สรุปสาระสําคัญโครงการเวทีสาธารณะสําหรับประชาชน
เรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน”
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
****************************
การเผยแพรความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกฝายตางที่เกี่ยวของ จัดเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน การใหความรูแ กประชาชนทัว่ ไป ในการเตรียมตัวเปนผูอาสาเขารวมการ
วิจัย เปนกิจกรรมใหมที่ยังมีการจัดทําขึ้นอยางไมแพรหลาย อาจมีการเผยแพรความรูด านนี้อยูใน
วงแคบ
นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปอาจยังไมเคยทราบวามีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนขึ้นในสถาบัน
ตางๆ เพื่อดูแลการวิจัยประเภทนี้ เพื่อชวยพิทักษสิทธิ์และสวัสดิภาพของผูที่ยินยอมเขารวมการวิจัย แมวาหนาที่
ดังกลาวควรจะเปนหนาที่ทนี่ ักวิจัยพึงปฏิบัติตอผูที่ยินยอมเขารวมการวิจัยของตน แตก็อาจจะมีกรณีที่นักวิจยั ไมได
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เทาที่ควรจะเปน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบันจะชวยเสริมสวนที่
ขาด เพื่อใหผเู ขารวมการวิจยั ไดรับการดูแลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การใหความรูดานจริยธรรมการวิจยั ในคน ยังชวย
สรางจิตสํานึกที่ดีแกผวู ิจัยในการทําหนาที่ของตน อยางไรก็ตาม หากผูเขารวมการวิจยั ไดทราบถึงสิทธิที่พึงไดรับ
ในการเขารวมการวิจยั ดวยอีกฝายหนึ่ง ก็นาจะเสริมความมั่นใจวา ทุกฝายจะปฏิบัติไดเหมาะสมตามหลักเกณฑ
จริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือกันอยางสากล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราช
กุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมีวิทยากรจากนอก
มหาวิทยาลัย 4 ทาน คือ แพทยหญิงนิตยา ภานุภาค พึง่ พาพงศ แพทยประจําศูนยวจิ ัยโรคเอดส สภากาชาดไทย,
คุณนิมิตร เทียนอุดม ผูอํานวยการมูลนิธิเขาถึงเอดส, คุณภาวนา เหวียนรวี ผูจัดการโครงการวิจัย องคกรแพธ,
อาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัยวัคซีนเอดส และ ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ผูแ ทนของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยจัดเปนวงเสวนาเพื่อใหความรูในประเด็นตอไปนี้ คือ
- สิทธิพื้นฐานของการเปนอาสาสมัครโครงการวิจยั
- สิ่งที่อาสาสมัครควรซักถาม เชน
* ขอมูลกอนมาวิจยั ในมนุษย
* ผลกระทบตอตนเองครอบครัวชุมชน
* การดูแลอาสาสมัครระหวางเขารวมโครงการ
* กระบวนการไดรับขาวสารหลังการวิจยั สิ้นสุด
นอกจากนี้ ยังมีการถายทําวีดิทัศนในระหวางการเสวนา เพื่อเผยแพรทาง website ของมหาวิทยาลัย
http://www.mahidol.ac.th สวน IPTVดวยเพื่อใหผูสนใจที่ไมสามารถเขารวมประชุมในวัน และ เวลาดังกลาว ได
เขาถึงขอมูลจากการเสวนาดวย
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มุมมองของอาสาสมัคร ที่เขารวมการวิจยั วัคซีน คือตองการชวยเหลือสังคม เพื่อใหไดวัคซีนที่จะชวย
ปองกันโรค เมื่อตัดสินใจเขารวมการวิจัยแลว ไดรับการบอกกลาวขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยเปนอยางดีจนเขาใจ โดย
ตองผานการทดสอบความเขาใจตามเกณฑที่กําหนดจึงเขารวมการวิจัยได ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยนั้น ไม
เพียงแตไดรับวัคซีน แตยงั ไดรับความรูเกี่ยวกับโรคที่มีการทําวัคซีนเปนอยางดี และทราบวิธีการปฏิบัติตัวเพือ่
ไมใหเปนโรคดวย สิ่งที่ตอ งการเพิ่มเติมก็คือ อยากใหผูวิจยั ใหความรูแกชุมชนทีอ่ ยู เพื่อใหมที ัศนคติที่ดีตอ
ผูเขารวมการวิจัย ไมมองวาผูท ี่สมัครเขารวมการวิจยั นั้น เปนบุคคลที่เสี่ยงตอการเปนโรค ซึ่งไมนาภาค ภูมิใจแมวา
จะมีความตั้งใจที่จะใหเปนประโยชนตอสังคม และอยากใหชุมชนไดรับประโยชนอยางที่ตนเองไดรบั
มุมมองของแพทยผูวิจยั มองวาการวิจยั เปนการแกปญ
 หาใหกับชุมชน เนื่องจากคําถามวิจยั เกิดขึ้นจาก
ปญหาที่ชุมชนประสบอยู แตก็มีโครงการวิจยั สวนหนึ่งที่ไมไดเกิดจากปญหาภายในชุมชน เนื่องจากเปน
โครงการวิจัยที่มีผูใหทุนวิจยั อยูนอกชุมชน เพื่อตอบคําถามของชุมชนอื่น แตแทนที่จะดําเนินการวิจัยในชุมชนนั้น
กลับดําเนินการวิจัยที่อนื่ ตัวอยางเชน โครงการวิจยั วัคซีนที่มีแหลงทุนอยูในประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากตองใช
เทคโนโลยีการการผลิตเปนมูลคามหาศาล การดําเนินการวิจัยตองการผูเขารวมการวิจัยจํานวนมาก จึงตองทําการ
วิจัยในคนที่ประเทศอื่นซึ่งประหยัดคาใชจา ยมากกวา นักวิจยั จะตองคํานึงถึงหลักจริยธรรมการวิจยั ในคนมากกวา
ผลประโยชนสวนตน
มุมมองของผูแทนจากองคกรอิสระภาคประชาชนมองวา เหตุจูงใจใหเขารวมการวิจัย นอกเหนือจากที่
ผูเขารวมการวิจัยกลาวแลว ยังคิดวาการเขารวมการวิจยั เปนการเพิ่มทางเลือกใหกบั ประชาชนทีจ่ ะไดมีวิธีปองกัน
ตนเองมากขึ้น เสริมความมั่นใจวาจะไมตดิ โรค โดยเฉพาะโรคติดตอรายแรงที่แมจะปฏิบัติตัวอยางดี ก็ยังมีโอกาส
พลาดที่จะเกิดโรคได การใหขอมูลแกผูทจี่ ะเขารวมการวิจยั อาจไมรอบดาน เนื่องจากผูปฏิบัติไมตั้งใจ หรือมีความ
จํากัดเรื่องเวลาหากมีผูเขามาสมัครพรอมกันเปนจํานวนมาก ในทางตรงขามหากไมมีผูเขารวมการวิจัยมากเพียงพอ
ก็อาจมีกระบวนการที่จะดึงดูดใหมีผูสนใจเขารวมการวิจยั มากขึ้น ดวยการจายคาตอบแทน หรือจูงใจดวยวิธีการ
ตางๆ หรือแมแตการบีบบังคับในกลุมคนที่ไมมีอํานาจในการตอรอง การใหขอมูล นอกจากจะใหกอนเขารวมการ
วิจัยแลว ควรใหอยางตอเนือ่ งระหวางการวิจัย เพราะการวิจัยวัคซีนตองติดตามผลเปนเวลานานหลายป จึงจะสรุป
ผลได ในระหวางนัน้ อาจมีวิธีการใหมเกิดขึ้นที่ผูเขารวมการวิจัยอาจจะถอนตัวออกจากการวิจยั เพื่อเขารับการ
ปองกันโรคดวยวิธีอื่นที่ทราบแลววามีประโยชนจริง นอกจากนี้ ยังจะตองแจงผลการวิจัยใหกับทุกคนรวมทั้ง
ชุมชน ดวยวิธกี ารที่เขาใจงาย และเขาถึงประชาชนอยางแทจริง หากเกิดผลระยะยาวอันเนื่องมาจากการเขารวมการ
วิจัยภายหลังการวิจัยสิ้นสุดลงแลว นักวิจยั ควรใหความชวยเหลือตามสมควร ไมทอดทิ้ง
มีคําถามจากผูเขารวมประชุมวา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนคือใคร มีองคประกอบอยางไร
และทําหนาทีอ่ ยางไร ในขณะนี้มี่คณะกรรมการอยางนีก้ ี่แหงในประเทศไทยมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม

-3คณะกรรมการจะติดตามตรวจสอบจะติดตามตรวจสอบนักวิจัยวาไดดาํ เนินการตามที่แจงไวหรือไม หาก
มีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้น จะใหความชวยเหลือผูเขารวมการวิจยั อยางไร จึงไดใหความรูโดย สังเขปวา มี
การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นในสถาบันตางๆสวนใหญคือในโรงเรียนแพทย
และใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ ซึ่งมีการวิจยั ทางการแพทยเปนสวนใหญ ในประเทศไทยในขณะนี้ยงั ไมทราบจํานวน
แนนอนวามีกคี่ ณะกรรมการ ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) ไดทําการสํารวจเมื่อเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม 2552 แตเปนการตอบแบบสอบถามโดยความสมัครใจ จึงนาจะมีคณะ กรรมการจํานวนหนึ่งที่
ไมตอบแบบสอบถาม และเนื่องจากยังไมมีการประกันคุณภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน จึงยังไมสามารถรับรองไดวาทุกคณะกรรมการฯ จะไดมาตรฐานเดียวกันหรือไม แตทกุ คณะกรรมการนาจะ
ยึดหลักการที่เปนสากลเชนเดียวกัน เชน มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน กรรมการมีคุณวุฒิและประสบการณ
ที่หลากหลาย และที่สําคัญจะตองมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูแทนชุมชนเขารวมในคณะกรรมการดวย หนวยงานที่
สังกัดตองไดรบั การสนับสนุน เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานกําลังคน และงบประมาณ
อยางไรก็ตามในขณะนี้ ขีดความสามารถของคณะกรรมการฯยังไมเพียงพอที่จะติดตามวาผูวิจยั ไดปฏิบัติตรงตามที่
แจงไวหรือไม แมวาเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงขึ้น จะมีการไปเยี่ยมสํารวจในสถานที่ทําการวิจยั
และยกเลิกการรับรองใหทําการวิจยั ได แตในกรณีทั่วไป คณะกรรมการฯคงทําไดเพียงตรวจสอบรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย ที่ไดรับจากนักวิจยั เทานัน้ แมวาจะมีการแจงไวในเอกสารชี้แจงโครงการวิจยั กอนที่จะ
ไดรับความยินยอมเขารวมการวิจัย วาหากเกิดปญหา ผูเขารวมการวิจัยจะสามารถติดตอกับคณะกรรมการฯได แต
ก็ยังคงมีการติดตอมายังคณะกรรมการฯไมมากนัก หากผูเขารวมการวิจัยรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น และแจง
มายังคณะกรรมการฯ ก็จะชวยใหไดรับการพิทักษสิทธิ์มากขึ้น
ผูแทนจากองคกรอิสระภาคประชาชน แพทยผูวิจยั และ อาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย จึงไดใหขอมูลเสริม
วา ในขณะนี้ มีการจัดตั้ง Community advisory board (CAB) ขึ้นในชุมชนที่มีผูเขารวมการวิจัยวัคซีนจํานวนมาก
และเปนที่ตั้งของสถานที่ทําวิจัย ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากขอบังคับของโครงการวิจัยวัคซีนขนาดใหญที่มีแหลงทุน
วิจัยจากตางประเทศ CAB อาจจะชวยติดตามการดําเนินงานของผูวจิ ัยวาตรงกับทีแ่ จงไวหรือไม และชวยในการ
พิทักษสิทธิ์ของผูเขารวมการวิจัยเสริมกับการทํางานของคณะกรรมการได หากคณะกรรมการมีการติดตอกับ CAB
อยางใกลชิด โดยแจงพันธะกรณีที่ผูวิจยั ไดไวกับคณะกรรมการฯ ในการพิทักษสิทธิ์และสวัสดิภาพของผูเขารวม
การวิจยั ให CAB ชวยในการติดตาม รวมทั้งเปนที่ปรึกษาทางวิชาการใหกับ CAB ก็จะชวยเสริมความมั่นใจใหแก
สังคมได นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยมหิดลยังชวยเสริมวา แมไม
มีบทลงโทษตามกฎหมาย แตนักวิจัยที่มี่ความประพฤติไมเหมาะสมตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน จะไมเปนที่
ยอมรับของสังคมนักวิจัยและวิชาการ ซึ่งเปนบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับนักวิจยั อยูแลว เนื่องจากผลงานวิจยั ที่
เผยแพรออกไปจะไมไดรับความเชื่อถือในแวดวงวิชาการ

สรุปผลการจัดโครงการเวทีสาธารณะสําหรับประชาชน
เรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน”
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

****************************

ขอเสนอแนะในการจัดเสวนา
2.1

หัวขอในการจัดครั้งตอไป
1) การพัฒนาวัคซีนอื่นๆ ในอนาคต
2) จริยธรรมการวิจัยในคน
3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัยในมนุษย
4) กระบวนการแสดงความยินยอม, ใบแสดงความยินยอม

2.2

ขอเสนอแนะอื่นๆ

1) การเสวนาพูดถึง project vaccine AIDS เยอะมาก ควรเชิญเจาหนาที่ของโครงการที่สามารถใหขอมูลไดเขา
รวม เพราะขอมูลที่เสวนาเปนขอมูลลอยๆ
2) กลาวถึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ มากเกินไป นาจะใหคุณนิมิตร และคุณถนัด (อาสาสมัครวัคซีนเอดส) และ
อาสาสมัครหลายๆ ทาน มาคุยใหฟงมากกวา
3) จัดดีอยูแลว และขอใหจดั เสวนาอีกในโอกาสตอไป เพราะจะเปนประโยชนมากตอผูท ี่จะเปนอาสาสมัครและ
นักวิจยั
4) เชิญคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากหลายๆ สถาบัน เชิญอาสาสมัครหลากหลาย เชิญแพทยผวู ิจัยจากหลาย
สถาบัน
5) ควรเสวนาเรื่องอาสาสมัครโครงการวิจัยทางการแพทยมากกวาเนนเรื่องวัคซีน เพราะเปนการเจาะจงในกลุม
เล็กเกินไป
6) ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมากกวานี้ และหาผูรวมรับผิดชอบจากหลายๆ สถาบัน
7) อยากใหมีประชาชนจริงๆ มาเขาฟงมากกวานี้
8) วิทยากรที่เชิญโดยเฉพาะอาสาสมัคร ควรมีหลายคน จากหลายโครงการวิจยั เพือ่ มองและไดความคิดเห็น
หลายๆ มุมมอง เพราะมีเพียงอาสาสมัครวัคซีนเอดสเพียงอยางเดียว
9) การเสวนาที่เขาถึงประชาชน ควรทําผานสื่อ เชน โทรทัศน วิทยุ (ดําเนินการแลว)
10) จัดทําเอกสารประกอบการเสวนาใหมีรายละเอียดมากกวานี้ เชน ชื่อผูดําเนินการและรวมอภิปราย เอกสารให
ขอมูลที่เกี่ยวของรอบดานกวานี้ เชน ผลการวิจัยอาสาสมัครวัคซีนโรคเอดสของ จ.ระยอง จ.ชลบุรี ที่กลาวถึง
ระหวางการเสวนา และการดําเนินการดานอาสาสมัครวัคซีนดานตางๆ ในปจจุบนั
11) ขอชื่นชมวิทยากร รูปแบบนารัก นาสนใจ เปนกันเอง ไดทั้งความรู ขอเท็จจริง และการนําเสนอนาสนใจมาก
12) ควรประชาสัมพันธมากกวานี้ เชน ประชาสัมพันธไปยังสถาบันวิจยั ตางๆ กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถ
ติดตอหนวยงาน/โครงการวิจยั ตางๆ ในเครือขายได

สรุปผลจากแบบประเมินโครงการเสวนาเวทีสาธารณะสําหรับประชาชน
เรื่อง “การเตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน”
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การจัดโครงการเวทีสาธารณะสําหรับประชาชนเรื่อง “การเตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน” มี
ผูเขารวมฟงการเสวนา ทั้งสิ้น 22 คน โดยมีผูสงแบบประเมิน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 95.45
ตาราง 1 ขอมูลผูเขารวมเสวนา จําแนกตามสถานภาพ (n = 22)
สถานภาพ
อาจารย
นักศึกษา
นักวิจัย
บุคลากรอื่นๆ (เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ,สื่อมวลชน,พนักงานรัฐวิสาหกิจฯลฯ)

จํานวน

รอยละ

2
1
5
13

9.09
4.55
22.73
59.09

ตาราง 2 จํานวน (รอยละ) และคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอหัวขอการบรรยาย (n = 22)
คาเฉลีย่ (รอยละ)
หัวขอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
1. เนื้อหาสาระและความรูจากการอภิปราย
1) ความรูความเขาใจ กอน ฟงอภิปราย
2) ความรูความเขาใจ หลัง ฟงอภิปราย
2. การนําเสนอชัดเจน เขาใจงาย
3. ประโยชนที่ทานไดรับจากการเขาฟงอภิปราย
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
5. ความพึงพอใจในการเขาฟงการอภิปราย
6. ความชัดเจนในการตอบคําถาม
7. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น/
ถามคําถาม

นอย

นอยที่สุด

1

(4.55)

7

(31.82) 7 (31.82)

5 (22.73) 1 (4.55)

3
2
5
5
5
2

(13.64)
(9.09)
(22.73)
(22.73)
(22.73)
(9.09)

14
13
13
9
11
15

(63.64)
(59.09)
(59.09)
(40.91)
(50.00)
(68.18)

1
0
1
1
0
0

8 (36.36)

9

(40.91) 3 (13.64)

3
6
2
6
5
5

(13.64)
(27.27)
(9.09)
(27.27)
(22.73)
(22.73)

(4.55)
(0.00)
(4.55)
(4.55)
(0.00)
(0.00)

0 (0.00)

0
0
0
0
0
0

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)

0 (0.00)

ตาราง 3 จํานวน (รอยละ) และคาเฉลี่ยของความรูความเขาใจของผูเขารับการอบรมในภาพรวม (n = 22)
คาเฉลีย่ (รอยละ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
กอนอบรม
7 (31.82)
5 (22.73)
1 (4.55)
1 (4.55)
7 (31.82)
3 (13.64)
3 (13.64)
1 (4.55)
0 (0.00)
หลังการอบรม
14 (63.64)

