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จากกองบรรณาธิการ

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน
สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ออกกอนเวลา เปนการชดเชย

ความลาชาของฉบับกอน ๆ  ตองเรียนตามความ

สัตยจริงวา ความสำเร็จในการออกสารชมรม

จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยให

ตอเนื่องและทันเวลาไดนั้น ขอยกความดี

ความชอบให รศ. ดร. นิมิตร มรกต และ

เปนทานแรก ตอมาคือทีมของ ดร.นิมิตร มรกต ที่ ค ณ ะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อันดับสามคือทานผูมีสวนรวมโดยการ

สงบทความมาใหสารชมรมฯ และที่สำคัญยิ่งคือ ทานสมาชิกและผูอานทุก
ทาน เขียนเสนอความเห็น ขอแนะนำเขามาไดนะคะ หรือจะถามปญหา

จริยธรรมการวิจัยที่ทานพบ ทางกองบรรณาธิการจะแสวงหาผูทรงคุณวุฒิ

ตอบใหเพื่อเปนการแบงปนความรูแกกัน 
เนื้อหาในฉบับเปนการนำความรูจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและเรื่องที่

เกี่ยวของ ซึ่งวิทยากรไดนำเสนอในการประชุม  The 8th National Conference 
on Thailand towards Center of Excellence in Clinical Trials ”Healthy and 

powerful infrastructures for clinical researches in Thailand” ซึ่งจัดระหวาง

วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดแกหัวขอเรื่องกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย
ซึ่งอาจารย นันทน อินทนนทซึ่งเปนวิทยากรไดกรุณาเขียนบทความให  อีก

หัวขอที่ตอเนื่องจากการประชุมที่เชียงใหมคือ แนวทางการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร วิทยากรคือพลตรี หญิง รศ. พญ.อาภรณภิรมย 

เกตุปญญา และรองศาสตราจารย ดร. นิมิตร มรกต กรุณาเรียบเรียงเปน
บทความเพื่อประโยชนของทานสมาชิก  

ปญหาการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน เปน

ปญหาที่วิทยากรหลาย ๆ ทานของชมรมจริยธรรมการวิจัยถูกถามเสมอเมื่อไป
จัดการอบรมให รองศาสตราจารย ดร.นิมิตร มรกต จึงเขียนบทความเปนการ
ตอบคำถามให แตเสียดายที่หนากระดาษไมพอ โปรดติดตามในฉบับหนา  
ขอขอบพระคุณผูเขียนทุกทานเปนอยางสูง 

                                                                                                                                                       
 (ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์)                                                                                               

 บรรณาธิการ

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

  นันทน อินทนนท์

กลาวโดยทั่วไปแลว การวิจัยในมนุษยคือ การศึกษาอยางเปนระบบ
เพื่อใหไดมาซึ่งความรูอันไดกระทำกับรางกายหรือจิตใจของบุคคล
และนำไปใชกับคนกลุมใหญได การวิจัยในมนุษยจึงเปนกระบวนการ
ในการพัฒนาความรูที่สำคัญของสังคม แตเนื่องจากโดยสภาพแลว การ
วิจัยในมนุษยตองกระทำตอบุคคลที่มีชีวิต ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตอชีวิต 
รางกาย หรืออนามัยของบุคคลนั้น รวมทั้งยังมีประเด็นเกี่ยวของกับสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลผูรับการวิจัยอีกดวย การวิจัยในมนุษยจึงเปน
กิจกรรมที่ถูกจำกัดดวยกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ เพื่อเปนการ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลผูถูกรับการวิจัย 

การวิจัยในมนุษยมีบุคคลหลายฝายที่เขามาเกี่ยวของ เชน บุคคลผูรับ
การวิจัย นักวิจัย ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย สถาบันการวจิัยที่นักวิจัยสังกัด สถาบันการวิจัยที่เปนสถานที่วิจัย 
และชุมชนที่ผูรับการวิจัยตั้งถิ่นฐานอยู นอกจากนั้น อาจรวมถึงองคกร
เอกชนที่พิทักษคุมครองสิทธิของผูรับการวิจัยและคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชนที่ตั้งขึ้นเปนการเฉพาะดวย บุคคลที่เกี่ยวของแตละฝายตาง
มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายที่แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจพิจารณาได

ดังนี้ 

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ

การวิจัยในมนุษย์ 
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ผูรับการวิจัย 

 ผูรับการวิจัยอาจถือเปนประธาน (subject) ของการวิจัยในมนุษย 
ปจจุบันสิทธิของผูรับการวิจัยก็ไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย
จำนวนมาก เชน สิทธิในชีวิตและรางกาย(1) สิทธิในความเปนอยูสวนตัว
รวมทั้งการคุมครองขอมูลสวนบุคคล(2)สิทธิที่จะรับการการแจงลวงหนา
วาจะถูกทดลอง(3)  สิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจากการทำละเมิด(4)  สิทธิ
ในการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่กระทำความผิดตอชีวิตรางกายหรือ
เสรีภาพ(5) อยางไรก็ตาม กฎหมายเหลานี้ลวนเปนกฎหมายที่ไมไดออก
แบบมาเพื่อคุมครองสิทธิของผูรับการวิจัยโดยตรง การประยุกตใช
กฎหมายเหลานี้กับผูรับการวิจัยจึงมีขอจำกัด เพราะไมมีรายละเอียดที่จะ
สามารถชี้ใหเห็นวาสิทธิเหลานี้มีขอบเขตเพียงใด และบางบทบัญญัติก็
แข็งกระดางเกินไปจนอาจเกิดปญหาและประเด็นทางจริยธรรมกรวิจัย
ได การปรับใชกฎหมายเหลานี้จึงอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษาวิจัยใน
มนุษยได 

ผูวิจัย 

 ผูวิจัยเปนบุคคลที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดใน
การคุมครองสิทธิของผูรับการวิจัย เพราะเปนบุคคลที่กระทำตอเนื้อตัว
รางกายหรือจิตใจของผูรับการวิจัยโดยตรง จึงกลาวไดวาเมื่อผูรับการ
วิจัยมีสิทธิอยางไร ผูวิจัยก็มีหนาที่ตองเคารพตอสิทธิของผูรับการวิจัย
เชนนั้น นอกจากนี้ ผูวิจัยยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันที่
ผูวิจัยสังกัดดวย เชน ระเบียบของมหาวิทยาลัยวาดวยขอกำหนดการวิจัย
ในมนุษย ซึ่งระเบียบในลักษณะนี้มักจะกำหนดใหผูวิจัยตองเสนอ
โครงการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันอนุมัติโครงการ
วิจัยกอนการศึกษาวิจัย และในกรณีที่ผูวิจัยเปนผูประกอบวิชาชีพแพทย
หรือวิทยาศาสตรบางประเภท ผูวิจัยก็ตองปฏิบัติตามขอบังคับของ

องคกรวิชาชพีนั้นดวย ตัวอยางของขอบังคับในลักษณะนี้ก็คือ ขอบังคับ

แพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 ซึ่ง
มีสาระสำคัญใหแพทยตองไดรับความยินยอมจากผูรับการวิจัยกอนการ

ทดลอง ตองปฏิบัติตอผูรับการวิจัยเชนเดียวกับผูปวย ตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้น และตองขออนุมัติโครงการวิจัยตอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยกอนเสมอ 

สำหรับในกรณีที่ผูรับการวิจัยไดรับความเสียหายตอชีวิตหรือราง
กายอันเปนผลมาจากการเขารวมการวิจัยนั้น ผูวิจัยก็อาจตองมีความรับ

กฎหมายและข้อบังคับ (ต่อจากหน้า 1) ผิดตามกฎหมาย โดยหากผูวิจัยเปนเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานวิจัยตาม
ภาระหนาที่ ความรับผิดนั้นก็ตองเปนไปตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งกำหนดวา หนวยงานของรัฐที่นัก
วิจัยนั้นสังกัดตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น แตเมื่อหนวยงานนั้น
ไดชดใชคาเสียหายใหแกผูรับการวิจัยที่ถูกทำละเมิดแลว หนวยงานนั้นก็
อาจมาไลเบี้ยผูวิจัยในฐานะเจาหนาที่ของรัฐได หากความเสียหายไดเกิด
ขึ้นจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูวิจัย ซึ่ง
หมายความวา ผูวิจัยไมตองรับผิดตอหนวยงานที่สังกัดหากความเสียหาย
นั้นเกิดขึ้นเพียงเพราะประมาทเลินเลอธรรมดาที่ไมถึงกับเปนความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง(6)  

สวนในกรณีที่ผูวิจัยไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เมื่อผูวิจัยทำละเมิดก็
ตองรับผิดเปนสวนตัว และนายจางของผูวิจัยนั้นก็ตองรวมรับผิดกับผู
วิจัยนั้นดวย(7)  

สถาบันการวิจัย 
 

สถาบันการวิจัยคือหนวยงานที่ผูวิจัยสังกัด ปจจุบันไมมีกฎหมาย
บังคับวาสถาบันการวิจัยที่ เกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษยตองมีใบ
อนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับหนวยงานใด เวนแตกรณีที่กิจกรรมของการ
วิจัยนั้นตองมีการขออนุญาตตามกฎหมายอื่น เชน พระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมิใชเปนการขออนุญาตเพื่อตั้งสถาบันวิจัย
โดยตรง อยางไรก็ตาม สถาบันการวิจัยอาจมีความรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับการวิจัยได ดังเชนที่ไดกลาวขางตน กลาวคือ 
หากสถาบันการวิจัยเปนหนวยงานของรัฐและผูวิจัยไดทำละเมิดตอผูรับ
การวิจัยในการปฏิบัติหนาที่ สถาบันการวิจัยนั้นตองรับผิดทางแพงตอผู
รับการวิจัย และตอมาจะเรียกใหผูวิจัยรับผิดชดใชคาเสียหายไดตอเมื่อผู
วิจัยไดกระทำการละเมิดดวยความจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง 

 สวนในกรณีที่สถาบันวิจัยมิใชหนวยงานของรัฐ เมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึ้น ตองพิจารณาวาความสัมพันธระหวางสถาบันวิจัยนั้นกับผูวิจัย

เปนไปในลักษณะใด หากเปนไปในฐานะนายจางกับลูกจาง คือผูวิจัยได
รับคาจางเปนเงินเดือนประจำและอยูในอำนาจบังคับบัญชาของ

สถาบันวิจัยเอกชน ก็ยอมถือวาสถาบันวิจัยเอกชนนั้นเปนนายจาง ซึ่ง
ตองรวมรับผิดกับลูกจางดวย แตเมื่อมีการชดใชคาเสียหายแลว 

สถาบันวิจัยเอกชนสามารถเรียกรองคาเสียหายคืนจากลูกจางนักวิจัยคืน
ไดทั้งสิ้น(8) แตหากความสัมพันธระหวางสถาบันวิจัยกับนักวิจัยเปนไป
ตามสัญญาจางทำของ คือ ผูวิจัยไดรับคาตอบแทนตามผลสำเร็จของงาน 
โดยไมอยูภายใตอาณัติของสถาบันวิจัยเอกชน สถาบันนั้นจะอยูในฐานะ
ผูวาจางซึ่งไมตองรับผิดรวมกับผูวิจัย เวนแตการวาจางนั้นมีขอบกพรอง 

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ มาตรา 35
(3) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 9

(4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420
(5) ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ

(6) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 8
(7) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 

(8) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426FE
RC

IT
 N

EW
SL

ET
TE

R
2



เชน สถาบันวิจัยสั่งใหวิจัยในเรื่องที่นาจะตองกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูรับการวิจัยอยางแนแท หรือเลือกหาผูรับจางที่ไมมีความเชี่ยวชาญเพียง
พอในการวิจัยนั้น(9)  

ผูใหทุนการวิจัย  

 ปจจุบันประเทศไทยไมมีกฎหมายกำหนดสิทธิหนาที่ของผูใหทุน
การวิจัยเชนเดียวกันแตมีการกำหนดโดยมาตรฐานการวิจัยที่เปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน ICH/GCP(10) ความรับผิดของผูใหทุนการ
วิจัยตอผูรับการวิจัยนาจะมีลักษณะเชนเดียวกับสถาบันการวิจัย ซึ่งตอง
พิจารณาเปนรายกรณีตามแนวทางขางตน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

 แมในขณะนี้มีสถาบันวิจัยจำนวนมากที่จัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยขึ้น แตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยยังมิไดมี
สถานะใดในทางกฎหมาย ในทางตำรานั้น คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยอาจมีความรับผิดตอผูรับการวิจัยในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยได หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไดจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงในการอนุมัติโครงการวิจัยที่ตองกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูรับการวิจัยอยางแนแท หรือไมตรวจตราโครงการวิจัยที่ได
รับอนุมัติใหดำเนินการไปตามขอเสนอโครงการวิจัย แตในทางปฏิบัติ
แลว คงเปนการยากที่จะใหคณะกรรมการจริยธรรมตองรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับผูรับการวิจัย 

ชุมชน องคกรเอกชน คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน 

 ปจจุบันมีโครงการวิจัยขนาดใหญที่ไดทำการศึกษาทดลองกับบุคคล
ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งโดยเฉพาะ การศึกษาวิจัยเชนนี้อาจมีผลกระทบ

ตอบุคคลในวงกวาง ชุมชนนั้นเอง รวมถึงองคกรเอกชนจึงเขามามี
บทบาทในการคุมครองสิทธิของผูรับการวิจัย เชน โดยการจัดตั้งคณะ

กรรมการที่ปรึกษาชุมชน เพื่อใหความรูกับบุคคลในชุมชน รวมทั้งเปน
ตัวกลางในการเชื่อมโยงขอมูลที่ถูกตองไปยังผูรับการวิจัยในชุมชนดวย 
แมวากฎหมายยังไมไดรับรองสถานะขององคกรเหลานี้ แตองคกรเหลา

นี้ก็มีบทบาทมากขึ้นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษยในปจจุบัน 
 จะเห็นไดวา กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยใน

มนุษยมีอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวของโดยทางตรงและทางออม 

นอกจากกฎหมายที่กลาวมานี้ ยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดตอความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 ที่อาจมีความเกี่ยวของกับการศึกษา

วิจัยในมนุษยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรชีวภาพในมนุษยมีประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่มี
ความจำเพาะอยางมาก การที่กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการยกราง
พรบ. การวิจัยในมนุษย ฯ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะนาจะเปนทางหนึ่งที่จะ
ชวยแกปญหาตางๆ ไดดีขึ้น 

 ในการบรรยายที่เชียงใหมในหัวขอ pharmacogenetics วิทยากรผู
บรรยาย พลตรี หญิง รศ. พญ.อาภรณภิรมย เกตุปญญา ไดกลาววา 
pharmacogenetics เปนวิทยาศาสตรซึ่งกอใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทของพันธุกรรมในการชี้วายาจะทำงานไดดีเพียงใดและผลขาง
เคียงอะไรที่อาจเกิดขึ้น และไดพูดถึงประโยชน ขอเสีย และขอจำกัด 
ของการศึกษาดังกลาว นอกจากนั้น ยังไมพบวามีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ของประเทศใดที่ออกมาเพื่อใชกับการศึกษาประเภทนี้โดยเฉพาะเกี่ยว
ประเด็นดานจริยธรรม วิทยากรไดแสดงแนวทางในตางประเทศที่
ประกอบการพิจารณา ไดแก 

Pharmacogenetics Working Group (2002): Elements of • 
Informed Consent for Pharmacogenetic Research 
Council for International Organizations of Medical Sci-• 
ences (2005) Pharmacogenomics: Towards improving 
treatment with medicines
European Federation of Pharmaceutical Industries and • 
Associations (2006): Key Messages Surrounding Phar-
macogenetics
European Federation of Pharmaceutical Industries and • 
Associations (2006): Key Messages Surrounding Phar-
macogenetics
Nuffi eld Council on Bioethics (2003): Pharmacogenetics: • 
Ethical Issues  
Irish Medicines Board (2006): Guidelines for Pharmaco-• 
genetic Research  
Consortium on Pharmacogenetics (2002): Pharmacoge-• 
netics: Ethical and Regulatory Issues in Research and 
Clinical Practice  

และเสนอประเด็นตาง ๆ ไว ดังนี้ 

Respect for persons 
การขอความยินยอม ควรพิจารณาถึงกรอบ (scope) เงื่อนเวลา 

(duration) การบอกผล (return of the results) การรักษาความลับ 

(confidentiality) และการแยกใบยินยอมเปนสองใบ (separation of 
informed consent) ดังนี้ 

ควรระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาซึ่งรวมทั้งระยะสั้นและ ♦
การนำไปประยุกต์ในระยะยาว
ควรระบุกรอบการวิจัยที่จะนำตัวอย่างเลือดไปใช้ แต่การระบุ  ♦

แนวทางการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ 

อ่านต่อหน้า 4

9) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 
(10) International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use: ICH Harmonised Tripartite 
Guideline for Good Clinical Practice. FE

RC
IT

 N
EW

SL
ET

TE
R

3



กว้าง ๆ (broad consent) ก็ไม่ห้าม
ข้อมูลประกอบขอความยินยอมมีความสมดุลย์ระหว่างการ ♦
แสดงวัตถุประสงค์และวิธีการในรายละเอียดพอเหมาะใน
ขณะที่ไม่จำกัดกรอบจนเกินไปแต่ให้ยืดหยุ่นได้บ้างเผื่อทด
สอบในอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ควรห้ามไม่ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพโดยปราศจากวัตถุประสงค์  ♦
แต่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจอุญาตให้ใช้กับการวิจัยในหัวข้อที่
สัมพันธ์กันได้หาก anonymize sample แล้ว
ควรอนุญาตให้ขอ broad consent ได้ หากตัวอย่างนั้นเป็นตัว ♦
อย่างนิรนาม (anonymous) หรือทำให้นิรนาม (anonymized) 
แต่ถ้าเป็น coded หรือ identified specimen ก็ยังขอ broad 
consent ได้ แต่ต้องมีใบยินยอมแยกต่างหากจากใบยินยอมใบ
แรกที่เข้าร่วมการทดลองยา
ควรระบุระยะเวลาที่ศึกษาหรือระยะเวลาที่เก็บรักษาตัว ♦
อย่าง และการทำลายตัวอย่างทิ้งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาศึกษา 
ถ้าไม่ทำลาย ต้องแสดงเหตุผลและระบุผู้รับผิดชอบการเก็บ
รักษา
ควรระบุผู้สามารถเข้าถึงตัวอย่าง และมาตรการรักษาความ  ♦
ปลอดภัย
ไม่แนะนำให้ anonymize ตัวอย่าง เพราะผู้เข้าร่วมโครงการ ♦
วิจัยไม่สามารถถอนตัวได้และผู้มีอำนาจไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ ควรใส่รหัส แต่ระดับการใส่รหัสต้องแสดงไว้ในกระบวน
การขอความยินยอม
การเลือกวิธีใส่รหัสขึ้นกับปัจจัย 5 ตัว ได้แก่ (1) ลักษณะ ♦
การวิจัย (2) จุดหมายของการใช้ข้อมูล (3) กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ (4) ตำแหน่งของ EC และ (5) ความต้องการของ

นักวิจัย/ผู้สนับสนุน
ทั้งนี้ทั้งนั้น วิธีการใส่รหัสต้องให้นิรนามมากที่สุดโดยไม่ส่ง ♦
ผลต่อวัตถุประสงค์หลกั
ในการศึกษาเบื้องต้นมักไม่มีคำตอบ จึงต้องบอกผู้เข้าร่วม ♦
โครงการวิจัยว่าไม่สามารถบอกผลกลับแต่ละบุคคลได้ และ
ให้แสดงความจำนงหากต้องการทราบผลการศึกษาโดยรวม 

ตามด้วยผลเฉพาะบุคคล หากระบุในกฎหมาย

Beneficence    
ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการวิจัยและความสำคัญ ♦
การบอกผลการศึกษาควรเน้นเป็น “ความเป็นไปได้” มากกว่า ♦
ที่จะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็น
การสื่อสารควรฝึกเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ ♦

Justice 
ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจายประโยชน์ นอกจาก ♦
นั้นควรระวังการวิจัยในชนกลุ่มน้อยที่อาจเกิดตราบาป 
และกลุ่มยากจนที่เข้าถึงยายาก

สำหรับคลังเก็บตัวอยาง ควรพิจารณาจากใบยินยอมและขอตกลง
ระหวางผูใหและผูรับ (Material transfer agreement) มาตรการรักษา
ความลับ (Certificate of confidentiality) และระเบียบของสถาบัน ซึ่งใน
ขอหลังนี้มีความแตกตางระหวางสถาบัน จึงตองปรึกษาผูบริหารสถาบัน
แตละแหง  ในขอมูลสำหรับผูเขารวมโครงการวิจัยควรระบุประเด็น
ตอไปนี้ 

ระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ และข้อมูล ♦
จะใช้ตัวอย่างชีวภาพและข้อมูลที่เก็บสำหรับการศึกษาใน ♦
อนาคตอย่างไร
การใช้นั้นเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นต้นตอตัวอย่างชีวภาพหรือไม่ ♦
การทดลอบพันธุกรรมในอนาคต จะบอกผลกลับหรือไม่ ♦

วิทยากรยังไดยกประเด็นที่วาเหมาะสมหรือไมในการที่ผูผลิตเภสัช
ภัณฑระบุในเอกสารยินยอมวา “ผูปวยจะไมไดรับผลประโยชนทาง
การเงินใด ๆ แมวาผลการวิจัยอาจนำไปสูการจดสิทธิบัตร หรืออาจได
รับผลตอบแทนทางการเงินจากการเปนเจาของคลังดีเอ็นเอ หรือขอมูล
ทางพันธุกรรม” ในประเด็นนี้ทางผูเขารวมสัมมนาทานหนึ่งใหขอมูลวา
นาจะเหมาะสมแลวเพราะผูสนับสนุนการวิจัยใชความรูไปวิจัยตอยอด 

แนวทางการพิจารณาฯ (ต่อจากหน้า 3)
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