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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง

Informed Consent : What, When, Why and How
   ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

วันท่ี 11 มกราคม 2549 ห้องประชุม 605/1 อาคาร อปร.
ช้ัน 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเด็นท่ีได้จากการประชุม
1.   กระบวนการขอยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัย

1.1 ต้องให้แน่ใจว่า ความยินยอมนั้นเกิดโดยความสมัครใจ อาสา
สมัครต้องได้รับข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ แก่การตัดสินใจ ไม่มีส่ิงใดซ่อนเร้น
ผู้วิจัยจะต้องประเมินว่าอาสาสมัครมีความเข้าใจในโครงการวิจัยอย่างถ่องแท้
อีกท้ังมีความสามารถจะตัดสินใจได้ ก่อนจะลงนามยินยอม ให้ระมัดระวังเป็น
พิเศษกรณี vulnerable subject เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท่ีเป็น ทหาร ตำรวจ ผู้ป่วยในการดูแล  และควรหลีกเล่ียงการขอความร่วมมือ
ผ่านตามสายงาน

1.2 Verbal vs. Document การให้ความยินยอมหากเป็นไปได้ควร
ใช้ลายลักษณ์อักษร แต่หากมีความจำเป็นท่ีสมเหตุสมผล เช่น กรณีลงช่ือ
ยินยอมอาจเป็นการเปิดเผยตัวอาสาสมัคร หรือการให้สุขศึกษาแก่คนกลุ่ม
ใหญ่ในคราวเดียวกัน อาจใช้การให้ความยินยอมด้วยวาจาได้ แต่ต้องมี
เอกสารคำช้ีแจงแก่อาสาสมัครทุกคน เพ่ือเป็นวัตถุพยาน รวมถึงการมีประจักษ์
พยานรับรู้ท้ังฝ่ายผู้วิจัยและอาสาสมัคร

1.3 จะขอความยินยอมจากใคร ต้องขออาสาสมัครก่อนเสมอ ในกรณี
เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้ท่ีไม่รู้สึกตัว  ผู้ท่ีมีความบกพร่องในการตัดสินใจหรือศพ
ผู้เสียชีวิต ให้ขออนุญาตพ่อแม่ ผู้ดูแล หรือผู้แทนโดยชอบธรรมร่วมด้วย
และหากการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องได้จากญาติ (เช่น genetic study)หรือผู้ดูแล
ต้องขออนุญาตอาสาสมัครผู้ให้ข้อมูลหลักก่อน และให้อาสาสมัครไปปรึกษา
ญาติ ญาติคนใดยินดี ผู้วิจัยจึงค่อยขอความยินยอมจากญาติคนนั้น และ
ดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไป

1.4 การศึกษาในชิ้นเนื้อจากศพผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ ทาง
กฎหมายกำหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพ(แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องผ่าศพ
พิสูจน์)ทุกรายท่ีมีการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ แพทย์นิติเวชศาสตร์อาจเก็บ
ชิ้นเนื้อบางส่วนจากศพ(ห้ามเอาทั้งอวัยวะ)เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ต่อไป
ในกรณีทำวิจัยจากช้ินเน้ือท่ีเหลือจากการตรวจพิสูจน์ อาจใช้แนวทางการวิจัย
ในตัวอย่าง  left-over specimens ได้ แต่จะต้องขออนุญาตจากญาติหรือผู้แทน
โดยชอบธรรม  ถ้าไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ หากต้องการใช้เน้ือจากส่วนอ่ืนซ่ึงไม่ใช่
บริเวณท่ีต้องตรวจพิสูจน์ ถ้าญาติไม่ยินยอมจะทำไม่ได้โดยเด็ดขาด ในกรณีท่ี
มีข้อจำกัดด้านเวลา เช่น ต้องเก็บภายในเวลาไม่ก่ีช่ัวโมง ซ่ึงอาจไม่สามารถขอ
ความยินยอมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ไม่ควรทำการวิจัยน้ี เพราะสำหรับงาน
วิจัยน้ัน ไม่มีอะไรท่ีต้องรีบด่วนจนกระท่ังรอขอความยินยอมไม่ได้

จากกองบรรณาธกิาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สารชมรมฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรมการบริหารของชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนชุดปัจจุบัน  กองบรรณาธิการ คาดหวังว่าท่านสมาชิก
ชมรมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย จากข้อสรุปจากการประชุม, หัวข้อด้าน
กฎหมาย, หัวข้อในด้านจริยธรรม รวมท้ังข่าวสารต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ
ท่ีได้รวบรวมและนำเสนอในสารชมรมตลอดมา
ในการประชุมประจำปีของชมรม ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน เข้า

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อที ่จะเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมชมรม ชุดใหม่

พ.อ.หญิง อาภรณ์ภิรมย์  เกตุปัญญา
บรรณาธิการ
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1.5 การศึกษาทางมานุษยวิทยาท่ีต้องการสังเกตพฤติกรรมของชุมชน

หรือการศึกษาทางระบาดวิทยา กรรมการควรพิจารณาว่า อาสาสมัครได้ขอ
อนุญาตผู้นำชุมชนด้วยหรือไม่ ผู้นำชุมชนน้ันเป็นตัวแทนชุมชนจริงหรือไม่
กระบวนการขอความยินยอมมีการประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงและแนะนำ
เก่ียวกับโครงการหรือไม่ อย่างไร

1.6 การขอความยินยอมทางโทรศัพท์ โดยท่ัวไปไม่แนะนำให้ทำ เพราะ
ผู้วิจัยไม่มีโอกาสสังเกตสีหน้าและท่าทีของอาสาสมัคร ไม่ทราบว่าเต็มใจ
หรือไม่ หากมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กรรมการควร
พิจารณาว่าผู้วิจัยจะนัดหมายอาสาสมัครอย่างไร เพื่อให้ความสะดวกแก่
อาสาสมัคร และการสัมภาษณ์นั้นกระทำในที่มิดชิดเพียงพอที่จะป้องกัน
การร่ัวไหลของข้อมูลหรือไม่ อย่างไร แต่กระน้ันก็ตามจิตแพทย์มักแนะนำ
ให้ผู้วิจัยสัมภาษณ์อาสาสมัครต่อหน้าตนเองจะเป็นการดีกว่า เพราะสามารถ
สังเกตความรู้สึกของอาสาสมัครได้ในขณะพูดคุย ซ่ึงผู้วิจัยมีโอกาสให้ความ
ช่วยเหลือแก่อาสาสมัครอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้วิจัยยืนยันจะใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรรมการควรขอดูแนวทางคำถามที่จะใช้สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ด้วย

1.7 การขอความยินยอมทางไปรษณีย์สามารถทำได้ หากมีการลงนาม
เป็นลายลักษณ์อักษร และแนะนำให้ส่งเอกสารขอความยินยอม แยกต่างหาก
จากแบบสอบถาม
2. เอกสารคำชี้แจงต้องมีทุกโครงการแม้ว่าจะขอความยินยอมด้วย
วาจาก็ตาม
3. ข้อมูลที่มีในแบบคำชี้แจง เหมือนที่ประชาสัมพันธ์ใน website
ประเด็นท่ีกรรมการควรพิจารณาได้แก่

3.1 ภาษาท่ีใช้ต้องเหมาะสม กระชับและเข้าใจง่ายสำหรับอาสาสมัคร
แต่ละกลุ่ม เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ ชนกลุ่มน้อย

3.2 ไม่มีข้อความท่ีบีบบังคับอาสาสมัครในที เช่น
- ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ท่านตอบคำถามทุกข้อ
- ถ้าพบว่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ท่านจะต้องออกจาก

โครงการทันที หรือแพทย์จะคัดท่านออกจากโครงการหากท่านไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนได้ หรือท่านจะถูกขอให้ออกจากโครงการศกึษาเวลาใด
ก็ได้ตามความเห็นของแพทย์ ควรเปล่ียนเป็น �แพทย์อาจขอให้ท่านถอนตัว
จากโครงการวิจัย หากพบว่ามีความจำเป็น  หรือการอยู่ในโครงการวิจัยต่อไป
อาจเป็นอันตรายต่อท่าน หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แก่
ตัวท่าน�

3.3 ไม่ควรใช้ถ้อยคำผูกมัดตัวผู้วิจัยจนเกินไป เช่น โครงการวิจัยน้ีไม่มี
ความเส่ียงใดๆ

- การเจาะเลือดอาจไม่ใช่เป็นการเจาะครั้งเดียวอย่างที่ระบุใน
การวิจัยก็ได้ ความเจ็บปวดขณะได้รับการตรวจ, ความเจ็บปวดมากน้อย
แค่ไหน รอยฟกช้ำหรือห้อเลือด หรือผลข้างเคียงอ่ืนๆท่ีไม่คาดคิด ผู้วิจัยจะให้
การช่วยเหลืออาสาสมัครอย่างไร

- การซักถามเร่ืองส่วนตัวอาจทำให้อาสาสมัครอึดอัด อาย หรือ
โศกเศร้า ผู้วิจัยจะทำอย่างไร เช่นอาสาสมัครอาจไม่ต้องตอบคำถามท่ีไม่ต้อง
การจะตอบ หรือผู้วิจัยจะหยุดทันทีที่อาสาสมัครแสดงความอึดอัด หรือ
ให้กำลังใจอย่างไร

3.4 ค่าตอบแทน ค่าประกันสุขภาพหรือการเดินทาง ควรระวังไม่ให้
มากจนเป็นการชักจูงอาสาสมัคร หรือเข้าข่ายโฆษณา หากมีอาหารเล้ียงให้ใช้
ถ้อยคำว่า �เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ท่านในขณะเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ผู้วิจัยจะจัดอาหาร/อาหารว่างไว้บริการแก่ท่าน�

คณะวิทยากร
- รองศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

- รองศาสตราจารย์ สิวลี  ศิริไล  ข้าราชการบำนาญ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

- ศาสตราจารย์แพทย์หญิง พรรณแข  มไหสวริยะ
ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง สุมาลี  นิมมานนิตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยากรและ
ผู้ดำเนินการอภิปราย

ตัดตอนบางส่วนมาจาก ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
 เพ่ือประโยชน์ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพสามารถ
ประกันตนเองได้ ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา

เล่ม 122 ตอนท่ี 44 ก      ราชกิจจานุเบกษา3      มิถุนายน 2548

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

พ.ศ.2548
- ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประเด็นจริยธรรม
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- ในกรณีท่ีมีระเบียบ ประกาศหรือคำส่ังอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
น้ี  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับน้ีแทน

ข้อ 11 การใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง (3) ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

11.1 บุคคลผู้ขอประกันจะต้องเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่การ
งานหรือมีรายได้แน่นอน เช่น เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก
รัฐสภา ผู้บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน สมาชิดสภาท้องถ่ิน พนักงานองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐประเภทอ่ืนๆ ลูกจ้าง
ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารพรรคการเมือง หรือทนายความ
และเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยเช่น เป็นบุพการี ผู้สืบ
สันดาน สามี ภริยา ญาติพ่ีน้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลท่ีเก่ียวพัน
โดยทางสมรส หรือบุคคลท่ีศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพ่ี
น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ โดยมีหลัก
เกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ให้ย่ืนคำร้องด้วยตอนเอง และเสนอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกัดหรือนายจ้างตามแบบท้ายข้อบังคับน้ี หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเช่ือถือ
ได้ และหากผู้ขอประกันมีคู่สมรส ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของคู่สมรส
ด้วย ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน ให้ผ่อนผันโดยแสดง
หลักฐานอ่ืน เช่น บัตรประจำตัวท่ีแสดงฐานะเช่นน้ัน และให้นำหนังสือรับรอง
หรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง

2. ให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่า
ของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉล่ียต่อเดือน

3. การอนุญาต ให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้
แต่หาก วงเงินประกันมียอดสูงกว่าวงเง ินที ่ผ ู ้น ั ้นมีส ิทธิประกันได้
ศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวงเงินหรือหลักทรัพย์อ่ืนเพ่ิมเติมให้เพียงพอ
กับวงเงินประกันน้ันได้ หรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคนร่วมกันทำสัญญา
ประกันโดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้

4. หากผู้ประกันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ การงาน
ก็ให้คงมีสิทธิประกันต่อไปโดยศาลอาจใช้ดุลพินิจส่ังให้หาหลักประกันเพ่ิมหรือ
ดีกว่าเดิมได้

11.2 นิติบุคคลอาจเป็นผู้ขอประกันได้ ในกรณีท่ีกรรมการ
ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้น ตกเป็น
ผู้ต้องหาหรือจำเลยให้ทำสัญญาประกันได้ในวงเงินตามท่ีศาลเห็นสมควรเป็น
กรณีๆ ไป และศาลอาจกำหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อ่ืนตาม
จำนวนท่ีเห็นสมควรเพ่ิมเติมด้วยก็ได้โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและอำนาจทำการแทน ในกรณี
ฉุกเฉินไม่สามารถนำต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ทัน ให้ผ่อนผัน โดยแสดง
สำเนาเอกสารดังกล่าวและให้นำต้นฉบับเอกสารมาแสดงภายหลัง

11.3 ในกรณีท่ีส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา
เป็นผู้ร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว หากจำนวนเงินท่ีระบุในหนังสือรับรอง หรือ
คำร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวเพียงพอแล้ว ควรถือว่าหนังสือรับรองหรือคำร้อง
น้ันเป็นหลักประกันท่ีน่าเช่ือถือได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 108 (4)
ข้อ 12 ผู้ต้องหาหรือจำเลยอาจทำสัญญาประกันตนเองได้ และให้นำ

หลักเกณฑ์ในข้อ 11.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การทำสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง หากผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็น

พนักงานหรือผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร
สถาปนิก ทนายความ ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบวิชาชีพด้านส่ือมวลชน หรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ และการกระทำที่ถูก
กล่าวหาว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการปฏิบัติงานในการ
ประกอบวิชาชีพนั้นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยทำสัญญาประกันตนเองได้ใน
วงเงินไม่เกิน 15 เท่า ของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉล่ียต่อเดือน

ประกาศ ณ วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2548
ศุภชัย    ภู่งาม
ประธานศาลฎีกา

ประชุมวิชาการประจำปีของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน
ในประเทศไทย (FERCIT)

วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ณ ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ (312/1) อาคาร อปร.ช้ัน 3

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้ดำเนินงาน
มาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ก่อต้ังข้ึน เม่ือ เดือนเมษายน พ.ศ.2543 ท้ังน้ีด้วย
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของคณะแพทยศาสตร์ทุก
สถาบัน และคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข จากการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเน่ืองในทุกภูมิภาคของประเทศ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านจริย-
ธรรการทำวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ของโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนการดำเนินงานด้านจริยธรรมของวิชาชีพอ่ืน
ท่ีมีการทำวิจัยเก่ียวข้องกับมนุษย์ล้วนได้มีการพัฒนาข้ึนเป็นลำดับ  ปัจจุบัน
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยมีสมาชิกสามัญตลอดชีพจำนวน
530 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย และ
นักวิจัยที่อยู่ในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเทคนิค
การแพทย์ แต่เนื่องจากงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ก้าวหน้ารวดเร็วมาก
จึงเกิดประเด็นปัญหาเร่ืองใหม่ๆ และหลากหลายทางด้านจริยธรรมการทำ
วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลา จำเป็นท่ีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์จะต้องติดตามท้ังด้านวิทยาศาสตร์ และแนวคิดเชิงจริยธรรม
ให้ทันเหตุการณ์ โดยท่ีกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยน้ัน  นอกจาก
จะต้องใช้หลักจริยธรรมการวิจัยสากล เช่น CIOMS Guidelines, ICH-GCP
guidelines, Declaration of Helsinki เป็นแนวทางแล้ว  ยังต้องคำนึงถึงหลัก
กฎหมายของประเทศและท้องถิ่น รวมถึงระเบียบและวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ ในการพิจารณาทบทวนปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัย ซึ่งอาจทำ
ให้มีความแตกต่าง ในรายละเอียดปลีกย่อยของการสรุปผลการพิจารณาข้อ
เสนอโครงการวิจัยแบบสหสถาบัน  แม้จะเป็นงานวิจัยเร่ืองเดียวกันแต่ทำใน
หลายสถาบัน และพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมแต่ละแห่ง
อน่ึงแนวทางหลักจริยธรรมสากลที่ยอมรับ และใช้กันในปัจจุบันมีการปรับ
เปลี่ยนเพิ่มประเด็นใหม่ๆ เป็นระยะ ซึ่งควรจะได้เผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
จากการท่ีมีการทำวิจัยกันกว้างขวางมากข้ึน  งานวิจัยท่ีทำในมนุษย์ขยายวง
มากข้ึนในทุกกลุ่มอายุ อาชีพ ฐานะทางสังคม และทุกกลุ่มโรคท้ังท่ีรักษาได้
และกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายหมดทางรักษา รวมท้ังอาสาสมัครกลุ่ม vulner-
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able group หรือกลุ่มเปราะบางด้วย การทำวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอาสาสมัครกลุ่ม
vulnerable group มีประเด็นจริยธรรมท่ีค่อนข้างอ่อนไหวท้ังเชิงวิทยาศาสตร์
และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยต้องดำเนินการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นพิเศษ
ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทยจึงเห็นควรจัดการประชุมเรื่อง

ประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในอาสาสมัครกลุ่ม vulnerable group
เพื่อให้สมาชิกของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยรับทราบ
อักทั้งได้ช่วยกันเสนอแนวทางการปกป้องอาสาสมัคร และนักวิจัยซึ่งเป็นที่
ยอมรับได้ ในบริบทของสังคมไทย โดยยังสามารถดำเนินงานวิจัยที่ได้
มาตรฐาน ในการประชุมประจำปี ในวันศุกร์ ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2549 ณ
ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ (312/1) อาคาร อปร. ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร์

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330

กรุณาส่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการอภิปรายหมู่เรื่อง �ประเด็นจริยธรรม
จากการวิจัยในอาสาสมัคร vulnerable group� โดยคณะวิทยากร รศ.พ.ท.หญิง
พญ.แสงแข   ชำนาญวนกิจ, รศ.นพ.เกียรติ   รักษ์รุ่งธรรม, ผู้พิพากษา  นันทน
อินทนนท์, รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
หลังจากการการอภิปราย จะมีการรายงานกิจกรรมประจำปีของชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย   และ การเลือกต้ัง ประธานชมรมฯ,
รองประธานฝ่ายวิชาการ, รองประธานฝ่ายบริหาร, โดย รศ.โสภิต   ธรรมอารี
เลขาธิการชมรมฯ และ ศ.พญ.ธาดา   สืบหลินวงศ์   ประธานชมรมฯ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าประชุมประจำปี
ในวันศุกร์ ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2549


