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Guideline 11 – Use of stored biological materials and related data
Guideline 12 – Use of health-related data in research
Guideline 13 – Reimbursement and compensation for research participants
Guideline 14 – Treatment and compensation for research-related harms
Guideline 15 – Research involving vulnerable persons
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Guideline 11 – 12
ทังสองหั
้
วข้ อนี ้ มีเนือ้ ความที่คล้ ายคลึงกัน เพียงแต่ในข้ อ 11 กล่าวถึง การใช้ specimen
สาหรับข้ อ 12 กล่าวถึงการใช้ ข้อมูลด้ านสุขภาพเพื่อการวิจยั หลักใหญ่ใจความจะเน้ นเรื่ อง
การเคารพในสิทธิ ส่วนบุคคล ด้ วยการแจ้ งให้ ทราบและ/หรื อขอความยินยอม ว่าจะนา
เนื ้อเยื่อ หรื อข้ อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ในเรื่ องอะไร ในการเก็บรักษาเนื ้อเยื่อหรื อข้ อมูลโดยการ
จัดตังคลั
้ ง ผู้ที่จัดตังคลั
้ งและคณะกรรมการจริ ยธรรม จะมีบทบาทในการช่วยพิทกั ษ์ สิทธิ์
และรักษาความลับของเจ้ าของเนื ้อเยื่อหรื อข้ อมูลสุขภาพด้ วยการ anonymized หรื อทา
รหัสแทนการใช้ ชื่อจริ ง ( coded) การเก็บเนือ้ เยื่อ/ข้ อมูลของเด็กไว้ เป็ นระยะเวลานาน
จะต้ องเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของข้ อมูล/เนื ้อเยื่อ สามารถตัดสินใจว่าจะให้ เก็บข้ อมูล/เนื ้อเยื่อ ที่ผ้ ปู กครองเคยอนุญาตแทนไว้ ต่อไปหรื อไม่ เมื่อ
เด็กพ้ นความเป็ นผู้เยาว์แล้ วด้ วย
เนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ถกู เก็บรักษาไว้ อาจมีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่ง ซึง่ กระบวนการขอความยินยอมเพื่อนาเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพมาใช้ ในการวิจยั จะแตกต่างไปเพื่อให้ เหมาะสม ดังนี ้
1.

เก็บไว้ เพื่ อการวิจัย จะต้ องมี การขอความยินยอมจากบุคคลที่ เป็ นเจ้ าของ ซึ่งหนังสือแสดงเจตนายินยอมนี ้ อาจเป็ นลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง (specific informed consent) เช่น ให้ ใช้ สาหรับการวิจยั เรื่ องใด หรื อเป็ นลักษณะเปิ ดกว้ าง (broad informed
consent) ให้ ใช้ ในเรื่ องใดก็ได้
1.1.

ขอรับบริจาคเพื่อเก็บไว้ ในคลังเพื่อนามาใช้ ในการวิจยั ในอนาคต คลังเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูล เป็ นผู้จดั ทาหนังสือแสดงเจตนายินยอมการ
บริจาคเนื ้อเยื่อเพื่อการวิจยั

1.2.

เป็ นเนื ้อเยื่อที่เหลือจากการวิจยั /ข้ อมูลจากการวิจยั ครัง้ ก่อน ผู้วิจยั เป็ นผู้จดั ทาหนังสือแสดงเจตนายินยอมการเก็บเนื ้อเยื่อไว้ เพื่อ
การวิจยั ต่อในอนาคต
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2.

เป็ นเนื อ้ เยื่ อ ที่ เ หลื อ จากกระบวนการวิ นิ จ ฉัย หรื อ การรั ก ษาพยาบาล
ตามปกติ/ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในเวชระเบียน แต่จะนามาใช้ ในการวิจยั
โรงพยาบาลเป็ นผู้จัดทาหนังสือแสดงเจตนายินยอมการบริ จาคเนือ้ เยื่อ
เพื่อการวิจัย/อนุญาตให้ นาข้ อมูลจากเวชระเบียนมาใช้ เพื่อการวิจยั หรื อ
อาจใช้ opt-out procedure ซึง่ จะสามารถนาเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลที่เก็บรักษา
ไว้ ไ ปท าวิ จัย ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งขอความยิ น ยอมซ า้ อี ก หากบุ ค คลเจ้ าของ
เนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลไม่ได้ แจ้ งว่าขัดข้ อง แต่ต้องมีการแจ้ งให้ ผ้ มู ารับบริการทางสุขภาพทราบว่าเนื ้อเยื่อที่เหลือ/ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอาจถูก
นาไปใช้ วิจยั โดยเจ้ าของเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลมีสิทธิที่จะปฏิเสธ ไม่ยินยอมให้ นาไปใช้ เพื่อการวิจยั ได้ โดยไม่เสียสิทธิใดๆ รวมทังจะยกเ
้
ลิก
ความยินยอมที่ให้ ไปแล้ วเมื่ อใดก็ได้ รวมทังแจ้
้ งให้ ผ้ มู ารับบริ การทางสุขภาพทราบว่าหากไม่อนุญาตให้ นาเนื ้อเยื่อไปใช้ ในการวิจยั
หรื อจะยกเลิกความยินยอมจะต้ องทาอย่างไร หรื อแจ้ งใคร
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มีบทบาทในฐานะคนกลาง หรื อ บุคคลที่ ๓ ที่จะช่วยให้ ความเห็นโดยเฉพาะในกรณีที่จะนา
เนือ้ เยื่อ/ข้ อมูลไปใช้ โดยไม่ได้ ขอความยินยอม หรื อให้ ความเห็นชอบในการที่นักวิจัยขอยกเว้ นการขอความยินยอม หลักการที่
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จะเห็ นชอบในกรณีเช่นนี ้ มี 3 ข้ อ คือ 1) งานวิจยั นันมี
้ ความสาคัญ/มีความจาเป็ นและเป็ น
ความต้ องการของสังคม โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ( Public Health Emergencies) 2) มีความ
เสี่ยงต่าต่อผู้เป็ นเจ้ าของข้ อมูลและเนื ้อเยื่อ 3) การขอความยินยอมไม่สามารถทาได้ เนื่องจากต้ องใช้ แรงงานและค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก
ในการติดตามเจ้ าของข้ อมูลจานวนมาก ตัวอย่างเช่น ต้ องใช้ ข้อมูลในเวชระเบียนจานวนมากเพื่อการวิจยั เป็ นต้ น
สิ่งสาคัญของการวิจยั โดยใช้ เนื ้อเยื่อ และการวิจยั โดยใช้ ข้อมูล คือการรักษาความลับของบุคคลที่เป็ นเจ้ าของเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูล แม้ ว่าจะ
มีการทารหัสเพื่อรักษาความลับ นักวิจยั จะได้ เนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลที่ต้องการไปโดยไม่ทราบว่าผู้ใดเป็ นเจ้ าของ แต่ก็ยงั อาจมีการรั่วไหลของ
ข้ อมูลแม้ จะมีการวางระบบจัดเก็บอย่างดี สืบทราบได้ ในกรณีที่เก็บข้ อมูลในสถานที่มีคนเกี่ยวข้ องจานวนน้ อย หรื อ เป็ นโรคที่พบได้
ยากมาก และบางกรณีอาจมีการตรวจสอบโดยคณะบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น การประกันคุณภาพงานที่ต้องตรวจสอบจากฐานข้ อมูล
ปฐมภูมิ เป็ นต้ น
ในบางกรณีอาจจาเป็ นต้ องให้ นกั วิจยั ติดต่อกับเจ้ าของเนื ้อเยื่อ เพื่อให้ ข้อมูลจากการวิจยั ที่มีความสาคัญต่อสุขภาพอย่างแน่นอน
หากไม่แจ้ งให้ ทราบอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต หรื อมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเจ้ าของเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูล ทังๆที
้ ่ในตอนแรก
นักวิจยั จะไม่ทราบว่าเนื ้อเยื่อ/ข้ อมูลนันเป็
้ นของผู้ใด ประเด็นที่ย่งุ ยากและลาบากในการตัดสินใจเหล่านี ้ คณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคนที่ให้ การรับรองโครงการวิจยั นัน้ มักจะถูกร้ องขอให้ ช่วยให้ ความเห็น หรื อเป็ นคนกลางให้ กบั นักวิจยั
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั โดยใช้ ข้อมูล ได้ แก่ Data mining ซึ่งเป็ นกระบวนการจัดระเบียบข้ อมูลจานวนมากเพื่อการ
วิเคราะห์ เกี่ยวข้ องกับกรณีที่มีการเก็บเนื ้อเยื่ อ/ข้ อมูลไว้ ในคลังข้ อมูลขนาดใหญ่ระดับชาติ ( Big Dataset) อาจมีผลกระทบต่อการ
รักษาความลับของข้ อมูลส่วนบุคคล และ Mandatory population-based registries คือการลงทะเบียนข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ ใน
ฐานข้ อมูลของสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั เช่น การลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา การลงทะเบียนข้ อมูลของพนักงาน หากจะนา
ข้ อมูลเหล่านี ้มาทาวิจยั จะต้ องได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน ไม่เผยแพร่สสู่ าธารณะ
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Guideline 13: Reimbursement and compensation for research participants
การให้ ค่าตอบแทนแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมวิจยั เพื่อชดเชยค่าใช้ จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าเดินทางมาพบผู้วิจยั และทดแทนค่าจ้ างในการประกอบอาชีพ
ในช่วงที่เข้ าร่วมวิจยั เป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน แต่หากไม่ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จะไม่ให้ ค่าตอบแทนในส่วนนี ้ก็
ย่อมได้ เนื่องจากบุคคลเข้ าร่วมวิจยั ด้ วยความสมัครใจอยูแ่ ล้ ว อย่างไรก็ตามจานวนเงินที่ให้ จะต้ องเหมาะสม ไม่เป็ นสิ่งจูงใจให้ เข้ าร่วมวิจยั
ซึ่งต้ องระวังในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั ไม่มีรายได้ /ไม่มีงานทา และกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั เป็ นผู้
ด้ อยสมรรถภาพ ต้ องมีผ้ ปู กครองดูแลเป็ นผู้รับค่าตอบแทน เช่น เด็ก หรื อคนชรา
ผู้วิ จัย จะต้ อ งไม่ ใ ช้ ค่ า ตอบแทนเป็ นเครื่ อ งดึง ดูด ให้ บุค คลจ ายอมอยู่ร่ ว มวิ จัย จนครบ
กระบวนการ ด้ วยการกักค่าตอบแทนไว้ จ่ายเมื่อมาเข้ าร่ วมวิจัยจนเสร็ จสิ ้นกระบวนการ
จะต้ องแบ่งจ่ายเป็ นครัง้ ๆละเท่ากัน ทุกครัง้ ที่มาตามนัด เนื่องจากผู้เข้ าร่ วมวิจยั จะถอนตัว
ออกจากการวิจยั เมื่อใดก็ได้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะต้ องคานึงถึงประเด็นอ่อนไหว
เหล่านี ้ก่อนให้ การรับรอง
Guideline 14: Treatment and compensation for researchrelated harms
เกณฑ์ นี ก้ ล่า วถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้วิ จัย ร่ ว มกับ ผู้ใ ห้ ทุน สนับ สนุน การวิ จัย ในการ
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลแก่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั หากเกิดเจ็บป่ วย/บาดเจ็บ
จากกระบวนการวิจัย หรื อเกิดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจหรื อความ
เป็ นอยู่ที่ดีในสังคมของผู้เข้ าร่วมวิจยั ผู้ให้ ทนุ ไม่ว่าภาครัฐหรื อเอกชน จะต้ องเตรี ยมการใน
ส่วนนี ้ เช่นการทาประกันให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมวิจยั หรื อเตรี ยมงบประมาณไว้ ให้ ความช่วยเหลือตามความรุ นแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึน้ ในอัตราที่ได้ กาหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น รวมทัง้ ทาความตกลงกับผู้วิจัยว่าหากความเจ็บป่ วย/บาดเจ็บเกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผู้วิจยั หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามโครงร่ างวิจยั ผู้วิจยั จะต้ องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่ไม่ได้ รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งใดก็
หมายความว่าผู้วิจยั จะต้ องรับผิดชอบเองทังหมด
้
ในการพิจารณาว่าเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์นนน่
ั ้ าจะเป็ นผลมาจากการเข้ าร่วมวิจยั คือเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนที่บคุ คลนันจะเข้
้
า
ร่วมวิจยั และหากเป็ นการวิจยั ทางคลินิกอาการไม่พงึ ประสงค์ก็จะมีความรุนแรงหรื อมีอาการที่แตกต่างไปจากที่เคยเกิดในระหว่างการ
รักษาพยาบาลตามปกติ หรื อตามการดาเนินโรค
ในการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะต้ องพิจารณาแผนการที่ผ้ วู ิจยั และผู้ให้ ทนุ เตรี ยมไว้ เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้เข้ าร่วมวิจยั ว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอหรื อไม่ ในกระบวนการขอความยินยอมและเอกสารชี ้แจง จะต้ องระบุถงึ ความช่วยเหลือที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั จะได้ รับ
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ โดยไม่ต้องฟ้องร้ อง หรื อพิสจู น์ว่าเป็ นความผิดของผู้ใด
Guideline 15: Research involving vulnerable persons
vulnerable groups and individuals
 “may have an increased likelihood of being wronged or of incurring additional harm.”
 relative or absolute impairments in decisional capacity, education, resources, strength, or other
attributes needed to protect their own interests
 when people are marginalized, stigmatized, or face social exclusion or prejudice
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ได้ กล่าวถึงสภาวการณ์ (ทังชั
้ ว่ คราวและถาวร) ที่ทาให้ บคุ คลตกอยู่ใน
สภาพอ่อนแอ เปราะบาง หรื ออ่อนด้ อยความสามารถที่จะตอบปฏิเสธการเข้ าร่วมวิจยั ทังๆที
้ ่
ไม่ เ ต็ ม ใจเข้ า ร่ ว มวิ จัย ซึ่ง อาจจะเป็ นสภาพร่ า งกาย เจ็ บ ป่ วย ไม่ มี ส ติ สัม ปชัญ ญะ ด้ อ ย
สติ ปั ญ ญา หรื อ เจ็ บ ป่ วยทางจิ ต นอกจากนี ย้ ัง มี ก รณี ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อ านาจ เช่ น
CIOMS guideline

ผู้ต้ อ งขัง ต้ อ งพึ่ง พิ ง ผู้อื่ น เช่ น เด็ ก /ผู้สูง อายุที่ อ ยู่ใ นสถานสงเคราะห์ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา
นักเรี ยนนักศึกษา หรื อบางสถานภาพทางสังคม เช่น ผู้ด้อยการศึกษา/เศรษฐานะ ชนกลุ่ม
น้ อย เป็ นต้ น
สาหรับ เด็ก สตรี สตรี มีครรภ์ ซึง่ จัดเป็ น vulnerable subject เช่นกัน มีกล่าวแยกละเอียดใน guideline 17, 18 และ 19
หากจะนาคนกลุ่มนี ้เข้ าร่ วมวิจยั จะต้ องมีความจาเป็ น ไม่สามารถทาวิจยั ในคนกลุ่มอื่นแทนได้ และจะต้ องมีการปกป้องที่เพิ่มขึ ้นกว่าคน
ทัว่ ไป นอกจากนีก้ ระบวนการวิจยั จะต้ องมีความเสี่ยงต่า หากผู้เข้ าร่ วมวิจยั กลุ่มนีไ้ ม่ได้ รับประโยชน์โดยตรงจาการเข้ าร่ วมวิจัย ในทาง
ตรงกันข้ ามก็ไม่ควรตัดโอกาสของคนกลุม่ นี ้ที่จะเข้ าร่วมวิจยั เพื่อให้ เกิดความสมดุล ในการขอความยินยอมให้ เข้ าร่วมวิจยั จะต้ องมีผ้ ู ช่วย
คิดช่วยออกความเห็นปกครอง เช่น ผู้ปกครอง ผู้อภิบาล ญาติพี่น้อง เป็ นต้ น
Guideline 16 – Research involving individuals who are not capable of giving informed
consent
เช่นเดียวกับการวิจัยในกลุ่ม vulnerable subject จะสามารถดาเนินการวิจัยกับคนกลุ่มนีไ้ ด้ ต่อเมื่อมีความจาเป็ นจริ งๆ ไม่อาจ
ดาเนินการในคนกลุม่ อื่นทดแทนได้ ผู้วิจยั จะต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้เข้ าร่วมวิจยั และพยายามลดความเสี่ยงลงให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทา
ได้ แต่อย่างไรก็ตามความเจ็บป่ วยของคนในกลุม่ นี ้มักจะหนักอยู่แล้ ว เช่น ได้ รับอุบตั ิเหตุ หัวใจหยุดเต้ น สมองขาดเลือด การวิจยั ควรเป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สดุ ของผู้ป่วยในขณะนัน้ ผู้วิจัยจะต้ องพยายามตามญาติมาให้ ความ
ยินยอมภายในเวลาที่กาหนด หากตามญาติไม่ได้ ใน Declaration of Helsinki
version 2013 ข้ อ 30 อนุญาตให้ เริ่ มการวิจยั ไปได้ โดยจะต้ องเป็ นเหตุที่จาเป็ นจริ งๆ
แต่ใน CIOMS guideline ให้ คดั ผู้ป่วยรายนันออก
้
โดยมีข้อแม้ ว่าการคัดออกจะต้ อง
ไม่ทาให้ อาการของผู้ป่วยแย่ลง (ซึง่ ก็ไม่ได้ ตดั โอกาสที่จะดาเนินการวิจยั ในผู้ป่วยราย
นัน้ หากไม่ทางเลือกอื่นเหลืออยูแ่ ล้ ว)
นอกจากนี ้ เกณฑ์นี ้ ยังมีคาแนะนาเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลและขอความยินยอมล่วงหน้ า ในกรณีที่โรคมี ลกั ษณะเกิดซ ้าแล้ วซ ้าอีกเช่น โรค
ลมชัก อาจจะขอความยินยอมไว้ เมื่ออาการปกติ ว่าหากมีอาการชัก อาจได้ รับการรักษาที่เป็ นวิธีวิจยั หรื ออาจให้ ข้อมูลกว้ างๆแก่ชมุ ชนที่
เป็ นสถานที่วิจยั ว่าจะมีการวิจยั การรักษาวิธีใหม่สาหรับผู้ป่วยในห้ องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
Guideline 17: Research involving children and adolescents
เหตุผลที่ทาให้ ต้องทาวิจยั กับเด็กและวัยรุ่ น เนื่องจากคนวัยนี ้มีความจาเพาะที่ไม่สามารถใช้ ผลการวิจยั ในผู้ใหญ่มาทดแทนได้ ในการขอ
ความยินยอมให้ เข้ าร่วมวิจยั จะต้ องขอความยินยอมจากทังผู
้ ้ ปกครองและตัวเด็ก/วัยรุ่นเอง โดยที่เด็ก/วัยรุ่นสามารถปฏิเสธไม่เข้ าร่วมหรื อ
ถอนตัวออกจากการวิจยั ทังๆ
้ ที่ผ้ ปู กครองให้ ความยินยอมแล้ วได้ ยกเว้ นการเข้ าร่วมวิจยั นันจะเป็
้
นประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก /วัยรุ่นซึง่ จะไม่
สามารถได้ รับหากไม่ได้ เข้ าร่วมวิจยั ตัวอย่างเช่น ได้ รับการรักษาที่เป็ นวิธีการใหม่สาหรับผู้ที่การรักษาตามมาตรฐานไม่ได้ ผล เป็ นต้ น
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หากเด็ก /วัยรุ่ น มีอายุพ้นความเป็ นผู้เยาว์ ในระหว่างที่เข้ าร่ วมการวิจัย จะต้ องให้ โอกาสผู้นัน้ คิด
ทบทวนเพื่อยืนยันเจตนาในการเข้ าร่วมวิจยั อีกครัง้ แม้ วา่ จะได้ ให้ ความยินยอมไว้ ก่อนหน้ านันแล้
้ ว
ผู้ปกครองสามารถขอเฝ้าสังเกตการณ์ ระหว่างกระบวนการวิจัยได้ และสามารถยุติการให้ ความ
ยินยอมได้ ทกุ เมื่อ
กรณี ที่สามารถนาเด็ก/วัยรุ่ นเข้ าร่ วมวิจัยได้ โ ดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ยังคงเป็ น
ข้ อความเดิมไม่แตกต่างจากที่เขียนไว้ ในฉบับก่อน
Guideline 18 – Women as research participants
ผู้หญิ งอาจไม่ได้ รับความเสมอภาคในสิทธิ ในบางสังคม การขอความยินยอมเข้ า
ร่ วมวิจัย อาจต้ องขออนุญาตผู้นาชุมชน และ/หรื อสามีก่อนที่จะเข้ าถึงตัวผู้หญิ ง
เพื่อเชื ้อเชิญและให้ ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมให้ เข้ าร่วมวิจยั นอกจากนี ้ยัง อาจตก
เป็ นเหยื่อของความรุ นแรงทางเพศ หรื อถูกทาร้ ายร่ างกายได้ ง่าย หากมีความลับ
รั่วไหลว่าได้ เข้ าร่ วมวิจัยในบางเรื่ อง ผู้วิจัยไม่ควรตัดโอกาสผู้หญิ งที่สมัครใจเข้ า
ร่วมวิจยั เพียงเพราะมีความยากลาบากในการขอความยินยอม และความยินยอม
นันจะต้
้ องมาจากหญิงที่จะเข้ าร่วมวิจยั ไม่ใช่การตัดสินใจแทนโดยผู้อื่น
ระหว่างการเข้ าร่ วมวิจยั เพื่อมิให้ มีความเสี่ยงต่อเด็กในครรภ์ หญิงที่สมัครใจเข้ าร่ วมวิจยั จะต้ องมีการคุมกาเนิดอย่างมีประสิทธิภา พ ถึง
กระนันก็
้ อาจมีโอกาสตังครรภ์
้
ระหว่างเข้ าร่ วมวิจยั ได้ ในการให้ ข้อมูลเพื่อขอความยินยอมเข้ าร่ วมวิจยั จะต้ องแจ้ งถึงคว ามเสี่ยงให้ ทราบ
หากเด็กในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะพิการแต่กาเนิด จะต้ องได้ รับการตรวจว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติหรื อไม่ ควรแจ้ งถึงโอกาสที่จะ
ทาแท้ งหากกฎหมายท้ องถิ่นอนุญาต หรื อหากจะตังครรภ์
้
ต่อ ก็จะต้ องติดตามไปจนกว่าจะคลอดเพื่อดูว่าเด็กที่คลอดมาปกติหรื อไม่ ไม่
จาเป็ นที่จะต้ องคัดหญิงที่ตงครรภ์
ั้
ออกจากการวิจยั โดยอัตโนมัติ ต้ องแล้ วแต่กระบวนการวิจยั จะมีผลกระทบต่อการตังครรภ์
้
ทงแม่
ั ้ และเด็ ก
เพียงใด
Guideline 19 – Pregnant women and lactating women as research participants
เนื่องจากการตังครรภ์
้
เป็ นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของหญิง การวิจยั ในหญิง
ตังครรภ์
้
และให้ นมบุตรจึงมีความจาเป็ น เพราะไม่อาจศึกษาได้ ในหญิงที่ไม่ตงครรภ์
ั้
หรื อใน
เพศชาย นอกจากนี ้การศึกษาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ก็เป็ นสิ่งจาเป็ น อย่างไรก็ตาม จะต้ องมี
ข้ อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลอง และในหญิงที่ไม่ตงครรภ์
ั้
ม าก่อน หรื ออาจได้ ข้อมูลมาจาก
การศึกษาแบบ retrospective observational studies และ adverse events
registries เพื่อให้ แน่ใจว่าการวิจยั จะทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อแม่และเด็กน้ อยที่สด
ุ
การขอความยินยอมให้ เข้ าร่วมวิจยั เป็ นสิ่งที่อาจมีปัญหา โดยเฉพาะในบางสังคมที่มีค่านิยมให้ ความสาคัญต่อทารกในครรภ์มากกว่าแม่
ของเด็ก อย่างไรก็ตาม CIOMS ให้ ขอความยินยอมจากหญิงตังครรภ์
้
และให้ นมบุตร โดยให้ สทิ ธิ์ตอ่ หญิงว่าจะปรึกษากับพ่อของเด็กหรื อไม่
ก็ได้ ควรระวังที่จะไม่ชกั จูงให้ หญิงเข้ าร่วมวิจยั โดยเฉพาะในกรณีที่การวิจยั จะมีผลโดยตรงต่อทารกในครรภ์แต่ไม่มีผลต่อแม่ของเด็ก
โครงร่างวิจยั ควรมีการวางแผนที่จะติดตามดูแลสุขภาพของทังแม่
้ และเด็กไปตลอดการตังครรภ์
้
และติดตามเด็กที่คลอดไปทังระยะสั
้
นและ
้
ยาวว่าจะมีพฒ
ั นาการอย่างไร

