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 บทบาทของวัคซีนเนนในแงการปองกันโรค

มากกวาการรักษา และเนนนโยบายของวัคซีนในแงผล

ประโยชนตอกลุมประชากรมากกวาสวนบุคคล จริยธรรม

ของการปองกันจะตางกันมากกับจริยธรรมในการรักษา 

สิ�งที่สําคัญมากสําหรับขอแตกตางน�้คือความหมายที่ตาง

กันและการแปลผลของคําวาความเสี่ยง ในแงการรักษา

คําวา ความเสี่ยง (Risk) จะแบงเปน 2 กลุมใหญคือ 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบัการรกัษาโดยเฉพาะ เชน การใหยา 

และความเสีย่งทีจ่ะไมทาํอะไรเลย ความเสีย่งเหลาน�ต้องชั�ง

น้าํหนกัระหวางผลประโยชนทีอ่าจเกดิขึน้ และการวเิคราะห

จะทําซ้ํา เมื่อมีการรักษาหลายๆ ครั้งเกิดขึ้น และแน�นอน

วาการประเมินความเสี่ยงจะคอนขางขึ้นกับความเห็นสวน

บุคคล อยางไรก็ตาม การตัดสินใจที่จะรักษาขึ้นกับการ

ประเมนิจากทกุแงมมุในแงของความเสีย่ง (รูและไมรู) และ

ผลประโยชน โดยเปรียบเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการ

ที่ไมทําอะไรเลย สวนการปองกันโรคโดยการใหวัคซีนนั้น 

การประเมินความเสี่ยงจะคอนขางยุงยากมาก

 โดยทั�วไป ถึงแมความเสี่ยงขึ้นกับลักษณะภูมิ-

ประเทศ เชื้อชาติ อาชีพที่หลากหลาย เปนที่ยอมรับกันวา

อุบัติการณของโรคติดเชื้อตางๆ ที่ลดต่ําลง เกิดจากอัตรา

การฉ�ดวัคซีนที่สูงขึ้น การปองกันมีความหมายทั้งตอตัว

บุคคลและตอระดับสังคมขณะที่การรักษาไมคอยไดคํานึง

ในลักษณะน�้

กฤษณา เพ็งสา

 International Conference on Harmonization 

of Technical Requirements for the Registration of 

Pharmaceutical for Human Use: ICH ไดใหคําจํากัด

ความไวดังน�้

 การวจิยัทางคลนิกิ หมายถงึ การศกึษาวจิยัในมนษุย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนควาหรือยืนยันผลทางคลินิก 

ผลทางเภสัชวิทยา และ/หรือผลทางเภสัชพลศาสตรอื่นๆ 

ของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และ/หรือเพื่อคนหาอาการ

ไมพงึประสงคใดๆ ทีเ่กดิจากผลติภณัฑที่ใชในการวจิยัและ/

หรอืเพือ่ศกึษาการดดูซมึ การกระจายตวั การเปลีย่นแปลง

ในรางกาย และการขับถายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยออก

จากรางกาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความปลอดภัย 

และ/หรือประสิทธิผล คําวา การทดลองทางคลินิก 

(clinical trial) หรอืการศกึษาวจิยัทางคลนิกิ (clinical study) 

มีความหมายเหมือนกัน

 

 หมายถงึ การศกึษาทางคลนิกิที่ไดมาตรฐาน โดย

เริ�มตั้งแตการวางรูปแบบ การดําเนินการ การปฏิบัติ การ

กํากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห และ

การรายงานการวิจัยทางคลินิก ซึ�งใหการรับประกันวาทั้ง

ขอมูลและผลที่รายงานนั้นน�าเชื่อถือและถูกตอง และรับ

ประกันวาสิทธิ บูรณภาพ รวมทั้งความลับของอาสาสมัคร

ในการวิจัยไดรับการคุมครอง 

จร�ยธรรมที่เกี่ยวกับวัคซ�น 68

การพจิารณาดานจรยิธรรมสาํหรบัการใหวคัซนี1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก2

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
(Good Clinical Practice :GCP)2
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 มีมากกวา 200 guidelines เชน

 - Nuremberg Code

 - UN Declaration on Human Rights

 - Declaration of Helsinki (1964)

 - CIOMS’s Guidelines (1991,1993, 2008)

 - WHO GCP Guidelines (1995)

 - ICH GCP Guidelines (1995)

 - UNAIDS: Ethical consideration in HIV 

preventive vaccine research (May 2000)

 - WHO Guidelines for Ethical Review 

Committees on Biomedical Research (2000)

 - WHO Surveying and Evaluating Ethical 

Practice (2002) 

Nuremberg Code

 เปน guideline ฉบับแรกที่มีความสําคัญมีสาเหตุ

จาก war crime ในกองทพันาซ ีและเกดิศาลอยัการสงคราม

ขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดจริยธรรม จึงเกิด 

Nuremberg Code ซึ�งเขียนโดยนักกฎหมาย และมุงให

เปนกฎหมายระหวางประเทศ ดังนั้นจึงเปน code ที่เขียน

ขึ้นเพื่อปองกันการละเมิดจริยธรรมมากกวาการสงเสริม

การวิจัย จึงทําใหเกิดอุปสรรคกับการวิจัยอยูมาก อยางไร

ก็ตามใน Nuremberg Code เนนเรื่อง informed consent 

คอื ตองเปนความยนิยอมโดยสมคัรใจและเขาใจอยางรูแจง

ของอาสาสมัครวิจัย และประโยชนที่จะเกิดแกอาสาสมัคร 

ซึ�งเปนหัวใจของ Nuremberg Code

UN Declaration on Human Rights

 ขณะเดียวกันองคการสหประชาชาติ ไดมีการ

ประกาศสิทธิมนุษยชน หามวิจัยอยางโหดรายทารุณ ใน

ขอ 7 คือ “มนุษยจะถูกกระทําหรือลงโทษโดยการทรมาน 

หรือการกระทําที่โหดรายไรมนุษยธรรมมิได โดยเฉพาะ

อยางยิ�งจะนํามนุษยไปทําการทดลองทางการแพทยหรือ

ทางวิทยาศาสตร โดยปราศจากการยินยอมโดยอิสระมิได”

Declaration of Helsinki

 เน��องจาก Nuremberg Code กําหนดใหทําการ

วิจัยในคนได ถาไดรับการลงลายมือชื่อยินยอมจาก

อาสาสมคัรผูเขารวมวจิยั ซึ�งทาํใหเกดิปญหาการวจิยัในเดก็ 

ในคนหมดสติ หรือคนที่ปวยทางจิต เน��องจากไมสามารถ

ลงนามได หรือการลงนามนั้นไมมีผลทางกฎหมาย จึง

ทําใหไมสามารถวิจัยไดใน 3 กลุมน�้ จึงเกิด Declaration 

of Helsinki ขึ้น เมื่อป 2507 ซึ�งเปนมติของแพทยสมาคม

โลก (World Medical Association: WMA) เขียนขึ้นโดย

แพทย เปนลักษณะของการสงเสริมการวิจัย นอกเหน�อ

จากการปกปองคุมครองอาสาสมัครใหถูกหลักจริยธรรม 

ซึ�งครอบคลมุทัง้การวจิยัทีเ่กีย่วกบัการบาํบดัรกัษา และไม

เกี่ยวกับการบําบัดรักษา

CIOMS’s Guidelines

 CIOMS (Council for International Organizations 

of Medical Sciences) เปนองคกรระหวางประเทศ กอตั้ง

ขึ้นโดยองคการอนามัยโลกและ UNESCO เพื่อตองการ

สรางหลักเกณฑสากล เน��องจาก Helsinki declaration 

มองอาสาสมัครการวิจัยที่ตัวบุคคล แตความจริงแลวยังมี

บริบทแวดลอม คือ ครอบครัว ชุมชน สถาบันและประเทศ

ของอาสาสมัคร CIOMS’s Guidelines จึงเขียนขึ้นมาเพื่อ

ขยายขอบเขตของหลักการไมใชดูแคบุคคลเทานั้น ตอง

ดูสังคมรอบๆ ดวย โดยเฉพาะการวิจัยที่ใชทุนสนับสนุน 

จากประเทศที่ร่ํารวยไปวิจัยในประเทศที่ยากจน ไมใหเกิด

การเอารัดเอาเปรียบ และในชวงของการพัฒนาปรับปรุง

แนวทางอยูนั้น ไดเกิดโรคเอดสระบาด มีการวิจัยวัคซีน

เอดส จึงเกรงวาประเทศที่ร่ํารวยจะใชประชากรในประเทศ

ยากจนเปนหนูทดลอง เพื่อปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 

จึงไดใหแนวทางตางๆ ไว โดยมีหลักเกณฑ 3 ประการ 

เหมือน Belmont Report กลาวคือ เนนการคุมครองกลุม

ผูออนดอย ไดแก เด็ก หญิงตั้งครรภ นักโทษ ผูมีความคิด

ปกติทางจิตและพฤติกรรม เปนตน โดยวางแนวทางการ

วจิยัในประเทศกาํลงัพฒันาที่ไดทนุจากประเทศพฒันาแลว 

ปจจุบันเปนฉบับแกไขเพิ�มเติมครั้งที่ 1 ป 2545

หลกัเกณฑจรยิธรรมสากลสาํหรบัการวจิยัในคน3



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  843บทที่ 68 จร�ยธรรมที่เกี่ยวกับวัคซ�นวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

GCP Guidelines [Good Clinical (Research) Practice]

 หลกัการของ GCP Guidelines คอื มกีารคุมครอง

อาสาสมัครอยางเหมาะสม (rights, safety, well-being) 

และเพื่อใหขอมูลนั้นเชื่อถือได (credible) โดยไมมีอคติ

 

 1. ควรดําเนินการวิจัยทางคลินิกใหสอดคลองกับ

หลกัจรยิธรรมแหงคาํประกาศเฮลซงิกแิละเปนไปตาม GCP 

และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

 2. กอนเริ�มการวิจัยควรพิจารณาชั�งน้ําหนัก

ระหวางความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้น 

กับประโยชนที่คาดวาทั้งอาสาสมัครในการวิจัยและสังคม

จะไดรับควรเริ�มการวิจัยและดําเนินการวิจัยตอไป เฉพาะ

กรณ�ที่ประโยชนที่จะไดรับคุมคากับความเสี่ยง

 3. สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของ

อาสาสมัครเปนสิ�งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีควรคํานึงถึงและควรมีความ

สําคญัเหน�อประโยชนทางวชิาการและประโยชนของสังคม

 4. ควรมีขอมูลทั้งที่ศึกษาในมนุษยและที่ไมได

ศกึษาในมนษุยของผลติภณัฑที่ใชในการวจิยัมากพอเพยีง

ที่สนับสนุนการทดลองทางคลินิกที่เสนอ

 5. การวจิยัทางคลนิกิควรถกูตองตามหลกัวชิาการ

และเขยีนอธบิายไวอยางละเอยีดชดัเจนในโครงรางการวจิยั

 6. ควรดําเนินการวิจัยทางคลินิกโดยปฎิบัติอยาง

เครงครัดตามขอกําหนดในโครงรางการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ

และ/หรอืความเหน็ชอบแลวจากคณะกรรมการทบทวนการ

วิจัยประจําสถาบันหรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

อิสระ

 7. แพทย หรือทันตแพทย (แลวแตกรณ�) ผูมี

คุณสมบัติเหมาะสม ควรมีหนาที่รับผิดชอบดูแลรักษาและ

ตัดสินใจทางการแพทยที่กระทําแกอาสาสมัครเสมอ

 8. ผูเกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัยแตละคน

ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผานการศึกษาการฝกอบรม

และมปีระสบการณเพยีงพอทีจ่ะทาํหนาทีข่องตนเองอยางดี

 9. ควรไดรบัความยนิยอมอยางเสรจีากอาสาสมคัร

ทุกคน กอนเขารวมการวิจัยทางคลินิก

 10. ควรบันทึก ดูแลและเก็บรักษาขอมูลจากการ

วิจัยทางคลินิกทั้งปวง โดยวิธีซึ�งชวยใหการรายงาน การ

แปลผล และการทวนสอบทําไดอยางถูกตอง

 11. ควรคุมครองขอมูลความลับของอาสาสมัคร 

โดยใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและกฎเกณฑการรักษา

ความลับตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ

 12. ควรผลิตดูแลและเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ใชใน

การวจิยัตามหลกัเกณฑการปฎบิตักิารผลติทีด่ ี(GMP) ควร

ใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยตามที่กําหนดในโครงรางการ

วิจัยที่ไดรับอนุมัติแลว

 13. ควรปฎิบัติตามระบบซึ�งมีวิธีดําเนินการที่

สามารถประกันคุณภาพการวิจัยในทุกๆ ดาน 

 “วชิาชพีเวชกรรม” หมายความวาวชิาชพีทีก่ระทาํ

ตอมนษุยเกีย่วกบัการตรวจโรค การวนิจิฉยัโรค การบาํบดั

โรค การปองกันโรค การผดุงครรภ การปรับสายตาดวย

เลนสสมัผสั การแทงเขม็หรอืการฝงเขม็เพือ่บาํบดัโรคหรอื

เพือ่ระงบัความรูสกึ และ หมายความรวมถงึการกระทาํทาง

ศลัยกรรม การใชรงัส ีการฉ�ดยา หรอืสสาร และสอดใสวตัถุ

ใดๆ เขาไปในรางกาย ทัง้น�เ้พือ่การคมุกาํเนดิ การเสรมิสวย

หรือการบํารุงรางกายดวย

 “โรค” หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ 

ความผิดปกติของรางกาย หรือจิตใจ และหมายความรวม

ถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกลาวดวย

หมวด 6 “การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” (ขอ 1) 

 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยหมายความ

วา การศึกษาวิจัยและการทดลองเภสัชภัณฑ เครื่องมือ

แพทย การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา 

การสงเสรมิสขุภาพ และ การปองกนัโรคทีก่ระทาํตอมนษุย 

หลกัการของ ICH GCP Guideline ม ี13 ขอดงัน�้2

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 : 
มาตรา 44

ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรม
แหงวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25444
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รวมทั้งการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนและสิ�งสงตรวจตางๆ 

จากรางกายของมนุษยดวย และไดมีการปรับปรุงแกไขที่

สําคัญคือ3

 1. โครงการวิจัยตองผานการเห็นชอบของคณะ

กรรมการวิจัยในคน

 2. ตองปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสากลในการวิจัย

ในคนและจรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ

 3. ตองดูแลอาสาสมัครเหมือนดูแลผูปวย

 

 หลกัการของจรยิธรรมมหีลกัการสาํคญั 3 ประการ 

ทั้งในดานเวชปฏิบัติและการวิจัย ประกอบดวย

 1. เคารพในตวับคุคล ซึ�งเปนทีม่าของการใหความ

ยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Respect for persons)

 2. ใหประโยชนสูงสุด และ do no harm (Benefi-

cence & Non-maleficence)

 3. ความยุติธรรม (Justice)

เคารพในตัวบุคคล

 ประเดน็สาํคญัคอืมนษุยทกุคนถามสีตสิมัปชญัญะ

สมบูรณและไดรับขอมูลที่เพียงพอจะมีความสามารถใน

ตนเองที่จะตัดสินใจไดซึ�งหมายความวาจะตองใหขอมูลที่

ตรงไปตรงมาใหทราบผลดี ผลเสีย ทําใหตองมี informed 

consent และตองเปนภาษาที่งายใหขอมูลที่ชัดเจนเขาใจ

ได และคุมครองคนที่มีความสามารถในการตัดสินใจต่ํา 

หรือตัดสินใจไมไดดวยตนเอง เชน เด็ก ผูที่อยูในภาวะ

โคมา ผูตองขัง ทหาร เปนตน อันเปนหนาที่โดยตรงของ

คณะกรรมการจริยธรรมที่จะชวยดูแลปกปองอาสาสมัคร

ใหประโยชนสูงสุด และ do no harm 

 เปนการตดัสนิใจในงานวจิยัคอื พจิารณาความคุม

คาและประโยชนที่ไดตอสังคมหรือตอตัวบุคคลตองตัดสิน

ใจและพิจารณาผลไดผลเสียบนขอมูลที่มีอยู

ความยุติธรรม 

โดยยึดหลักการกระจายความยุติธรรม เชน เรื่องของ

วคัซนี เมือ่จบการทดสอบถาวคัซนีนัน้ทดสอบไดผลด ีกลุม 

placebo ก็ควรตองไดวัคซีนนั้นเชนกัน

 

 ผูดูแลทางดานจริยธรรมการวิจัย เปนคณะกรรมการ

ที่เรียกวา Institutional Review Board (IRB) และ Inde-

pendent Ethics Committee (IEC) ทั้ง IRB และ IEC

มีหลักการและวิธีการทํางานเชนเดียวกัน โดยในสหรัฐอเมริกา

กําหนดใชเรียกเปน Institutional Review Board ในยุโรป

เรยีก Independent Ethics Committee สาํหรบัประเทศไทย

ใช IEC/IRB

 ระบบของอเมริกันกับยุโรปตางกันอยูเล็กนอย

กลาวคือ อเมริกันใชเรื่องของกฎหมายเปนหลักสวนทาง

ยุโรปใชคําสั�ง (directive) เปนสวนใหญ สวนประเทศไทย

ยงัไมแน�ชดั เพราะขณะน�ม้กีฎหมายหนึ�งฉบบัทีเ่ปนปญหา 

ทาํใหไทยตองกลบัไปใช Nuremberg code อกีครัง้คอื การ

ยินยอมเขารวมการวิจัยตองเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 

ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มีขอดีตางๆ หลายขอ

แตก็ทําใหถอยหลังไป จําเปนตองมีขอยกเวน ขณะน�้ใน

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาตไิมไดกาํหนดชองทางใหทาํ

วิจัยในเด็ก ผลที่สุดจึงตองมีการฟองรองตอศาล ทางออก

ของการแกพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติคือ ออก

พระราชบญัญตัวิจิยัในคนเพือ่แกปญหาของพระราชบญัญตัิ

สุขภาพแหงชาติ เชน ผูปวยจิตเวชที่ใหความยินยอมดวย

ตนเองไมไดจะทําใหหมดโอกาสในการไดรับยา

 การพิจารณาโครงการตางๆ ควรพิจารณาท้ัง 

science และ กฏ โดยพจิารณาที ่science กอน ตองรูวาจะ

ใชหลกัการทางวทิยาศาสตรชวยผูปวยไดอยางไร จะเหน็วา

หลักเกณฑจริยธรรมสากลสําหรับการวิจัยในคน

Institutional Review Board (IRB) และ 
Independent Ethics Committee (IEC)

Relationship between Ethical and 
Scientific Review
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กฏขอแรกของ CIOMS คือ Bad science is unethical 

โดยปกติ จึงตอง review science กอนที่จะ review ethics

 

 เปนสิ�งที่ตองมีใน informed consent

 • สาํคญัทีส่ดุคอื ตองระบใุหชดัเจนวาเปนงานวจิยั 

มิใชการดูแลรักษา

 • แจงวัตถุประสงค

 • แจงกระบวนการทีจ่ะเกดิขึน้ เวลาทีจ่ะทาํการวจิยั

 • ความเสี่ยง และความไมสุขสบายที่จะเกิดขึ้น 

เชน การตรวจภายในของสตรไีมใชความเสีย่งแตเปนความ

ไมสบายใจ ซึ�งตองแจงวาเปน risk หรือ discomfort

 • บอกประโยชนที่จะไดรับของผูอาสาสมัคร

หรือประโยชนตอสังคม งานวิจัยทางสังคมศาสตรเปน

ประโยชนตอสังคมมากกวาตอตนเอง งานวิจัยทาง 

biomedical เปนประโยชนตอตนเองเพราะจะไดรับ

การเจาะเลือด ไดตรวจรางกาย งานวิจัยทางสังคมศาสตร

มักจะนําแตความคิดเห็นไปใช

 • การชดเชยมีหรือไม

 • ทางเลือก ตองระบุไวใหอาสาสมัครมีสิทธิ์ที่จะ

เลอืกเขาสูโครงการหรอืไมโดยไมเสยีสทิธิห์รอืไดสทิธิอ์ะไร

เพิ�มเติม

 Informed consent นับเปนสวนหนึ�งของ

โครงการ และทําใหโครงการนั้นสมบูรณ การใหคํายินยอม

ไมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในสิทธิ์ทางกฎหมาย ดังนั้น

การใหคํายินยอมเปนเพียงหลักฐานเทานั้น คํายินยอม

ไมใชนิติกรรม ดังนั้นอายุไมถึง 20 ป ก็สามารถใหคํา

ยินยอมได ภาษาที่ใชตองงาย CIOMS ระบุวาภาษาที่

ควรใชคือ ภาษาที่กลุมชนนั้นพึงเขาใจไดจึงตองมีภาษา

สําหรับเด็กคือคํายินยอมจากเด็ก ตองใชภาษาที่เด็กเขาใจ

ไดอาจเขียนการตูนหรือรูป ไมใชศัพททางการแพทยตอง

เปนภาษางายๆ สําหรับประเทศไทยยังไมมีวิธีการเชนน�้

นิยมลงลายมือชื่อ และไมตองมีพยาน ถาอาสาสมัคร

อานออกเขยีนได ยกเวนถาอานไมออกเขยีนไมได แนะนาํ

ใหมีพยานที่ไมมีสวนไดสวนเสียอยางนอย 1 คน

 เอกสารแบงเปน 2 สวน คือ information sheet 

คอืสวนที่ใหขอมลู และสวนที่ใหคาํยนิยอม สวนที่ใหขอมลู

เปนเอกสารชีแ้จง ใหใชคาํแทนบคุคลที ่2 วา “ทาน” และใน

เอกสารยนิยอมใชคําแทนวา “ขาพเจา” หมายถึง ผูถูกวจิัย 

อาสาสมัครเปนผูลงนาม และมีสิทธิ์ถอนตัวจากโครงการ

เมื่อใดก็ได โดยไมมีผลเสียตอการดูแลรักษาในภายหนา

1. เด็ก

 เรื่องน�้มีขอพิจารณาเพิ�มเติมที่ทําใหเกิดความ

สนใจในระดับชุมชนหรือสังคม กับการใหวัคซีนในเด็ก

เพื่อปองกันโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะเมื่อ

มีการนําเขาวัคซีนปองกัน human papilloma virus

ในแงที่วาการใหวัคซีนในเด็กวัยรุนจะมีผลตอการตัดสินใจ

ในแงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับทางเพศ นําไปสูความมั�นใจ

ทีผ่ดิในการปองกนัโรคทีต่ดิตอทางเพศสมัพนัธ ดวยเหตผุล

น�้มีบางกลุมเชื่อวาการตัดสินใจในการใหวัคซีน ควรเปน

หนาที่ของครอบครัวของเด็กมากกวาจากโรงเรียน

2. ประชากรในโลกที่กําลังพัฒนา

 การพิจารณาทางดานจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ

วัคซีนในประเทศที่กําลังพัฒนา ความทาทายอยูที่ความ

มั�นใจวาวัคซีนชนิดใหม สําหรับปองกันโรคที่พบบอยและ

มีความรุนแรงของโรคมาก แตพบนอย และมีความรุนแรง

ของโรคนอย ในประเทศที่พัฒนาแลว

 ควรตองมีความพยายามที่จะเขาใจถึงความ

ยอมรับ ของโปรแกรมการใหวัคซีนในประเทศที่กําลัง

พัฒนา การใหความยินยอมที่ ไดรับการบอกกลาว 

(informed consent) ที่คอนขางเขมงวดในประเทศทาง

ตะวันตก อาจจะใชไมได เน��องจากมีความหลากหลายของ

รูปแบบของชุมชนและครอบครัวทั�วโลก

 

Certificate of Consent

ขอควรพิจารณาสําหรับกลุมพิเศษ1



วัคซีน846 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 68 จร�ยธรรมที่เกี่ยวกับวัคซ�นวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 มีความพยายามที่จะมีการศึกษาการทดสอบ

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในประชากรเด็ก

เพื่อตอบสนองตอโรคหลายๆ ชนิดในเด็กที่อาศัยอยูใน

ประเทศทีก่าํลงัพฒันา ซึ�งจะเปนตวักระตุนการนาํเขาวคัซนี

ทีม่ปีระสทิธภิาพตอกลุมประชากรทีม่คีวามตองการสงูโดย

การทดสอบนั้นอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและปฏิบัติ

อยางถูกตองตามจริยธรรม

 โดยทั�วไปเปนที่ยอมรับวาเปนการไมถูกตองตาม

จริยธรรมที่จะทําการวิจัยในประชากรเด็กถาการทดสอบ

นัน้สามารถทาํไดผลดีในผูใหญ อยางไรกต็ามมโีรคหลายๆ 

ชนิดเปนปญหาในเด็กในประเทศที่กําลังพัฒนาและมีการ

หยุดชะงักของการวิจัยที่มีผลเกี่ยวของโดยตรงกับความ

ตองการในแงสุขภาพของเด็ก มีความตองการอยางมาก

ในการพัฒนาวัคซีนใหเหมาะสมกับเด็กในประเทศที่กําลัง

พฒันา เพราะมแีนวโนมทีจ่ะมผีลตอภาระของโรคคอนขาง

มากและรวดเร็ว

ความออนแอและเปราะบางของประชากรเด็กในการ

ศึกษาวิจัย

 ในการวิจัยวัคซีนที่ศึกษาในประเทศกําลังพัฒนา

นั้นเด็กถูกจัดเปนผูเขารวมการวิจัยในกลุมที่ออนแอและ

เปราะบางเพราะความยากจน ดอยพัฒนา และมีโอกาส

เกิดโรคสูง ขณะที่การศึกษาในเด็กเปนสิ�งสําคัญ ในการ

พัฒนาหรือประเมินวัคซีนมีความพยายามทุกวิถีทาง

ในการคํานึงถึงความออนแอและเปราะบางของเด็กในการ

เขารวมการศึกษาวิจัย เพื่อใหเกิดการปฏิบัติโดยคํานึงถึง

จริยธรรม เด็กถือวาเปนกลุมออนแอและเปราะบางใน

หลายๆ ดาน อาทิเชน อายุ สภาวะทางกายภาพ การ

พัฒนาทางจิตใจและอารมณที่ยังไมสมบูรณ เด็กยังตอง

อาศัยผูที่สูงวัยกวาในแงความเปนอยู เพราะยังดอยใน

กําลังกาย ความรู การศึกษาเมื่อเทียบกับผูใหญ มีแนว

โนมในการถูกชักจูง ไดรับอันตราย และไดรับการดูแล

ที่ไมยุติธรรม ในบางชุมชนหรือทองถิ�น เด็กที่ไดรับ

การกระทาํทีร่นุแรงทัง้ทางรางกายและจติใจ ความเจบ็ปวย

และโรคตางๆ รวมถงึอาย ุซึ�งไมถกูพจิารณาทัง้ทางพฤตนิยั

และนตินิยั ในแงการตดัสนิใจดวยตนเองและใหการยนิยอม

ที่ไดรับการบอกกลาว (informed consent) มักจะตองขึ้น

กับบิดามารดา หรือผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมายที่จะ

ตัดสินใจในแงสุขภาพ รวมทั้งการเขารวมการศึกษาวิจัย

 ผูปกครองของเด็กในประเทศที่กําลังพัฒนา อาจ

มีความเขาใจนอยหรือไมเขาใจในการศึกษาวิจัย อาจไม

คุนเคยกบัการใหความยนิยอมเมือ่ไดรบัการบอกกลาวและ

การเปนความลับไมเปดเผย และอาจไมเขาใจคําศัพททาง

วิทยาศาสตรและขั้นตอนที่ตองมีสวนรวมในงานวิจัย รวม

ถึงการใชการสุมเลือกกลุมและการใชยาหลอก ผูปกครอง

จะถูกเชิญมาใหความยินยอมในนามของเด็กในปกครอง 

ชวยเหลือและอธิบายวามีอะไรเกิดขึ้นในการวิจัย นอกจาก

นั้น ภาวะทางเศรษฐกิจอาจเปนตัวกระตุนที่จะนําเด็กเขา

สูการทดลอง กรณ�ที่เห็นโอกาสสําหรับผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

 กรณ�ที่มี เด็กเขารวมในการทดลองวัคซีนใน

ประเทศทีก่าํลงัพฒันา ควรพยายามอยางมากในการแสดง

ใหเห็นความออนแอและเปราะบางของเด็กและปกปอง

เขาเหลานั้นจากการแสวงหาประโยชน จากอันตราย

ทั้งจิตใจ อารมณและรางกาย ความเห็นที่หลากหลายที่

ควรพิจารณาไดแก ความสมดุลของผลประโยชนที่ไดกับ

ความเสี่ยง การเลือกกลุมควบคุม การเลือกผูเขารวม

โครงการวจิยั ยทุธศาสตรของมาตรฐานการดแูลทีเ่หมาะสม

การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนหลังจากการทดลอง

วคัซนี การบรหิารจดัการโครงการและการดแูล รวมถงึการ

ติดตามดูแลอาสาสมัคร หลังจากสิ้นสุดโครงการวิจัยแลว

ผลประโยชนที่ไดกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 ตองมีความสํานึกถึงความไมเทาเทียมกันใน

เศรษฐกิจสังคมระหวางประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ

ที่กําลังพัฒนาวาการแสวงหาประโยชนจะไมเกิดขึ้น เชน 

กรณ�ที่มีการวิจัยเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา ซึ�งจะได

รับความเสี่ยงจากวัคซีน แตดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือ

เหตุผลอื่นๆ จะเกิดผลประโยชนตอเด็กในประเทศ

จริยธรรมในการทดสอบวัคซีนในเด็กใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีภาระการเกิดโรคสูง5
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อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการวิจัยไมควรจะกระทําโดย

มีจุดมุงหมายเพื่อลดความไมเทาเทียมกันของการดูแล

สุขภาพและเพื่อผลประโยชนของประชากรเด็กที่ตองการ

ในประเทศที่กําลังพัฒนา

 ในกรณ�เชนน�้ โครงรางการวิจัยควรจะอธิบายถึง

วัตถุประสงคที่จะเกิดขึ้นกับประชากรที่เขารวมโครงการ

อยู และลักษณะผลประโยชนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

ผูเขารวมโครงการ ปญหาของความเสมอภาคในแงของผล

ประโยชนกบัความเสีย่ง ควรจะบอกกลาวใหชดัเจน รวมถงึ

การบอกเหตุผลวาทําไมถึงเลือกหรือไมเลือกเด็กกลุม

ดังกลาว (อายุ เพศ เชื้อชาติ ลักษณะทางสุขภาพ)

 ผูที่ใหการสนับสนุนการทําวิจัยควรปรึกษาผูแทน

ชุมชน โดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อคนหาปฏิกิริยาโดยคํานึงถึง

การมสีทิธเิลอืกของผูเขารวมวจิยั ควรใหการดแูลเปนกรณ�

พิเศษในเด็กกลุมน�้

ความเทาเทียมกัน /การเลือกกลุมควบคุม

 โดยทั�วไปในหลักของจริยธรรม ควรมีความ

เทาเทียมกัน (equipoise) โดยคํานึงถึงสิ�งที่จะใหกับ

ผูเขารวมวิจัย โดยเปรียบเทียบดวยการใชการสุมตัวอยาง

ที่มีการควบคุม เหน�อสิ�งอื่นใดตองมีความมั�นใจวาผล

ประโยชนที่เกิดขึ้น คุมกับความเสี่ยงที่จะเกิด

 การเลือกตัวควบคุม มี 3 ตัวเลือกไดแก

 1. ใชวัคซีนที่จดทะเบียนแลวที่มีผลในแงการ

ปองกนัโรคบางบางสวนเทยีบกบัวคัซนีทีจ่ะประเมนิผล เชน 

ใช PCV7 เพื่อประเมิน PCV11

 2. ใชวัคซีนหลอก

 3. ใชวัคซีนที่มีผลปองกันโรคอื่น เชน ใชวัคซีน

ปองกนัการตดิเชือ้มนินงิโกคอคคสัเปนกลุมควบคมุ ในการ

ทดสอบวัคซีนปองกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส เปนตน

 กรณ�ที่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและจดทะเบียน

แลว ควรใชวัคซีนดังกลาวเปนกลุมควบคุม ขอยกเวน

นอกเหน�อจากน� ้ควรไดรบัการพจิารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน กรณ�ที่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ 

แตยังไมไดจดทะเบียน อาจยอมรับใหใชวัคซีนหลอก

เปนกลุมเปรียบเทียบ ซึ�งจะตองอธิบายใหบิดา มารดา

หรือผูปกครองใหเขาใจในชวงที่มีกระบวนการยินยอมเขา

รวมการวิจัย

 การใชวคัซนีชนดิอืน่เปนตวัเปรยีบเทยีบ จะตองให

ผลประโยชนตอสขุภาพของเดก็ทีเ่ขารวมโครงการ แตไมมี

ผลตอตวัวดัในโครงการ ชมุชนทีเ่กีย่วของควรมสีวนรบัรูใน

การใชตัวเปรียบเทียบดังกลาวอยางไรก็ตาม การพิจารณา

จากชุมชน ไมควรจะเกินกวาความตองการและความเปน

อยูที่ดีของผูเขารวมวิจัย

 ผูปกครองควรไดรบัการบอกกลาววาจะมคีวามเทา

เทยีมกนั มกีารเริ�มการใชวคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึ�งจะเกดิ

ประโยชนตอเดก็ ผูปกครองควรไดรบัทราบเหตผุลวาทาํไม

ไมใชวัคซีนน�้ในกลุมควบคุม การตัดสินใจที่จะไมใชวัคซีน

ทีม่ปีระสทิธภิาพในกลุมเปรยีบเทยีบ/ควบคมุ ควรเปนสวน

ในการวิจารณและตกลงรวมกันของชุมชน อาจในแงที่วา

วัคซีนมีประสิทธิภาพในประเทศอื่น และประสิทธิภาพใน

ประเทศน�้ยังไมแน�นอน ดังนั้น ถาเด็กที่เขารวมวิจัยอยูใน

กลุมควบคุมก็จะไมไดรับวัคซีนน�้

ขั้นตอนการพัฒนาวัคซีน

 ในอดีตวัคซีนไดรับการพัฒนาและประเมิน

ประสทิธภิาพในประเทศอตุสาหกรรม ซึ�งนาํไปใชในประเทศ

ทีก่าํลงัพฒันา แตในปจจบุนัเปนทีย่อมรบัมากขึน้ ถงึความ

จําเปนของความเรงดวนในการพัฒนาการปองกันโรคใน

ประเทศที่กําลังพัฒนาและ/หรือภายใต สถานการณของ

ภาวะโรคที่สูง ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนใน

ประเทศที่กําลังพัฒนา จะตองมีคณะทํางานควบคุมและ

ใหคาํแนะนาํใหความรูเกีย่วกบัความเสีย่งและประโยชนจาก

วัคซีนในประชากรในประเทศที่กําลังพัฒนา และทําใหเขา

เหลานั้นตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ประโยชนจากวัคซีน

ที่ยอมรับไดของวัคซีนที่จะไดใชภายใตสภาวะ ณ ปจจุบัน 

เปนที่ปฏิบัติกันมาที่จะทําการศึกษาวิจัยวัคซีนระยะที่ 1 

และ 2 ในประเทศอุตสาหกรรม ซึ�งเปนผูผลิตวัคซีนกอนที่

จะมีการศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนา

 สําหรับโรคที่พบมากทั้งประเทศอุตสาหกรรมและ

ประเทศกําลังพัฒนา ควรจะมีการศึกษาวัคซีน (ทุกระยะ) 

คูขนานไปทั้ง 2 ประเทศ  ปจจุบันนิยม ศึกษาวัคซีนระยะ
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ที่ 3 ในประเทศที่ตองการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน

ซึ�งมีอุบัติการของโรคสูง เชน HIV วัคซีน โดยระยะที่ 1 

และระยะที่ 2 ไดมีการศึกษาพรอมกันในประเทศอังกฤษ

และเมืองไนโรบี ประเทศแอฟริกาและศึกษาระยะที่ 3 

ในประเทศกําลังพัฒนา 

 โดยทั�วไป จะไมทําการศึกษาวัคซีนระยะที่ 1 ใน

เด็ก เน��องจากเด็กไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเอง 

และมีความเสี่ยงสูง แตจะยอมรับไดในผูใหญ ซึ�งสามารถ

จะเลือกที่จะพบกับความเสี่ยงมากกวาประโยชนที่จะไดรับ

อาสาสมัครวัยรุนในการทดสอบวัคซีน

 การศกึษาวคัซนีในเดก็วยัรุนจะสามารถทาํไดถามี

หลักฐานวาวัคซีนดังกลาวอาจไมดีในประชากรกลุมวัยรุน

เหมอืนกบัทีท่ดสอบในผูใหญ หรอืถามขีอมลูทีต่องการจาก

การศกึษาในวยัรุน ไดแก ความปลอดภยั ภมูติานทาน หรอื

ประสทิธภิาพของวคัซนี เน��องจากการเขารวมในการศกึษา

ของวัยรุน มักจะเกี่ยวของกับหลายปจจัยไดแก ทางดาน

กฎหมาย ทางจริยธรรม และการดําเนินการ การทดสอบ

วัคซีนซึ�งตองการเกณฑในการเขารวมโครงการอยาง

ชัดเจน รวมถึงการยินยอมเขารวมวิจัยและการปกปองใน

เรือ่งการรกัษาความลบัตางๆ ซึ�งควรจะมขีอตกลงและความ

เห็นจากชุมชนดวย

 การเขารวมโครงการของเดก็วยัรุนอาจดูไมสมเหตุ

สมผล ในกรณ�ที่ขอมูลที่ตองการสามารถหาไดจากการ

ศึกษาในผูใหญ และไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่จะ

เสนอแนะวาขอมูลในผูใหญไมสามารถใชไดกับวัยรุน 

ในกรณ�เชนน�้อาจทําการศึกษาในผูใหญ โดยใชการศึกษา

เพื่อดูความปลอดภัยและภูมิตานทานในประชากรวัยรุน

จํานวนนอย เพื่อเชื่อมตอขอมูลระหวางผูใหญกับวัยรุน 

การตัดสินใจใชวัคซีนในกลุมวัยรุน อาจขึ้นกับการตอบ

สนองทางดานภมูคิุมกนัที่ไมดอยกวาเมือ่เทยีบกบัในผูใหญ

 ประเด็นเกี่ยวกับวัยรุนคอนขางสลับซับซอนใน

แงการยินยอมจากการบอกกลาวเพราะวัยรุนจะมีความ

สามารถทางดานสติปญญาและอารมณที่จะใหความ

ยินยอม แตยังไมถูกตองตามกฎหมายที่จะยินยอมเอง 

และยังอาจคอนขางยุงยาก ในการคงไวซึ�งความเหมาะ

สมในการปกปดเปนความลับในกรณ�ที่เกี่ยวของกับวัยรุน

 ถึงแมจะไมอาจยอมรับทางดานจริยธรรมที่จะนํา

วยัรุนเขาในการศกึษา ซึ�งตรงขามกบัความตองการของเดก็

วัยรุนเอง ถึงแมผูปกครองจะยอมรับ แตอาจจะพิจารณา

ทางดานจริยธรรมวายอมรับได ถึงแมจะผิดกฎหมายที่จะ

รับวัยรุนที่ยินยอมเขาศึกษาวิจัยโดยที่ไมมีการยินยอมจาก

ผูปกครอง

 ยังตองการความเขาใจอีกมากทางดานกฎหมาย

และการปฏบิตั ิเชนเดยีวกบัยทุธศาสตรทีจ่ะแสดงถงึความ

สลับซับซอน โดยเฉพาะการเขารวมการศึกษาวิจัยในกลุม

เดก็วยัรุน กรณ�ทีเ่ดก็วยัรุนหญงิเขารวมการวจิยัตองมคีวาม

พยายามอยางมาก เพื่อจะมั�นใจวาเขาสามารถตัดสินใจ

ดวยตัวเองและยินยอมเขารวมการวิจัย เพื่อความเหมาะ

สม ควรตองพิจารณาการทดสอบการตั้งครรภ เพื่อจะลด

ความเสีย่งตออนัตรายทีจ่ะเกดิทัง้มารดาและทารกในครรภ

ความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาว/การเก็บความลับ

 ความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาว ควรแสดงให

เห็นวาเปนกระบวนการโดยเริ�มจากการตัดสินใจดวยความ

สมัครใจที่จะเขารวมในการวิจัย โดยขึ้นกับขอมูลที่ไดรับ

การบอกกลาว ทัง้การเขารวมทัง้ชมุชนและบคุคลกอนทีจ่ะ

เขารวมโครงการ โดยมหีลกัฐานเปนแบบฟอรมแสดงความ

ยนิยอม ซึ�งตอเน��องไปตลอดโครงการ ในแงของความมั�นใจ

ในการบอกกลาวขอมลู และการยนิยอมดวยความสมคัรใจ

 ขอความในหนังสือแสดงความยินยอม ควรจะ

เขาใจไดงาย ละเอยีดพอในการอธบิายแนวความเหน็ความ

เสีย่งและผลประโยชนทีจ่ะไดรบั การใชยา/วคัซนีหลอกหรอื

ตัวเปรียบเทียบอื่น การดูแลที่ผูเขารวมวิจัยจะไดรับและ

ความรบัผดิชอบ คาทาํขวญัเมือ่เกดิอนัตรายหรอืถงึแกชวีติ

ในการเขารวมโครงการ 

 ความทาทายที่ เกี่ยวของกับการวิจัยทดสอบ

วัคซีนพบมากในประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ�งผูเขารวมวิจัย

อาจไมคุนเคยกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร หลักการและ

คําศัพทตางๆ อาจดูไมเหมือนของจริง หรือมีความคาด

หวังมากเกินไปในแงผลประโยชน ในแงสุขภาพ/การดูแล 

และอาจไมสามารถแสดงออกจากความเปนตนเอง ซึ�งอาจมี



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  849บทที่ 68 จร�ยธรรมที่เกี่ยวกับวัคซ�นวัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

อิทธิพลจากขนบธรรมเน�ยมประเพณ� ลักษณะทางเพศ 

ชมุชน และ/หรอืความกดดนัจากครอบครวั/คูสมรส สิ�งเหลา

น�้จะดูมีความสลับซับซอนมากขึ้น ในสภาวะที่เกี่ยวของ

กับความยินยอมจากผูปกครองในการใหเด็กในปกครอง

เขารวมโครงการ

 ความแตกตางของประเพณ� จะเปนปญหามาก

ระหวางประเทศทีก่าํลงัพฒันา ซึ�งเปนสถานทีท่าํการศกึษา 

กับผูสนับสนุนจากประเทศอุตสาหกรรม ซึ�งจะตองนํามา

พิจารณาในกระบวนการยินยอมเขารวมโครงการ

 นักวิจัยควรตองตระหนักถึงปจจัยที่จะมีอิทธิพล 

ซึ�งสวนใหญจะเปนผูสูงอายุในชุมชน คูสมรสและสมาชิก

ในครอบครัว ในชุมชนที่ผูหญิงไมมีความเทาเทียมทาง

เพศ ควรตองมั�นใจวามารดาเห็นดวยกับการเขารวมใน

โครงการของบุตรของเขา กรณ�ที่การศึกษานอย อาจใช

การยินยอมดวยวาจา โดยที่แน�ใจวาผูเขารวมโครงการมี

ความเขาใจในโครงการ และการยินยอมนั้นมีพยานและ

มีหลักฐานชัดเจน

 ในกรณ�ของเด็ก ผูปกครองมักเปนผูตัดสินใจให

เขารวมโครงการ ดังนั้นสิ�งสําคัญคือ เด็กยินยอมเขารวม

โครงการโดยไมไดมีการบังคับ ในกรณ�เด็กโต/วัยรุน ควร

ตองมีหลักฐานการยินยอมของเด็กเองดวย

 โดยทั�วไป ผูที่เขารวมโครงการมักจะคาดหวัง

วาจะไดรับการดูแล/รักษาที่ดีขึ้นกวาเดิม เปนสิ�งสําคัญที่

จะตองอธิบายใหชัดเจน ในผูเขารวมโครงการวิจัยวัคซีน 

(และผูปกครองของผูเขารวมโครงการ) วาเขาอาจไมไดรบั

การปองกันจากโรคนั้น อธิบายถึงการใชวัคซีนหลอก และ

การสุมตัวอยาง รวมถึงผูเขารวมโครงการ อาจเปนหนึ�ง

ในผูรับวัคซีนหลอก และวัคซีนที่ทําการศึกษาอาจจะไมได

ปองกันโรค ควรบอกกลาวถึงการรักษาและผลประโยชนที่

เขาจะไดรับ

 ในแบบฟอรมควรจะอธิบายถึงจดุประสงค วิธีการ 

ความเสี่ยง และผลประโยชน กลุมเปรียบเทียบ การไดรับ

การดูแลรักษา กรณ�ที่ไมมีความเทาเทียมกันระหวางกลุม

รักษา ควรจะอธิบายไวชัดเจน ที่สําคัญควรใหผูปกครอง

ที่ยินยอมใหเด็กเขารวมโครงการ ไดเขาใจทุกขั้นตอน

ของการวิจัยในแงความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดี

ของเดก็ในปกครอง เพือ่เขาจะไดตดัสนิใจยนิยอมโดยไมมี

การชักจูงใดๆ

 ถึงแมการยินยอมเขารวมโครงการจะทําการกอน

การเขารวมโครงการ แตผูเขารวมโครงการจะทราบวาเขา

จะคงมคีวามอสิระในการยนิยอมและคงความสมคัรใจตลอด

โครงการ โดยสามารถออกจากโครงการไดทุกเมื่อ กรณ�ที่

มีขอมูลเพิ�มเติม และมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชัดเจน 

ควรตองมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรมและอธิบายใหแกผู

เขารวมการวิจัยไดรับทราบ และอาจมีการลงนามยินยอม

ในแบบฟอรมชุดใหม

ระยะเวลาในการติดตามดูแล

 กรณ�ที่ไมมีขอบังคับในระยะเวลาของการดูแล

อาสาสมัครในการทดสอบวัคซีน ควรจะมีการดูแลอาสา

สมัครอยางนอยถึงเวลาสิ้นสุดโครงการหรือนานกวานั้น 

ขึ้นกับความปลอดภัยของวัคซีน บางครั้งจะบอกวาในการ

ทดสอบวัคซีนในเด็ก จะตองมีการติดตามเด็กอยางนอย 

6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการใหวัคซีนเพื่อดูผลขางเคียงจาก

วคัซนีทีอ่าจเกดิขึน้ กรณ�ทีม่ผีลขางเคยีงเกดิขึน้ในชวงการ

ศึกษาตองมีการติดตามดูแลอาสาสมัครอีก 6 เดือน หลัง

จากการสิ้นสุดโครงการวิจัย

 ในกลุมประชากรทีม่อีตัราตายของโรคสงู อาจตอง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในอัตราตาย และติดตามอาสา

สมัครไปอีกหลายป  ตองมีการติดตามชนิด active ถึงสิ้น

สดุโครงการขึน้กบัสภาวะการรกัษาและในแงความปลอดภยั

ของวัคซีน และติดตามชนิด passive ควรมีเปนป

การใหคาตอบแทน/การใหคาทําขวัญ/การประกัน

 การใหคาตอบแทน สําหรับอาสาสมัครควร

จะยุติธรรมแตไมควรใหเปนการชักชวนเพื่อใหเขารวม

โครงการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสวนงาน 

ควรมีแนวทางในระดับของการใหคาตอบแทน ในโครง

รางการวิจัยตองเขียนใหชัดเจนในแงของการชดเชย/การ

ประกัน กรณ�ที่มีอันตรายเกิดขึ้นในระหวางการวิจัย จาก

การประกันการวิจัยทางคลินิก



วัคซีน850 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 โดยทั�วไปการไดรับเงินคืน/การคาชดเชย จะ

คํานวณเพื่อใหอาสาสมัครคงไดรับเหมือนกับกรณ�ที่ไมได

เขาโครงการ หรืออีกนัยหนึ�งคือ ไดรับการชดเชยในทุก

กรณ�ที่เกี่ยวของกับการเขารวมโครงการ ไดแก เวลาที่เสีย

ไป รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น (เชน คาเดินทางไปกลับยัง

สถานที่ที่ทําการวิจัย) บางกรณ�อาจรวมถึงคาใชจายของ

ครอบครัว ในกรณ�ที่มีเด็กในปกครองเขารวมโครงการ

 การชดเชยอาจมรีปูแบบตางกนัขึน้กบัลกัษณะของ

การเขารวมโครงการ บางครัง้อาจเปนในรปูของการใหการ

ดูแลสุขภาพ

 

 การสรางกรอบการทํางานและหลักการสําคัญ

สําหรับการตัดสินใจในแงจริยธรรม ตลอดวงจรชีวิตของ

วัคซีน เปนสิ�งที่ตองการมาก การพัฒนาในการใหวัคซีนได

กอตั้งขึ้น เพื่อใหไดความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหา

โดยการทาํวจิยั การสรางนโยบายของสขุภาพของประชากร

ในชุมชน ทามกลางปจจัยตางๆ อยางไรก็ตามการประสบ

ความสาํเรจ็ของการใหวคัซนีขึน้กบัการคงไวซึ�งความเชือ่ใจ

จากชุมชนอยางกวางขวาง ความยั�งยืนของความเชื่อมั�นน�้

ตองการความตระหนักที่มั�นคงวา ในที่สุดผลประโยชนอัน
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