
คลินิกรักษาผูบ้าดเจบ็จาก 
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 



• ท าไมต้องสง่พจิารณาจริยธรรมการวิจยั? 

• หลกัในการพจิารณาจริยธรรมการวิจยัเป็นอย่างไร? 

• มีข้อยกเว้นในการสง่งานวิจยัสง่เข้าพจิารณาหรือไม่? 

 

• การจ่ายคา่ตอบแทนและคา่ชดเชยท่ีให้อาสาสมคัร 



ท าไมต้องส่งพิจารณาจริยธรรมการวิจัย? 



จริยธรรม 

• จริย = ความประพฤต ิ

• ธรรม = คณุความดี ค าสอน หลกัปฏิบตั ิ
• จริยธรรม คือหลกัการท่ีมนษุย์ในสงัคมยึดถือปฏิบตั ิเพื่อการอยู่ร่วมกนั
อย่างเป็นสขุ 

• จริยธรรมในการท างาน คือ กรอบการท างาน เพื่อการท างานร่วมกนั
อย่างเป็นสขุ 

• จริยธรรมการวิจยั คือ แนวทางการศกึษาวิจยั เพื่อผู้วิจยัได้ความรู้ท่ี
เช่ือถือได้ และ อาสาสมคัรได้รับการคุ้มครอง 



The Nuremberg Military Tribunals in 1946 

 แพทยช์าวเยอรมนั 23 คน 

 ท าการทดลองทีผ่ดิมนุษยธรรม
ภายในคา่ยกกักนัเชลยศกึโดย
ปราศจากความปราน ีไรศ้ลีธรรม 

 16 คนมคีวามผดิจรงิตามขอ้
กลา่วหา 

 7 คนถกูตดัสนิประหารชวีติ 

5 



กฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดขององคก์รก ากบัดูแล 
การวจิยัในคนของประเทศไทย  

• ค าประกาศสทิธิของผู้ ป่วย พ.ศ. 2541  

• พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิพศ. 2550 มาตรา 9 

• ข้อบงัคบัแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2549 หมวด 9  

• พระราชบญัญตัสิขุภาพจิต พ.ศ. 2551  

• ข้อบงัคบัแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
เร่ือง การปลกูถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552  



ข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙ 

        หมวด ๙ การศึกษาวจัิยและการทดลองในมนุษย์ 
• ข้อ ๔๗ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมผู้ท าการศึกษาวจัิยและทดลอง

ในมนุษย์ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ถูกทดลอง และต้องพร้อมที่
จะป้องกันผู้ถูกทดลองจากอันตรายท่ีเกดิขึน้จากการทดลองนัน้ 

• ข้อ ๔๘ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัตต่ิอผู้ถูกทดลอง
เช่นเดียวกับการปฏิบัตต่ิอผู้ป่วยในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม
ตาม หมวด ๔ โดยอนุโลม 

• ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรมต้องรับผิดชอบต่ออันตรายหรือ
ผลเสียหาย เน่ืองจากการทดลองท่ีบังเกดิต่อผู้ถูกทดลอง อันมิใช่
ความผิดของผู้ถูกทดลองเอง 



ข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๔๙ 

• ข้อ ๕๐ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถท าการ
วิจัยได้เฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยหรือทดลองดังกล่าว 
ได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการด้าน
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านัน้ 

• ข้อ ๕๑ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ท าการหรือร่วม
ท าการศึกษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์จะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัย และการทดลอง
ในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย 



พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๐ 

• มาตรา ๙ ในกรณีที่ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ประสงค์จะใช้ผู้ รับบริการเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองใน
งานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะด าเนินการได้ ความยินยอม
ดังกล่าวผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได้ 

http://www.hsro.or.th/?show=book&issue=38


หลักในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเป็นอย่างไร? 



คณะกรรมการ 

• ความรู้พืน้ฐานทางการวิจยั และหลกัการวิจยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

• หลกัจริยธรรมการวิจยัพืน้ฐานในการปกป้องอาสาสมคัร 

 



หลกัในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 

ทบทวนพจิารณาโครงการวิจยัก่อนเร่ิมต้นท าการวิจยั 

• สง่เสริมการวิจยัท่ีมีมาตรฐาน (scientific aspect) 

• ปกป้องอาสาสมคัรในโครงการวิจยั (ethical aspect) 



หลกัในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 

Scientific aspect Ethical aspect 

Research methodology 
…………. 
.……….. 
.……….. 
↓ 

Publication 

Belmont Report 
หนึ่ง หลักความเคารพในบุคคล  
(Respect for person) 

สอง หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย  
(Beneficence) 

สาม หลักความยุติธรรม  
(Justice) 



มีข้อยกเว้นในการส่งงานวิจัยส่งเข้าพิจารณาหรือไม่? 



ขั้นตอนการพิจารณา 

ยื่นขอพิจารณา 

ตรวจสอบความถกูต้อง 

จ าแนกประเภท 

Exemption Expedite Full board 

กรรมการพิจารณา 

ออกใบรับรอง 

ก ากบัติดตาม 



ตวัอยา่งโครงการ 

• วิเคราะห์สถานการณ์ เรียกเก็บคา่บริการทางการแพทย์ ในผู้ ป่วยนอกท่ี
สง่ตอ่ไปรักษาหน่วยบริการนอกเขต ของ สปสช. เขต ๖ ระยอง ปี 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

• เปรียบเทียบระบบบริหารจดัการของงานฝ่ายพสัดแุละบ ารุงรักษา 
ระหว่างโรงพยาบาลจงัหวดักบัโรงพยาบาลชมุชน 



การตรวจคดักรองภาวะตวัเหลืองในทารกแรกเกิด 



ปัจจัยท านายความเครียดในการเป็นมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกวัยทารก 

เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี ต้องขอ
ความยินยอมจากผู้ปกครอง 

มารดาวยัรุ่น ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ปกครองหรือไม ่



การจ่ายค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่ให้อาสาสมัคร 



1820 
William Beaumont 

อาหาร ท่ีพกั เสือ้ผ้า และ $150 แลกกบัการศกึษาน า้ย่อยจากกระเพาะ
ของ Alexis St. Martin เป็นเวลา 1 ปี 



1900 
Walter Reed 

• Paid $100 in gold for 
participation.  

• $100 bonus for successful 
infection with yellow fever.  

• Payable to family in the event 
of death.  



ตวัอยา่งโฆษณาในอินเตอร์เน็ต 

• ผู้หญิงสขุภาพดี อาย ุ40-55 ปี ทกุสภาพผิว (ผิวแห้ง,ธรรมดา,ผสม,มนั) 
มีตีนกาบนใบหน้าทัง้ 2 ข้างมองเห็นชดัเจน มาบริษัท 4 ครัง้ รับเงิน 
1,200/1,500 บาท งานเร่ิม 30-31 ก.ค.57 

• ผู้หญิงสขุภาพดี อาย ุ20-40 ปี มีผิวธรรมดา และผิวมนั และมีแนวโน้มท่ี
จะมีจดุดา่งด าและสวิ มาตอบแบบสอบถามท่ี บริษัท 3 ครัง้รับเงิน 900 
บาท งานเร่ิม 5 สค. 57 

• ผู้หญิงสขุภาพดี อาย ุ18-65 ปี ทกุสภาพผิว (ผิวแห้ง,ธรรมดา,ผสม,มนั) 
ไม่มีอาการแพ้เคร่ืองส าอาง มาแปะหลงัท่ีบริษัท 3 ครัง้ รับเงิน 700 บาท 
งานเร่ิม 22 ก.ค.57 



การจ่ายค่าตอบแทน (Payment) 

1. Reimbursement– เงินจ่ายคืนตามจริงให้กบัคา่ใช้จ่ายท่ี
อาสาสมคัรจ่ายไปลว่งหน้าแล้ว เช่น คา่จอดรถ คา่โดยสาร คา่ชดเชยเวลา
ท างาน คา่เสียเวลา และความไม่สะดวก  

2. Appreciate payment– ของท่ีระลกึ เช่นบตัรก านลั ตัว๋ดู
ภาพยนตร์ มลูคา่ไม่เกิน 200 บาท เป็นต้น 

3. Incentive payment– สนิน า้ใจ 

ไม่มากเกินจนเป็นการจงูใจท่ีไม่เหมาะสม(undue inducement)  
ซึง่ท าให้บุคคลตดัสินใจเข้าร่วมวิจยัโดยไม่ค านงึถงึความเสีย่งต่ออนัตราย 

ท่ีจะเกิดขึน้ต่อตนเองอย่างรอบคอบ 
CIOMS’s Guideline 7 



การจ่ายค่าชดเชย (compensation) 

• การจ่ายคา่รักษาพยาบาล คา่เสียเวลาท างาน และการสญูเสียอ่ืนๆ 
หากอาสาสมคัรเกิดเจ็บป่วย ทพุลภาพหรือเสียชีวิตอนัเป็นผลจากการ
เข้าร่วมโครงการวิจยั ท่ีต้องชดเชยตามกฎหมาย 



ตวัอยา่งโครงการ 

• การศึกษาเก่ียวกบัเด็กมีไข้และการเช็ดตวัลดไข้ จะมอบชดุฝ้าขนหน ูถงั
พลาสติก กาต้มน า้ และปรอทวดัไข้ ให้หนึ่งชดุ และนดักลบัมาตรวจซ า้ใน 1 
เดือน จะให้เงินตอบแทนเป็นค่าเดินทางเป็นเงิน 300 บาท 

• การศึกษาเก่ียวกบัการนวดแผนโบราณกบั office syndrome ติดตาม
อาการ 2 ครัง้ จ่ายค่าตอบแทนครัง้ละ 600 บาท (ค่าเดินทาง 300 บาท และ
ค่าชดเชยเวลาท างาน 300 บาท) 

• การศึกษาเก่ียวกบัการฝากครรภ์มารดาวยัรุ่นในโรงพยาบาลจะมอบเงิน
จ านวน 500 บาทส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นสินน า้ใจ 

• การศึกษาเก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์มือถือในวยัรุ่นท่ีศนูย์การค้า จะมอบคปูอง
ดภูาพยนตร์หนึ่งเร่ืองส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 



ตวัอยา่งโครงการ 

• ศกึษาย้อนหลงัเก่ียวกบัเดก็ท่ีได้รับสารพษิท่ีเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล โดยทบทวนเวชระเบียนย้อนหลงัห้าปี จ่ายคา่ตอบแทนให้
เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนในการค้นหาแฟ้มเป็นเงินแฟ้มละ 50 บาท 

• การศกึษาเก่ียวกบัการฝังเขม็ นดัผู้ ป่วยตดิตามอาการ 3 ครัง้ จ่ายคา่
เดนิทางครัง้ละ 300 บาท และเพิม่ให้อีก 1000 บาทเป็นพเิศษส าหรับผู้
ท่ีมาครบ 3 ครัง้ 

• การศกึษาเก่ียวกบัยารักษามาลาเรีย ตดิตามอาสาสมคัรโดยการเจาะ
เลือดตรวจหามาลาเรีย 4 ครัง้ จ่ายคา่เดนิทาง เป็นเงินครัง้ละ 500 บาท 
โดยจะจ่ายให้ในงวดสุดท้ายครัง้เดียวเป็นเงิน 2000 บาท 



Recommendation 

1– จ่ายคา่ตอบแทนให้อาสาสมคัร ครัง้ละไม่ต ่ากว่า 300 บาท สงูสดุ ไม่
เกิน 500 บาท การจ่ายต้องจ่ายทกุครัง้ท่ีมา ห้ามมีเง่ือนไขว่าจะจ่าย
ทัง้หมดเม่ือจบโครงการและทัง้อาสาสมคัรใน trial arm และ 
control arm ได้เท่ากนั 

2– จ่ายคา่ตอบแทนให้อาสาสมคัรในโครงการวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรม
ศาสตร์ ควรให้ในรูปของท่ีระลกึมลูคา่ไม่เกินชิน้ละ 100 บาท 


