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การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
หลักสูตร “จริยธรรมการทดลองในมนุษย”
Project “Ethics For CAB Trainning”
วันที่หนึ่ง
เวลา 09.00 น.-10.30 น.
กิจกรรมที่ 1 เรียนรูเรื่อง “กระบวนการวิจัยในมนุษย”
วัตถุประสงค
1.เพื่อปรับพื้นฐานความเขาใจ เรื่องของกระบวนการวิจัยในมนุษย
2.เพื่อนําความเขาใจนี้ ไป ใช ในการติดตาม โครงการวิจัยในมนุษย
เนื้อหาหลักๆ
1.การวิจัย การศึกษาทดลองในมนุษย หมายถึงอะไร และประกอบไปดวยอะไรบาง
2.ขั้นตอนตางๆ กวาจะมาถึงการทดลองในมนุษย
3. องคประกอบตางๆ ที่โครงรางการวิจัยตองมี เชน information sheet และ consent form เปนตน
1. ในแตละขั้นตอน ตองการอะไร
2. การมีสวนรวมของชุมชน คืออะไรและควรมีในขั้นตอนไหน ในกระบวนการวิจัย
กระบวนการ
1. ใหแตละคน เดินไป เขียน ความคิด ความเขาใจของตนเองในแตละสถานีที่มีคําถามตั้งไว
2. คําถามใน 4 สถานี
a. คุณคิดวา อะไรคือการศึกษาวิจัยดานสุขภาพ ในมนุษย
b. ควรมีการเตรียมการอะไรกอนมาศึกษา ในมนุษย
c. และเมื่อจะเริ่มศึกษาในมนุษย ควรมีองคประกอบ/ขั้นตอนอะไร อยางไร
d. คุณมีความรูสึกอยางไร ถาตองมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยดานสุขภาพ ในมนุษย
3. เมื่อเขียนเสร็จแลว นํามาดูรวมกัน และทําสรุป ใหเห็น ขั้นตอนกระบวนการศึกษาวิจัยในมนุษย
4. หลังจากนั้น แบงกลุมยอย และใหแตละกลุม ชวยกัน อภิปราย
c คุณคิดวาคุณและชุมชนอยูตรงไหนในกระบวนการศึกษาวิจัยดานสุขภาพในมนุษย
5. ทีมวิทยากร ชวยสรุปขอมูลทั้งหมด
เวลา 10.30-12.00
กิจกรรมที่ 2 องคความรูเรื่องโรคเอดส **แจกเอกสารคูมือสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ**
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนและ เพิ่มเติม องคความรูที่สําคัญ ในเรื่องการปองกันและการรักษาผูปวยเอดส
2. เพื่อชวยใหสามารถ นําองคความรูเรื่องเอดส มาเชื่อมโยงกับ การศึกษาวิจัยในมนุษย
เนื้อหาหลักๆ
1. การติดเชื้อเกิดขึ้นไดอยางไร ทั้งในเชิง สังคม และ ทางวิทยาศาสตร
2. การปองกันการติดเชื้อ ทําอะไร อยางไรไดบาง ทั้งทางสังคมและวิทยาศาสตร
3. แนวทางการดูแลรักษาที่ผูติดเชื้อ ตองไดรับอะไรบาง อยางไร
4. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส จะเขาถึง และใชประโยชน จากระบบหลักประกันสุขภาพตางๆ ไดอยางไรบาง
กระบวนการ (1 ชั่วโมง)
1. แจก กระดาษ ใหทุกคน เขียนคําตอบ ในชุมชน “ใครคือคนที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีบาง ?”
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2. ระดมความคิด หาสาเหตุวา ทําไม คนที่เขียนในกระดาษคําตอบ จึงมีความเสี่ยง และ ชวยใหสรุป ใหเห็น
วาความเสี่ยง หลักเปนเรื่อง พฤติกรรมทางเพศ และ เติม ขอมูล เรื่องการติดตอในทางวิทยาศาสตร
เกิดขึ้นไดอยางไร มีความแตกตาง อยางไร ระหวาง ผูหญิง ผูชาย ผูใชสารเสพติด
เวลา 13.00-14.00 น.
กิจกรรม 2.1 การวิเคราะหความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการเขารวมการวิจัย
กระบวนการ
แบงกลุมยอย (ตามความเหมาะสมของผูเขารวม) จากนั้นแจกกรณีตัวอยางให กลุมละ 1 ชุด และ
ชวยกันวิเคราะหวา ความเสี่ยงที่มี มีสวนเกี่ยวของ กับการศึกษาวิจัยในมนุษยอยางไร? โดยใหระดมความคิดเห็น
ภายในกลุม จากคําถาม ใครคือคนที่งานศึกษาวิจัยตองการ?? โดยใช กรณีศึกษาตอไปนี้
1. กลาเปนชาย อายุ 21 ป ซื้อบริการทางเพศ เปนประจํา มีเมียและ ลูก 1 คน ไมไดใชถุงยางทุก ครั้ง
2. แยมเปนชาย อายุ 17ป หนาตาดี เปนคนเจาชู ไปเที่ยวที่ไหน กับเพื่อนๆ มักจะได หญิง ตลอด และ
จะใชถุงยาง เกือบทุกครั้ง
3. ฐาเปนชาย อายุ 24 ป อาชีพ คาขาย อยูกิน กับแฟนคนนี้ คนเดียว มา 4 ป แลว ไมเคยมีคนอื่น
4. คมเปนชาย อายุ 28 ป ทํางานโรงงาน อยูกับแฟน คนนี้ มา ป กวาๆ แลวเริ่มจะมีปากเสียงกันบาง
และไมเคยใชถุงยางกับแฟนเลย
5. ษาเปนหญิง อายุ 44 ป หยาและแตงงานใหม 3 ครั้ง มีลูก 4 คน ไมเคยใชถุงยางกับใครเลย
6. ฝนเปนหญิง อายุ 30 ป มีเพศสัมพันธ อาทิตยละ 21 ครั้ง สวนใหญจะใชถุงยางอนามัย
7. ตุกเปนหญิง ยังไมไดแตงงาน เพิ่งเคยมีเพศสัมพันธกับแฟนไมกี่ครั้งและใชถุงยางทุกครั้ง
8. จั๊กเปนชาย อายุ ๒๒ เคยเขารับการบําบัดสารเสพติด หลายครั้ง ปจจุบัน รับเมทาโดนทุกวัน
ประเด็นที่อยากใหพิจารณา คือ
1. คนแตละคนมีความเสี่ยง ที่จะไดรับเชื้อไมเหมือนกัน ดังนั้น มักจะมีคน ชอบพูดกันวา คนที่เสี่ยง
มากๆ ควร เปนอาสาสมัคร หรือ คนที่เสี่ยงนอย ก็ นาจะเปน เพื่อ ปูพื้นฐานไป สูเรื่อง จริยธรรมใน
การทดลองคืออะไร
2. แตละกรณีจะมีชองทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ไดหรือไมไดอยางไร
3. แตละกลุมนําเสนอและวิทยากร ชวยสรุป ใหเห็น ชองทางการติดตอของเอชไอวี/เอดส
เวลา 14.00-15.30 น.
กิจกรรมที 2.2 เสริมความรูเรื่องนวัตกรรมใหมๆในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
เนื้อหา
1. ความรูพื้นฐานเรื่องวัคซีนเอดส และ ผลิตภัณฑใหมๆ
2. ทางเลือกอื่นๆ ของการปองกัน มีรายละเอียดอยางไร เชน
- วัคซีน คืออะไร ทํางานอยางไร
- microbicide คืออะไร ทํางานอยางไร
- PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) คืออะไร ทํางานอยางไร
กระบวนการ ( เวลาประมาณ 30 นาที)
1. ทําแบบทดสอบ ถูก/ผิด 15 ขอ
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กรุณาพิจารณาวาขอความตอไปนี้ “ถูก” หรือ “ผิด” และใสเครื่องหมายกากบาท (X ) ในชองที่จัดไว

ที่
รายละเอียด
1 ปจจุบันยาตานไวรัสชวยลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวี
2 ผูท่กี ินยาตานไวรัสเอชไอวีที่ใชในการปองกันการติดเชื้ออยู แลวเกิดติดเชื้อขึ้นมาอาจเกิด
3
4

เชื้อดื้อยาตานไวรัสเอชไอวีขึ้นมาได
ยาตานไวรัสเอชไอวีที่ใชปองกันการติดเชื้อ ไมมีผลขางเคียงใดๆ สามารถกินไดอยาง
ปลอดภัยในระยะยาว
สารไมโครบิไซตมีหลายรูปแบบ เชน แบบเจล แบบหวงวงกลม สําหรับสอดใสเขาไปในชอง
คลอด
สารไมโครบิไซตทุกตัวสามารถออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดดวย

5
6 หากพิสูจนไดวาสารไมโครบิไซดใชปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับผูหญิงไดจริง ผูชายที่
7

เปนฝายรับทางทวารหนักก็สามารถนํามาใชปองกันตัวเองไดเลย
กลไกในการออกฤทธิ์ของสารไมโครบิไซด คือการปองกันไมใหเชื้อเอชไอวีเขาสูเซลลของคน
ได
วัคซีนปองกันเอดสทํามาจากเชื้อเอชไอวีที่ถูกทําใหออนแรงลง หรือถูกทําใหตายแลว

8
9 วัคซีนปองกันเอดส กระตุนใหรางกายคนสรางภูมิคุมกันตอสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี ซึ่ง
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

อาจจะเปนเปลือกหุมเชื้อ หรือสารพันธุกรรมของเชื้อ และหวังวาหากคนสัมผัสกับเชื้อ
ภูมิคุมกันนี้นี้ก็จะชวยปองกันไมใหคนติดเชื้อได
วัคซีนปองกันเอดส ที่มีประสิทธิภาพปองกันเชื้อเอชไอวีไดสําหรับชาวแอฟริกัน อาจจะไม
สามารถใชปองกันไดสําหรับชาวเอเชีย
การฉีดวัคซีนแบบกระตุนนํา-กระตุนตาม สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวาการฉีดวัคซีน
เพียงชนิดเดียว
การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย สามารถปองกันผูชายไมใหติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธกับ
ผูหญิงไดประมาณ 50%
ผูชายที่ขลิบปลายอวัยวะเพศแลวจะลดโอกาสติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักได
ดวย
ปจจุบันนี้ทางการแพทยสามารถรักษาโรคฉวยโอกาสที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันบกพรองได
เกือบทุกโรค
ผูที่เขารวมโครงการวิจัยเพื่อดูประสิทธิภาพของวิธีปองกันเชื้อเอชไอวีจะตองไมใชถุงยาง
อนามัย เพื่อใหเห็นผลการปองกันเชื้อไดชัดเจน
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาลทั่วๆไป เปนการตรวจหาตัวเชื้อไวรัส
โดยตรง
ทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมาแลว 7 ถึง 10 ปจะตองปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
เด็กทุกคนที่เกิดจากแมที่ติดเชื้อเอชไอวีจะติดเชื้อเอชไอวีทุกคน
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับผูติดเชื้อเอชไอวีทําใหติดเชื้อแนนอน
การใชถุงยางอนามัยกับหญิงพนักงานบริการก็ยังมีความเสี่ยงอยู
ผูที่ใชสารเสพติดชนิดฉีดรวมกับผูอื่นมีโอกาสไดรับเชื้อนอยกวาการมีเพศสัมพันธ

ถูก

ผิด
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2. ชวยกันวิเคราะหและดูเฉลยจากวิทยากร
3. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกาวหนาของนวัตกรรมใหมๆในการปองกัน
กิจกรรมที่ 2.3 กรณีศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน ในการรักษาของผูติดเชื้อ
แบงกลุมยอยใหวิเคราะห กรณีศึกษา ๓ กรณี กลุมละ ๑ กรณี
1. ทราบวาติดเชื้อมาแลว ๕ ป แต ยังไมมีอาการเจ็บปวย ใดๆ เขาควรไดรบั การดูแลรักษาอะไร อยางไร
จากใคร...
2. เพิ่งรูวาติดเชื้อ เพราะวาปวยเปน pcp เขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาลเขาควรไดรับการดูแลรักษา
อะไร? อยางไร? จากใคร...?
3. หญิงตั้งครรภทรี่ ูวาตนเองติดเชื้อขณะมาฝากครรภเขาควรไดรับการดูแลรักษาอะไร อยางไร จาก ใคร..
4. นําเสนอและสรุปรวมกันภายใน 45 นาที
5. ดูเฉลยและเพิ่มเติมขอมูลโดยวิทยากรอธิบายเพิ่มเติม
เวลา 15.30-17.00น.
กิจกรรมที่ 3 หลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน (1 ชั่วโมงครึง่ )
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเขาใจและเทียบเคียงระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชุมชนในมุมของการทดลอง
วิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อหาหลักการในดานสิทธิ ที่เกี่ยวของกับการทดลองวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
เนื้อหาหลักๆ
o หลักการสิทธิมนุษยชน / ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
o การไมเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคเทาเทียม
o หลักการสันติวิธี
กิจกรรม “สิ่งจําเปนในชีวิต”
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายความหมายของ “สิทธิ
มนุษยชน”ได
กระบวนการ
1. แจกใบกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมทุกคนใหแตละคนเขียนในสิ่งที่คิดวาเปนสิ่งจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง 6 อยางลงในชองวางใบกิจกรรม (เวลา 3 นาที)
2. จากนั้นใหแบงกลุมสัญลักษณที่ปรากฏอยูในในกิจกรรม ตามกลุมที่ไดสัญลักษณเหมือนกัน
(ประมาณกลุมละ 6-7 คน ) จากนั้นแจกกระดาษคลิปชารจพรอมปากกาเคมีใหแตละกลุม ให
สมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนคามคิดเห็นตอคําถามเดิม โดยใหแตละคนนําเสนอใบกิจกรรมของ
ตนเองกอน แลวเขียนขอสรุปของกลุมลงในกระดาษคลิปชารจ หากมีประเด็นที่หาขอสรุป
ไมไดก็ใหบันทึกไวดวย (เวลา 15 นาที)
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3. ใหแตลกลุมสงผูแทนออกมารายงานขอสรุปของการแลกเปลี่ยนกลุมยอย ทีละกลุมจนครบทุก
กลุม (โดยใหผดู ําเนินการบันทึกสวนที่เห็นเหมือนกันหรือตางกัน เพื่อเตรียมสรุป (15 นาที)
4. วิทยากรตั้งคําถามใหผูเขารวมชวยกันอภิปรายแลกเปลี่ยน สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของคน
แตละคนมีโอกาสที่เหมือนกันหรือตางกันหรือไม เพราะอะไร ยกตัวอยางสิ่งจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของผูพิการ กับผูป วยเอดสมีโอกาสที่จะเหมือนกันหรือตางกันอยางไร
5. วิทยากรสรุปใหเห็นวาสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของคนแตละคนมีทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาวะสุขภาพ เปนตัน สิ่งจําเปนที่เหมือนกัน ไดแก
ปจจัย 4 การศึกษา สิ่งแวดลอมที่ดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การมีรายได
เปนตัน และสิ่งจําเปนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ดังกลาวมาขางตน เราเรียนอีกอยางหนึ่งวา”สิทธิมนุษยชน” แตในความหมายของสิทธิ
มนุษยชน คือ สิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย
“สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิง่ จําเปนทีมนุษยพึงมี พึงไดรบั เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาตนเอง”
วันที่สอง
เวลา 09.00-12.00 น.
กิจกรรมที่ 4 หลักจริยธรรมการทดลอง
4.1 หลักจริยธรรมการทดลอง 8 ประการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําความเขาใจกับหลักการ ที่สําคัญ ที่สามารถชวยใหพิจารณาวา การทดลองนั้นๆ มีจริยธรรม
ในการทดลองหรือไม
เนื้อหาหลักๆ
หลักจริยธรรมการวิจัย 8 ประการที่เปนตัวชี้วัดวาการศึกษาวิจัยในมนุษยนั้นควรที่จะทําหรือไมอยางไร
และถาตองทํานั้นจะตองทําอยางไร จึงจะเปนการกระทํารวมกัน / กระทําตอกัน อยางทีค่ วรเหมาะสมกับทุกฝาย
ที่ เขารวม สิ่งที่ใชในการพิจารณานั้นรวมๆแลว เรียกวา “จริยธรรมการทดลอง” โดยมีแนวที่ใชในการพิจารณา
1. การมีคุณคาทางสังคมและวิทยาศาสตร
2. การมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร
3. การไมมีอคติในการเลือกกลุม คน ที่จะเขารวมเปนอาสาสมัครในการวิจัย
4. การพิจารณาสวนไดสวนเสียของ ...ผูเขารวมการวิจัย
5. การมีกรรมการที่เปนอิสระในการพิจารณาโครงรางการวิจยั
6. การใหการยินยอมเขารวมการวิจัย (ของทุกฝายที่เกี่ยวของ)
7. การเคารพผูเขารวมวิจัย
8. การปรึกษาหารือกับชุมชน
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กระบวนการ แจกแผนงานใหผูเขารวมอบรมพิจารณาแลวจับคูประโยคที่มีความหมายตรงกัน
1. คุณคาทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม เพศ
วิถีชีวิตทางเพศ

ก. การเลือกรับอาสาสมัครแบบสุม โดยไมไดเจาะจงกลุมใด กลุม
หนึ่งที่จะสงผลดี ตอการทดลอง หรือ เลือกกลุมคนที่ไมมีอํานาจ
ตัดสินใจ ไมมีทางปฏิเสธที่จะเขารวมหรือไมเขารวม

2. เหตุผลทางวิทยาศาสตร

ข. การพิจารณา ตรวจสอบ โครงการวิจัย กอนที่จะ อนุญาตใหเริ่ม
ทดลอง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ซึ่งตัวของคณะกรรมการ ตองเปนผูที่ มีอิสระและ
มาจากสัดสวนที่หลากหลาย ทั้งจากบุคคลที่มีความรูทางวิทยาศาสตร
และมีตัวแทนจากชุมชน หรือคนที่มีบทบาททางสังคม

3. การไมมีอคติในการเลือกกลุมคน ที่จะเขา
รวมเปนอาสาสมัครในการวิจัย

ค. สิ่งที่นํามาพัฒนา และผลิตออกมาทดลอง เปนสิ่งที่ มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร ที่ดีที่มีแนวโนมวา จะพัฒนาใหดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพได และไมเปนพิษ เปนอันตรายตอผูเขารวมทดลอง

4. การพิจารณาสวนไดสวนเสียของ ...

ง. สิ่งที่นํามาทดลอง นั้น เปนการทดลองที่มีพื้นฐานความคิด ที่
คํานึงถึงปญหาของชุมชน สังคม หรือคํานึงถึงความตองการ ของผูที่
ไดรับผลกระทบ ตอปญหานั้นๆ หรือการดําเนินการวิจัยให
ความสําคัญกับสภาพทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตทางเพศ

5. กรรมการที่เปนอิสระ ในการพิจารณาโครง
รางการวิจัย

จ. เมื่อมีความคิดที่ตองการจะทําการวิจัย ทดลองอะไรสักอยางที่
เกี่ยวกับมนุษย ควรตองเริ่มคิดวา คน หรือกลุมคนตางๆ ที่เกี่ยวของ
จะคิดอยางไร จะเขามาเกี่ยวของไดอยางไร

6. การใหการยินยอมเขารวมการวิจัย

ฉ. ในการทดลองนั้น ตองเปนกระบวนการทดลอง ที่คํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของ อาสาสมัคผูเขารวมกระบวนการทดลองและการ
ที่จะทําหรือไมทําอะไร ตออาสาสมัคร ตองให คําอธิบายที่สรางความ
เขาใจและเปนการกระทําที่เคารพสิทธิของอาสาสมัคร

7. การเคารพผูเขารวมวิจัย

ช.ในการทดลอง นั้นๆ ควรตอง เปนการทดลองที่อยูบนพื้นฐาน ใน
เรื่องของสิ่งที่จะได หรือ เสีย นั้น จะสงผลอยางไร ตอ อาสาสมัครหรือ
ชุมชน มากนอยเพียงไร ไมใชคํานึงถึงแต ผลสําเร็จของผูวิจัยหรือ
ผูสนับสนุนการวิจัยเทา นั้น

8. การปรึกษาหารือกับชุมชน

ช. การที่บุคคลผูใดจะเขารวมกระบวนการวิจัย ที่เปนการทดลอง
กับมนุษย บุคคลนั้น ควรไดรับขอมูลการทดลอง ที่รอบดานอยาง
เพียงพอ ที่จะคิด พิจารณา ตัดสินเขารวม และ การตัดสินใจเขารวม
ตองมีการยืนยันอยางเปนลายลักษณอักษร และถึงแมจะไดใหความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ก็ สามารถที่จะขอยุติ ได ตลอดทุก
ชวง การทดลอง

4.2 เมื่อจับคูเสร็จแลวมาวิเคราะห อธิบายรวมกันวา มีเหตุผลอะไรที่จับคูอยางนัน้ และ ชวยกันเติม
รายละเอียดในแตละขอ
•
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน -- Community partnership
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คุณคาทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม เพศ วิถชี ีวิตทางเพศ -- Social value, culture, sex, gender,
sexuality
•
เหตุผลและความถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร -- Scientific validity
•
หลักความเปนธรรมในการคัดเลือกพื้นที่การวิจัยและผูเขารวมการวิจัย -- Fair selection of study
population
•
การชั่งน้ําหนักระหวางความเสี่ยงและประโยชนที่จะไดรับ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และโครงการ -Favorable risk-benefit ratio
•
กระบวนการพิจารณาโครงการที่เปนอิสระ รอบดาน โปรงใส ตรวจสอบได -- Independent review
• กระบวนการแสดงความยินยอมหลังจากไดรับขอมูลอยางครบถวน รอบดาน ดวยภาษาที่เขาใจงาย -Informed consent
•
ความเคารพตอบุคคลที่เปนอาสาสมัคร และผูที่เกี่ยวของกับโครงการหรือตัวอาสาสมัคร (สามี ภรรยา
ญาติ ผูปฏิบัติงาน) -Respect for recruited persons, their families and project personnel
•
กระบวนการมีสวนรวม -- Community partnership
หลังจากเรียนรูห ลักจริยธรรมในการวิจัยรวมกันแลว
z แบงกลุมยอย กลุมๆละ ……...คน
z ให ตัวอยาง “บทคัดยอโครงรางการวิจัย” “ใบยินยอม...ทั้งแบบที่ดีและไมดี” เพื่อรวมกันศึกษา
เทียบเคียงวา เปนไปตามหลักจริยธรรม
z นําเสนอและหาบทเรียนรวมกัน
•

เวลา 13.00-16.30
กิจกรรที่ 5 ทําไมตองมีการมีสวนรวมของชุมชน – community partnership
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเขาใจรวมกัน ในเรื่องของการมีสวนรวม
2. เพื่อใหเห็นชองทางความรวมมือหรือ การกํากับติดตาม ของตัวแทนจากชุมชนและนักวิจัย ใน
ระหวางการศึกษาวิจัยดานสุขภาพในมนุษย
เนื้อหา
1. การเตรียมความพรอมใหชุมชน เขาใจเรื่องของการศึกษาวิจัยฯ คืออะไร มีรายละเอียดอยางไร
และมีผลตอ ชุมชน สังคมและผลดานความกาวหนาของวิชาการอยางไร
2. มีใครเกี่ยวของบางในกระบวนการศึกษาวิจัย ฯ
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน คืออะไร ควรมีที่มาอยางไร
4. กระบวนการมีความรวมคืออะไร แตละฝายมีบทบาทอยางไรในแตละขั้นตอน/กระบวนการ
ศึกษาวิจัย
5. การแลกเปลี่ยนในเรื่องสิ่งที่สงั คม ชุมชน อาสาสมัคร จะไดหรือเสียจากกระบวนการศึกษา วิจัย
จะมีจุดในการตัดสินใจอยางไร หรือไม
6. การแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการศึกษาวิจัยฯ
7. ขอมูลที่ชุมชนควรไดรับ อะไร เมื่อไร อยางไร บาง
8. ชุมชนจะไดอะไรหลังจากที่สนิ้ สุดโครงการทดลอง (ทั้งในกรณีที่โครงการนั้นไมประสบผลสําเร็จ
และประสบผลสําเร็จ)
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กระบวนการ
1. หาอาสาสมัครจํานวน ..............คน เพื่อเลนบทบาทสมมุติ
z นักวิจัย ไทย
คุณมีความสนใจที่ตองการหา ผลิตภัณฑใหมเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และมี
ทีมงานและแหลงทุนจากตางประเทศมาติดตอ เพื่อทําการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑนี้ กับ
อาสาสมัครคนไทย
z นักวิจัยตางชาติ
คุณเปนนักวิทยาศาสตรที่คนพบ ผลิตภัณฑนี้ซึ่งคุณไดทดลองมาระยะหนึ่งแลว พบวา มี
โอกาสที่จะใชในมนุษยไดคุณตองการหาสถานที่และอาสาสมัครจํานวนหนึ่งเพื่อทดลอง
z แหลงทุนเจาของผลิตภัณฑ
คุณไดรวมลงทุนผลิตภัณฑใหมนี้ และพรอมจะใหทุน สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ และถา สําเร็จ
คุณก็จะผลิตเพื่อขายตอไป
z ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คุณ ไดรับ โครงรางการวิจัย จากนักวิจัยไทย เพื่อ ขออนุมตั ิทําการวิจัย กับคนไทย
z NGO
คุณรับทราบวาจะมีการทดลองวัคซีนเอดสในชุมชนกับอาสาสมัคร จํานวน ๑,๐๐๐ คน และเปน
การทดลองในระยะที่ ๓
z ผูนําชุมชน ๑
z ผูนําชุมชน ๒
z ผูนําชุมชน ๓
คุณไดรับการติดตอ วาจะมีการทดลอง วัคซีนเอดส ในชุมชน ทางโครงการตองการใหคณ
ุ เขารวมในฐานะ
ผูนําชุมชน
z ชาวบาน ๑
z ชาวบาน ๒
z ชาวบาน ๓
ใหเหตุการณสมมุติวาจะมีการทดลองวัคซีนเอดสและกําลังจะเปดรับสมัคร อาสาสมัครทดลองวัคซีนฯ
z เจาหนาที่ สาธารณสุข ๑
z เจาหนาที่ สาธารณสุข ๒
ไดรับคําสั่งใหเขารวมการทดลอง และ อาจจะมีบางสวน ตองเขาไปทํางานประจําโดยการยืมตัว
2. ใหเริ่มเลนบทบาทสมมุติโดยใหแบงเปน ฉาก
z ฉาก ระหวาง นักวิจัย...และ กรรมการวิจัย
z ฉาก ระหวาง นักวิจัย กับ ผูน ําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุขและ NGO
z ฉาก ระหวาง ชาวบาน กับ ผูนํา
3. คนที่เหลือเปนผูสังเกตการณ และขอใหชวยสังเกตวาคนที่สวมบทบาทสมมุติ นั้น ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของชุมชนอยางไร
4. สรุปรวมกันใหเห็นกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยเห็นบทบาทของแตละฝายที่เกี่ยวของ

