาสตราจารยอยุที่ศูนยพัฒนา
วัคซีนของมหาวิทยาลัยเซนตหลุยสกลาววา “เราตองพึ่งพาความเปน
มิตรและความเสียสละของคนที่อยากชวยทําอะไรสักอยาง ชุมชนที่นี่ได
สนับสนุนเราอยางวิเศษในเรื่องนี้”
นายแพทย เบลเช ทํางานในวงการซึ่งอาจจะหาอาสาสมัครคอนขาง
ยากเนื่องจากเงื่อนไขของการทดสอบวัคซีนนั้นทําใหอาสาสมัครตองอยู
ในโครงการนานหลายเดือนและบางทีก็หลายป อยางไรก็ตาม เขากลาว
วาที่นี่ไมขาดแคลนอาสาสมัครเลยแมแตในการวิจัยทดสอบวัคซีนที่
หลากหลายตัง้ แตวัคซีนไขหวัดใหญไปจนถึงวัคซีนโรคเริมและโรคเอดส
ศาสตราจารย จอหน ซี. มอรริส ซึ่งเปนศาสตราจารยวิชาประสาท
วิทยาทีค่ ณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เห็นดวยวานักวิจัยตอง
พึง่ พาอาศัยความเปนมิตรของอาสาสมัคร
งานวิจยั ทดสอบตางๆ ในภาควิชาของเขาสวนมากเปนเรือ่ งของโรค
อัลซไฮเมอรและโรคดีเม็นเทีย
ศาสตราจารยมอริสกลาววา “อาสาสมัครสวนมากมาสมัครดวยจิต
ใจเสียสละอยางแทจริง นอกจากนั้นเขาก็หวังวาผลงานใหมๆ เหลานี้จะ
เปนประโยชนตอตนเอง บอยครั้งที่อาสาสมัครกลาววา ถึงแมตัวเองจะ
ไมไดประโยชนแตก็อยากจะชวยลูกหลานหรือคนรุนหลังตอๆไป”
ยกตัวอยางกรณีของ เดวิด เมเยอรฮอฟฟ และ เบ็ตตี้ ภรรยาของ
เขา ซึ่งปวยเปนโรคอัลซไฮเมอร
ตอนแรก ทั้งคูตองรับมือกับขาวรายเมื่อเบ็ตตี้ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคนี้ จากนั้นก็ตองผานกรรมวิธีการปรับขนาดยารักษาตางๆ ให
พอเหมาะและตองเทียวไปเทียวมาโรงพยาบาลบารนสจากบานที่เมืองส
ปารตา รัฐอิลลินอยส
ในการมาพบหมอเที่ยวหนึ่ง หมอบอกวาเขาเปนผูที่เหมาะสมอยาง
ยิ่งที่จะเขารวมในการทดสอบยาตัวหนึ่งที่กําลังอยูในระหวางการคนควา
วิจัยและเปนความหวังวาจะสามารถยับยั้งอาการโรคอัลซไฮเมอรมิให
กําเริบตอไปได ทั้งคูตอบตกลงเขารวม
ขอเสนอนี้ทําใหพวกเขามีโอกาสไดรวมเขาตอสูกับโรคนี้
เดวิด เมเยอรฮอฟฟ กลาววา “ผมคาดวายานี้อาจชวยเธอไดแตถึง
อยางไรเราก็ตองการจะชวยคนอื่นๆในอนาคต ถายานี้จะชวยกําจัดโรค
รายนีไ้ ด ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราตองการ”
เทาทีต่ ดิ ตามมา เดวิดกลาววาเบ็ตตี้มีอาการดีขึ้น แตมันก็อาจดีขึ้น
จริงเพราะยาที่กําลังวิจัยหรืออาจเปนเพราะคนไขรูสึกดีที่ไดรับความเอา
ใจใสเปนอันมากเวลามาหาหมอ “เราก็ไมรูนะ..” เขากลาว “..ทุกคน
เขาดีกบั เรามาก แตเธออาจจะไดยาเคลือบนํ้าตาลหลอกมาก็ได”

อยางไรก็ตาม อีกไมนานนักเธอก็จะไดรับยาจริงแนนอนเพราะใน
การทดสอบยาครั้งนี้จะมีการปดบังชนิดของยาเพียงหกเดือนและหลัง
จากนัน้ อาสาสมัครทุกคนจะไดรับยาจริงหมด
ความครอบคลุม
ในระยะหลังๆ นี้ ผูค นพากันเพงเล็งความถูกตองของการวิจัยมาก
ขึ้น แตก็เกิดความตระหนักดวยเชนเดียวกันวาหากการวิจัยศึกษาไม
ครอบคลุมทุกคนนั่นก็หมายความวามันไมอาจชวยคนทุกคนได
นอรแมน อาร. เซย เปนประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะหนึ่ง
ซึ่งชวยระดมคนผิวดําใหเขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยทดสอบ
ภาคคลินคิ มารดาของเขาเปนโรคอัลซไฮเมอรและกําลังมีสวนรวมเปน
อาสาสมัครในการทดสอบทางคลินิกหลายโครงการของมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน
เซยกลาววา “การที่คนแอฟริกนั -อเมริกันเขารวมในโครงการวิจัย
ถือวาเปนสิ่งสําคัญตอเราอยางยิ่ง เราทราบอยูแลววายามีผลตางกันใน
คนตางเพศ ตางเผาพันธุ หรือแมแตตางเศรษฐฐานะ”
แมแตไมนานมานี้ การดึงคนผิวดําใหเขารวมในการทดสอบวิจัย
ทางคลินิกเปนสิ่งที่ยากลําบากยิ่งเนื่องจากการที่คนผิวดําจํานวนมากยัง
ขาดความเชื่อถือตอระบบสาธารณสุขของประเทศ เหตุผลสวนใหญเกิด
จากการทดลองเรื่องโรคซิฟลิสของสถาบันทัสคีกีระหวาง ค.ศ.19321972 ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางไดปลอยใหชาวผิวดํา
จํานวน 400 คนตองทนทุกขทรมานและเสียชีวิตเพราะโรคซิฟลิสถึงแม
วาจะมียารักษาไดแลวก็ตาม..เพียงเพราะอยากรูวามันเปนอยางไรเทา
นั้นเอง
ผลสุดทายของเรื่องก็คือ ประธานาธิบดี บิลล คลินตัน ไดออกมา
แถลงการณขออภัยตอผูรอดชีวิต แตไมมีการดําเนินคดีฟองรองใดๆ
กับผูทําการวิจัย
เซยกลาววา “คนผิวดํายังคงระแวงอยู แตเราก็ตองกาวผานจุดนี้ไป
ใหได”
มอริสกลาววากําลังเกิดสิ่งที่วานี้อยู ตอนนี้การศึกษาเรื่องโรคอัลซ
ไฮเมอรมีปริมาณคนผิวดําเปนอาสาสมัครอยูรอยละ 16 อันเปนผลพวง
จากความชวยเหลือของคณะกรรมการของเซย
ความปลอดภัย : ประเด็นที่วาการทดสอบวิจัยทางคลินิกเปนการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรอยางหนึ่ง –หมายความวาการลองทําอะไรสัก
อยางเพื่อดูวามันใชการไดไหม- มิไดอยูนอกความใสใจของผูทําการ
ทดสอบวิจัย
นักวิจยั กลาววา ในทางสถิติแลว ความเสี่ยงตํ่ามาก กวายาใหมจะ
หลุดมาทดสอบในคนไดก็ตองผานการทดสอบวิจัยในสัตวมาอยูนาน
หลายป
แตชีวิตคนเราไมใชตัวเลขทางสถิติ ใครสักคนที่ตองไดรับผลราย
จากยาที่กําลังทดลองศึกษาวิจัยอยูคงไมสนใจหรอกวา เขาอยูในกลุม
เปอรเซนไตล .001 ที่เสี่ยงจะเกิดผลราย
และได เ คยมีการบันทึกเหตุเสียชีวิตของอาสาสมัครในโครงการ
ทดสอบภาคคลินิกมาแลวหลายครั้ง นักวิจัยกลาววาอาสาสมัครไดรับ
เอกสารรายละเอียดทุกประการเพื่อใหแนใจไดวาเขารูวาตัวเองกําลัง
เสี่ยง
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อย า งไรก็ ต าม อาสา
สมัครควรจะจําไววา ในยา
5,000 ตัวที่เขาทดสอบหาก
มี เ พี ย งตั ว เดี ย วที่ ไ ด รั บ การ
เห็นชอบจากองคการอาหาร
และยา นั่นก็หมายความวามี
ยาอีก 4,999 ตัวที่ไมไดผล
ขอเท็จจริงนีเ้ ปนสิ่งที่นักวิจัยทั้งหลายก็ไมไดมองขาม ในระยะหลาย
ปหลังๆมานี้ บรรดามหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูทําการวิจัยทดสอบภาคคลินิก
ไดจัดตั้งระบบการตรวจสอบคานอํานาจกันหลายชั้น หนวยงานหนึ่งที่
สํ าคัญไมนอยก็คือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมทางการแพทยซึ่ง
เปนผูติดตามตรวจสอบการวิจัยทดสอบทางคลินิก
อีกดานหนึ่งของเหรียญ
เรยมอนด เทท ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงรางการวิจัย
ของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเซนตหลุยส ซึ่งเปนหนวยงานที่
ตรวจสอบขอปฏิบัติทางจริยธรรมของงานวิจัยตางๆในสถาบันแหงนี้
กลาววา การเขารวมในการวิจัยทดสอบทางคลินิกนั้นมีทั้งขอควรระวัง
และขอที่มีประโยชน
เททกลาววา คนที่อาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยทดสอบทาง
คลินกิ นัน้ สมัครเพราะเหตุสองอยาง
อยางแรกคือเหตุผลทางมนุษยธรรม นั่นคือการมีโอกาสไดทําความ
ดีซงึ่ อาจเปนประโยชนตอมนุษยชาติ
เหตุ ผ ลประการที่ ส องก็ คื อ การแสวงหาหนทางเพื่ อ บํ าบั ด รั ก ษา
อาการเจ็บปวยของตนเอง การที่ตองตรวจสอบการวิจัยทดสอบทาง
คลินิกอยางเขมงวดนั้นก็มีผลทํ าใหอาสาสมัครไดรับความใสใจจาก
แพทยพยาบาลเปนอันมากไมวาจะไดรับคาปวยการหรือไมก็ตาม
ในอีกแงหนึ่งการเขารวมโครงการวิจัยทดสอบทางคลินิกก็มีผลเสีย
คือเปนเรือ่ งยุงยากลําบากกับอาสาสมัครไมนอย การอาสาเขารวมโครง
การก็หมายความวาตองมาพบแพทยตามกํ าหนดเวลา ตองถูกเจาะ
เลือด ตองทํางานอะไรหลายอยาง เสียเวลาไปวันละหลายชั่วโมง
นอกจากนัน้ เททก็ยังกลาววา “..อาสาสมัครนําตัวเองเขามาเสี่ยง ถา
เราเขารวมโครงการวิจัยทดสอบยาใหมที่กําลังอยูในระหวางการวิจัย ก็
หมายความวาเรานํ าเอาตัวเองเขารับความเสี่ยงที่สูงกวาความเสี่ยงที่
เกิดจากการรัษาตามปรกติ
เรื่องราวของคนที่เสียชีวิตในโครงการวิจัยหรือในขณะที่กําลังไดรับ
ยาทีก่ าลั
ํ งทดลองอยูเปนสิ่งที่นากลัวมาก
เททกลาววาในกรณีที่เกิดการปวยเจ็บหรือเสียชีวิต นักวิจัยมักจะทํา
การยุติการวิจัยอยางรวดเร็วหาไมแลวจะตองไดรับโทษทางอาญาและ
การดําเนินการทางวินัยของวิชาชีพ
เขากลาววา “สรุปแลวก็คือ เราไมควรหวานลอมคนใหเขารวมโครง
การวิจัย ถาเราตองไปคอยเกลี้ยกลอมใหใครสักคนยอมเขารวมโครง
การ อยางนี้เขาไมอนุญาตใหทํา การเขามีสวนรวมในการศึกษาวิจัยควร
จะเปนไปอยางอิสระและดวยความเต็มใจ
กระบวนการณ
ปรกติแลว ตองใชเวลาประมาณสิบหาปนับจากวันที่นักวิจัยเห็นแวว
วายาบางตัวอาจไดผลไปจนถึงวันที่ยาวางตลาดได กระบวนการนี้ตอง

ผานขั้นตอนการทดสอบในคนถึงสามขั้นตอน ขั้นตอนสุดทายคือขั้น
ตอนยืน่ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยา
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ การคนพบยาและการทดสอบภาคกอนคลินิก หลัง
จากนักวิทยาศาสตรเกิดปงอะไรสักอยางและเริ่มตนผสมตัวยาเคมีจน
ไดสารอะไรมาอยางหนึ่ง เขาจะตองเอามาทดสอบในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมกอน บางครัง้ อาจกําลังพยายามรักษาโรคอะไรสักอยาง บางครั้งอาจ
แคพยายามหายาแกปวดที่ขายไดโดยเสรีในรานขายยา กระบวนการนี้
มักใชเวลาประมาณหกป หรืออาจมากกวานี้หากเปนเรื่องที่มีความสลับ
ซับซอนมากๆ ตัวอยางเชน การเสาะแสวงหายาลดนํ้าหนักก็ทํากันมา
นมนานหลายทศวรรษแลว
ในระยะการทดสอบในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมนี้มักจะเริ่มจากหนูไมซ
หรือหนูแรท แลวก็ไตเตาขึ้นมาทดลองในสัตวจําพวกลิง ในบรรดายา
ประมาณหาพันตัวที่เขามาถึงขั้นนี้ จะมีเพียงประมาณหาตัวที่สามารถ
นํามาทําการทดสอบในมนุษยได
ขัน้ ตอนทีห่ นึง่ ของการทดสอบในมนุษย ใชอาสาสมัครระหวาง 20100 คนใหมารับยา อาสาสมัครเหลานี้ตองมีสุขภาพแข็งแรงและไมได
รับยาอยางอืน่ อยู นักวิจัยตองการจะพิสูจนวายานี้ปลอดภัยหรือไม เฝา
สังเกตดูผลขางเคียง และหาขนาดการใหยาที่เหมาะสม อาสาสมัครมัก
จะยังอายุนอ ย แข็งแรง และบอยครั้งที่เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่ง
บางทีกไ็ ดรับคาตอบแทนงามๆแตบางทีก็จิ๊บจอย
ขัน้ ตอนนี้โดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณ 1 ปครึ่ง
ขัน้ ตอนทีส่ อง ในขั้นตอนนี้นักวิจัยตองทดสอบหา “ประสิทธิผล”
ซึ่งหมายความถึงการตองตอบคําถามใหไดวา “ยานี้ไดผลหรือไม?”
ตอนนีใ้ ชอาสาสมัครที่เปนผูปวยจํานวนระหวาง 100-500 คน เขารวม
รับยา ตรงนีเ้ ปนจุดเริ่มของการปดบังแผนการใหยา อาสาสมัครกึ่งหนึ่ง
ไดรบั ยาทีก่ าลั
ํ งวิจัย อีกกึ่งหนึ่งไดรับยาหลอกคือยาที่หนาตาเหมือนกับ
ยาจริงแตวาไมมีตัวยาอยูเลย
เพราะยาปลอมนี่แหละที่ทําใหคนหลายคนเปนกังวล ถาไดรับยา
ปลอมอยูแ ลวผูปวยไดรับการรักษาโรคที่เปนอยูหรือไม? คําตอบคือใช
สําหรับประเทศสหรัฐฯ อาสาสมัครตองไดรับการรักษาดวยยาเทาที่มี
อยู ดังนั้นถึงแมวาจะไมไดรับยาจริงที่วิจัยอยูแตในทางปฏิบัติเขาก็ได
รับยาที่จะตองไดรับอยูแลวตามปรกติ หากยาใหมไดผลจริงอยางที่นัก
วิจยั หวังไว ก็จะทําการวิจัยทดสอบขั้นสูงยิ่งขึ้น
ขัน้ ตอนนี้ใชเวลาประมาณสองป
ขัน้ ตอนทีส่ าม นี่เปนการทดสอบในขั้นที่ชี้ตายชี้เปนวายาตัวไหนได
ผลจริงหรือไม ใชอาสาสมัครระหวาง 1,000-5,000 คน การศึกษาที่
ปดบังแผนการใหยานี้มีวัตถุประสงคเพื่อดูวาจะบังเกิดผลสําเร็จดุจใน
ขัน้ ตอนทีส่ องหรือไม การวิจัยทดสอบนี้อาจกระทําในสถานที่เดียวหรือ
อาจจะกระจายทั่วภูมิภาคหรือทั่วประเทศก็ได
กระบวนการนี้ใชเวลาประมาณ 3-4 ป
ขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา : หาก
การทดสอบที่ผานมาเปนผลสํ าเร็จ ขั้นตอนตอไปก็คือการยื่นขอคํา
อนุญาตจากรัฐบาล นักวิทยาศาสตรของรัฐบาลจะศึกษาขอมูลการ
ทดสอบโดยละเอียดซึ่งตองใชเวลาประมาณ 1 ปครึ่ง ถาหากยานี้วิเศษ
จริงอยางทีบ่ ริษัทยาอางละก็ ก็สมควรไดรับอนุญาตแลว ตอจากนี้ก็อาจ

4
เกิดอะไรไดหลายอยาง โดยคณะกรรมการอาหารและยาสามารถ
• อนุญาตใหใชยานี้ได จากนั้นยานี้ก็จะถูกแจกจายไปตามรานขาย
ยา และกองทัพตัวแทนการขายก็จะแหแหนกันไปหาหมอเพื่อ
หวานลอมใหสั่งยาใหมนี้ใชกับผูปวย
• ไมอนุญาตใหใชยานี้ ในกรณีนี้ บริษัทยาก็ตองกลับไปเริ่มตนนับ
หนึ่งใหม
• แถลงวาผลการทดสอบยังไมอาจสรุปไดหรือไมครบถวน แลวก็
สงยานี้กลับไปทําการทดสอบใหมหากทานกําลังพิจารณาวาสม
ควรจะอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยทดสอบยาดีหรือไม ให
ลองตอบคําถามตอไปนี้กอน
1. ทานมีความเสี่ยงอยางไร? แคไหน?
2. งานทดสอบวิจัยนี้ใชเวลานานเทาใด?
3. หากมีความจําเปนตองมีบริการรักษาพยาบาล โครงการ
วิจยั ทดสอบนี้มีการจายคารักษาพยาบาลใหหรือไม? เพียง
ใด?
4. ทานหรือบริการประกันสุขภาพของทานตองจายคารักษา
พยาบาลหรือไม? ในสวนใดบาง?
5. งานวิจัยทดสอบนี้กระทําที่ใด?
6. อาสาสมัครจะตองไดรับการบําบัดอะไรบาง? และอยางไร?
7. วัตถุประสงคหลักของการวิจัยทดสอบนี้คืออะไร?
8. มีการเฝาตรวจสอบความปลอดภัยของผูปวยอยางไรบาง?
9. มีความเสี่ยงหรือไม? อยางไร?
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยทดสอบนี้คืออะไร
บาง?
11. นอกจากวิธีการรักษาพยาบาลที่กําลังวิจัยทดสอบกันอยูนี้
มีหนทางเลือกอยางอื่นอีกหรือไม?
12. ใครเปนผูสนับสนุนทุนวิจัยใหโครงการนี้?

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กรุณาสง

13. ถาหากอาสาสมัครไดรับอันตรายจากการวิจัยทดสอบ จะมี
การดูแลอยางไร? หากอาสาสมัครตองการจะไดรับการ
รักษาพยาบาลเชนที่ไดรับในโครงการวิจัยทดสอบนี้ตอไป
หลังจากจบโครงการแลว จะสามารถทําไดหรือไม? อยาง
ไร?
14. บริษัทประกันฯ ของอาสาสมัครจะยินยอมจายคารักษา
พยาบาลใหโดยตลอดจนจบโครงการฯหรือไม? ในบาง
กรณี บริษัทที่รับประกันสุขภาพจะไมยอมจายคารักษา
พยาบาลใหกับผูเอาประกันที่เปนอาสาสมัครในโครงการ
วิจยั ทดสอบยาภาคคลีนิก โปรดตรวจสอบใหดีกอนวาเงื่อน
ไขในขอนีเ้ ปนอยางไรในโครงการนี้ สําหรับบริการประกัน
เมดิแครและองคการทหารผานศึกจะมีการอางอิงถึงการ
เขารวมโครงการวิจัยทดสอบยาไวชัดเจน
15. คาใชจายโดยภาพรวมที่ทานตองจายในฐานะอาสาสมัครผู
เขารวมโครงการจะสูงกวาคาใชจายหากทานเลือกรับการ
รักษาพยาบาลมาตรฐานหรือไม?
16. โครงการวิจัยทดสอบนี้สามารถเจรจาใหบริษัทประกันฯยิน
ยอมจายคารักษาพยาบาลใหแกผูปวยที่เขารวมโครงการได
หรือไม?
17. มีหนวยงานหรือแหลงทรัพยากรอื่นๆที่สามารถใหความ
ชวยเหลือแกทานในดานคาใชจายหรือใหบริการอื่นเชนการ
ขนสงฟรีหรือไม?
หากทานตองการขอมูลขาวสารในรายละเอียดสวนใด จงติดตอกับ
แพทยผรู กั ษา หรือ นักสังคมสงเคราะห ตลอดจน เจาหนาที่ผูรณรงค
หาอาสาสมัครของโครงการวิจัยทดสอบนี้ และสอบถามใหกระจาง จง
จําไววา การวิจัยทดสอบยาภาคคลีนิกเปนการทดลองอยางหนึ่งทางการ
แพทยเพื่อเตรียมนํ าสารเคมีหรือวิธีการรักษาพยาบาลออกใชกับสา
ธารณชน เหตุที่ตองวิจัยทดสอบก็เพราะวานักวิทยาศาสตรยังไมรูแนวา
มันไดผลหรือไม โปรดจําคําถามสําคัญๆขางตนไวใหดี
แปลจากบทความเรื่อง Medical trials depend on volunteers as well
as science โดย Harry Jackson Jr. ในหนังสือพิมพ St. Louis PostDispatch, February 28, 2005
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