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การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่ปรกึษาชุมชน  
หลักสูตร “จริยธรรมการทดลองในมนุษย” 

Project “Ethics  For CAB  Trainning”   
 
วันท่ีหน่ึง 
เวลา  09.00 น.-10.30 น.  
กิจกรรมที่   1    เรียนรูเร่ือง   “กระบวนการวิจัยในมนุษย”  
วัตถุประสงค  

1.เพ่ือปรับพ้ืนฐานความเขาใจ เร่ืองของกระบวนการวิจัยในมนุษย  
2.เพ่ือนําความเขาใจนี้ ไป ใช ในการติดตาม โครงการวิจัยในมนุษย  

เน้ือหาหลักๆ  
 1.การวิจัย การศึกษาทดลองในมนุษย หมายถึงอะไร และประกอบไปดวยอะไรบาง 
 2.ขั้นตอนตางๆ กวาจะมาถึงการทดลองในมนุษย  
 3. องคประกอบตางๆ ท่ีโครงรางการวิจัยตองมี เชน information sheet และ consent form เปนตน 

1. ในแตละขั้นตอน ตองการอะไร  
2. การมีสวนรวมของชุมชน คืออะไรและควรมีในขั้นตอนไหน ในกระบวนการวิจัย  

กระบวนการ   
1. ใหแตละคน เดินไป เขียน ความคิด ความเขาใจของตนเองในแตละสถานีท่ีมีคําถามตั้งไว 
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  

 คุณคิดวาคุณและชุมชนอยูตรงไหนในกระบวนการศึกษาวิจัยดานสุขภาพในมนุษย 
5. ทีมวิทยากร ชวยสรุปขอมูลท้ังหมด  

 
เวลา 10.30-12.00 
กิจกรรมที่ 2  องคความรูเร่ืองโรคเอดส  **แจกเอกสารคูมือสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ** 
วัตถุประสงค  

1. เพ่ือทบทวนและ เพ่ิมเติม องคความรูท่ีสําคัญ ในเรื่องการปองกันและการรักษาผูปวยเอดส 
2. เพ่ือชวยใหสามารถ นําองคความรูเร่ืองเอดส มาเชื่อมโยงกับ การศึกษาวิจัยในมนุษย  

เน้ือหาหลักๆ 
1. การติดเชื้อเกิดขึ้นไดอยางไร  ท้ังในเชิง สังคม และ ทางวิทยาศาสตร  
2. การปองกันการติดเชื้อ ทําอะไร อยางไรไดบาง ท้ังทางสังคมและวิทยาศาสตร 
3. แนวทางการดูแลรักษาท่ีผูติดเชื้อ ตองไดรับอะไรบาง  อยางไร  
4. ผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส จะเขาถึง และใชประโยชน จากระบบหลักประกนัสุขภาพตางๆ ไดอยางไรบาง 

กระบวนการ  (1 ชั่วโมง)  
1. แจก กระดาษ ใหทุกคน เขียนคําตอบ ในชุมชน “ใครคือคนท่ีเส่ียงที่จะติดเชื้อเอชไอวีบาง ?”  
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2. ระดมความคิด หาสาเหตุวา ทําไม คนท่ีเขียนในกระดาษคําตอบ จึงมีความเส่ียง และ ชวยใหสรุป ใหเห็น
วาความเส่ียง หลักเปนเรื่อง พฤติกรรมทางเพศ และ เติม ขอมูล เร่ืองการติดตอในทางวิทยาศาสตร 
เกิดขึ้นไดอยางไร  มีความแตกตาง อยางไร ระหวาง ผูหญิง ผูชาย  ผูใชสารเสพติด  

 
เวลา  13.00-14.00 น. 
กิจกรรม   2.1   การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับการเขารวมการวิจัย 
กระบวนการ 
 แบงกลุมยอย  (ตามความเหมาะสมของผูเขารวม)  จากนั้นแจกกรณีตัวอยางให กลุมละ 1 ชุด และ
ชวยกันวิเคราะหวา ความเส่ียงท่ีมี มีสวนเกี่ยวของ กับการศึกษาวิจัยในมนุษยอยางไร? โดยใหระดมความคิดเห็น
ภายในกลุม จากคําถาม  ใครคือคนที่งานศึกษาวิจัยตองการ?? โดยใช กรณีศึกษาตอไปน้ี 

1. กลาเปนชาย อายุ 21 ป  ซื้อบริการทางเพศ เปนประจํา มีเมียและ ลูก 1 คน ไมไดใชถุงยางทุก ครั้ง  
2. แยมเปนชาย อายุ 17ป  หนาตาดี เปนคนเจาชู  ไปเที่ยวท่ีไหน กับเพ่ือนๆ 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 เพ่ิงเคยมีเพศสัมพันธกับแฟนไมกี่คร้ังและใชถุงยางทุกคร้ัง 
8. จั๊กเปนชาย อายุ ๒๒ เคยเขารับการบําบัดสารเสพติด หลายคร้ัง ปจจุบัน รับเมทาโดนทุกวัน   

 
ประเด็นท่ีอยากใหพิจารณา คือ  

1. คนแตละคนมีความเส่ียง ท่ีจะไดรับเชื้อไมเหมือนกัน ดังนั้น มักจะมีคน ชอบพูดกันวา คนท่ีเส่ียง
มากๆ ควร เปนอาสาสมัคร หรือ คนท่ีเส่ียงนอย ก็ นาจะเปน เพ่ือ ปูพ้ืนฐานไป สูเร่ือง จริยธรรมใน
การทดลองคืออะไร 

2. แตละกรณีจะมีชองทางการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ไดหรือไมไดอยางไร  
3. แตละกลุมนําเสนอและวิทยากร ชวยสรุป ใหเห็น ชองทางการติดตอของเอชไอวี/เอดส 

 
เวลา 14.00-15.30 น. 
กิจกรรมที   2.2   เสริมความรูเร่ืองนวัตกรรมใหมๆในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส  
เน้ือหา 

1. ความรูพ้ืนฐานเร่ืองวัคซีนเอดส และ ผลิตภัณฑใหมๆ 
2. ทางเลือกอ่ืนๆ  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 “ถกู” หรือ “ผิด” และใสเครื่องหมายกากบาท  (X )  ในชองที่จัดไว 

ที่ รายละเอียด ถูก ผิด 

1 ปจจุบันยาตานไวรัสชวยลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวี   

2 ผูท่ีกินยาตานไวรัสเอชไอวีท่ีใชในการปองกันการติดเชื้ออยู แลวเกิดติดเชื้อขึ้นมาอาจเกิด
เชื้อด้ือยาตานไวรัสเอชไอวีขึ้นมาได 

  

3 ยาตานไวรัสเอชไอวีท่ีใชปองกันการติดเชื้อ ไมมีผลขางเคียงใดๆ สามารถกินไดอยาง
ปลอดภัยในระยะยาว 

  

4 สารไมโครบิไซตมีหลายรูปแบบ เชน แบบเจล แบบหวงวงกลม สําหรับสอดใสเขาไปในชอง
คลอด 

  

5 สารไมโครบิไซตทุกตัวสามารถออกฤทธิ์คุมกําเนิดไดดวย   

6 หากพิสูจนไดวาสารไมโครบิไซดใชปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับผูหญิงไดจริง ผูชายที่
เปนฝายรับทางทวารหนักก็สามารถนํามาใชปองกันตัวเองไดเลย 

  

7 กลไกในการออกฤทธิ์ของสารไมโครบิไซด คือการปองกันไมใหเชื้อเอชไอวีเขาสูเซลลของคน
ได 

  

8 วัคซีนปองกันเอดสทํามาจากเชื้อเอชไอวีท่ีถูกทําใหออนแรงลง หรือถูกทําใหตายแลว   

9 วัคซีนปองกันเอดส กระตุนใหรางกายคนสรางภูมิคุมกันตอสวนประกอบของเชื้อเอชไอวี ซึ่ง
อาจจะเปนเปลือกหุมเชื้อ หรือสารพันธุกรรมของเชื้อ และหวังวาหากคนสัมผัสกับเชื้อ 
ภูมิคุมกันนี้นี้ก็จะชวยปองกันไมใหคนติดเชื้อได 

  

10 วัคซีนปองกันเอดส ท่ีมีประสิทธิภาพปองกันเชื้อเอชไอวีไดสําหรับชาวแอฟริกัน อาจจะไม
สามารถใชปองกันไดสําหรับชาวเอเชีย 

  

11 การฉีดวัคซีนแบบกระตุนนํา-กระตุนตาม สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดีกวาการฉีดวัคซีน
เพียงชนิดเดียว 

  

12 การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย สามารถปองกันผูชายไมใหติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธกับ
ผูหญิงไดประมาณ 50% 

  

13 ผูชายที่ขลิบปลายอวัยวะเพศแลวจะลดโอกาสติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักได
ดวย 

  

14 ปจจุบันนี้ทางการแพทยสามารถรักษาโรคฉวยโอกาสที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันบกพรองได
เกือบทุกโรค 

  

15 ผูท่ีเขารวมโครงการวิจัยเพ่ือดูประสิทธิภาพของวิธีปองกันเชื้อเอชไอวีจะตองไมใชถุงยาง
อนามัย เพ่ือใหเห็นผลการปองกันเชื้อไดชัดเจน 

  

16 การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาลทั่วๆไป เปนการตรวจหาตัวเชื้อไวรัส
โดยตรง 

  

17 ทุกคนท่ีติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมาแลว  7 ถึง 10  ปจะตองปวยดวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส     

18 เด็กทุกคนท่ีเกิดจากแมท่ีติดเชื้อเอชไอวีจะติดเชื้อเอชไอวีทุกคน   

19 ทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธกับผูติดเชื้อเอชไอวีทําใหติดเชื้อแนนอน   

20 การใชถุงยางอนามัยกับหญิงพนักงานบริการก็ยังมีความเส่ียงอยู   

21 ผูท่ีใชสารเสพติดชนิดฉีดรวมกับผูอื่นมีโอกาสไดรับเชื้อนอยกวาการมีเพศสัมพันธ   
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2. ชวยกันวิเคราะหและดูเฉลยจากวิทยากร 
3. อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับความกาวหนาของนวัตกรรมใหมๆ ในการปองกัน 
 

กิจกรรมที่ 2.3 กรณีศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน ในการรักษาของผูติดเช้ือ 
แบงกลุมยอยใหวิเคราะห กรณีศึกษา ๓ กรณี กลุมละ ๑ กรณี  

1. ทราบวาติดเชื้อมาแลว ๕ ป แต ยังไมมีอาการเจ็บปวย ใดๆ  เขาควรไดรบัการดูแลรักษาอะไร อยางไร 
จากใคร... 

2. เพิ่งรูวาติดเชื้อ เพราะวาปวยเปน  pcp  เขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาลเขาควรไดรับการดูแลรักษา
อะไร? อยางไร? จากใคร...? 

3. หญิงต้ังครรภทีรู่วาตนเองติดเชื้อขณะมาฝากครรภเขาควรไดรับการดูแลรกัษาอะไร อยางไร จาก ใคร..  
 4.   นําเสนอและสรุปรวมกันภายใน 45 นาที  
 5.   ดูเฉลยและเพิ่มเติมขอมูลโดยวิทยากรอธิบายเพิ่มเติม 

 
เวลา   15.30-17.00น. 
กิจกรรมที่  3  หลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน  (1  ชั่วโมงครึง่)   
วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเขาใจและเทียบเคียงระหวางสิทธิมนุษยชนและสิทธิของชุมชนในมมุของการทดลอง 
วิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

2. เพื่อหาหลักการในดานสิทธิ ที่เก่ียวของกับการทดลองวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  เนื้อหาหลักๆ   

o หลักการสิทธิมนุษยชน / ศักด์ิศรีความเปนมนุษย  
o การไมเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคเทาเทียม  
o หลักการสันติวิธี 
     

กิจกรรม   “ส่ิงจําเปนในชีวิต”  
วัตถุประสงค    เพื่อใหผูเขารบัการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถอธิบายความหมายของ “สิทธิ
มนุษยชน”ได 
กระบวนการ 

1. แจกใบกิจกรรมใหผูเขารับการอบรมทุกคนใหแตละคนเขียนในสิ่งที่คิดวาเปนส่ิงจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของตนเอง  6  อยางลงในชองวางใบกิจกรรม (เวลา   3  นาที) 

2. จากนั้นใหแบงกลุมสัญลักษณที่ปรากฏอยูในในกิจกรรม ตามกลุมท่ีไดสัญลักษณเหมือนกัน 
(ประมาณกลุมละ 6-7 คน ) จากนั้นแจกกระดาษคลิปชารจพรอมปากกาเคมีใหแตละกลุม ให
สมาชิกในกลุมแลกเปลี่ยนคามคิดเห็นตอคําถามเดิม โดยใหแตละคนนําเสนอใบกิจกรรมของ
ตนเองกอน  แลวเขียนขอสรปุของกลุมลงในกระดาษคลิปชารจ  หากมีประเด็นท่ีหาขอสรุป
ไมไดก็ใหบันทกึไวดวย   (เวลา  15  นาที) 
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3. ใหแตลกลุมสงผูแทนออกมารายงานขอสรุปของการแลกเปลี่ยนกลุมยอย  ทีละกลุมจนครบทุก
กลุม (โดยใหผูดําเนินการบันทึกสวนที่เห็นเหมือนกนัหรือตางกัน เพื่อเตรียมสรุป (15 นาที) 

4. วิทยากรต้ังคําถามใหผูเขารวมชวยกันอภิปรายแลกเปลี่ยน ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของคน
แตละคนมีโอกาสที่เหมือนกันหรือตางกันหรอืไม  เพราะอะไร  ยกตัวอยางส่ิงจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของผูพิการ  กับผูปวยเอดสมีโอกาสที่จะเหมือนกันหรือตางกนัอยางไร 

5. วิทยากรสรุปใหเห็นวาส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตของคนแตละคนมีทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ   เชน  สภาวะสุขภาพ  เปนตัน  ส่ิงจําเปนที่เหมือนกนั  ไดแก 
ปจจัย 4    การศึกษา   ส่ิงแวดลอมที่ดี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การมีรายได 
เปนตัน  และสิ่งจําเปนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิต
ดังกลาวมาขางตน  เราเรียนอกีอยางหนึ่งวา”สิทธิมนุษยชน” แตในความหมายของสิทธิ
มนุษยชน  คือ  ส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย 
 “สิทธิมนุษยชน  หมายถึง   ส่ิงจําเปนทีมนุษยพึงมี  พงึไดรบั  เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรอดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี    มีการพัฒนาตนเอง” 

 
วันที่สอง 
เวลา 09.00-12.00 น.  
กิจกรรมที่  4    หลักจริยธรรมการทดลอง 
4.1  หลักจริยธรรมการทดลอง  8 ประการ    
วัตถุประสงค  

1. เพื่อทําความเขาใจกับหลักการ ที่สําคัญ ที่สามารถชวยใหพิจารณาวา การทดลองน้ันๆ มีจริยธรรม
ในการทดลองหรือไม  

เนื้อหาหลักๆ  
หลักจริยธรรมการวิจัย 8 ประการที่เปนตัวชี้วัดวาการศึกษาวิจัยในมนุษยนั้นควรที่จะทาํหรือไมอยางไร 

และถาตองทํานั้นจะตองทําอยางไร จึงจะเปนการกระทํารวมกัน / กระทําตอกัน อยางทีค่วรเหมาะสมกับทุกฝาย
ที่ เขารวม ส่ิงที่ใชในการพิจารณานั้นรวมๆแลว เรียกวา  “จริยธรรมการทดลอง”  โดยมีแนวที่ใชในการพิจารณา  

 1. การมีคุณคาทางสังคมและวิทยาศาสตร 
 2. การมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร  
 3. การไมมีอคติในการเลือกกลุมคน ที่จะเขารวมเปนอาสาสมัครในการวิจัย 
 4. การพิจารณาสวนไดสวนเสียของ ...ผูเขารวมการวิจัย  
 5. การมีกรรมการท่ีเปนอิสระในการพิจารณาโครงรางการวิจยั 
 6. การใหการยินยอมเขารวมการวิจัย (ของทุกฝายที่เก่ียวของ) 
 7. การเคารพผูเขารวมวิจัย 
 8. การปรึกษาหารือกับชุมชน 
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กระบวนการ แจกแผนงานใหผูเขารวมอบรมพิจารณาแลวจับคูประโยคที่มีความหมายตรงกัน 

1. คุณคาทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม เพศ     
วิถีชีวิตทางเพศ 

 ก. การเลือกรับอาสาสมัครแบบสุม โดยไมไดเจาะจงกลุมใด กลุม 
หนึ่งท่ีจะสงผลดี ตอการทดลอง หรือ เลือกกลุมคนที่ไมมีอํานาจ
ตัดสินใจ ไมมีทางปฏิเสธท่ีจะเขารวมหรือไมเขารวม  

2. เหตุผลทางวิทยาศาสตร  ข.  การพิจารณา ตรวจสอบ โครงการวิจัย กอนท่ีจะ อนุญาตใหเร่ิม 
ทดลอง ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย  ซึ่งตัวของคณะกรรมการ ตองเปนผูท่ี มีอิสระและ
มาจากสัดสวนที่หลากหลาย ท้ังจากบุคคลท่ีมีความรูทางวิทยาศาสตร
และมีตัวแทนจากชุมชน หรือคนท่ีมีบทบาททางสังคม  

3. การไมมีอคติในการเลือกกลุมคน ท่ีจะเขา
รวมเปนอาสาสมัครในการวิจัย 

 ค. ส่ิงท่ีนํามาพัฒนา และผลิตออกมาทดลอง เปนส่ิงท่ี มี 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร ท่ีดีท่ีมีแนวโนมวา จะพัฒนาใหดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพได และไมเปนพิษ เปนอันตรายตอผูเขารวมทดลอง  

4. การพิจารณาสวนไดสวนเสียของ ...  ง. ส่ิงท่ีนํามาทดลอง นั้น เปนการทดลองที่มีพ้ืนฐานความคิด ท่ี 
คํานึงถึงปญหาของชุมชน สังคม หรือคํานึงถึงความตองการ ของผูท่ี
ไดรับผลกระทบ ตอปญหานั้นๆ หรือการดําเนินการวิจัยให
ความสําคัญกับสภาพทางวัฒนธรรม  วิถีชีวิตทางเพศ   

5. กรรมการที่เปนอิสระ ในการพิจารณาโครง
รางการวิจัย 

 จ. เมื่อมีความคิดท่ีตองการจะทําการวิจัย ทดลองอะไรสักอยางท่ี 
เกี่ยวกับมนุษย ควรตองเริ่มคิดวา คน หรือกลุมคนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
จะคิดอยางไร จะเขามาเกี่ยวของไดอยางไร 

6. การใหการยินยอมเขารวมการวิจัย  ฉ. ในการทดลองนั้น ตองเปนกระบวนการทดลอง ท่ีคํานึงถึงศักด์ิศรี 
ความเปนมนุษยของ อาสาสมัคผูเขารวมกระบวนการทดลองและการ
ท่ีจะทําหรือไมทําอะไร ตออาสาสมัคร ตองให คําอธิบายท่ีสรางความ
เขาใจและเปนการกระทําท่ีเคารพสิทธิของอาสาสมัคร  

7. การเคารพผูเขารวมวิจัย  ช.ในการทดลอง นั้นๆ ควรตอง เปนการทดลองท่ีอยูบนพ้ืนฐาน ใน
เร่ืองของสิ่งท่ีจะได หรือ เสีย นั้น จะสงผลอยางไร ตอ อาสาสมัครหรือ 
ชุมชน มากนอยเพียงไร  ไมใชคํานึงถึงแต ผลสําเร็จของผูวิจัยหรือ 
ผูสนับสนุนการวิจัยเทา นั้น  

8. การปรึกษาหารือกับชุมชน  ช. การท่ีบุคคลผูใดจะเขารวมกระบวนการวิจัย ท่ีเปนการทดลอง 
กับมนุษย  บุคคลนั้น ควรไดรับขอมูลการทดลอง ท่ีรอบดานอยาง
เพียงพอ ท่ีจะคิด พิจารณา ตัดสินเขารวม และ การตัดสินใจเขารวม 
ตองมีการยืนยันอยางเปนลายลักษณอักษร และถึงแมจะไดใหความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรแลว ก็ สามารถท่ีจะขอยุต ิได ตลอดทุก
ชวง การทดลอง  

 
4.2   เมื่อจับคูเสร็จแลวมาวิเคราะห อธิบายรวมกันวา มีเหตุผลอะไรที่จับคูอยางนัน้ และ ชวยกันเติม 
รายละเอียดในแตละขอ  

• กระบวนการมีสวนรวมของชมุชน  -- Community  partnership    
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• คุณคาทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม เพศ วิถชีีวิตทางเพศ -- Social value, culture, sex, gender, 
sexuality     

• เหตุผลและความถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร -- Scientific validity  
• หลักความเปนธรรมในการคัดเลือกพื้นที่การวิจัยและผูเขารวมการวิจัย -- Fair selection of study 

population       
• การช่ังน้ําหนักระหวางความเส่ียงและประโยชนที่จะไดรับ ในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และโครงการ -- 

Favorable risk-benefit ratio    
• กระบวนการพิจารณาโครงการที่เปนอิสระ รอบดาน โปรงใส ตรวจสอบได -- Independent review 

• กระบวนการแสดงความยินยอมหลังจากไดรับขอมูลอยางครบถวน รอบดาน ดวยภาษาที่เขาใจงาย -- 
Informed consent     

• ความเคารพตอบุคคลท่ีเปนอาสาสมัคร และผูที่เก่ียวของกบัโครงการหรอืตัวอาสาสมัคร (สามี ภรรยา 
ญาติ ผูปฏิบัติงาน) -Respect for recruited persons, their families and project personnel 

• กระบวนการมีสวนรวม  -- Community  partnership    
หลังจากเรียนรูหลักจริยธรรมในการวิจัยรวมกันแลว  

 แบงกลุมยอย กลุมๆละ ……...คน  
 ให ตัวอยาง “บทคัดยอโครงรางการวิจัย”  “ใบยินยอม...ทั้งแบบที่ดีและไมดี”  เพื่อรวมกนัศึกษา 
เทียบเคียงวา เปนไปตามหลักจริยธรรม  

 นําเสนอและหาบทเรียนรวมกัน  
 
เวลา  13.00-16.30  
กิจกรรท่ี 5  ทาํไมตองมีการมีสวนรวมของชุมชน – community partnership   
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเขาใจรวมกัน ในเรื่องของการมีสวนรวม  
2. เพื่อใหเหน็ชองทางความรวมมือหรือ การกํากับติดตาม ของตัวแทนจากชุมชนและนกัวิจัย ใน

ระหวางการศึกษาวิจัยดานสุขภาพในมนุษย 
เนื้อหา 

1. การเตรียมความพรอมใหชุมชน เขาใจเรื่องของการศึกษาวิจัยฯ คืออะไร มีรายละเอียดอยางไร
และมีผลตอ ชมุชน สังคมและผลดานความกาวหนาของวิชาการอยางไร  

2. มีใครเกี่ยวของบางในกระบวนการศึกษาวิจัย ฯ  
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน คืออะไร ควรมีที่มาอยางไร 
4. กระบวนการมีความรวมคืออะไร แตละฝายมีบทบาทอยางไรในแตละขั้นตอน/กระบวนการ

ศึกษาวิจัย  
5. การแลกเปลี่ยนในเรื่องส่ิงที่สังคม ชุมชน อาสาสมัคร จะไดหรือเสียจากกระบวนการศึกษา วิจัย 

จะมีจุดในการตัดสินใจอยางไร หรือไม 
6. การแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการศึกษาวิจัยฯ 
7. ขอมูลท่ีชุมชนควรไดรับ อะไร เม่ือไร อยางไร บาง  
8. ชุมชนจะไดอะไรหลังจากท่ีส้ินสุดโครงการทดลอง (ทั้งในกรณีที่โครงการนั้นไมประสบผลสําเร็จ

และประสบผลสําเร็จ) 
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กระบวนการ 
1. หาอาสาสมัครจํานวน ..............คน เพื่อเลนบทบาทสมมุติ  

 นักวิจัย ไทย 
คุณมีความสนใจที่ตองการหา ผลิตภัณฑใหมเพื่อปองกนัการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และมี 
ทีมงานและแหลงทุนจากตางประเทศมาติดตอ เพื่อทําการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑนี้ กับ
อาสาสมัครคนไทย  

 นักวิจัยตางชาติ 
คุณเปนนักวิทยาศาสตรที่คนพบ ผลิตภัณฑนี้ซึ่งคุณไดทดลองมาระยะหนึ่งแลว พบวา มี
โอกาสที่จะใชในมนุษยไดคุณตองการหาสถานท่ีและอาสาสมัครจํานวนหนึ่งเพื่อทดลอง  

 แหลงทนุเจาของผลิตภัณฑ 
คุณไดรวมลงทุนผลิตภัณฑใหมนี้ และพรอมจะใหทุน สนับสนุนการวิจัยครั้งนี ้และถา สําเร็จ 
คุณก็จะผลิตเพื่อขายตอไป  

 ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
คุณ ไดรับ โครงรางการวิจัย จากนักวิจัยไทย เพื่อ ขออนุมติัทําการวิจัย กับคนไทย  

 NGO 
คุณรับทราบวาจะมีการทดลองวัคซีนเอดสในชุมชนกับอาสาสมัคร จํานวน ๑,๐๐๐ คน และเปน
การทดลองในระยะที่ ๓   

 ผูนําชุมชน ๑ 
 ผูนําชุมชน ๒ 
 ผูนําชุมชน ๓  

 คุณไดรับการติดตอ วาจะมีการทดลอง วัคซนีเอดส ในชุมชน ทางโครงการตองการใหคณุเขารวมในฐานะ 
ผูนําชุมชน  

 ชาวบาน ๑ 
 ชาวบาน ๒  
 ชาวบาน ๓ 

 ใหเหตุการณสมมุติวาจะมีการทดลองวัคซีนเอดสและกําลังจะเปดรับสมัคร อาสาสมัครทดลองวัคซีนฯ   
 เจาหนาที่ สาธารณสุข ๑ 
 เจาหนาที่ สาธารณสุข ๒ 
ไดรับคําส่ังใหเขารวมการทดลอง และ อาจจะมีบางสวน ตองเขาไปทํางานประจําโดยการยืมตัว  

2. ใหเริ่มเลนบทบาทสมมุติโดยใหแบงเปน ฉาก 
 ฉาก ระหวาง นักวิจัย...และ กรรมการวิจัย 
 ฉาก ระหวาง นักวิจัย กับ ผูนําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุขและ NGO  
 ฉาก ระหวาง ชาวบาน กับ ผูนํา  

3. คนที่เหลือเปนผูสังเกตการณ และขอใหชวยสังเกตวาคนท่ีสวมบทบาทสมมุติ นั้น ใหความสําคัญกับ 
การมีสวนรวมของชุมชนอยางไร  

4. สรุปรวมกันใหเห็นกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยเห็นบทบาทของแตละฝายที่เก่ียวของ  


