1

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) พ.ศ. 2549 http://www.med.cmu.ac.th/fercit/

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»Õ¢Í§ªÁÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁÏ
ในฉบับ
!
!
!
!

จากกองบรรณาธิการ หน้า
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หน้า
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา หน้า
ประชุมวิชาการประจำปีของชมรมฯ หน้า

จากกองบรรณาธิการ
สารชมรมฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรมการบริหารของชมรม
จริยธรรมการวิจยั ในคนชุดปัจจุบนั กองบรรณาธิการ คาดหวังว่าท่านสมาชิก
ชมรมคงได้รบั ประโยชน์ไม่มากก็นอ้ ย จากข้อสรุปจากการประชุม, หัวข้อด้าน
กฎหมาย, หัวข้อในด้านจริยธรรม รวมทัง้ ข่าวสารต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รวบรวมและนำเสนอในสารชมรมตลอดมา
ในการประชุมประจำปีของชมรม ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน เข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อที่จะเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมชมรม ชุดใหม่
พ.อ.หญิง อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา
บรรณาธิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง
Informed Consent : What, When, Why and How
ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
วันที่ 11 มกราคม 2549 ห้องประชุม 605/1 อาคาร อปร.
ชัน้ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นทีไ่ ด้จากการประชุม
1. กระบวนการขอยินยอมจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
1.1 ต้องให้แน่ใจว่า ความยินยอมนั้นเกิดโดยความสมัครใจ อาสา
สมัครต้องได้รบั ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ แก่การตัดสินใจ ไม่มสี ง่ิ ใดซ่อนเร้น
ผูว้ จิ ยั จะต้องประเมินว่าอาสาสมัครมีความเข้าใจในโครงการวิจยั อย่างถ่องแท้
อีกทัง้ มีความสามารถจะตัดสินใจได้ ก่อนจะลงนามยินยอม ให้ระมัดระวังเป็น
พิเศษกรณี vulnerable subject เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทีเ่ ป็น ทหาร ตำรวจ ผูป้ ว่ ยในการดูแล และควรหลีกเลีย่ งการขอความร่วมมือ
ผ่านตามสายงาน
1.2 Verbal vs. Document การให้ความยินยอมหากเป็นไปได้ควร
ใช้ลายลักษณ์อกั ษร แต่หากมีความจำเป็นทีส่ มเหตุสมผล เช่น กรณีลงชือ่
ยินยอมอาจเป็นการเปิดเผยตัวอาสาสมัคร หรือการให้สขุ ศึกษาแก่คนกลุม่
ใหญ่ในคราวเดียวกัน อาจใช้การให้ความยินยอมด้วยวาจาได้ แต่ต้องมี
เอกสารคำชีแ้ จงแก่อาสาสมัครทุกคน เพือ่ เป็นวัตถุพยาน รวมถึงการมีประจักษ์
พยานรับรูท้ ง้ั ฝ่ายผูว้ จิ ยั และอาสาสมัคร
1.3 จะขอความยินยอมจากใคร ต้องขออาสาสมัครก่อนเสมอ ในกรณี
เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูท้ ไ่ี ม่รสู้ กึ ตัว ผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องในการตัดสินใจหรือศพ
ผู้เสียชีวิต ให้ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ดูแล หรือผู้แทนโดยชอบธรรมร่วมด้วย
และหากการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องได้จากญาติ (เช่น genetic study)หรือผูด้ แู ล
ต้องขออนุญาตอาสาสมัครผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักก่อน และให้อาสาสมัครไปปรึกษา
ญาติ ญาติคนใดยินดี ผู้วิจัยจึงค่อยขอความยินยอมจากญาติคนนั้น และ
ดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไป
1.4 การศึกษาในชิ้นเนื้อจากศพผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ ทาง
กฎหมายกำหนดให้มกี ารชันสูตรพลิกศพ(แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผ่าศพ
พิสจู น์)ทุกรายทีม่ กี ารเสียชีวติ แบบผิดธรรมชาติ แพทย์นติ เิ วชศาสตร์อาจเก็บ
ชิ้นเนื้อบางส่วนจากศพ(ห้ามเอาทั้งอวัยวะ)เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ต่อไป
ในกรณีทำวิจยั จากชิน้ เนือ้ ทีเ่ หลือจากการตรวจพิสจู น์ อาจใช้แนวทางการวิจยั
ในตัวอย่าง left-over specimens ได้ แต่จะต้องขออนุญาตจากญาติหรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม ถ้าไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ หากต้องการใช้เนือ้ จากส่วนอืน่ ซึง่ ไม่ใช่
บริเวณทีต่ อ้ งตรวจพิสจู น์ ถ้าญาติไม่ยนิ ยอมจะทำไม่ได้โดยเด็ดขาด ในกรณีท่ี
มีขอ้ จำกัดด้านเวลา เช่น ต้องเก็บภายในเวลาไม่กช่ี ว่ั โมง ซึง่ อาจไม่สามารถขอ
ความยินยอมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ไม่ควรทำการวิจยั นี้ เพราะสำหรับงาน
วิจยั นัน้ ไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งรีบด่วนจนกระทัง่ รอขอความยินยอมไม่ได้
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1.5 การศึกษาทางมานุษยวิทยาทีต่ อ้ งการสังเกตพฤติกรรมของชุมชน
หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา กรรมการควรพิจารณาว่า อาสาสมัครได้ขอ
อนุญาตผูน้ ำชุมชนด้วยหรือไม่ ผูน้ ำชุมชนนัน้ เป็นตัวแทนชุมชนจริงหรือไม่
กระบวนการขอความยินยอมมีการประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงและแนะนำ
เกีย่ วกับโครงการหรือไม่ อย่างไร
1.6 การขอความยินยอมทางโทรศัพท์ โดยทัว่ ไปไม่แนะนำให้ทำ เพราะ
ผู้วิจัยไม่มีโอกาสสังเกตสีหน้าและท่าทีของอาสาสมัคร ไม่ทราบว่าเต็มใจ
หรือไม่ หากมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กรรมการควร
พิจารณาว่าผู้วิจัยจะนัดหมายอาสาสมัครอย่างไร เพื่อให้ความสะดวกแก่
อาสาสมัคร และการสัมภาษณ์นั้นกระทำในที่มิดชิดเพียงพอที่จะป้องกัน
การรัว่ ไหลของข้อมูลหรือไม่ อย่างไร แต่กระนัน้ ก็ตามจิตแพทย์มกั แนะนำ
ให้ผวู้ จิ ยั สัมภาษณ์อาสาสมัครต่อหน้าตนเองจะเป็นการดีกว่า เพราะสามารถ
สังเกตความรูส้ กึ ของอาสาสมัครได้ในขณะพูดคุย ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีโอกาสให้ความ
ช่วยเหลือแก่อาสาสมัครอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้วิจัยยืนยันจะใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรรมการควรขอดูแนวทางคำถามที่จะใช้สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ดว้ ย
1.7 การขอความยินยอมทางไปรษณียส์ ามารถทำได้ หากมีการลงนาม
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และแนะนำให้สง่ เอกสารขอความยินยอม แยกต่างหาก
จากแบบสอบถาม
2. เอกสารคำชี้แจงต้องมีทุกโครงการแม้ว่าจะขอความยินยอมด้วย
วาจาก็ตาม
3. ข้อมูลที่มีในแบบคำชี้แจง เหมือนที่ประชาสัมพันธ์ใน website
ประเด็นทีก่ รรมการควรพิจารณาได้แก่
3.1 ภาษาทีใ่ ช้ตอ้ งเหมาะสม กระชับและเข้าใจง่ายสำหรับอาสาสมัคร
แต่ละกลุม่ เช่น เด็ก ผูใ้ หญ่ ชนกลุม่ น้อย
3.2 ไม่มขี อ้ ความทีบ่ บี บังคับอาสาสมัครในที เช่น
- ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือให้ทา่ นตอบคำถามทุกข้อ
- ถ้าพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ท่านจะต้องออกจาก
โครงการทันที หรือแพทย์จะคัดท่านออกจากโครงการหากท่านไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนได้ หรือท่านจะถูกขอให้ออกจากโครงการศึกษาเวลาใด
ก็ได้ตามความเห็นของแพทย์ ควรเปลีย่ นเป็น “แพทย์อาจขอให้ทา่ นถอนตัว
จากโครงการวิจยั หากพบว่ามีความจำเป็น หรือการอยูใ่ นโครงการวิจยั ต่อไป
อาจเป็นอันตรายต่อท่าน หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แก่
ตัวท่าน”
3.3 ไม่ควรใช้ถอ้ ยคำผูกมัดตัวผูว้ จิ ยั จนเกินไป เช่น โครงการวิจยั นีไ้ ม่มี
ความเสีย่ งใดๆ
- การเจาะเลือดอาจไม่ใช่เป็นการเจาะครั้งเดียวอย่างที่ระบุใน
การวิจัยก็ได้ ความเจ็บปวดขณะได้รับการตรวจ, ความเจ็บปวดมากน้อย
แค่ไหน รอยฟกช้ำหรือห้อเลือด หรือผลข้างเคียงอืน่ ๆทีไ่ ม่คาดคิด ผูว้ จิ ยั จะให้
การช่วยเหลืออาสาสมัครอย่างไร
- การซักถามเรือ่ งส่วนตัวอาจทำให้อาสาสมัครอึดอัด อาย หรือ
โศกเศร้า ผูว้ จิ ยั จะทำอย่างไร เช่นอาสาสมัครอาจไม่ตอ้ งตอบคำถามทีไ่ ม่ตอ้ ง
การจะตอบ หรือผู้วิจัยจะหยุดทันทีที่อาสาสมัครแสดงความอึดอัด หรือ
ให้กำลังใจอย่างไร
3.4 ค่าตอบแทน ค่าประกันสุขภาพหรือการเดินทาง ควรระวังไม่ให้
มากจนเป็นการชักจูงอาสาสมัคร หรือเข้าข่ายโฆษณา หากมีอาหารเลีย้ งให้ใช้
ถ้อยคำว่า “เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ทา่ นในขณะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ผูว้ จิ ยั จะจัดอาหาร/อาหารว่างไว้บริการแก่ทา่ น”

คณะวิทยากร
- รองศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
- รองศาสตราจารย์ สิวลี ศิรไิ ล ข้าราชการบำนาญ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
- ศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรรณแข มไหสวริยะ
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
- ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ แพทย์หญิง สุมาลี นิมมานนิตย์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการอภิปราย

ประเด็นจริยธรรม
ตัดตอนบางส่วนมาจาก ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
เพือ่ ประโยชน์ทผ่ี ปู้ ระกอบวิชาชีพสามารถ
ประกันตนเองได้ ในกรณีถกู ฟ้องคดีอาญา
เล่ม 122 ตอนที่ 44 ก

ราชกิจจานุเบกษา3

มิถนุ ายน 2548

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจำเลยในคดีอาญา
พ.ศ.2548
- ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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- ในกรณีทม่ี รี ะเบียบ ประกาศหรือคำสัง่ อืน่ ใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ 11 การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง (3) ให้พจิ ารณา
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
11.1 บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การ
งานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก
รัฐสภา ผูบ้ ริหารราชการส่วนท้องถิน่ สมาชิดสภาท้องถิน่ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนท้องถิน่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอืน่ ๆ ลูกจ้าง
ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือทนายความ
และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่น เป็นบุพการี ผู้สืบ
สันดาน สามี ภริยา ญาติพน่ี อ้ ง ผูบ้ งั คับบัญชา นายจ้าง บุคคลทีเ่ กีย่ วพัน
โดยทางสมรส หรือบุคคลทีศ่ าลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ เสมือนเป็นญาติพ่ี
น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอืน่ ทีศ่ าลเห็นสมควรให้ประกันได้ โดยมีหลัก
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ให้ยน่ื คำร้องด้วยตอนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดหรือนายจ้างตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ หรือหลักฐานอืน่ ทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ และหากผูข้ อประกันมีคสู่ มรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคูส่ มรส
ด้วย ในกรณีฉกุ เฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทนั ให้ผอ่ นผันโดยแสดง
หลักฐานอืน่ เช่น บัตรประจำตัวทีแ่ สดงฐานะเช่นนัน้ และให้นำหนังสือรับรอง
หรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง
2. ให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่า
ของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3. การอนุญาต ให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้
แต่ ห าก วงเงิ น ประกั น มี ย อดสู ง กว่ า วงเงิ น ที ่ ผ ู ้ น ั ้ น มี ส ิ ท ธิ ป ระกั น ได้
ศาลอาจกำหนดให้ผขู้ อประกันวงเงินหรือหลักทรัพย์อน่ื เพิม่ เติมให้เพียงพอ
กับวงเงินประกันนัน้ ได้ หรืออาจให้มผี ขู้ อประกันหลายคนร่วมกันทำสัญญา
ประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้
4. หากผู้ประกันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ การงาน
ก็ให้คงมีสทิ ธิประกันต่อไปโดยศาลอาจใช้ดลุ พินจิ สัง่ ให้หาหลักประกันเพิม่ หรือ
ดีกว่าเดิมได้
11.2 นิติบุคคลอาจเป็นผู้ขอประกันได้ ในกรณีที่กรรมการ
ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้น ตกเป็น
ผูต้ อ้ งหาหรือจำเลยให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินตามทีศ่ าลเห็นสมควรเป็น
กรณีๆ ไป และศาลอาจกำหนดให้ผขู้ อประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อน่ื ตาม
จำนวนทีเ่ ห็นสมควรเพิม่ เติมด้วยก็ได้โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและอำนาจทำการแทน ในกรณี
ฉุกเฉินไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ทนั ให้ผอ่ นผัน โดยแสดง
สำเนาเอกสารดังกล่าวและให้นำต้นฉบับเอกสารมาแสดงภายหลัง
11.3 ในกรณีทส่ี ว่ นราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา
เป็นผูร้ อ้ งขอให้ปล่อยชัว่ คราว หากจำนวนเงินทีร่ ะบุในหนังสือรับรอง หรือ
คำร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวเพียงพอแล้ว ควรถือว่าหนังสือรับรองหรือคำร้อง
นัน้ เป็นหลักประกันทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา 108 (4)
ข้อ 12 ผูต้ อ้ งหาหรือจำเลยอาจทำสัญญาประกันตนเองได้ และให้นำ
หลักเกณฑ์ในข้อ 11.1 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การทำสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็น
พนักงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร
สถาปนิก ทนายความ ผูส้ อบบัญชี ครู ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสือ่ มวลชน หรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ และการกระทำที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการปฏิบตั งิ านในการ
ประกอบวิชาชีพนั้นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทำสัญญาประกันตนเองได้ใน
วงเงินไม่เกิน 15 เท่า ของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548
ศุภชัย ภูง่ าม
ประธานศาลฎีกา
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ประชุมวิชาการประจำปีของชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคน
ในประเทศไทย (FERCIT)
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คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้ดำเนินงาน
มาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ.2543 ทัง้ นีด้ ว้ ย
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของคณะแพทยศาสตร์ทุก
สถาบัน และคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข จากการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจยั อย่างต่อเนือ่ งในทุกภูมภิ าคของประเทศ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านจริยธรรการทำวิจยั ในคณะแพทยศาสตร์ตา่ งๆ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ของโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานด้านจริยธรรมของวิชาชีพอืน่
ทีม่ กี ารทำวิจยั เกีย่ วข้องกับมนุษย์ลว้ นได้มกี ารพัฒนาขึน้ เป็นลำดับ ปัจจุบนั
ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทยมีสมาชิกสามัญตลอดชีพจำนวน
530 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย และ
นักวิจัยที่อยู่ในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเทคนิค
การแพทย์ แต่เนื่องจากงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ก้าวหน้ารวดเร็วมาก
จึงเกิดประเด็นปัญหาเรือ่ งใหม่ๆ และหลากหลายทางด้านจริยธรรมการทำ
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ตลอดเวลา จำเป็นทีค่ ณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์จะต้องติดตามทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ และแนวคิดเชิงจริยธรรม
ให้ทนั เหตุการณ์ โดยทีก่ ระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั นัน้ นอกจาก
จะต้องใช้หลักจริยธรรมการวิจยั สากล เช่น CIOMS Guidelines, ICH-GCP
guidelines, Declaration of Helsinki เป็นแนวทางแล้ว ยังต้องคำนึงถึงหลัก
กฎหมายของประเทศและท้องถิ่น รวมถึงระเบียบและวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ ในการพิจารณาทบทวนปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัย ซึ่งอาจทำ
ให้มคี วามแตกต่าง ในรายละเอียดปลีกย่อยของการสรุปผลการพิจารณาข้อ
เสนอโครงการวิจยั แบบสหสถาบัน แม้จะเป็นงานวิจยั เรือ่ งเดียวกันแต่ทำใน
หลายสถาบัน และพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมแต่ละแห่ง
อนึ่งแนวทางหลักจริยธรรมสากลที่ยอมรับ และใช้กันในปัจจุบันมีการปรับ
เปลี่ยนเพิ่มประเด็นใหม่ๆ เป็นระยะ ซึ่งควรจะได้เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
จากการทีม่ กี ารทำวิจยั กันกว้างขวางมากขึน้ งานวิจยั ทีท่ ำในมนุษย์ขยายวง
มากขึน้ ในทุกกลุม่ อายุ อาชีพ ฐานะทางสังคม และทุกกลุม่ โรคทัง้ ทีร่ กั ษาได้
และกลุม่ ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายหมดทางรักษา รวมทัง้ อาสาสมัครกลุม่ vulner-
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able group หรือกลุม่ เปราะบางด้วย การทำวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาสาสมัครกลุม่
vulnerable group มีประเด็นจริยธรรมทีค่ อ่ นข้างอ่อนไหวทัง้ เชิงวิทยาศาสตร์
และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นสิง่ ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ
ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทยจึงเห็นควรจัดการประชุมเรื่อง
ประเด็นจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในอาสาสมัครกลุม่ vulnerable group
เพื่อให้สมาชิกของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยรับทราบ
อักทั้งได้ช่วยกันเสนอแนวทางการปกป้องอาสาสมัคร และนักวิจัยซึ่งเป็นที่
ยอมรับได้ ในบริบทของสังคมไทย โดยยังสามารถดำเนินงานวิจัยที่ได้
มาตรฐาน ในการประชุมประจำปี ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 ณ
ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ (312/1) อาคาร อปร. ชัน้ 3 คณะแพทยศาสตร์

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330
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