ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑

มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕

จากกองบรรณาธิการ
เรียน สมาชิก FERCIT ทุกทาน
สาร FERCIT ปที่ ๑ ฉบับที่ ๑ และ๒ คงไปถึงสมาชิกทุกทานเปน
ที่เรียบรอยแลว สาระนารูเกี่ยวกับจริยธรรมคงมีประโยชนตอสมาขิก
ทุกทานไมมากก็นอยไมวาทานจะเปนกรรมการจริยธรรมหรือเปนนัก
วิจัยก็ตาม สวนสาร FERCIT ฉบับที่อยูในมือของทานขณะนี้เปน
ฉบับที่ ๓ ที่เราออกแตจะเริ่มนับเปนฉบับที่ ๑ ของปที่ ๒ ที่ตองบอก
เลาใหทราบก็เพื่อจะใหสมาชิกใหมที่ตองการฉบับยอนหลังสามารถ
ติดตอขอไดทาง E-mail เราจะจัดสงโดย attached file ไปให
สาร FERCIT ฉบับนี้อาจจะออกลาชาไปหนอย กองบรรณาธิการ
ตองขออภัย เนื่องจากภาระงานประจําซึ่งมีอยางมากมายของกอง
บรรณาธิการ และชมรมจริยธรรมฯ ตองจัดการฝกอบรมจริยธรรม
การวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองเกี่ยวของกับมนุษยครั้งที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ และจัดการสัมมนาระดับชาติเรื่อง
”แนวทางจรยธรรมการทําวิจัยในคนแหงชาติไทย” เมื่อวันที่ ๓-๔
ธันวาคม ๒๕๔๔ ณ โรงแรมเอเซีย เก็บตกจากการสัมมนาฯ หาอาน
ไดในฉบับนี้ ผลพวงจากกิจกรรมทั้งสองนอกจากประโยชนที่เกิดขึ้น
กับสมาชิกและผูเขารวมกิจกรรมแลว ยังทําใหมีผูสนใจสมัครเปน
สมาชิกใหมของ FERCIT อยางลนหลามจนทําใหยอดสมาชิก ณ วัน
ที่ ๔ ธันวาคมมีถึง ๒๗๑ คนแลว FERCIT จึงกําหนดจะจัดการ
ประชุ ม วิ ช าการประจํ าป ค รั้ ง ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๕)ให แ ก ส มาชิ ก โดย
เฉพาะ จึงขอเชิญชวนสมัครเปนมาชิก FERCIT ตลอดชีพดวยเงิน
เพียง ๒๐๐ บาทเทานั้นแตทานจะไดรับประโยชนระยะยาว กําหนด
จัดการประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ ๑ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕
ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคารเรียนรวม อ.ป.ร. คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมัครไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๕ โดย E-mail ขอแบบฟอรมลงทะเบียน และสมัครที่
sopit.t@chula.ac.th อนึ่งสมาชิกที่ยังไมไดแจง E-mail address ขอ
ความกรุณาแจงดวนเพื่อที่เราจะติดตอไดสะดวกรวดเร็วไมเสียคาใช
จาย เรื่องนี้สําคัญมากตองขอรอง เพราะ FERCIT ไมมีรายไดประจํา
นอกจากคาสมัครสมาชิกซึ่งเปนเงินไดจํานวนเล็กนอย กรรมการ
FERCIT ทุกทานเปนอาสาสมัครมาชวยทํางานเพื่อสวนรวม โดยที่
อาสาสมัครทุกทานไมไดผานกระบวนการ Informed Consent จึง
ตองขอความรวมมือจากสมาชิกใหชวยกันลดคาใชจาย
สุดทายนี้ กองบรรณาธิการจะพยายามทําใหสารชมรมจริยธรรมฯ เปนสื่อ
กลางในการใหความรู ประสบการณและประชาสัมพันธกิจกรรมดานจริยธรรม
การวิจัยในคนระหวางสถาบันตางๆ กับมวลสมาชิกและผูเกี่ยวของ เรายินดีรับ
ฟงขอคิดเห็นจากสมาชิกทุกทานเพื่อปรับปรุงสารชมรมจริยธรรมฯ นี้ใหสมบูรณ
และเปนประโยชนตรงตามวัตถุประสงคของ FERCIT มากที่สุด
ศ.นพ. อมร ลีลารัศมี

หัวหนาบรรณาธิการสารชมรมจริยธรรม

เก็บตกจากกิจกรรมของFERCIT
ในการสัมมนาระดับชาติเรื่อง”แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยใน
คนแหงชาติไทย”มีผูเกี่ยวของจากกวา ๑๐๐ สถาบันทั่วประเทศได
รับเชิญและมารวมสัมมนาถึง ๒๑๓ คน อยางไรก็ตามอาจมีบาง
สถาบันไมทราบขาว มิใช FERCIT ไมใหความสําคัญ แตเปนเพราะ
คณะผูจัดไมสามารถคนหาพบ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้

ิ

ประเด็นจริยธรรมนารู

สาร FERCIT ฉบับนี้ขอนําบางสวนใน”แนวทางจริยธรรมการทํา
วิจยั ในคนแหงชาติไทย” มาเสนอ

๑. หลักจริยธรรมทั่วไป ๓ ประการ
หลักความเคารพในบุคคล (respect for person) คือการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย เคารพในการใหคํายินยอมโดยไดรับขอมูลที่เพียงพอ
และความเปนอิสระในการตัดสินใจ เคารพในความเปนสวนตัวและการ
รักษาความลับ
หลักการใหผลประโยชน(beneficence) คือการวิเคราะหความเสี่ยงและ
ประโยชน ตองลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด และใหประโยชนสูงสุด อาสา
สมัครผูเขารวมการวิจัยตองไมเสียผลประโยชนที่ควรไดรับ และตองไม
เสี่ยงกับอันตรายโดยไมจําเปน
หลักความยุติธรรม (justice) คือความเที่ยงธรรม เสมอภาค กระจาย
ภาระและประโยชนอยางทั่วถึง ไมแสวงหาประโยชนจากการวิจัยใน
กลุมคนเปราะบางและออนแอ (vulnerable persons)

๒. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
สถาบันที่มีนักวิจัยหรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยจะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสถาบันตนเองหรือรวมกับสถาบัน
อืน่ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองไดรับความคุมครองเพื่อใหดําเนิน
งานลุลวงไปไดอยางยุติธรรมและอิสระ โดยปราศจากการแทรกแซงจาก
ฝายใด สถาบันใดไมมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของตนเองควรทําขอ
ตกลงกับสถาบันที่มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับสวนรวมเปนกรรมการ และรับผิดชอบทางกฎหมายและดาน
อื่นๆตามความเหมาะสม สถาบันตองมั่นใจวาจํานวนกรรมการ
จริยธรรมอยางนอยหนึ่งในสามมีความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัย
หรือเคยผานการฝกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับคน
มาแลว
กระบวนการพิจารณาถากรรมการมีสวนไดเสียตองไมอยูใน
องคประชุมพืจารณาโครงรางการวิจัยนั้นๆ การพิจารณาโครงรางการ
วิจัยพหุสถาบัน (multicentered research) คณะกรรมการจริยธรรมฯ
ของแตละสถาบันมีเสรีภาพที่จะตัดสินโดยไมจํ าเปนตองใหผลการตัด
สินเหมือนกับสถาบันอื่นๆที่ทบทวนพิจารณาโครงรางการวิจัยเดียวกัน
ผลการพิจารณามี ๔ ประเภท ไดแก อนุมัติ, อนุมัติหลังจากผูวิจัยแกไข
ปรับปรุงโครงรางการวิจัยแลว, เสนอแนะใหผูวิจัยปรับปรุงแกไขแลวนํา
เขาประชุมครั้งตอไป หรือเลื่อนการพิจารณาออกไป, และไมอนุมัติให
ดําเนินการวิจัย

๓. กระบวนการใหขอมูลแกอาสาสมัครเพื่อการตัดสินใจและ
การเชิญชวนใหเขารวมโครงการวิจัย
มิใชเปนเพียงการไดใหอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย
เซ็นชื่อในแบบฟอรมยินยอมเทานั้น
แตตองเปนกระบวนการที่
ประกอบดวย ความสัมพันธอันดีระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัย มีการ
ใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนทั้งประโยชนและผลเสียเพื่อการตัดสินใจ
โดยอิสระ มีความหวงใยเอาใจใสของผูวิจัยในความเปนอยูที่ดีของ
ผูถูกวิจัยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใชภาษาที่ชาวบานเขาใจงาย
การเชิญชวนอาสาสมัครเพื่อใหเขารวมโครงการวิจัยตองไมเปนการ
ชักจูงเกินกวาเหตุ เชนใหคาตอบแทนมากเกินไปจนทําใหมีผลตอ
การตัดสินใจอยางไมถูกตอง
เนื่องจากเนื้อที่หมดแลวจึงขอใหติดตามไดจาก ”แนวทางจริยธรรม
การทําวิจัยในคนแหงชาติไทย” ซึ่งสามารถขอไดทาง E-mail เชนกัน

สารชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

ฉบับราย ๒ เดือน

จากชมรมถึงสมาชิก

ถาม - ตอบ

ในระยะ ๑ ปเศษที่ผานมาคณะกรรมการ FERCIT ไดทํางานอยาง
หนักและตอเนื่องตามเปาหมายที่ไดตั้งไวและประสบความสําเร็จเปนที่นาพอ
ใจในหลายๆเรื่อง คณะกรรมการจัดทํา National Ethical Guideline สําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมที่มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยตางๆไดรางเสร็จเรียบ
รอยแลว ขณะนี้ไดผานการขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ
จากการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติเมื่อวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่โรงแรม
เอเซีย เรากําลังสรุปและสามารถเขียน Guideline ใหเปนที่ยอมรับของคนสวน
ใหญได และนําไปเผยแพรตอไปในระดับชาติและระดับนานาชาติ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องการฝกอบรมจริยธรรมการวิจัย
ทางคลินิกหรือการทดลองเกี่ยวของกับมนุษยไดจัดการฝกอบรมไปแลว๒ครั้งที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนระหวางวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ และที่คณะ
แพทยศาสตร จุฬาฯ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งประสบความ
สําเร็จเปนที่นาพอใจ ขณะนี้มีกําหนดการจัดฝกอบรมจริยธรรมการวิจัยทาง
คลินิกหรือการทดลองในมนุษยครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ ออกมาแลว
คณะกรรมการ FERCIT หลายทานยังไดมีสวนรวมในการประชุม
สัมมนาของกรมการแพทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สํานักการแพทยกรุงเทพมหานคร และแพทยสมาคมแหง
ประเทศไทยอีกดวย เรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนกําลังเปนเรื่องที่แพทยและ
สังคมใหความสนใจอยางมาก และเปนเรื่องที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ที่มีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยตางๆตองใหความสําคัญและมีความเขาใจใน
หลักจริยธรรมการวิจัยเปนอยางดี
ความสําเร็จของชมรมเปนผลงานความรวมมืออยางดีของหลายๆ
ฝาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งชมรมไดรับเงินสนับสนุนในระยะเริ่มตนจากคณะ
แพทยศาสตรทั่วประเทศ และชมรมไดรับเงินสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย
แพทยสภา สมาคมผูผลิตเภสัชภัณฑ (PPA) และบริษัทไฟเซอรเปนคาใชจาย
ในการจัดฝกอบรมจริยธรรมการวิจัย ทําใหสามารถลดคาลงทะเบียนหรืองด
เก็บคาลงทะเบียนได ชมรมจริยธรรมฯตองขอขอบคุณทุกฝายที่กลาวมาแลว

การวิจัยทางชีวเวชศาสตรครอบคลุมถึงผลิตภัณฑเครื่อง
ถาม
สําอาง อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพดวยหรือไม
ตอบ ถาตองการทําวิจัยในคนโดยวิธีการทดลองซี่งจะมีการใหสิ่ง
แทรกแซง (intervention) เหลานั้น ก็ควรจะรวมอยูดวย ตองเสนอ
โครงรางการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาเชนกัน
ถาม หลักจริยธรรมการวิจัยยาทางคลินิก ยา ในที่นี้รวมถึงยา
จากสมุนไพรและยาแผนโบราณดวยหรือไม
ตอบ รวมอยูดวย เพราะหลักจริยธรรม ๓ ประการเปนสิ่งที่
ตองยึดปฏิบัติ แตอาจลดหยอนบางขั้นตอนทั้งนี้ควรมีการเขียนแนว
ทางจริยธรรมการวิจัยไวอีกฉบับ
ถาม จําเปนตองมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพียง ๑ ชุดในแตละ
สถาบันหรือไม เพราะถามีโครงการวิจัยยื่นใหพิจารณาจํานวนมาก
จะทําใหไดผลการพิจารณาลาชา
ตอบ สามารถตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพิ่มอีก ๑ ชุดไดแตทั้ง
นี้ตองมั่นใจวามีมาตรฐานในการพิจารณาไมแตกตางกัน การเพิ่ม
ระยะเวลาประชุมของคณะกรรมการอาจทําไดยาก
ถาม โครงการวิจัยประเภทใดที่ไมตองยื่นใหคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา
ตอบ ควรใหเปนอํานาจของแตละสถาบันที่จะกําหนดไว เชน
การศึกษาพยาธิ์ในปลารา
ถาม การวิจัยที่ผูถูกวิจัยมีอาชีพพิเศษเชนโสเภณี และผูถูกวิจัย
ไมตองการใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร หรือไมตองการให
มีชื่อปรากฎในใบยินยอมจะทําไดหรือไม
ตอบ สามารถใชรหัส (code) แทนชื่อและนามสกุลจริง หรือยิน
ยอมดวยวาจาโดยมีบุคคลที่ ๓ รับฟงอยูดวย
ถาม การวิจัยโดยใชเวชระเบียน ใครสามารถเขาถึงขอมูลผูปวย
หรือผูถูกวิจัยได
ตอบ ผูวิจัยที่เปนแพทย ถาผูวิจัยมิใชแพทยควรใหเขาถึงขอมูล
เฉพาะเทาที่จําเปนสําหรับการวิจัยโดยไมมีการเปดเผยชื่อของผูปวย
แตใชรหัสแทน
ถาม การวิจัยทางสังคมศาสตรที่มีการทํากลุมอภิปราย (focus
group discussion) หรือมีการบันทึกเทปจะรักษาความลับของผูถูก
ทดลองไดอยางไร
ตอบ ตองแจงใหผูถูกวิจัยทราบวาความลับอาจรั่วไหลจากผูถูก
วิจัยดวยกันเอง สวนเทปควรทําลายเมื่อการวิจัยจบสิ้นลง

การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย
การฝกอบรมจริยธรรมการวิจัยฯครั้งที่ ๓ กําหนดจัดที่โรงพยาบาลพระ
ปกเกลา จันทบุรี ในวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๔๕ เพื่อรับผูเขาอบรมในพื้นที่
ภาคตะวันออกเปนหลัก การฝกอบรมครั้งที่ ๔ กําหนดจัดที่คณะพยาบาล
ศาสตร ม.มหิดล และการฝกอบรมครั้งที่ ๕ จะจัดใหสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร การจัดฝกอบรมทั้ง ๓ ครั้งมีกลุมเปาหมายเฉพาะ แตยินดี
รับผูสนใจทุกทาน ผูส นใจติดตอมาที่ รศ.โสภิต ธรรมอารี ภาควิชาเภสัช
วิทยาคณะแพทยศาสตรจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยโทรศัพท (๐๒)๒๕๑๑๙๖๕
และ(๐๒)๒๕๖๔๔๘๑ หรือ E-mail address:Sopit.T@chula.ac.th.

รายนามคณะกรรมการชมรมจริยธรรมฯ
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ศ.พิเศษ นพ.มานิต ศรีประโมทย
ศ.พญ.สุมาลี นิมมานนิตย
ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
ศ.นพ.สุจนิ ต อึง้ ถาวร
รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ
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วัตถุประสงคของ FERCIT
๑. สงเสริมและพัฒนาการคุมครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและ
ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครที่เขารวมงานวิจยั ในคน
๒. สงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย
๓. แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของกรรมการที่ดูแลดานจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในคน
๔. ประสานกับนานาประเทศในเรื่องการดูแลดานจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ในคน
บรรณาธิการ ศ.นพ. อมร ลีลารัศมี, รศ. โสภิต ธรรมอารี, นส. สุนี ธนกําธร
บรรณาธิการประจําฉบับ รศ.โสภิต ธรรมอารี

