
วัคซีน  851วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 ความเจรญิกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสขุ

ชวยใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผูคนทั�วโลกดีขึ้น

อยางมาก สามารถควบคุมความรุนแรงของโรคหรือความ

เจบ็ปวยจาํนวนมากซึ�งเคยเปนทีค่กุคามตอชวีติและสขุภาพ

ของผูคนในอดตี อยางไรกต็าม แมจะสามารถปรบัปรงุและ

สรางความเจริญกาวหนาจนสามารถเอาชนะปญหาดาน

สุขภาพของผูคนไดอยางดีเยี่ยมก็ตาม โลกยังตองเผชิญ

กบัความเจบ็ปวยใหม ๆ  ทีค่กุคามตอสขุภาพของผูคน  จงึ

เปนหนาทีข่องบคุลากรในแวดวงวชิาการและสาธารณสขุที่

จะตองคนควาพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพที่

จะชวยแกปญหาโรคหรือความเจ็บปวยกันตอไป

 เปนที่ยอมรับวาการเอาชนะโรคตางๆ ที่รายแรง

และคราชีวิตผูคนจํานวนมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

สวนหนึ�งที่สําคัญมาจากความกาวหนาของการพัฒนา

วัคซีนชนิดตาง ๆ ขึ้นมาซึ�งสามารถจะชวยรักษาชีวิตและ

ปองกนัความพกิารของผูคนไดนบัตัง้แตแรกเกดิไปจนถงึสงู

อายุไดจํานวนมาก ในประวัติศาสตร ความสําเร็จของการ

คนพบและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขทรพิษซึ�งเปนโรคที่

รายแรงมากในอดีตไดสรางความหวังใหกับมนุษยชาติตอ

การเอาชนะโรคหรอืความเจบ็ปวยทีร่ายแรงตาง ๆ  เพือ่ชวย

รกัษาชวีติผูคนทั�วโลกจาํนวนมหาศาล การพฒันาวคัซนีได

มวีวิฒันาการมาโดยตลอดจนปจจบุนัมวีคัซนีรุนใหมจาํนวน

มากที่เปนประโยชนตอการสรางภูมิคุมกันตอสุขภาพของ

ประชาชน อยางไรกต็าม ความจาํเปนและความตองการใน

การพฒันาคนควาวคัซนีใหมกต็องดาํเนนิการตอไป เพราะ

ยังคงมีโรคหรือความเจ็บปวยใหม ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา 

สุชาติ จองประเสริฐ

และวัคซีนที่มีอยูไมสามารถนํามาใชได โดยเฉพาะในโรค

อุบัติใหมหรือโรคที่ยังไมสามารถรักษาใหหายขาดได เชน 

โรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส  ซึ�งยังนับเปนความทาทายของ

นกัวทิยาศาสตรอยางยิ�ง ถงึแมวาในปจจบุนัจะยงัไมประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาจนเปนผลิตภัณฑที่สามารถ

ใหการปองกนัในระดบัทีย่อมรบัได แตมคีวามกาวหนาของ

การพัฒนาองคความรูอยางมากในดานน�้ และเชื่อวาใน

อนาคตอันใกล การพัฒนาวัคซีนน�้อาจประสบความสําเร็จ 

 โดยทั�วไป อาจกลาวไดวาภาคอุตสาหกรรมยา

หรืออุตสาหกรรมชีวเทคโนโลยีเปนผูที่พัฒนาวัคซีนมาก

ที่สุด ถึงแมวาในหลายครั้งองคความรูหรืองานวิจัยพื้น

ฐานสําหรับการพัฒนาวัคซีนนั้น ๆ  อาจจะมาจากภาคสวน

อื่น ๆ ที่สําคัญ คือ ภาคสวนมหาวิทยาลัย ซึ�งจะเห็นภาพ

ไดชัดในประเทศที่พัฒนาแลว และการพัฒนาวัคซีนซึ�ง

เปนกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนมีความซับซอนทั้งเชิง

องคความรูจากหลากหลายสาขา ทั้งการบริหารจัดการ 

และการเงินและงบประมาณ ที่สําคัญ การพัฒนาวัคซีน

โดยเฉพาะในขั้นตอนการทดลองในมนุษยจึงถือไดวาเปน

ขั้นตอนที่สําคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ�งและจัดวาเปนขั้น

ตอนที่มีความละเอียดออน เน��องจากตองเกี่ยวของกับ

ผูเขารับการวิจัยหรืออาสาสมัครที่เปนมนุษย เปนขั้นตอน

ที่ตองใหความใสใจเปนพิเศษ โดยตองมีการรับประกัน

วาจะมีการปกปองสิทธิ ความปลอดภัย ความเปนอยูที่

ดีและผลประโยชนของอาสาสมัครอยางพอเพียง การรับ

ประกันดังกลาวเกิดขึ้นไดดวยการสรางความมั�นใจวาการ

วิจัยนั้นจะไดรับการพิจารณาทบทวนเชิงจริยธรรมของ

การทดลอง ซึ�งเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม

และแวดวงวชิาการอยางสงู พรอมกนัน�ก้ม็วีวิฒันาการและ

การพิจารณาเช�งจร�ยธรรม
ของการทดลองวัคซ�นในมนุษย� 69

บทนํา
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แนวทางการปฏิบัติเชิงจริยธรรมของการทดลองในมนุษย

เกิดขึ้นอยางมากในปจจุบัน ดวยตระหนักวาอาสาสมัคร

มนุษย คือ ผูที่มีคุณูปการอยางสูงตอความสําเร็จของการ

พัฒนาผลิตภัณฑยา รวมทั้งวัคซีนที่มุงหมายจะนํามา

ใชในมนุษย เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องจริยธรรมของการ

ทดลองวัคซีนในมนุษยจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ฝายตาง ๆ

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูวิจัย ผูใหทุนวิจัย รวมทั้งคณะ

กรรมการจริยธรรมอิสระหรือคณะกรรมการพิจารณาการ

วิจัยประจําสถาบัน เรียกโดยยอวาไออีซี/ไออารบี (IEC/

IRB; มาจากคําศัพทภาษาอังกฤษวา Independent Ethics 

Committee / Institutional Review Board) รวมทั้งหน�วย

งานรัฐที่มีหนาที่กํากับควบคุมการทดลองยาหรือวัคซีนใน

มนษุย จาํเปนตองมคีวามรูความเขาใจอยางถกูตองในเรือ่ง

การพจิารณาดานจรยิธรรมของการพฒันาวคัซนีในขัน้ตอน

การทดลองในมนุษย สามารถจะนํามาปฏิบัติไดอยางถูก

ตอง จนเกิดความมั�นใจในทุกระดับวาอาสาสมัครจะไดรับ

การคุมครอง ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปน

อยูที่ดีอยางพอเพียง

 ในบทน�้จะเริ�มตนนําเสนอรายละเอียดโดยสังเขป

ของการวิจัยทางการแพทยที่ เกี่ยวของกับมนุษยซึ�ง

ครอบคลุมการทดลองวัคซีนในมนุษย พรอมทั้งการแบง

ระยะของการทดลองวัคซีนในมนุษย  และหยิบยกตัวอยาง

แหลงอางอิงของหลักจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบัติดาน

จรยิธรรมทีเ่กี่ยวของกับการทดลองในมนุษยทีส่าํคัญ กอน

ที่จะนําเสนอเน�้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักจริยธรรม

พื้นฐานที่นํามาใชอางอิงในการพิจารณาเชิงจริยธรรมของ

การทดลองวัคซีนในมนุษย  แนวทางการประยุกตหลัก

จริยธรรมพื้นฐานดังกลาวในทางปฏิบัติ และสุดทาย ราย

ละเอียดของคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาจริยธรรม

ของโครงการทดลองวคัซนีในมนษุยทีเ่รยีกวาคณะกรรมการ

จริยธรรมอิสระ/คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจํา

สถาบัน (ไออีซี/ไออารบี) ซึ�งเปนคณะกรรมการที่มีความ

สาํคญัและมบีทบาทหนาที่ในการพจิารณาเชงิจรยิธรรมของ

การทดลองวัคซีนในมนุษย   

 

 

 การวิจัยทางการแพทยหรือทางชีวเวชศาสตร 

(biomedical) ที่เกี่ยวของกับมนุษย หมายถึง การวิจัย

ทางการแพทยทีม่ผีูรบัการวจิยัหรอือาสาสมคัรทีเ่ปนมนษุย

เขารวมการวิจัย และยังรวมไปถึงการวิจัยที่กระทําตอสาร

จากมนุษยที่สามารถระบุตัวบุคคลไดหรือขอมูลที่สามารถ

ระบุตัวบุคคลได1 ดังนั้น การทดลองวัคซีนในมนุษยจึง

จัดเปนการทดลองทางการแพทยที่เกี่ยวกับมนุษยดวย

ประเภทหนึ�ง แตอาจมีชื่อเรียกเฉพาะวาการทดลองทาง

คลินิกของวัคซีน 

 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) 

ของไอซเีอช (ไอซเีอช จซีพี)ี2 นยิาม การทดลองทางคลนิกิ 

วา หมายถงึ “การศกึษาคนควาในมนษุยโดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อคนควาหรือยืนยันผลทางคลินิก ผลทางเภสัชวิทยา 

และ/หรือผลทางเภสัชพลศาสตรอื่น ๆ ของผลิตภัณฑที่

ใชในการวิจัย และ/หรือเพื่อคนหาอาการไมพึงประสงคใด 

ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และ/หรือเพื่อศึกษา

การดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงในรางกาย 

และการขับถายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยออกจากรางกาย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความปลอดภัย และ/หรือ

ประสทิธผิล คาํวา “การทดลองทางคลนิกิ” และ “การศกึษา

ทางคลินิก” มีความหมายเหมือนกัน 

 จากนิยามดังกลาว การทดลองทางคลินิกจึงเกี่ยว

ของกับการศึกษาเพื่อคนควาหรือยืนยันผลตาง ๆ ของ

ผลิตภัณฑที่ใชในการศึกษาหรือวิจัย เชน ผลทางคลินิก 

ผลทางเภสัชวิทยา ผลทางเภสัชจลศาสตร หรือเภสัช

พลศาสตร รวมไปถงึการคนหาอาการไมพงึประสงคซึ�งเปน

ตวับงบอกถงึความปลอดภยัของผลติภณัฑ  ในไอซเีอช จซีพีี

ยังนิยามตอวาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย เปนผลิตภัณฑ

ยา2 ไมวาจะเปนสารเคมี ชีววัตถุ หรือวัคซีน ดวยเหตุน�้ 

จึงกลาวไดวาการทดลองวัคซีนในมนุษย เปนการทดลอง

ทางคลินิก และเปนการวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับ

มนุษยประเภทหนึ�ง เน��องจากการทดลองวัคซีนในมนุษย

การวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย 
รวมทั้งทดลองวัคซีนในมนุษย
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จดัเปนการทดลองทางคลนิกิหรอืการศกึษาทางคลนิกิ โดย

ทั�วไป จึงสามารถนําแนวความคิดตลอดจนกระบวนการ

หรือคําอธิบายในกระบวนการพัฒนายามาใชประกอบการ

อธิบายไดเชนกัน เพราะวัคซีนจัดเปนยาอยางหนึ�งที่นํามา

ใชในมนุษย นอกจากน�้ ยังสามารถนําหลักจริยธรรมพื้น

ฐานของการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษยมาใชกับการ

พิจารณาเชิงจริยธรรมของการทดลองวัคซีนในมนุษยได

 รูปภาพที่ 13 แสดงแผนภาพกระบวนการพัฒนา

ยา ซึ�งเริ�มตัง้แตการศกึษาวจิยัเพือ่คนควา หาสารประกอบ

ใหมหรอืวคัซนีใหม และการทดสอบทางชวีวทิยา ไปจนถงึ

การวิจัยเชิงการพัฒนาที่ทําการทดสอบในมนุษย  และเมื่อ

มขีอมลูดานความปลอดภยัและประสทิธผิลทีเ่พยีงพอจงึยืน่

ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑและนํามาจําหน�ายในตลาดเพื่อ

ใหผูปวยไดใช รวมทั้งอาจทําการวิจัยเพิ�มเติมหลังจากที่

ผลิตภัณฑวางจําหน�ายในตลาดแลว  แผนภาพน�้สามารถ

นํามาใชอธิบายกระบวนการพัฒนาวัคซีนไดในทํานอง

เดียวกัน เน��องจากการพัฒนายาหรือวัคซีนเพื่อนํามาใชใน

มนุษย มักจะมีขั้นตอนตาง ๆ ของการพัฒนาเหมือนกัน 

ดังนั้น ในการอธิบายรายละเอียดในบทน�้ จึงใชการอธิบาย

การพัฒนายาหรือวัคซีนควบคูกันไป  ในที่น�้จะขอกลาว

เนนเฉพาะในขั้นตอนการทดลองวัคซีนในมนุษย หรือการ

ทดลองทางคลินิกของวัคซีน ซึ�งในแผนภาพจะแสดงภาย

ใตหวัขอการวจิยัเชงิการพฒันา (Development Research) 

มีการระบุระยะการพัฒนาตาง ๆ ตามองคความรูที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับผลิตภัณฑยาหรือวัคซีน ซึ�งจะอธิบายรายละเอียด

โดยสังเขปของระยะการพัฒนาในขั้นตอนการทดลองใน

มนุษยแตละระยะตอไป 

 โดยทั�วไป การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ

ยาหรือวัคซีน มักจะแบงออกเปน 4 ระยะ4-6 (phase) ซึ�งมี

รายละเอียดโดยสังเขป ดังน�้ 

 ระยะที่ 1 เปนการทดลองสารเคมี วัคซีน หรือ

ตํารับยาใหมเปนครั้งแรกในมนุษย ซึ�งมักจะดําเนินการใน

อาสาสมคัรทีม่สีขุภาพดจีาํนวนนอย ประมาณ 100-200 คน  

โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่กาํหนดผลการประเมนิเบือ้งตนดาน

ความปลอดภัย และขอมูลทางเภสัชจลศาสตรเริ�มแรก 

(หากสามารถทําได) อาจรวมขอมูลทางเภสัชพลศาสตร

ของสารเคมีในรางกายมนุษย 

 สําหรับการทดลองวัคซีนในระยะน�้ นอกจากจะดู

ความปลอดภัยแลว ยังมีเปาหมายเพื่อดูการกระตุนภูมิคุม

กันและอาจศึกษาขนาดและชองทางการใหวัคซีนดวย  

 ระยะที่ 2 เปนการทดลองในผูปวยจํานวนจํากัด 

และในชวงทายของระยะการทดลองน�้ มักจะออกแบบการ

รูปที่ 1  แผนภาพแสดงการพัฒนายา/วัคซีน

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 3)



วัคซีน854 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ทดลองแบบมีการเปรียบเทียบ (เชน เทียบกับยาหลอก) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสาธิตใหเห็นฤทธิ์ ในการบําบัด

รักษาและเพื่อประเมินความปลอดภัยระยะสั้นของ

สารเคมี ในอาสาสมัครที่เปนผูปวยที่โรคหรืออาการที่เปน

เปาหมายของตัวยาสําคัญนั้น การทดลองในระยะน�้ยัง

มุงหมายในการกําหนดชวงขนาดยาที่เหมาะสมหรือแบบ

แผนการใหยา และหากทาํได เพือ่หาความสมัพนัธระหวาง

ขนาดยากบัการตอบสนองตอยา เพือ่ใหไดขอมลูพืน้ฐานที่

ดทีีส่ดุสาํหรบัการออกแบบการทดลองเพือ่การบาํบดัรกัษา

ในระยะถัดไป 

 สาํหรบัการทดลองวคัซนีในระยะน�เ้ปนการทดลอง

เบื้องตนเพื่อตรวจสอบหาประสิทธิผลในการปองกันโรคใน

อาสาสมัครจํานวนจํากัด การทดลองระยะน�้มุงเนนไปที่

การกระตุนภูมิคุมกัน

 ระยะที่ 3 เปนการทดลองในกลุมอาสาสมัคร

ขนาดใหญ (และมีความหลากหลาย) ที่มีการควบคุม

อยางดีเพียงพอและมักกระทําในหลายศูนยการศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินความปลอดภัยและ

ประสิทธิผลที่สมบูรณแบบมากขึ้นในการปองกันโรค

ของวัคซีน 

 ในกรณ�ที่ เปนยา เพื่อคนหาความปลอดภัย/

ประสิทธิผลของตํารับยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

และเพือ่ประเมนิคณุคาของการบาํบดัรกัษาโดยรวมหรอืเชงิ

เปรียบเทียบ และยังมีการสืบคนหาอาการไมพึงประสงคที่

เกิดบอยทั้งรูปแบบและขอมูล ตลอดจนลักษณะพิเศษของ

ผลติภณัฑ (เชน ปฏกิริยิาระหวางยาทีม่นียัสาํคญัทางคลนิกิ 

ปจจัยที่นําไปสูความแตกตางในผลการรักษา เชน อายุ)  

การทดลองในระยะน�้มักจะออกแบบมาเปนแบบสุม มีการ

ปกปดการรักษาสองฝาย แตการออกแบบอื่น ๆ  อาจเปนที่

ยอมรบัได เชน การศกึษาความปลอดภยัในระยะยาว  โดย

ทั�วไป สภาวะที่นํามาใชในการทดลองน�้มักจะใกลเคียงกับ

สภาวะตามปกตทิีต่องการนาํผลติภณัฑยาไปใชใหมากทีส่ดุ

 ระยะที ่4 การทดลองทีท่าํภายหลงัจากทีผ่ลติภณัฑ

ยา/วัคซีนไดรับการอนุมัติจากหน�วยงานรัฐที่กํากับดูแลให

วางจําหน�ายในตลาดได การทดลองในระยะน�้จึงดําเนิน

การโดยอยูบนพื้นฐานของลักษณะของผลิตภัณฑตามที่

ไดรับการอนุมัติใหวางจําหน�ายในตลาดและตามปกติแลว

มักกระทําในรูปการเฝาระวังหลังจากที่ผลิตภัณฑออกสู

ตลาดแลว หรอืเปนการประเมนิคณุคาของการบาํบดัรกัษา

หรือกลยุทธการรักษา ถึงแมวาวิธีการที่ใชในการศึกษาจะ

แตกตางจากการทดลองในระยะ 1-3 (นั�นคือ ระยะกอนมี

การขึน้ทะเบยีนตาํรบัยา) แตการทดลองในระยะที ่4 ตองใช

มาตรฐานทางวิทยาศาสตรและทางจริยธรรมเชนเดียวกับ

การทดลองในชวงกอนการอนุมัติทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลิตภัณฑยา/วัคซีนได

รับการอนุมัติใหวางจําหน�ายในตลาดแลว แตหากการ

ทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑนั้นถูกออกแบบมาโดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่คนควาหรอืสาํรวจหาขอบงใชใหม วธิกีาร

ใหยาใหม หรือสวนผสมรวมใหม เปนตน เชนน�้ตองถือวา

เปนการทดลองสําหรับผลิตภัณฑยา/วัคซีนใหมดวย และ

ไมใชการทดลองทางคลินิกระยะที่ 4  

 ตัวอยางแผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนายา/

วัคซีนในรูปที่ 1 มักเปนแผนภาพที่ภาคอุตสาหกรรมยานํา

มาใชประกอบการอธบิายกระบวนการวจิยัและพฒันายา ที่

สําคัญ หากพิจารณาจากแผนภาพจะเห็นวาการพัฒนาใน

ขั้นตอนการทดลองในมนุษย เปนขั้นที่สําคัญมาก ใชระยะ

เวลานาน และคาใชจายในการลงทุนสูงมาก เพราะเปนขั้น

ตอนที่จะพิสูจนความเปนไปไดที่จะมีการนํายา/หรือวัคซีน

มาใชประโยชนในมนุษยไดหรือไม  จึงพบวาความลม

เหลวที่เกิดขึ้นมักมาจากผลการพิสูจนในขั้นตอนน�้วายา

หรือวัคซีนอาจไมมีความปลอดภัยหรือไมมีประสิทธิตาม

ที่คาดหวังไว

 อนึ�ง พึงเขาใจวาการแบงการทดลองทางคลินิก

ของวัคซีนระยะตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนมีวัตถุประสงค

เพียงเพื่อบงบอกถึงพัฒนาการขององคความรูทางคลินิก

ของยาหรือวัคซีนนั้น ๆ ที่มีในขณะเวลาใดเวลาหนึ�ง ใน

ทางปฏิบัติ จึงมักพบวาเปนเรื่องยากที่จะขีดเสนแบง

ระยะการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑยาหรือวัคซีน

ที่แทจริงไดอยางชัดเจน ทั้งน�้ เพราะในระหวางที่มี

พัฒนาการขององคความรูทางคลินิกที่มากเพียงพอ



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  855บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

จะกลาวไดวาเปนการทดลองระยะที่ 3 แตในขณะเดียวกัน

ก็อาจทําการศึกษาทดลองระยะตน ๆ เชน ระยะ 1 หรือ

ระยะ 2 เพิ�มเติมเพื่อเก็บขอมูลใหมากขึ้นหรือในระยะยาว

ไดอีก จึงบอกไมไดอยางชัดเจนวาเปนการพัฒนาวัคซีน

ทางคลินิกในระยะใด ดวยเหตุน�้ในปจจุบันจึงไดมีการ

แบงระยะการพัฒนาผลิตภัณฑในขั้นตอนการทดลอง

ในมนุษยใหมโดยมุงเนนที่วัตถุประสงคของการทดลอง

เปนเกณฑหลัก6 โดยแบงออกเปน 4 วัตถุประสงคหลัก 

ไดแก การทดลองเพื่อ (1) คนควาเภสัชวิทยาในมนุษย (2) 

สํารวจหาฤทธิ์ในการบําบัดรักษา (3) ยืนยันฤทธิ์ในการ

บําบัดรักษา หรือ (4) ปรับปรุงฤทธิ์การรักษาใหมีความ

ละเอยีดเหมาะสมมากยิ�งขึน้ ในทางปฏบิตัอิาจมกีารระบใุน

โครงรางการวิจัยถึงระยะการพัฒนาทางคลินิกของยาหรือ

วัคซีนดวยระบบทั้งสองในเวลาเดียวกัน กลาวคือ อาจระบุ

ระยะการทดลองตามพัฒนาการขององคความรูทางคลินิก

ที่มี แตจัดทําวัตถุประสงคของการวิจัยที่ชัดเจนวาตองการ

ศกึษาอะไร ทาํใหเขาใจการทดลองทางคลนิกิของวคัซนีนัน้

ไดยางชัดเจนยิ�งขึ้น

 อยางไรก็ตาม ตองตระหนักเสมอวาการพัฒนา

วคัซนีในขัน้ตอนการทดลองในมนษุยใหประสบความสาํเรจ็

ขึ้นอยูกับความเสียสละและการมีสวนรวมของอาสาสมัคร

หรือผูรับการวิจัยเปนอยางสูง เพราะหากไมมีอาสาสมัคร

เสียแลว ไมวาการทดลองนั้นจะออกแบบมาอยางดี ถูก

ตองตามหลกัวทิยาศาสตรมากเพยีงใด หรอืดาํเนนิการโดย

นกัวจิยั/สถาบนัทีว่จิยัทีม่คีวามชาํนาญ มชีือ่เสยีงมากเพยีง

ใด หรือมีผูใหทุนวิจัยที่พรอมจะดําเนินการทุกอยางใหการ

วิจัยดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรมากที่สุด

ก็ตาม การพฒันาวัคซนีนั้นไมมวีนัทีจ่ะประสบความสําเรจ็

ไดอยางแน�นอน  

 ดวยเหตทุีก่ารทดลองทางคลนิกิของยาหรอืวคัซนี

ทั้ง 4 ระยะที่กลาวมาโดยสังเขปขางตนลวนมีความเสี่ยง

หรืออันตรายที่จะเกิดกับอาสาสมัครไดในระดับตาง ๆ กัน 

โดยขึ้นอยูกับระดับขององคความรูดานความปลอดภัยที่มี

อยูเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาหรือวัคซีน ตลอดจนการใหการ

ดูแลสวัสดิภาพของอาสาสมัครในการทดลอง ดังนั้น 

นัยสําคัญของการดูแลสิทธิ ความปลอดภัย และความ

เปนอยูที่ดีของอาสาสมัครที่เขารวมการทดลองวัคซีน

จึงเปนประเด็นที่อยูในความสนใจอยางสูงของสังคมใน

ประเทศตาง ๆ จนเปนที่มาของความจําเปน ตลอดจน

ขอกําหนดของการจัดใหมีการพิจารณาเชิงจริยธรรมของ

การทดลองวัคซีนในมนุษย  เพื่อสรางความมั�นใจวาอาสา

สมัครจะไดรับการปกปองคุมครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความ

ปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีอยางพอเพียงตลอดการ

ทดลอง  ดงันัน้ ทีผ่านมา จงึมวีวิฒันาการดานการพจิารณา

จริยธรรมของการวิจัยในมนุษยเกิดขึ้นมาอยางตอเน��อง

ยาวนาน จนปรากฏมหีลกัจรยิธรรม รวมทัง้แนวทางปฏบิตัิ

ดานจริยธรรมตาง ๆ ในระดับสากลจํานวนมากที่นํามาใช

ประกอบการพจิารณาเชงิจรยิธรรมของการทดลองทางการ

แพทยหรือทางชีวเวชศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษย ซึ�งยอม

ครอบคลุมการทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑทางการ

แพทย ที่สําคัญ คือ ยาหรือวัคซีน เปนตน  

 แหลงอางองิทีส่าํคญัในเรือ่งหลกัจรยิธรรมพืน้ฐาน

และแนวทางปฏิบัติวาดวยจริยธรรมการทดลองในมนุษย

ที่นํามาใชในระดับสากลอยางกวางขวางหรือเปนที่ยอมรับ

ระดับสากล ประกอบดวย เชน 

 1. ประมวลจริยธรรมนูเรมเบอรก

 2. คําประกาศเฮลซิงกิ : หลักจริยธรรมสําหรับ

การวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษยของแพทย

สมาคมโลก

 3. รายงานเบลมองต : หลกัจรยิธรรมและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อการคุมครองอาสาสมัครวิจัยที่เปนมนุษย

 4. แนวทางจริยธรรมสากลสําหรับการวิจัยทาง

ชวีเวชศาสตรทีเ่กีย่วของกบัมนษุยของสภาองคการระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตรการแพทย (ซีออมส) รวมกับ

องคการอนามัยโลก

 5. แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 

(จีซีพี) ของไอซีเอช และขององคการอนามัยโลก

 6. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่

ดี : คําแนะนําเพื่อการปฏิบัติขององคการอนามัยโลก 



วัคซีน856 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 นอกจากน�้ ยังมีแนวทางจริยธรรมสําหรับการ

ทดลองในมนุษยของประเทศไทย ที่สําคัญ คือ แนวทาง

จริยธรรมการทําวิจัยในคนแหงชาติ จัดทําโดยชมรม

จรยิธรรมการวจิยัในคนในประเทศไทย7 ที่ไดจดัทาํขึน้ตัง้แต 

พ.ศ. 2545 ปจจุบันมีการปรับปรุงอยางตอเน��อง ซึ�งมีทั้ง

ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

 เพราะฉะนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผู

วิจัยจึงตองตระหนัก เขาใจและใหความใสใจเปนพิเศษกับ

การพิจารณาเชิงจริยธรรมของการทดลองวัคซีนในมนุษย 

โดยทําความเขาใจอยางถูกตองกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน

ที่สําคัญที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่นํามาใชพิจารณา

ความชอบเชงิจรยิธรรมของการทดลองทางคลนิกิหรอืการ

วิจัยทางการแพทยในมนุษย ตลอดจนสามารถประยุกต

หลกัจรยิธรรมดงักลาวในทางปฏบิตัไิดอยางถกูตอง รวมทัง้

เขาใจบทบาทและหนาทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้การปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการจริยธรรมอิสระหรือคณะกรรมการ

พิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน ผูมีหนาที่ทบทวนโครง

รางการวิจัยของการทดลองวัคซีนในมนุษย จึงจะสามารถ

สรางความมั�นใจในการปกปองคุมครองอาสาสมคัรของการ

ทดลองได 

 

 ในการทดลองวคัซนีในมนษุย ฝายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ

(เชน ผูวิจัย ผูใหทุนวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมอิสระ) 

ควรทาํความเขาใจหลกัจรยิธรรมพืน้ฐานที่ไดรบัการยอมรบั

ในระดบัสากลทีป่รากฏอยูในคาํประกาศเฮลซงิกแิละถกูนาํ

มาใชเปนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติเชิงจริยธรรมอื่น ๆ 

ในการพิจารณาการทดลองในมนุษย ดังตัวอยางเชนที่ระบุ

อยางชัดเจนในหลักการขอ 1 ของมาตรฐานจีซีพีของทั้ง

องคการอนามัยโลกหรือไอซีเอช วา 

 “การวจิยัทีเ่กีย่วของกบัมนษุยควรถกูตองตามหลกั

วิชาการและควรดําเนินการทดลองใหสอดคลองกับหลัก

จรยิธรรมทีอ่ยูในคาํประกาศเฮลซงิก ิหลกัจรยิธรรมพืน้ฐาน 

3 ประการ ที่มีความเทาเทียมกัน ไดแก หลักความเคารพ

ในบคุคล หลกัผลประโยชน และหลกัความยตุธิรรม ปรากฏ

อยูในหลักการจีซีพีขออื่น ๆ ทั้งหมด”4

 “ควรดําเนินการทดลองทางคลินิกใหสอดคลอง

กับหลักจริยธรรมแหงคําประกาศเฮลซิงกิ และเปนไปตาม

จีซีพี และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ”2

 ดังนั้น หลักจริยธรรมพื้นฐานของการทดลอง

ในมนุษย 3 ประการ ไดแก หลักความเคารพในบุคคล 

หลกัผลประโยชน และหลกัความยตุริรม โดยมรีายละเอยีด

ในแตละหลักการ ดังน�้ 

1. หลักความเคารพในบุคคล

 หลักการน�้ตั้งอยูบนความเชื่อทางจริยธรรม 

2 ประการ คอื ประการแรก บคุคลพงึไดรบัการปฏบิตัเิยีย่ง

ผูที่มีอิสระ มีศักดิ์ศรี ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกไดดวย

ตนเอง และประการที่สอง บุคคลที่มีความเปนอิสระลดลง

มีสิทธิที่จะไดรับการคุมครอง5,8 ฉะนั้น หลักจริยธรรมขอน�้

จึงกําหนดวาอาสาสมัครตองไดรับโอกาสในการเลือกวาจะ

ใหสิ�งใดเกิดหรือไมเกิดกับตนเองโดยพิจารณาตามระดับ

ความสามารถของอาสาสมัคร 

 บุคคลที่มีอิสระในที่น�้หมายถึงบุคคลที่มีความ

สามารถตดัสนิใจในเปาหมายของตนไดและสามารถดาํเนนิ

การตามเปาหมายทีต่นเองไดตดัสนิใจ ฉะนัน้ ความเคารพ

ในบุคคลจึงใหน้ําหนักไปที่ความเห็นและตัวเลือกที่บุคคล

ที่มีอิสระไดพิจารณาแลว ในขณะเดียวกันตองหลีกเลี่ยง

หรือละเวนการขัดขวางการดําเนินการตามความเห็น

หรือตัวเลือก เวนแตจะทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลนั้น   

การแสดงความไมเคารพในผูที่มีอิสระ คือ การปฏิเสธ

ไมยอมรบัดลุพนิจิทีบ่คุคลนัน้ไดเลอืกแลว หรอืการปฏเิสธ

เสรีภาพในการกระทําตามดุลยพินิจที่พิจารณาอยาง

รอบคอบแลวของบุคคลนั้น หรือการปฏิเสธไมใหขอมูล

ที่จําเปนตอการใชดุลยพินิจ โดยไมมีเหตุผลที่ดีพอที่จะ

กระทําเชนนั้น8

 หลักความเคารพในบุคคล จึงครอบคลุมแงมุม

ตาง ๆ ดังน�้5, 7 

หลักจริยธรรมพื้นฐานในการวิจัยทางการแพทยที่
เก่ียวของกับมนุษย รวมท้ังการทดลองวัคซีนในมนุษย



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  857บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

 1. การเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคล  ซึ�งเปนมิติที่

สาํคญัทีส่ดุและจดัเปนหวัใจของจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย 

โดยการใหการคุมครองผลประโยชนที่แตกตางที่เกี่ยวของ

กบัรางกาย จติใจ วฒันธรรมของบคุคล และถอืเปนรากฐาน

ของหลักความเคารพในบุคคลขออื่น ๆ ตามมา 

 2. การเคารพในการใหความยินยอมจากการบอก

กลาวขอมูลโดยเสรี อาสาสมัครตองไดรับการบอกกลาว

หรือชี้แจงรายละเอียดการวิจัยอยางครบถวน โดยไมมี

การปดบังหรือซอนเรนขอมูล และใชวิธีการรวมทั้งภาษา

นําเสนอที่เขาใจงาย กอนที่จะตัดสินใจใหความยินยอม 

ทั้งน�้ อาสาสมัครมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของตนได

ตลอดเวลาโดยไมจําตองระบุเหตุผล 

 3. การเคารพในอาสาสมัครที่ออนแอและเปราะ

บาง การเคารพในศกัดศิรขีองอาสาสมคัรนาํไปสูขอกาํหนด

เชงิจรยิธรรมทีต่องใหการคุมครองพเิศษแกบคุคลทีอ่อนแอ

และเปราะบาง เพื่อปองกันการบังคับหรือใชอิทธิพลอื่น ๆ 

ที่ไมเหมาะสมเพื่อใหเขารวมการวิจัย 

 4. การเคารพในความเปนสวนตัวและการรักษา

ความลับ เปนการปกปองคุมครองความมั�นคงทางจิตใจ

ของบคุคล ซึ�งทาํไดโดยการจาํกดัการเขาถงึ การเกบ็รกัษา

หรือการเผยแพรขอมูลสวนบุคคล 

 ในกรณ�อาสาสมัครเปนผูที่มีความเปนอิสระลดลง

 ดังเชนบุคคลที่อาจจะมีความออนแอและเปราะบาง

ตอการถูกบีบบังคับหรือตอการใชอิทธิพลอื่น ๆ ที่ไม

เหมาะสม จนทําใหความเปนอิสระในการพิจารณาเลือก

ของตนเองลดลง เชน เด็ก นักโทษ สตรีมีครรภ ผูที่

มีสภาพรางกายไมสมประกอบ หรือมีความพิการทาง

สตปิญญา เปนตน หลักความเคารพในบคุคลจงึกาํหนดให

ตองมีมาตรการคุมครองเพิ�มเติมเขาในการทดลองดวย

เพื่อสรางความมั�นใจถึงการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพ

ของอาสาสมัครเหลาน�้ มาตรการคุมครองเพิ�มเติมที่

อาจนํามาใชได ตัวอยางเชน การแสดงเหตุผลพิเศษ

ตอคณะกรรมการจริยธรรมอิสระหรือคณะกรรมการ

พิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (ไออีซี/ไออารบี) วา

การวิจัยจําเปนตองกระทําในบุคคลเหลานั้น และไมอาจ

จะบรรลเุปาหมายของการวจิยัไดหากกระทาํในอาสาสมคัร

ทั�วไป  การขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม

หรอืผูอนบุาลหรอืผูพทิกัษตามกฎหมายสาํหรบัผูเยาวหรอื

บุคคลที่ไรความสามารถ หรือการจัดใหมีพยานที่ไมมีสวน

ไดเสียในการทดลองเพื่อเขารวมในกระบวนการขอความ

ยินยอม เปนตน

 อาสาสมคัรทีอ่อนแอและเปราะบาง คอื “…ผูที่ไม

สามารถปกปองผลประโยชนของตนไดเมือ่เปรยีบเทยีบกบั

บุคคลอื่น (หรือโดยสิ้นเชิง) โดยทางการแลว บุคคลเหลาน�้

อาจจะมพีลงัสตปิญญา การศกึษา ทรพัยากร ความเขมแขง็ 

หรือสิ�งอื่น ๆ ที่จําเปนในการปกปองผลประโยชนของ

ตนเองไมเพียงพอ”5 ตัวอยางของบุคคลกลุมน�้ เชน เด็ก 

บคุคลทีด่อยสตปิญญา นกัโทษ บคุคลทีพ่กัรกัษาตวัหรอือยู

อาศัยในสถาบัน (รวมถึงเด็กกําพรา) ผูปวยในสถานการณ

ฉกุเฉนิ ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกจิ หรอืบคุคลที่ไมสามารถ

ใหความยินยอมไดดวยตนเอง เปนตน  

 อยางไรก็ตาม โดยทั�วไป ควรพิจารณาวาทุกคน 

รวมทั้งผูที่มีสุขภาพดีที่เขารวมในฐานะอาสาสมัครการ

วจิยั เปนผูทีอ่อนแอและเปราะบางภายในตนเองไดเชนกนั 

ดวยเหตุวา9

 1. ในระหวางการศึกษา บุคคลเหลาน�้ไดสัมผัส 

(หรืออาจจะสัมผัส) กับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย เชน 

วคัซนี ซึ�งยงัไมมหีรอืยงัไมทราบขอมลูความปลอดภยัและ

ประสิทธิผลที่สมบูรณ

 2. อาจมปีจจยัอืน่ เชน ปจจยัทางสงัคม วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ จิตวิทยา การแพทย ที่อาจสงผลเสียตอความ

สามารถของอาสาสมคัรในการใชเหตผุลตดัสนิใจเลอืกอยาง

เทีย่งตรงเพือ่ปกปองผลประโยชนของบคุคลเหลาน� ้ซึ�งอาจ

จะไมเห็นไดอยางชัดเจนทันทีตอผูวิจัย 

 ในการทดลองวคัซนีในมนษุย ผูวจิยัซึ�งเปนบคุคล

แรกทีจ่ะใกลชดิกบัอาสาสมคัรจงึมหีนาทีค่วามรบัผดิชอบที่

จะระมดัระวงัและใหการปกปองคุมครองอาสาสมคัรทีจ่ดัวา

เปนบุคคลที่ออนแอและเปราะบางเปนพิเศษเพิ�มเติมตาม

ความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครทั�วไป  
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2. หลักผลประโยชน

 หลักการน�้ถือวาเปนหนาที่เชิงจริยธรรมในการ

ทําใหเกิดผลประโยชนสูงสุดและลดความเสี่ยงใหเหลือ

นอยที่สุดกับอาสาสมัคร หลักการน�้จึงนําไปสูบรรทัดฐาน

ที่กําหนดใหความเสี่ยงของการวิจัยตองมีความสมเหตุผล

ภายในขอบเขตของผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

การออกแบบการวิจัยตองถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร 

ถูกออกแบบมาอยางดี ผูวิจัยตองมีความรูความสามารถ

ทั้งเรื่องการดําเนินการวิจัยและการคุมครองสวัสดิภาพ

ของอาสาสมัคร5  นอกจากน�้ หลักการขอน�้ ยังหามการ

กระทําใดที่กอใหเกิดอันตรายตอบุคคลดวยความจงใจ ซึ�ง

อาจถูกนําเสนอออกมาเปนอีกหลักการหนึ�งแยกตางหาก

ที่เรียกวา “หลักการทําใหเกิดผลเสียนอยที่สุดหรือการไม

กอใหเกิดโทษ” บอยครั้ง จึงอาจเรียกรวมทั้งสองหลักการ

น�้ไปพรอมกันวา “หลักผลประโยชนและไมกอใหเกิดโทษ” 

 ดังนั้น หลักผลประโยชนจึงกําหนดวาการวิจัย

จะถือวามีความสมเหตุผลที่จะดําเนินการในมนุษยบน

พื้นฐานของการประเมินอัตราสวนระหวางความเสี่ยงและ

ผลประโยชนที่น�าพอใจ  ในบริบทของการทดลองใน

มนุษย คําวา “ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิด

อันตราย ในบางครั้ง มีการใชคําหรือสํานวนที่มีความ

กํากวม เชน “ความเสี่ยงเล็กนอย” หรือ “ความเสี่ยงสูง” 

ซึ�งมักหมายความรวมถึงทั้งโอกาส (ความเปนไปได) ของ

การเกิดอันตราย และความรุนแรง (ขนาด) ของอันตราย

นั้นดวย ในขณะที่ “ผลประโยชน” หมายถึง สิ�งที่มีคุณคา

ทางบวกตอสุขภาพหรือความเปนอยูที่ดี  ไมไดบงบอกถึง

โอกาสหรือความน�าจะเปนใด ๆ ผลประโยชนจึงเปนคําที่

ตรงขามกับคําวาอันตราย7

 ฉะนั้น กอนเริ�มการวิจัย จึงตองทําการประเมิน

ความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นกับอาสา

สมัครเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และ

ควรจะเริ�มดําเนินการวิจัยหรือดําเนินการวิจัยตอไปเฉพาะ

กรณ�เมื่อประโยชนที่จะไดรับคุมคากับความเสี่ยง4 

 การระบุหาความเสี่ยงและผลประโยชน ตลอดจน

การประเมินเปรียบเทียบอัตราสวนของทั้งสองสิ�งถือวา

เปนสวนหนึ�งของการทบทวนทางดานวิทยาศาสตร  ซึ�ง 

“…  การวจิยัทางการแพทยทีเ่กีย่วของกบัมนษุยจะตอปฏบิตัิ

ตามหลกัการทางวทิยาศาสตรทีเ่ปนทีย่อมรบักนัทั�วไป และ

ตั้งอยูบนองคความรูอยางถวนทั�วที่ไดจากวรรณกรรมทาง

วิทยาศาสตร จากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของอื่น และจากการ

ทดลองทางหองปฏบิตักิารและการทดลองในสตัว กรณ�ทีม่ี

ขอบงชี้ การทบทวนทางดานวิทยาศาสตรตองคํานึงถึงสิ�ง

ตาง ๆ เชน การออกแบบการศึกษาวิจัย ซึ�งรวมไปถึงบท

ทีว่าดวยการหลกีเลีย่งความเสีย่งหรอืลดความเสีย่งใหเหลอื

นอยที่สุดและการติดตามความปลอดภัย”5  

 ผูวิจัยตองตระหนักวาแมวาอันตรายทั�วไปที่พบ

ในการทดลองวัคซีนในมนุษยมักจะเปนอันตรายจากการ

บาดเจ็บดานรางกายหรือจิตใจ แตยังอาจมีอันตรายอื่น ๆ 

อกีทีอ่าจถกูมองขามหรอือาจนกึไมถงึได เชน อนัตรายดาน

กฎหมาย ดานสงัคม ดานเศรษฐกจิ เปนตน จงึควรใหความ

ระมัดระวังและใสใจถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายเหลาน�้ดวย

 ในทางปฏิบัติ ความเสี่ยงและผลประโยชนจาก

การวิจัยอาจสงผลกระทบตอตัวอาสาสมัครแตละคน ตอ

ครอบครัวอาสาสมัคร ชุมชน หรือสังคม หรืออาสา

สมัครที่เปนกลุมประชากรพิเศษ ในระดับที่แตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม “สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดี

ของอาสาสมัครคือสิ�งสําคัญที่สุดที่ควรคํานึงถึง และควรมี

ความสาํคญัเหน�อผลประโยชนทางวชิาการและผลประโยชน

ของสังคม”2   

 โดยสรุป ผูวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดลองวัคซีน

ในมนุษยจึงตองเขาใจความแตกตางและการใหน้ําหนัก

ความสําคัญของหลักการในเรื่องของผลประโยชนที่จะเกิด

กับอาสาสมัครในการวิจัยเปนอันดับแรกกอนจะพิจารณา

ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอสังคมหรือวงวิชาการ และควร

ทาํหนาทีพ่ืน้ฐานในการประเมนิขอมลูเหลาน� ้เพือ่ใหมั�นใจ

วาอัตราสวนของความเสี่ยงและผลประโยชนในการวิจัย

ดีเพียงพอที่ตนเองตัดสินใจมาทําหนาที่เปนผูวิจัยในการ

ทดลองวัคซีนในมนุษย หรือมิฉะนั้น ควรปฏิเสธการเปน

ผูวิจัยในการทดลองนั้น
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3. หลักความยุติธรรม

 ในบริบทของการทดลองทางการแพทยในมนุษย

รวมถึงการทดลองวัคซีนในมนุษย คําวา “ความยุติธรรม”

หมายถึง ความยุติธรรมในการแบงสันปนสวน (dis-

tributive justice) ระหวางความเสี่ยง/ภาระที่อาสาสมัคร

จะตองแบกรับในการเขารวมการวิจัยกับผลประโยชนที่

จะพึงไดรับ หลักการน�้กําหนดใหตองมีการกระจายหรือ

แบงสันปนสวนภาระและผลประโยชนดวยความเปนธรรม

และเสมอภาค กลาวโดยงาย ในการทดลองทางคลินิก

นั้น ใครหรือบุคคลใดเปนผูแบกรับภาระ และบุคคลใดเปน

ผูไดรับประโยชน เพราะฉะนั้น ความไมยุติธรรมในการ

ทดลองในมนุษยจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่มีสิทธิจะได

รับประโยชนจากการวิจัยกลับถูกปฏิเสธอยางไมสมเหตุ

สมผล หรืออาสาสมัครตองแบกรับภาระความเสี่ยงอยาง

ไมเหมาะสมเชนกัน 

 คาํวา “ใครหรอืบคุคล” ในทีน่� ้คลอบคลมุไดตัง้แต

อาสาสมัครแตละราย ชุมชน สังคม ประเทศ หรือแมแต

ภูมิภาค ที่อาจเขารวมการวิจัยในมนุษย โดยเฉพาะหาก

เปนการทดลองวัคซีนในมนุษย จะเห็นภาพไดชัด เพราะ

ตองใชอาสาสมัครจํานวนมาก การพิจารณาตามหลัก

ความยตุธิรรมจงึมไีดหลายระดบัตัง้แตการเขารวมการวจิยั

ของแตละบุคคล ประเทศที่เขารวมหรือภูมิภาคที่เขารวม

การวจิยั เปนตน  ตวัอยางเชน การทดลองวคัซนีปองกนัการ

ติดเชื้อเอชไอวี/เอดสระยะที่ III ในประเทศไทยของบริษัท 

แว็กซเจน สหรัฐอเมริกา ที่อาจมีอาสาสมัครเขารวมมาก

ถึง 2,500 คน10  ฉะนั้น ภาระ/ความเสี่ยงและผลประโยชน

ทั้งหลายจึงอาจมองไดตั้งแตระดับอาสาสมัครแตละราย

ไปจนถึงระดับประเทศโดยรวมที่เขารวมในการวิจัยหรือ

มีผลตอความสําเร็จของการวิจัยทั้งกระบวนการ ถึงแม

จะมีระดับของความคิดที่แตกตางกันจากการคุมครอง

อาสาสมคัรแตละรายมาเปนความยตุธิรรมในระดบัประเทศ

ทีว่า ทาํไมประเทศไทยตองแบกรบัภาระและความเสีย่งและ

ประเทศไทยจะไดรับประโยชนอะไรจากการทดลองวัคซีน

ครั้งน�้ จึงเปนประเด็นการพิจารณาในระดับที่ใหญขึ้นและ

อาจมคีวามซบัซอนกวาการพจิารณาความยตุธิรรมในระดบั

อาสาสมัครแตละราย

 “…หลักความยุติธรรมนําไปสูขอกําหนดดานศีล

ธรรมทีจ่ะตองมกีระบวนการและผลลพัธของการเลอืกอาสา

สมัครการวิจัยที่เปนธรรม” (เพิ�มการเนน)8

 ดังนั้น ความยุติธรรมในการวิจัยในมนุษย จึงตอง

สรางความมั�นใจในการแบงสันปนสวนภาระความเสี่ยง

และผลประโยชนอยางเปนธรรม คัดเลือกอาสาสมัคร

เขาสูการวิจัยดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และมี

มาตรการใหการคุมครองเปนพเิศษแกอาสาสมคัรทีอ่อนแอ

และเปราะบาง

1. หลักการเคารพในบุคคล

 การประยุกตหลักความเคารพในบุคคลทําไดโดย

ผานทางกระบวนการขอความยินยอมดวยการบอกกลาว

ขอมลู (informed consent) ทีพ่อเพยีงแกอาสาสมคัรเพือ่ให

อาสาสมัครซึ�งเขาใจในรายละเอียดเน�้อหาของการทดลอง

อยางดแีลวสามารถตดัสนิใจเลอืกดวยตนเองวาตนประสงค

จะเขารวมการทดลองทางคลินิกหรือไมดวยความเต็มใจ 

สมัครใจ ปราศจากการบังคับ การลอลวง หรือการชักจูง 

ตลอดจนอิทธิพลตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม  กระบวนการขอ

ความยินยอมจากการบอกกลาวขอมูลจึงเปนกระบวนการ

ที่มีความสําคัญที่จะพิสูจนวาอาสาสมัครหรือบุคคลไดรับ

การเคารพในอิสระของการตัดสินใจของตนเองหรือไมบน

พื้นฐานขอมูลที่ไดรับอยางพอเพียง  

 ไอซีเอช จีซีพี ไดนิยามการขอความยินยอมจาก

การบอกลาวขอมลูวา “กระบวนการทีอ่าสาสมคัรยนืยนัโดย

ความสมัครใจยินดีที่เขารวมการวิจัยนั้น ๆ หลังจากไดรับ

การชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ของการวิจัยโดยละเอียด

ทกุแงมมุกอนตดัสนิใจเขารวมการวจิยัของอาสาสมคัร การ

ใหความยนิยอมตองทาํเปนลายลกัษณอกัษร มกีารลงนาม

และลงวันที่ในเอกสารใบยินยอม”2

 นยิามดงักลาวไดแสดงลกัษณะสาํคญัของกระบวน

แนวทางการประยุกตหลักจริยธรรมพื้นฐานของการ
วจิยัทางการแพทยทีเ่กีย่วของกบัมนษุยในทางปฏบิตัิ



วัคซีน860 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

การขอความยินยอม ดังน�้

 1. การขอความยินยอมเปนกระบวนการที่เริ�มตน

ตั้งแตมีการติดตอกับผูที่จะเปนอาสาสมัคร และดําเนินไป

อยางตอเน��องตลอดชวงการศึกษา5 การขอความยินยอม

จึงมิใชเปนเพียงการขอใหผูที่จะเปนอาสาสมัครลงนามใน

เอกสารใบยนิยอมเทานัน้ ตราบใดทีอ่าสาสมคัรยงัคงเตม็ใจ

สมัครใจอยูรวมในการศึกษา โดยมิไดมีการบอกเพิกถอน

ความยินยอมหรือถอนตัวออกจากการทดลอง ยอมถือวา

อาสาสมัครใหความยินยอมอยูในการศึกษา เพราะฉะนั้น 

จึงเปนหนาที่ที่สําคัญของผูวิจัยที่จะตองแจงขอมูลใหมที่

สําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางการวิจัยที่อาจมีความจําเปนที่

อาสาสมคัรจะใชในการพจิารณาวาจะยงัคงเตม็ใจอยูในการ

ศึกษาตอไปหรือไม ใหอาสาสมัครทราบ

 2. อาสาสมัครตองไดรับการชี้แจงขอมูลประเด็น

ตาง ๆ ของการวิจัยในทุกแงทุกมุมเพื่อใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจดวยตนเองอยางเสรีภายหลังการชั�งน้ํา

หนักระหวางผลประโยชน-ภาระหรือความเสี่ยงที่ตนพึงจะ

ไดรับวาจะเขารวมการวิจัยหรือคงอยูในการวิจัยตอไปหรือ

ไม อาสาสมัครจึงควรไดรับการบอกกลาวขอมูลทั้งจาก

การอาน การอธิบาย การพูดซ้ํา หรือการตอบคําถามของ

อาสาสมคัร เพือ่ใหมั�นใจวาอาสาสมคัรมคีวามเขาใจในราย

ละเอียดอยางถูกตอง โดยใหเวลาแกอาสาสมัครอยางพอ

เพียงในการพิจารณา

 ผูวิจัยไมควรปฏิเสธการใหขอมูลเกี่ยวกับความ

เสี่ยงของการวิจัยเพื่อประโยชนในการทําใหอาสาสมัครให

ความรวมมือ ควรตอบคําถามเกี่ยวกับการวิจัยตามความ

เปนจริงเสมอ นอกจากน�้ ผูวิจัยควรเอาใจใสกับกรณ�ที่การ

เปดเผยขอมูลจะเปนการทําลายหรือหักลางความสมบูรณ

ถูกตองของการวิจัยออกจากกรณ�ที่การเปดเผยนั้นจะเปน

เพียงการทําใหเกิดความไมสะดวกตอตัวผูวิจัย8

 3. อาสาสมคัรตองตดัสนิใจยนืยนัการเขารวมการ

วจิยันัน้ดวยความสมคัรใจ ปราศจากการบงัคบั ชกัจงู ลอลวง 

หรอืตกอยูภายใตอทิธพิลอืน่ ๆ  ที่ไมเหมาะสม ความสมคัร

ใจภายหลังจากที่ตนไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางอิสระ 

แลวจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการใหความยินยอม

 4. การบันทึกหลักฐานการใหความยินยอม ให

ทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาสาสมัครเปนผูลงนามและ

ลงวันที่ดวยตนเองในเอกสารใบยินยอม ซึ�งเปนขอกําหนด

ที่สําคัญของมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 

(จีซีพี) ในการขอความยินยอม ในทํานองเดียวกัน คํา

ประกาศเฮลซิงกิ มีคําแนะนําวาความยินยอมควรเปนลาย

ลักษณอักษร1 เชนกัน

 อยางไรก็ตาม ในบริบทการวิจัยอื่น ๆ ที่ไมใช

การทดลองทางคลินิก ไออีซี/ไออารบีอาจพิจารณาตาม

ความเหมาะสมอนุญาตใหมีการพิมพลายนิ้วมือหรือทํา

เปนสัญลักษณ อื่น ๆ  เชน แกงได ลงในเอกสารใบยินยอม 

แทนก็ได แตตองมีการลงลายมือชื่อของพยานอยางนอย 

2 คน เพื่อรับรองลายนิ้วมือหรือสัญลักษณแกงไดของ

อาสาสมัคร หรือแมแตการใหความยินยอมดวยวาจา5, 13 

อนึ�ง การขอยกเวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

อาจกระทําได หากไออีซี/ไออารบีพิจารณาแลววาการ

ทดลองนั้นมีความเสี่ยงเพียงเล็กนอย นั�นคือ ความเสี่ยงที่

ไมมากกวาความเสี่ยงที่มาพรอมกับการตรวจรางกายหรือ

การตรวจทางจติวทิยาทีก่ระทาํเปนประจาํ5 ผูวจิยัตองศกึษา

ขอกําหนดในเรื่องน�้จากไออีซี/ไออารบีประจําสถาบันของ

ตนใหชัดเจน และพึงระลึกไวเปนหลักการเสมอวา ตอง

ไมเริ�มทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยโดยไมไดรับความ

ยนิยอมจากการบอกกลาวขอมลูจากอาสาสมคัร ดงันัน้การ

ใหความยนิยอมจงึตัง้อยูบนพืน้ฐานของหลกัการทีว่าบคุคล

ทีม่สีามารถมสีทิธทิีจ่ะเลอืกไดอยางเสรวีาตนจะเขารวมการ

ทดลองหรือไม ความยินยอมที่ไดจากการไดรับการบอก

กลาวหรือชี้แจงขอมูลจะชวยปกปองคุมครองเสรีภาพใน

การเลือกของบุคคลและใหความเคารพตอความเปนอิสระ

ของบุคคลนั้น5 

 ความเหมาะสมของกระบวนการขอความยินยอม

พิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ

 1. รายละเอียดขอมูลที่พอเพียง เพื่อใหอาสา

สมัครพิจารณาและตัดสินใจดวยตนเองไดวาจะเขารวม

การวิจัยหรือไมหรือจะยังคงอยูในการวิจัยตอไป จึงตองมี

การใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยอยางพอเพียง



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  861บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ในทุกแงทุกมุม  ไอซีเอช จีซีพีระบุใหการขอความยินยอม

ตองมีองคประกอบของขอมูลที่จะใหแกอาสาสมัครอยาง

นอย 20 องคประกอบ รายละเอยีดดงัปรากฏในตารางที ่12  

 นอกจากน�้ พึงตระหนักและเขาใจวารายละเอียด

เน�้อหาที่พอเพียงที่จะนําเสนอใหอาสาสมัครมีความสําคัญ

ทัดเทียมกับวิธีการนําเสนอขอมูลดังกลาวนั้น8 หาก

นําเสนอขอมูลดวยภาษาทางเทคนิควิชาการ หรือมีเวลา

ในการนําเสนอนอยเกินกวาที่อาสาสมัครจะใชเวลาทํา

เอ ระบุวาโครงการน�้เปนการวิจัย

บี จุดมุงหมายของการวิจัย

ซี การรักษาที่ใหในการวิจัยและโอกาสที่อาสาสมัครจะไดรับการรักษาอยางใดอยางหนึ�งตามวิธีการสุมเลือก

ดี วิธีดําเนินการวิจัยรวมถึงวิธีดําเนินการตาง ๆ ที่มีการลวงล้ํารางกายของอาสาสมัคร

อี หนาที่รับผิดชอบของอาสาสมัคร

เอฟ สวนของโครงการวิจัยที่เปนการทดลอง

จี ความเสี่ยงหรือความไมสะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัครและในบางกรณ�แกตัวออนหรือทารกในครรภ หรือทารกที่ดื่ม

 น้ํานมมารดา

เอช ประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางสมเหตุผล ในกรณ�การวิจัยไมกอเกิดประโยชนทางคลินิกแกอาสาสมัคร ควรแจงใหอาสาสมัคร

 ทราบดวยเชนกัน

ไอ วธิดีาํเนนิการหรอืการรกัษาทีเ่ปนทางเลอืกอืน่ ๆ  ทีอ่าสาสมคัรอาจไดรบั รวมทัง้ ประโยชนและความเสีย่งทีส่าํคญัของทางเลอืก

 อื่น ๆ นั้น

เจ คาชดเชยและ/หรือการรักษาที่อาสาสมัครจะไดรับ ในกรณ�เกิดอันตรายอันเปนผลจากการวิจัย

เค การจายคาตอบแทน (ถามี) ซึ�งกําหนดเปนรายครั้งแกอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย

แอล คาใชจายตาง ๆ (ถามี) สําหรับอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย

เอ็ม ขอความที่ระบุวาการเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครเปนไปโดยความสมัครใจและอาสาสมัครอาจปฏิเสธที่จะเขารวมหรือ

 ถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกขณะโดยไมมีความผิดหรือสูญเสียประโยชนที่อาสาสมัครพึงไดรับ

เอ็น ขอความที่ระบุวาผูกํากับดูแลการวิจัย ผูตรวจสอบการวิจัย ไออารบี/ไออีซีและหน�วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย จะไดรับการ

 อนญุาตใหตรวจสอบเวชระเบยีนตนฉบบัของอาสาสมคัรโดยตรงเพือ่ตรวจสอบความถกูตองของวธิกีารดาํเนนิการวจิยัทางคลนิกิ

 และ/หรือขอมูลอื่น ๆ โดยไมละเมิดสิทธิของอาสาสมัครในการรักษาความลับเกินขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบกฎหมาย

 อนญุาตไว ทัง้น� ้โดยการลงนามในเอกสารใบยนิยอม อาสาสมคัรหรอืผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมคัรอนญุาตใหบคุคลตาง ๆ

 ขางตนมีสิทธิตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของอาสาสมัครโดยตรง

โอ  มขีอความทีร่ะบวุาบนัทกึทีร่ะบขุอมลูสวนบคุคลของอาสาสมคัรจะไดรบัการเกบ็รกัษาเปนความลบัและจะไมเปดเผยขอมลูเหลาน�้

 แกสาธารณชนเกินขอบเขตที่กฎหมายและ/หรือระเบียบกฎหมายอนุญาต ในการตีพิมพผลการวิจัย ขอมูลสวนบุคคลของ

 อาสาสมัครจะยังคงเก็บรักษาเปนความลับ

พี มีขอความที่ระบุวาอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมจะไดรับแจงใหทราบขอมูลใหมในเวลาอันสมควร ซึ�งอาจมีผลตอความ

 สมัครใจของอาสาสมัครที่จะคงเขารวมการวิจัยตอไป

คิว บุคคลที่จะติดตอขอขอมูลเพิ�มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและสิทธิของอาสาสมัครและบุคคลที่จะรับแจงเหตุในกรณ�เกิดอันตราย

 อันเปนผลจากการวิจัย

อาร สภาวการณ และ/หรือเหตุผลที่อาจเพิกถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย

เอส ระยะเวลาที่คาดวาอาสาสมัครเขารวมการวิจัย

ที จํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยโดยประมาณ

 ตารางที่ 1 การใหขอมูลและคําอธิบายในระหวางการขอความยินยอมและในเอกสารใบยินยอม 
รวมทั้งเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัครควรมีรายละเอียดดังตอไปน�้ 

(จากเอกสารอางอิงหมายเลข 2)



วัคซีน862 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ความเขาใจได หรอืไมเปดโอกาสใหมกีารสอบถามประเดน็

ที่ยังคงสงสัย หรือไมเปดโอกาสในการปรึกษาหารือกับ

บุคคลในครอบครัว เปนตน การดําเนินการในลักษณะ

ดังกลาวเชนวาน�้ อาจสงผลเสียทําใหการรับรูรายละเอียด

ขององคประกอบที่ เกี่ยวกับการวิจัยไมสมบูรณหรือ

บกพรองจนทําใหการตัดสินใจของอาสาสมัครในการให

ความยินยอมนั้นไมสมบูรณ

 2. ความเขาใจ ของอาสาสมคัรทีม่ตีอการวจิยั โดย

คาํนงึถงึสภาวะของตวัอาสาสมคัร เชน อาย ุวฒุภิาวะ ความ

สมบูรณของรางกายและสติปญญา เปนตน ความเขาใจ

กอนใหความยินยอมของอาสาสมัครจึงเปนองคประกอบ

ที่สําคัญ หาไมแลว การขอความยินยอมนั้นเปนเพียง

กระบวนการใหขอมูลเพื่อใหอาสาสมัครลงนามในเอกสาร

เทานั้น ซึ�งเนนที่รูปแบบมากกวาสาระสําคัญที่ผู ได

รับขอมูลตองมีความเขาใจ ดังนั้น การขอความยินยอม

ดวยการใหขอมูลที่เพียงพอแกอาสาสมัครจึงมีนัยสําคัญ

บงบอกในตัววา อาสาสมัครตองเขาใจในเน�้อหาสาระของ

ขอมูลดวย  กระบวนการขอความยินยอมในที่น�้จึงเปนการ

ขอความยินยอมดวยการบอกกลาวหรือชี้แจงขอมูลที่

อาสาสมคัรตองมคีวามเขาใจอยางถวนทั�วกอนตดัสนิใจเขา

รวมการวิจัยหรือเต็มใจอยูในการวิจัยตอไป

 3. ความสมคัรใจ ของอาสาสมคัรในการตดัสนิใจเขา

รวมหรือคงอยูในการวิจัยตอไป เปนองคประกอบที่สําคัญ

ยิ�ง ทัง้น� ้กตกิาสากลแหงสหประชาชาตวิาดวยสทิธพิลเมอืง

และสิทธิทางการเมือง ระบุวา “… หามทําการทดลอง

ทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรกับผูที่ไมยินยอม”11 

ในประมวลจรยิธรรมนเูรมเบอรกไดเนนย้าํวา ความยนิยอม

ดวยความสมัครใจของผูรับการวิจัยเปนสิ�งที่สําคัญอยาง

ไมอาจขาดได12 ซึ�งสอดคลองกับหลักจริยธรรมแหงคํา

ประกาศเฮลซิงกิ ที่ระบุว่า “...ผู้รับการวิจัยต้องเป็น

อาสาสมัครและเปนผูที่ไดรับการแจงขอมูลโครงการวิจัย”1

ดังนั้น องคประกอบน�้ของความยินยอมตองปราศจาก

การบังคับหรืออิทธิพลอื่นที่ไมเหมาะสม การใหความ

ยินยอมจากการไดรับการชี้แจงขอมูลดวยความสมัครใจ

จึงคุมครองสิทธิของบุคคลในการควบคุมรางกายของตน

 ในกรณ�ที่การวิจัยดําเนินการในอาสาสมัครที่ไร

ความสามารถทางกฎหมาย ตองไดรับความยินยอมดวย

ความสมัครใจจากผูแทนโดยชอบธรรม  นอกจากน�้ กรณ�

การวิจัยในเด็กที่สามารถรูความได เชน อายุตั้งแต 7 ป 

เปนตนไป นอกจากจะไดรับความยินยอมดวยความสมัคร

ใจจากผูแทนโดยชอบธรรมแลว ยังตองไดรับการเห็นดวย

หรือการตกลง (assent) จากเด็กที่เขารวมการวิจัยดวย 

และตองเคารพตอการปฏิเสธไมเขารวมการวิจัยของเด็ก1

 กลาวไดวากระบวนการขอความยินยอมเปน

ภารกิจที่มีความยากที่สุดกระบวนการหนึ�งสําหรับผูวิจัย

หรือบุคคลที่ผูวิจัยมอบหมายใหขอความยินยอม ในทาง

ปฏิบัติ จึงมักจะพบเห็นปญหาในกระบวนการขอความ

ยนิยอมทีเ่บีย่งเบนไปจากแนวทางปฏบิตัทิีย่อมรบักนั ทัง้น� ้

ผูวิจัยหรือแมแตคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ

บางสถาบันอาจจะไมรูดวยวามีความบกพรองเกิดขึ้นกับ

กระบวนการขอความยินยอม โดยเฉพาะที่สังเกตพบได

บอยในตัวเอกสารคําอธิบายหรือชี้แจงขอมูลโครงการวิจัย

ที่ใหแกผูที่จะเปนอาสาสมัคร รวมทั้งเอกสารใบยินยอมที่

ผูเปนอาสาสมัครตองลงนามและวันที่ 

 ในบทความวิชาการ เรื่อง เอกสารคําอธิบาย

โครงการแกผูยินยอมตนเขารวมการวิจัย : องคประกอบ

สําคัญของความยินยอม สิวลี ศิริไล ไดสรุปปญหาที่พบ

บอยจาการเขียนเอกสารคําอธิบายโครงการแกผูยินยอม

ตนหรืออาสาสมัคร13 ตัวอยางเชน  

 1. ผูวิจัยไมศึกษาทําความเขาใจรูปแบบของ

การเขียนเอกสารคําอธิบายโครงการวิจัยฯ ตามที่ใชใน

สากลปจจุบัน

 2. เอกสารฯ ขาดขอความเกริ�นนําความเปนมา

ของการศึกษาวิจัย มักจะขึ้นตนดวยชื่อเรื่องแลวตามดวย

วัตถุประสงคของการทําวิจัย

 3. ใชวิธีการเขียนดวยภาษาเหมือนที่ใชในตัว

โครงการวิจัย ซึ�งเปนภาษาวิชาการที่เขาใจยาก มีการใช

ภาษาอังกฤษจํานวนมากโดยไมมีภาษาไทย

 4. หัวขอสําคัญไมตรง เชน เหตุผลที่เชิญชวน

ใหอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย ประโยชนที่คาดวา



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  863บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวอาสาสมัครและผูอื่น หรือสังคม 

 5. ใชสรรพนามไมเหมาะสมหรอืใชคาํหลากหลาย

ปะปนกันทั�วทั้งเอกสาร เชน ผูยินยอมตน อาสาสมัคร 

ผูปวย ผูรับการวิจัย ผูเขารวมการวิจัย เปนตน ควร

พิจารณาเลือกใชคําใดคําหนึ�งตลอดทั้งเอกสาร โดยทั�วไป 

ในเอกสารคําอธิบายฯ ควรใชคําวา “ทาน” “นอง” หรือ 

“หนู” ตามความเหมาะสมกับโครงการ 

 6. มีการใชขอความในลักษณะที่ปฏิเสธความ

รับผิดชอบของตัวผูวิจัย เชน 

 “ขาพเจายอมรับวาผูวิจัยระวังอยางดีแลว”

 “ขาพเจายอมรบัวาความผดิพลาดยอมเกดิขึน้ได”

 7. ใชขอความที่เปนการใชความคิดแทนคนอื่น 

เชน “โครงการน�้เปนการสัมภาษณที่ไมมีผลกระทบตอ

อารมณ ความรูสึกของผูตอบแตประการใด”

 8. ไมระบุหมายเลขโทรศัพทสวนตัวเพื่อใหอาสา

สมคัรตดิตอได เชน “ไมอนญุาตใหหมายเลขโทรศพัทสวน

ตัวแกใคร”

 9.  ไมมกีารอธบิายวธิกีารรกัษาความลบัและขอมลู

สวนบุคคล ใครเปนผูเก็บรักษา มีการทําลายขอมูลน�้หรือ

ไมเมือ่การวจิยัเสรจ็สิน้ ขอจาํกดัขดีความสามารถของตวัผู

วิจัยในการเก็บรักษาความลับ

 10. ไมมีการอธิบายวาจะมีการนัดหมายเพิ�มเติม

ที่นอกเหน�อจากการมาตรวจตามปกติ มีการเบิกจาย

คาพาหนะคาเสียเวลาหรือไม 

 11. กรณ�ที่อาสาสมัครไดรับยาบางชนิดในขณะ

เขารวมการวจิยั หลงัจากโครงการวจิยัสิน้สดุแลว อาสาสมคัร

จะยังคงไดรับยาตอไปหรือไม หรือจะทําอยางไร ซึ�งผูวิจัย

ควรอธิบายไวอยางชัดเจนในเอกสารฯ 

 12. ในกรณ�ที่โครงการวิจัยกําหนดวาอาสาสมัคร

จะตองระมัดระวังไมใหตั้งครรภระหวางเขารวมการวิจัย

แตถาเกิดการตั้งครรภขึ้นใหแจงผูวิจัยและยุติการเขารวม

โครงการวจิยั ควรมคีาํอธบิายวาผูวจิยัจะดาํเนนิการอยางไร

กับกรณ�ที่เกิดขึ้น เชน แนะนําใหฝากครรภ รับการตรวจ

ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลืออยางไรเพื่อใหอาสาสมัครไม

วิตกกังวล 

 ตวัอยางปญหาทีพ่บบอยจากการเขยีนเอกสารคาํ

อธิบาที่หยิบยกขางตน หากผูวิจัยจะไดตระหนัก ใหความ

ใสใจ และระมัดระวังในการเขียนนําเสนอขอมูล ปญหา

เหลาน�้ก็จะลดลงและไมรูสึกเปนภาระแกผูวิจัย อีกทั้งที่

สําคัญ อาสาสมัครจะไดรับขอมูลที่ครบถวน พอเพียง มี

ความชัดเจน ถูกตอง สามารถนํามาใชพิจารณาประกอบ

การตัดสินใจดวยตนเองไดอยางเหมาะสม

2. หลักผลประโยชน

 การนําหลักผลประโยชนไปสูการปฏิบัติสามารถ

ทําไดโดยตรงที่สุดผานทางการประเมินความเสี่ยง-

ผลประโยชนของการวิจัยอยางเปนระบบในระหวางการ

ออกแบบและการทบทวนโครงรางการวจิยัทัง้ดานจรยิธรรม 

ดานวิชาการ กอนเริ�มดําเนินการวิจัย ในกรณ�สวนใหญ 

เปนการยากที่จะประเมินอัตราสวนระหวางความเสี่ยง

และผลประโยชนไดอยางแมนยํา อันเน��องมาจากการ

ขาดเทคนิคเชิงปริมาณที่นํามาใชในการประเมิน แต

วาก็เปนความจําเปนที่จะตองทําการประเมินอัตราสวน

ดังกลาวอยางเปนระบบและมีเหตุมีผลเทาที่จะสามารถ

ทําได  ซึ�งในทางปฏิบัติทําไดโดยรวบรวมและประเมิน

ขอมูลที่ครอบคลุมการวิจัยในทุกแงทุกมุม ทั้งขอมูลที่ไม

ไดทําการศึกษาในมนุษยและขอมูลทางคลินิกที่มีมากอน 

รวมไปถงึการพจิารณาทางเลอืกอืน่อยางเปนระบบกจ็ะชวย

ใหประเมินการวิจัยไดอยางแมนยําและรัดกุม

 ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทดลองในมนุษย

ทั้งผูวิจัย ผูใหทุนวิจัย ไออีซี/ไออารบี หรือหน�วยงาน

รัฐที่กํากับดูแลการทดลองยาในมนุษย ตางมีหนาที่

รบัผดิชอบรวมกนัในการนาํหลกัการพืน้ฐานขอน�้ไปปฏบิตั ิ

โดยการประเมินขอมูลความเสี่ยง-ผลประโยชนของการ

ศึกษาทดลอง กลาวคือ ผูวิจัยอาจตองตัดสินใจวาจะเขา

รวมหรือไมเขารวมการทดลองน�้โดยอาศัยการประเมิน

ขอมูลความเสี่ยง/ผลประโยชน ดวยตนเอง ไออีซี/ไออารบี 

มีอํานาจในการอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ อาจขอใหปรับ

แกไขโครงรางการวิจัยกอนการอนุมัติ/ใหความเห็นชอบ

หรืออาจไมอนุมัติ/ไมเห็นชอบ หรือยุติ/ระงับการอนุมัติ/



วัคซีน864 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ความเห็นชอบที่เคยไดรับมากอน ผูใหทุนวิจัยอาจตัดสิน

ใจไมเริ�มโครงการหรือยุติ/ระงับการศึกษาทดลอง ในกรณ�

ที่พบวาขอมูลความเสี่ยง-ผลประโยชนไมอยูในระดับที่

ยอมรับไดอีกตอไป สุดทายหน�วยงานรัฐที่กํากับดูแลการ

ทดลองในมนุษย อาจยุติการดําเนินการศึกษาหรือขอให

ปรับแกไขโครงรางการวิจัยบนพื้นฐานของขอมูลความ

เสี่ยง-ผลประโยชนที่ไมอาจยอมรับได9

 แนวทางจริยธรรมสากลตาง ๆ หลายฉบับตางให

ความสําคัญในเรื่องการประเมินความเสี่ยง-ผลประโยชน

ของการวิจัยวาอยางนอยตองมีอัตราสวนที่น�าพอใจ เชน 

 คําประกาศเฮลซิงกิ ระบุวา “ทุกโครงการศึกษา

วจิยัทางการแพทยทีเ่กีย่วของกบัมนษุยควรเริ�มตนดวยการ

ประเมินอยางรอบคอบถึงความเสี่ยงและภาระที่สามารถ

ทํานายไดเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะเกิดกับ

อาสาสมคัรหรอืตอบคุคลอืน่ โดยไมเปนการขัดขวางการเขา

รวมการวิจัยทางการแพทยของอาสาสมัครสุขภาพดีดวย”1

 “สําหรับการวิจัยทางชีวเวชศาสตรที่เกี่ยวของกับ

มนุษยทั้งหมด ผูวิจัยตองสรางความมั�นใจวาผลประโยชน

และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมีความสมดุลอยางสมเหตุผล 

และลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด”5

 “ความเสี่ยงและผลประโยชนจากการวิจัยอาจ

มีผลกระทบตออาสาสมัครแตละคน ตอครอบครัวของ

อาสาสมัคร รวมทั้งตอสังคมโดยรวม (หรือตออาสาสมัคร

กลุมพิเศษของสังคม)…   ในการสรางสมดุลใหเกิดระหวาง

องคประกอบที่แตกตางกันเหลาน�้ ตามปกติแลว ความ

เสี่ยงและผลประโยชนที่เกิดกับอาสาสมัครเฉพาะหนาจะมี

น้ําหนักมากเปนพิเศษ”8 

 ในการพิจารณาความเสี่ยง-ผลประโยชน ควร

กระทํากอนการเริ�มดําเนินการศึกษา และกระทําอยูเปน

ระยะ ๆ ในระหวางดําเนินการศึกษาดวย นั�นคือ ทําการ

ประเมนิผลประโยชน-ความเสีย่งของการวจิยัทีก่าํลงัดาํเนนิ

อยูอยางตอเน��อง

 ในกรณ�ที่พบวาขอมูลความเสี่ยง-ผลประโยชน

ของการศึกษาปรากฏวาเปนที่น�าพอใจเมื่อพิจารณาจาก

มุมมองหรือจุดยืนในระดับประเทศ สังคม สถาบันหรือ

ตอวงวิชาการ แตไมอาจยอมรับไดในแงของอาสาสมัคร

ที่เขารวมการวิจัย กรณ�น�้ สิ�งที่สําคัญที่สุดที่ควรคํานึง

ถึง คือ สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของ

อาสาสมคัร ซึ�งตองมากอนผลประโยชนทางวชิาการหรอืตอ

สังคมโดยรวม1,2

 กลาวสําหรับผูวิจัย มีหนาที่ทบทวนเอกสารคูมือ

ผูวิจัยและขอมูลความเสี่ยงและผลประโยชนที่เกี่ยวของ

อื่น ๆ ในการตัดสินใจดําเนินการศึกษาทดลอง นอกจากน�้ 

ผูวิจัยยังรับผิดชอบในการใหขอมูลเกี่ยวของกับความเสี่ยง

และประโยชนอยางพอเพียง ถูกตอง และเที่ยงตรงแก

อาสาสมัครในระหวางการขอความยินยอมดวย9

 แนวทางปฏิบัติพื้นฐานในการพิจารณาความ

เหมาะสมของการวิจัยตามนัยแหงหลักผลประโยชนน�้

อยางนอยควรมีองคประกอบ ดังน�้5,7

 1. ควรพิจารณาวามีความจําเปนหรือไมที่จะตอง

ดําเนินการศึกษาในมนุษย

 2. ตองถือวาการทดลองที่ทรมานหรือที่โหดราย

ทารุณตออาสาสมัครไมมีเหตุผลอยางสิ้นเชิง

 3. ตองลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะ

ทําได แตยังคงสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา

วิจัย

 4. ในกรณ�ที่การวิจัยเกี่ยวของกับความเสี่ยงที่มี

นัยสําคัญที่สามารถกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหาย

อยางรายแรง ตองมกีารยนืยนัเปนพเิศษถงึความจาํเปนนัน้

ในการประเมินความเหมาะสมของความเสี่ยง 

 5. ในกรณ�ที่การวิจัยดําเนินการในอาสาสมัคร

ที่ออนแอและเปราะบาง ควรมีการอธิบายถึงเหตุผลและ

ความจําเปนอยางชัดเจนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และตอง

แสดงมาตรการพเิศษเพือ่การปกปองคุมครองบคุคลเหลาน� ้ 

 6. ควรระบุความเสี่ยงและผลประโยชนอยาง

ชัดเจนและระบุใหครบถวนในเอกสารขอความยินยอม

 กลาวไดวาการประเมินความเสี่ยง-ผลประโยชน

ของการวิจัยจะเปนประโยชนอยางยิ�งตอบุคคลตาง ๆ 

กลาวคือ สําหรับผูวิจัย การประเมินน�้จะชวยตรวจสอบ

วาการวิจัยไดรับการออกแบบอยางถูกตองหรือไม คณะ



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  865บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

กรรมการจริยธรรมอิสระ/คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย

ประจําสถาบัน การประเมินจะชวยในการพิจารณาวา

ผลประโยชนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแกอาสาสมัครมี

ความสมเหตุสมผลหรือไม และสําหรับตัวอาสาสมัครเอง 

การประเมินน�้จะชวยใหสามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวม

การวิจัยน�้หรือไม

3. หลักความยุติธรรม

 การประยุกตหลักการพื้นฐานเรื่องความยุติธรรม

นาํมาใชกบัการคดัเลอืกอาสาสมคัรเขาสูการวจิยัดวยความ

เปนธรรมทัง้วธิกีารและผลลพัธ ซึ�งตองใหความใสใจในสอง

ลักษณะ คือ ระดับบุคคลและระดับสังคม

 “ความยุติธรรมระดับบุคคลในการคัดเลือกอาสา

สมคัรกาํหนดใหนกัวจิยัตองมคีวามเปนธรรม ดงันัน้ ผูวจิยั

ไมควรนาํเสนองานวจิยัทีจ่ะเกดิประโยชนแกบคุคลทีต่นชืน่

ชอบ หรือคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่ตนไมปรารถนา ใหเขาสู

การวิจัยที่มีความเสี่ยง”8 

 กลาวคือ ผูวิจัยตองคัดเลือกอาสาสมัครเขา-

ออกจากโครงการวิจัยบนพื้นฐานของหลักเกณฑการคัด

เลือกอาสาสมัครตามที่ระบุในโครงรางการวิจัยที่ไดรับการ

อนมุตั/ิเหน็ชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมอสิระแลว โดย

คัดเลือกอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ นั�นคือ ไมควร

จะมีการเสนอผลประโยชนแกกลุมอาสาสมัครที่ตนพอใจ 

หรือคัดเกณฑอาสาสมัครที่ตนไมชอบใหแบกรับภาระ/

ความเสี่ยงของการศึกษา ดังนั้น ความยุติธรรมทางสังคม

ของการคัดเลือกอาสาสมัครจึงกําหนดใหตองแยกความ

แตกตางระหวางกลุมบคุคลทีค่วรจะคดัเลอืกเขาสูการศกึษา

กับกลุมบุคคลที่จะไมถูกเลือกเขาสูการศึกษา 

 ตัวอยางของความไมยุติธรรมที่พบในบางสถาน-

การณที่พิเศษ เชน การคัดเลือกอาสาสมัครที่ออนแอและ

เปราะบาง เชน ผูปวยที่พักรักษาตัวในสถาบัน ผูดอย

โอกาสทางเศรษฐกิจ ชนกลุมนอยทางเชื้อชาติ อาจถูก

คัดเลือกเพื่อเปนอาสาสมัคร เน��องจากมีบุคคลเหลาน�้อยู

พรอมในสถาบันที่จะทําการศึกษาวิจัย ฉะนั้น ในสภาวะ

ที่บุคคลเหลาน�้ตองพึ�งพาและมักเปนผูที่มีความบกพรอง

ดานความสามารถทีจ่ะใหความยนิยอมไดอยางเสร ีจงึตอง

ใหการคุมครองเปนพเิศษจากอนัตรายจากการทีค่นเหลาน�้

เขาไปเกี่ยวของในการวิจัยเพียงเพราะวามีความสะดวกใน

การบริหารจัดการ หรือสามารถถูกจัดการไดงาย อันเน��อง

มาจากสภาพความเจ็บปวยของตนหรือจากสภาวะทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

 หลักความยุติธรรมในการแบงสันปนสวนระหวาง

ผลประโยชนกับภาระหรือความเสี่ยงยังสามารถนํามาใช

พิจารณาในระดับชุมชนหรือระดับประเทศได กลาวคือ 

ชมุชนใดแบกรบัความเสีย่ง/ภาระของการวจิยั และชมุชนใด

ไดประโยชนจากการวจิยั ซึ�งตองเปนไปอยางเปนธรรมเชน

ที่พิจารณาในระดับอาสาสมัครรายบุคคล  

 ปญหาทั�วไปทีม่กัพบในเรือ่งความไมยตุธิรรมของ

การวิจัยในระดับชุมชน เชน กรณ�การทดลองผลิตภัณฑยา 

วัคซีน หรือเครื่องมือแพทย ในประเทศกําลังพัฒนา ซึ�งได

รับการสนับสนุนโดยบริษัทหรือองคการในประเทศพัฒนา

แลว การทดลองนั้นทําในประเทศกําลังพัฒนา โดยอาศัย

ประชากรจาํนวนมากในประเทศนัน้ทีเ่พือ่แบกรบัความเสีย่ง

และภาระตาง ๆ  ทีม่าพรอมกับการวิจยั แตในทายทีสุ่ด ยา 

วัคซีน หรือเครื่องมือแพทยที่ใชศึกษานั้นกลับไมไดกอให

เกิดประโยชนแกประเทศที่เขารวมการทดลองเลย เน��อง

มาจากการเขาไมถงึยาหรอืวคัซนีนัน้เพราะมรีาคาแพงมาก 

หรอืยาหรอืวคัซนีนัน้ไมไดนาํมาใชกบัประชากรในประเทศ

กําลังพัฒนาที่เขารวมการศึกษา เน��องจากไมมีโรคหรือ

ความเจ็บปวยที่เปนเปาหมายของยาหรือวัคซีนดังกลาว7 

 การพจิารณาดานจริยธรรมของการทดลองวคัซนี

ในมนุษยดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มีชื่อวาคณะ

กรรมการจริยธรรมอิสระหรือคณะกรรมการพิจารณาการ

วิจัยประจําสถาบัน (ไออีซี/ไออารบี) ซึ�งมีบทบาทและ

หนาที่ที่สําคัญในการรับประกันวาศักดิ์ศรี สิทธิ ความ

ปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครจะไดรับ

คณะกรรมการจริยธรรมอิสระ/คณะกรรมการ
พิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน 



วัคซีน866 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

การคุมครองตลอดชวงของการศึกษาทดลอง ไออีซี/

ไออารบีจึงเปนคณะกรรมการที่สําคัญที่ผูวิจัยตองให

ความใสใจ มีความรูความเขาใจถึงบทบาทหนาที่และ

การปฏิบัติงาน ทั้งน�้ เพื่อใหการทดลองวัคซีนไดรับการ

รับรองวาถูกตองตามหลักจริยธรรม และอาสาสมัครไดรับ

การคุมครองอยางเพียงพอ 

 ไอซีเอช จีซีพี ไดนิยามไออีซี/อารบี วา 

 “คณะกรรมการอิสระซึ�งประกอบดวยแพทย 

นักวิทยาศาสตร และผูที่ ไมอยู ในสายวิทยาศาสตร 

มีหนาที่สรางความมั�นใจวาสิทธิ ความปลอดภัยและความ

เปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัยไดรับการคุมครอง 

โดยอยางนอยควรทําหนาที่ทบทวน ใหความเห็นชอบ 

และทบทวนโครงรางการวิจัยและสวนแกไขเพิ�มเติมอยาง

ตอเน��อง รวมทั้งพิจารณาวิธีการและเอกสารที่จะใชขอ

ความยินยอมและบันทึกความยินยอมของอาสาสมัคร 

(เติมการเนน)”2

 ดังนั้น หนาที่ที่สําคัญของไออีซี/ไออารบี คือ 

การคุมครองปองกันสิทธิ ความปลอดภัย และความเปน

อยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัยทุกคน โดยเฉพาะการ

ใหความใสใจหรือสนใจเปนพิเศษ หากอาสาสมัครเปน

บุคคลที่ออนแอและเปราะบาง ดวยเหตุน�้ ในการทําหนาที่

ดังกลาว ไอซีเอช จีซีพี จึงมีมาตรฐานการปฏิบัติวาไออีซี/

ไออารบีควรประกอบดวยกรรมการจํานวนตามสมควร ซึ�ง

โดยรวมแลวมีคุณสมบัติและประสบการณเพียงพอ

สําหรับทบทวนและประเมินการวิจัยที่เสนอตอไออีซี/

ไออารบี ทั้งดานวิทยาศาสตร ดานการแพทย และดาน

จริยธรรม2 นักวิจัยจึงควรตระหนักในกรณ�น�้วา แมวา

ไออีซี/ไออารบี จะมีชื่อที่เกี่ยวของกับการพิจารณาดาน

จริยธรรมของการวิจัยก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลว ไออีซี/

ไออารบีมีหนาที่ใหการทบทวนการวิจัยทั้งดานการแพทย 

ดานวิทยาศาสตรและดานจริยธรรม เพราะการทบทวน

ทางดานวิทยาศาสตรและการทบทวนดานจริยธรรม

ไมสามารถแยกออกจากกนัได กลาวคอื การวจิยัทีเ่กีย่วของ

กบัมนษุยที่ไมถกูตองตามหลกัวทิยาศาสตรถอืวาไมถกูตอง

ตามหลักจริยธรรมดวยในแงที่วาการวิจัยนั้นอาจทําให

อาสาสมัครตองไดรับอันตรายหรือความไมสะดวกสบาย

โดยไมเกิดประโยชน แตถึงแมวาจะไมมีความเสี่ยงตอ

การบาดเจ็บก็ตาม การสูญเสียเวลาของทั้งอาสาสมัคร

และผูวิจัยโดยเปลาประโยชน ในกิจกรรมที่ไมผลิดอก

ออกผลใด ๆ จึงเปนการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา ดังนั้น 

ตามปกติคณะกรรมการทบทวนจริยธรรมจะทําหนาที่

พิจารณาทั้งดานวิทยาศาสตรและดานจริยธรรมของการ

วิจัยที่ถูกนําเสนอ คณะกรรมการตองดําเนินการเองหรือ

จดัใหมกีารทบทวนทางวทิยาศาสตรหรอืมกีารทวนสอบวา

องคกรผูเชีย่วชาญทีม่คีวามรูความสามารถไดพจิารณาแลว

วาการวิจัยมีความถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร5

 นักวิจัยตองนําโครงรางการวิจัยไปขอรับการ

พิจารณาจากไออีซี/ไออารบี ที่ประจํา ณ สถาบันที่วิจัย 

กอนเริ�มดําเนินการวิจัย ซึ�งในการทําหนาที่ของไออีซี/

อารบี ตามปกติทั�วไปจะมีการปฏิบัติตามวิธีดําเนิน

งานที่เปนลายลักษณอักษร (เอสโอพีส) ในดานตาง ๆ

เชน การจดัประชมุ  การลงมต ิความถีข่องการจดัใหมกีาร

ทบทวน  การทบวนอยางเรงดวน เปนตน ที่สําคัญ ไออีซี/

ไออารบีมักจะมีขอกําหนดเสมอวานักวิจัยจะไมมี

การรับอาสาสมัครเขาสูการวิจัยกอนไดรับการอนุมัติ

หรือใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรจากไออีซี/ไอ

อารบี และจะไมดําเนินการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากหรือ

เปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติหรือเห็น

ชอบจากไออีซี/ไออารบีแลว เวนแตมีความจําเปนตอง

กระทําเพื่อขจัดอันตรายเฉพาะหนาแกอาสาสมัครหรือ

เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงบริหารจัดการเล็กนอย เชน

เปลี่ยนแปลงเบอร โทรศัพทติดตอ เปลี่ยนตัวผูกํากับ

ดแูลการวจิยั นอกจากน� ้ยงัมขีอกาํหนดอืน่ ๆ  ทีน่กัวจิยัพงึ

ตองรายงาน/แจงตอไออีซี/ไออารบี โดยทันที เชน มีการ

ดาํเนนิการทีเ่บีย่งเบนจากโครงรางการวจิยัหรอืการเปลีย่น

แปลงโครงรางการวิจัยเพื่อขจัดอันตรายเฉพาะหนาแก

อาสาสมัคร มีการเปลี่ยนแปลงการวิจัยในทางที่เพิ�ม

ความเสี่ยงแกอาสาสมัคร เกิดอาการไมพึงประสงคจาก

ยาทั้ งชนิดรายแรงและที่ ไมคาดคิดมากอนทั้ งหมด 

มีขอมูลใหมที่อาจกระทบกับความเต็มใจของอาสาสมัคร



วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น วัคซีน  867บทที่ 69 การพิจารณาเช�งจร�ยธรรมของการทดลองวัคซ�นในมนุษย�วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ในการอยูในการวิจัยตอไป เปนตน2 

 รายละเอียดตางขององคประกอบ อํานาจหนาที่ 

และขั้นตอนการปฏิบัติงานของไออีซี/ไออารบี อาจมี

ความคลายคลึงหรือมีความแตกตางกันออกไปตามแตละ

สถาบัน ผูวิจัย รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ กับ การทดลอง 

เชน ผูใหทนุวจิยั จงึควรศกึษารายละเอยีดเหลาน�แ้ละปฏบิตัิ

ตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของแตละสถาบันอยาง

เครงครัด  หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมเกี่ยว

กับไออีซี/ไออารบี ไดจากมาตรฐานไอซีเอช จีซีพี2

 โดยทั�วไป ในการพิจารณาการวิจัยโดยไออีซี/

ไออารบี จะมีผลการพิจารณาอยางใดอยางหนึ�งตอไปน�้9

 1. การอนุมัติ/ความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัย

กอนริเริ�มโครงการวิจัยใหมหรือกอนทําการแกไขเปลี่ยน

แปลงโครงรางการวิจัยที่เคยไดรับการอนุมัติหรือไดรับ

ความเห็นชอบมากอน 

 2. ขอกําหนดการปรับปรุงแกไขกอนการอนุมัติ/

ใหความเหน็ชอบใหดาํเนนิการวจิยั เปนการอนมุตั/ิมคีวาม

เห็นชอบแบบมีเงื่อนไขซึ�งผูยื่นขอรับการทบทวนโครงราง

การวิจัยจะตองชี้แจง หรือมีคําตอบ ซึ�งไออีซี/ไออารบีจะ

พิจารณาคําชี้แจงนั้น การลงมือปฏิบัติตามโครงรางการ

วิจัย/สวนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยไมอาจจะ

กระทําไดจนกวาจะไดมีการปรับแกโครงรางการวิจัยตาม

ที่ไออีซี/ไออารบีกําหนด

 3. การไมอนมุตั/ิมคีวามเหน็ในทางลบ การตดัสนิ/

มคีวามเหน็ทางลบนาํมาใชกบัการไมอนมุตั/ิไมเหน็ชอบกบั

โครงรางการวจิยัใหม หรอืการไมอนมุตั/ิไมเหน็ชอบกบัการ

แกไขเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยที่กําลังดําเนินอยู

 4. การยุติ/การระงับชั�วคราวของการอนุมัติ/เห็น

ชอบที่มีอยูแตเดิม การตัดสิน/มีความเห็น

ทางลบ อาจดาํเนนิการโดยไออซี/ีไออารบ ีทีจ่ะยตุหิรอืระงบั

ชั�วคราวซึ�งการอนุมัติ/ความเห็นชอบที่เคยไดรับมากอน 

 นักวิจัยตองตระหนักเสมอวาการพิจารณาจริย-

ธรรมของการทดลองทางคลินิก รวมทั้งการทดลองวัคซีน

ในมนุษยเปนสิ�งที่ไมอาจจะละเลยได เพราะความลม

เหลวตอการยื่นโครงรางการวิจัยตอไออีซี/ไออารบีควร

ถือวาเปนการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมที่ชัดเจนและ

รายแรง5 ซึ�งจะเปนพฤติการณที่ไมอาจยอมรับไดในสังคม

หรือแวดวงวิชาการ ดังนั้น นักวิจัยตองศึกษาและทําความ

เขาใจกบัหลกัเกณฑ ขอกาํหนดตาง ๆ  ของการปฏบิตัหินาที่

ของคณะกรรมการจริยธรรมอิสระ/คณะกรรมการพิจารณา

การวจิยัประจาํสถาบนั ทีอ่ยู ณ สถาบนัของตน เพือ่ใหมั�นใจ

วาจะสามารถเขาใจและปฏบิตัติามขอกาํหนดทีเ่กีย่วของได 

ทัง้น� ้เพือ่ใหการทดลองวคัซนีในมนษุยนัน้ถกูตองตามหลกั

จริยธรรมและสรางความมั�นใจแกสาธารณชนวาศักดิ์ศรี 

สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของผูรับการ

วิจัยไดรับการปกปองอยางเพียงพอ อีกทั้งชวยใหขั้นตอน

การพจิารณาดานจรยิธรรมของการทดลองวคัซนีในมนษุย

ไมเปนอปุสรรคตอการดาํเนนิการวจิยัอยางมปีระสทิธภิาพ

 

 การพัฒนาวัคซีนที่สําคัญขั้นตอนหนึ�ง คือ การ

พัฒนาการวิจัยหรือการทดลองวัคซีนในมนุษยที่เรียก

วาการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยและ

ประสทิธผิลในการปองกนัโรคของวคัซนีตามความมุงหมาย

ที่จะนํามาใชทางการแพทย โดยทั�วไป การทดลองวัคซีน

ในมนุษยจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่ใชทั้งเวลาและเงินทุน

อยางสูง และมักจะเปนขั้นตอนที่ตัดสินความสําเร็จของ

การพัฒนาวัคซีน การทดลองในขั้นตอนน�้ตองอาศัยการ

เสียสละของบุคคลที่เรียกวาอาสาสมัครหรือผูรับการวิจัย

จํานวนมากมาย ซึ�งเปนผูแบกรับทั้งภาระ ความเสี่ยง 

อันตรายจากผลิตภัณฑวัคซีนที่อยู ในขั้นตอนการวิจัย 

นอกจากน�้ หากเปนวัคซีนที่จะนํามาใชในเด็กซึ�งจัดเปน

กลุมอาสาสมัครที่ออนแอและเปราะบาง จําเปนตอง

มีมาตรการคุมครองพิเศษเพิ�มเติมในการทดลองดวย 

ดวยเหตุน�้  การพิจารณาเชิงจริยธรรมของการทดลอง

วคัซนีในมนษุยจงึเปนขอกาํหนดทีเ่ปนทีย่อมรบัระดบัสากล

และไมอาจหลีกเลี่ยงหรือละเลยได เพื่อสรางความมั�นใจ

วาศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของ

อาสาสมัครเหลานั้นไดรับการคุมครองอยางพอเพียง 

บทสรุป



วัคซีน868 วัคซ�นกับการสาธารณสุขและข�อกําหนดเกี่ยวกับวัคซ�น

ดังนั้น นักวิจัย/สถาบันที่วิจัย ตลอดจนผูใหทุนวิจัยจึงตอง

ตระหนัก เขาใจและใหความใสใจกับหลักการพื้นฐานทาง

จริยธรรมที่นํามาใชในการพิจารณาการทดลองวัคซีนใน

มนุษย หลักจริยธรรมพื้นฐานประกอบดวยหลักความ

เคารพในบุคคล หลักผลประโยชน และหลักความยุติธรรม 

ซึ�งสามารถนําหลักการดังกลาวไปปฏิบัติไดโดยผานทาง

กระบวนการขอความยินยอม การประเมินความเสี่ยง-

ผลประโยชนของการวิจัยอยางตอเน��อง และกระบวนการ

คัดเลือกอาสาสมัครอยางเปนธรรมทั้งในระดับบุคคล

และระดับชุมชน ตามลําดับ ผูวิจัยควรทําความเขาใจ

กับบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนขั้นตอน

การปฏิบัติงานตาง ๆ ในการพิจารณาจริยธรรมของ

คณะกรรมการจริยธรรมอิสระ/คณะกรรมการพิจารณา

การวิจัยประจําสถาบัน การใหความใสใจตอประเด็นทาง

จริยธรรมในการทดลองในมนุษยจะชวยใหสรางความ

มั�นใจวาอาสาสมัครทุกรายจะไดรับการปกปองคุมครอง

อยางพอเพียง และสรางความมั�นใจวาขอมูลการทดลอง

ทางคลินิกของวัคซีนมีคุณภาพ มีความครบถวนบริบูรณ 

มคีวามน�าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะนาํไปสูกระบวนการตดัสนิใจ

ทางกฎหมายใด ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัผลติภณัฑวคัซนีนัน้ เชน 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัคซีน เปนตน

 1. The World Medical Association, Declaration 

of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research 

Involving Human Subjects, 2000.

 2. The International Conference on Harmonization 

of Technical requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use, The ICH Harmonized 

Tripartite Guideline-ICH E 6: Good Clinical Practice: 

Consolidated Guidelines (ICH-GCP Guideline), 1996.

 3. Commission on Intellectual Property Rights, 

Innovation, and Public Health (CIPIH).  Public health, 

innovation and intellectual property rights, Report of 

เอกสารอางอิง

CIPIH, Geneva: WHO 2006.

 4. World Health organization, Guidelines 

for Good Clinical Practice (GCP) for Trials on 

Pharmaceutical Products, Geneva, 1996.

 5. Council for International Organization 

of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with 

the World Health Organization, International Ethical 

Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects, Geneva, 2002.

 6. The Internat iona l Conference on 

Harmonization of Technical requirements for 

Registration of Pharma-ceuticals for Human Use, The 

ICH Harmonized Tripartite Guideline-ICH E 8: General 

Consideration for Clinical Trials, 1998.

 7. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย, 

แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนแหงชาติ, 2545.

 8. The National Commission for the Protection 

of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 

Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for 

the Protection of Human Subjects of Research, 1979.

 9. World Health Organization, Handbook for 

Good Clinical Research Practice (GCP): Guidance for 

Implementation, Geneva, 2005.

 10. Nuffield Council on Bioethics, Healthcare: 

The Economic Context. in The Ethics of Research 

related to Healthcare in Developing Countries, 2002.

 11.  United Nations International Covenant on 

Civil and Political Rights, 1966.

 12. Nuremberg Military Tribunal, from U.S. v. 

Kral Brandt et al, The Nuremberg Code, 1947.

 13. สิวลี ศิริไล, เอกสารคําอธิบายโครงการวิจัย

แกผูยินยอมตนเขารวมการวิจัย: องคประกอบสําคัญของ

การขอความยินยอม, ปรับปรุงเพิ�มเติม, 2551.

  




