กำหนดกำรประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
R2R Clinic เรื่อง "รักษำผู้บำดเจ็บจำกกำรยืน่ ขอจริยธรรมวิจัยในคน"
เวลำ 10.30-12.00 น. ห้ อง Sapphire 202
คุณภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม
ผูน้ ำเสวนำ ดร.มำศโมฬี จิตวิริยธรรม ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิดล
นำเสนอโดย นพ.ทนง ประสำนพำนิช โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ
คุณศลิษำ ธำระสวัสดิ์ ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิ ดล
นพ.ทนง ได้พดู ถึงเหตุผลในกำรยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนไว้วำ่ จริ ยธรรมกำรวิจยั เป็ นแนวทำงกำร
ทำวิจยั เพื่อให้ได้ควำมรู ้ที่น่ำเชื่ อถือ และจำกเหตุกำรณ์กำรทำกำรศึกษำทำงกำรแพทย์ที่ไม่ได้คำนึ งถึ งสิ ทธิ
และควำมปลอดภัยของผูป้ ่ วยหรื อ อำสำสมัคร จึงได้มีกำรกำหนดข้อกำหนดขึ้นโดยอิงจำกมำตรฐำนสำกล
โดยมีขอ้ บังคับแพทยสภำว่ำในกำรจะทดลองอำสำสมัครจะต้องทรำบล่วงหน้ำและได้รับควำมยินยอมก่อน
จึงจะสำมำรถทำได้ และในกำรที่งำนวิจยั จะได้รับกำรตีพิมพ์น้ นั จะต้องผ่ำนกำรยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคน
เสี ย ก่ อ น โดยหลัก ในกำรพิ จ ำรณำในกำรยื่ น ขอจริ ย ธรรมวิจ ัย ในคน คณะกรรมกำรในกำรพิ จ ำรณำ
ประกอบด้วยเพศหญิงและเพศชำย ทุกช่วงอำยุ มีอย่ำงน้อย 1 คนที่เป็ นบุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
กับ ทำงกำรแพทย์ จะต้อ งมี ค วำมรู ้ พ้ื น ฐำนทำงกำรวิ จ ัย ที่ เป็ นมำตรฐำนสำกล และผ่ำ นกำรอบรมหลัก
จริ ยธรรมวิจยั พื้นฐำนในกำรปกป้ องอำสำสมัคร สิ่ งที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ คือ ระเบี ยบวิธีวิจยั และกำร
ปกป้ องอำสำสมัคร ในกำรปกป้ องอำสำสมัครนั้นจะต้องเคำรพในบุคคล ขอควำมยินยอมให้อำสำสมัครได้
คิดและตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่มีกำรข่มขู่/บังคับ ใบยินยอมต้องเขียนอย่ำงชัดเจน คำนึ งถึงหลักประโยชน์ที่
บุ ค คลจะได้รับ และมี ค วำมยุติธ รรม ข้อ ยกเว้นในกำรยื่ นส่ ง พิ จำรณำนั้น ในกำรยื่นขอจะต้องผ่ำ นกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและแยกประเภทงำนวิจยั และส่ งให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเพื่อออกใบรับรอง และ
คอยกำกับติดตำม โดยในกำรแยกประเภทสำมำรถแยกได้เป็ น
- exemption : ไม่มีปัญหำด้ำนจริ ยธรรมวิจยั ในคนเลย ไม่มีผลต่อผูป้ ่ วยเลย
- expedite : มีควำมเสี่ ยงน้อย ไม่น่ำจะมีปัญหำกับอำสำฯ
- full board : ปัญหำด้ำนจริ ยธรรมวิจยั ในคนค่อนข้ำงเยอะ ผูป้ ่ วยอำจมีควำมเสี่ ยงสู ง

ดร.มำศโมฬี ได้เสริ มควำมเข้ำใจว่ำในกำรยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนนั้นส่ วนหนึ่ ง ผูว้ ิจยั จะได้รับ
ควำมคุม้ ครอง หำกเกิดปั ญหำคณะกรรมกำรฯ จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเบื้องต้น
คุ ณ ศลิ ษ ำ ท ำกำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ ใ นกำรประสำนงำนกำรยื่ น ขอ IRB ซึ่ งทำง
มหำวิทยำลัยมหิ ดลจะมีคณะกรรมกำรฯ หลำยที่ดว้ ยกัน เช่น ศำลำยำ ศิริรำช รำมำฯ เป็ นต้น และข้อกำหนด
ของหน่วยงำน (ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก มหำวิทยำลัยมหิ ดล) ระบุไว้อย่ำงชัดเจนให้งำนวิจยั ทุกชิ้นต้อง
ผ่ำนกำรยืน่ ขอจริ ยธรรมวิจยั ในคน ระยะเวลำในกำรยืน่ ขอขึ้นประเภทของงำนเองว่ำเป็ นแบบใด บำงงำนอำจ
มีรำยละเอียดข้อเสนอสำหรับให้ผวู ้ ิจยั นำไปปรั บแก้ กำรรักษำควำมลับของผูป้ ่ วยคณะกรรมกำรฯ จะให้
ออกเป็ นเลขรหัส ไม่ให้มีกำรแสดงชื่อหรื อรหัส HN
ดร.มำศโมฬี : ในกำรเสนอข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ ในกำรนำไปปรั บแก้ หำกผูว้ ิจยั มี
ปั ญหำก็สำมำรถเสนอแย้งด้วยเหตุผลได้ ซึ่ งทำให้งำนที่ออกไปจะไม่มีปัญหำ
คำถำม : ในงำนที่เป็ นกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ หรื องำนที่เป็ นกำรรำยงำนตัวเลขต่ำง ๆ เช่น กำร
แสดงอัตรำกำรขำดนัดผ่ำตัด จะต้องมีกำรยืน่ ขอหรื อไม่
ตอบ : ควรยื่นส่ งให้พิจำรณำทุ กชิ้ นงำน และในกำรส่ งตี พิมพ์บำงวำรสำรมี ขอ้ กำหนดว่ำผลงำน
จะต้องผ่ำนกำรยืน่ ขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนที่จะต้องแนบหลักฐำนไปพร้อมกำรส่ งตีพิมพ์
หน่วยงำนที่ไม่มีคณะกรรมกำรฯ ในกำรพิจำรณำ หำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอ้ งกำรจะเก็บข้อมูลอยู่นอก
พื้นที่สำมำรถยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนต่อคณะกรรมกำรฯ ที่พ้ืนที่ที่ผวู ้ ิจยั ต้องกำรจะไปเก็บข้อมูลได้ โดย
ให้ผอู ้ ำนวยกำรออกหนังสื อไปยืน่ ขอในพื้นที่น้ นั หรื อหำกกลุ่มตัวอย่ำงอยูใ่ นรพ.ต้นสังกัดอำจยื่นขอต่อคณะ
กรรมกำรฯ ของรพ./มหำวิท ยำลัย ได้ ทำงกรมกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ื นบ้ำ นและแพทย์
ทำงเลื อกเองก็มีคณะกรรมกำรฯ ในกำรพิจำรณำซึ่ งสำมำรถยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนมำที่นี่ได้ หำกต้น
สังกัดมีคณะกรรมกำรฯ ก็สำมำรถยื่นได้ท้ งั 2 ที่ โดยมำกถ้ำผ่ำนกำรยื่นขอจริ ยธรรมวิจยั ในคนจำกต้นสังกัด
มำแล้วกำรมำยืน่ ขอในพื้นที่คณะกรรมกำรฯ ที่จะพิจำรณำก็จะเป็ นชุดเล็กไม่เข้มงวดมำกนัก
งำนวิจยั ที่มีกำรเก็บข้อมูลในหลำยพื้นที่ เมื่ อมี กำรยื่นขอกับคณะกรรมกำรฯ ในพื้นที่แล้วพบข้อ
สงสัย/ปั ญหำในงำนชิ้นนั้น คณะกรรมกำรจะต้องแจ้งข้อเสนอแนะ/ปั ญหำกลับไปให้นกั วิจยั ทรำบเพื่อชี้ แจง
ข้อสงสัยนั้นกลับมำ และกระบวนกำรปรั บแก้ให้เป็ นไปตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรฯ โดยทำงคณะ
กรรมกำรฯ เองก็ จ ะต้อ งมี แ นวทำงในกำรปรั บ แก้เ สนอให้ แ ก่ ผูว้ ิ จ ัย ไว้ด้ว ยเช่ น กัน ในกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรฯ นั้นจะต้องไม่เป็ นกำรสกัดกั้นกำรทำงำนของผูว้ ิจย หำกมีประเด็นอะไรที่ไม่ใหญ่เกิ นไป
สำมำรถผ่อนผันได้กค็ วรผ่อนผัน เช่น กำรคำนวณกลุ่มตัวอย่ำงในบำงกรณี

กำรเก็บรักษำควำมลับของอำสำนั้น กำรเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั ควรเก็บใบยินยอมและแบบสอบถำมแยก
จำกกัน และไม่ควรมีกำรระบุชื่อลงในแบบสอบถำม ซึ่ งผูว้ ิจยั อำจรู ้ขอ้ มูลท่เป็ นรำยบุคคลแต่ในกำรรำยงำน
ผลจะเป็ นกำรรำยงำนในภำพรวมไม่ระบุนำม
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนอำสำสมัครสำมำรถให้ได้ตำมควำมเหมำะสมไม่มำกหรื อน้อยเกินไป อำจให้ใน
รู ปแบบกำรจ่ำยตำมจริ ง เป็ นของที่ระลึก หรื อให้เป็ นสิ นน้ ำใจ

