




 

    การทดลองโหดในมนุษย์? 

เป็นการทดลอบทางจิตวทิยาเพือ่การศึกษาการตอบสนองของมนุษย์ เมือ่ถูกจับกุมและผลกระทบต่อ
พฤติกรรมเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ต้องขงัในเรือนจ า?การทดลองด าเนินการในปี 1971 โดยนักจิตวทิยา ฟิลปิ ซิมบาโด
(Philip Zimbardo) ของมหาลยัสแตนฟอร์ดมหาวทิยาลยัช้ันน าของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 กฎการทดสอบคุกสแตนฟอร์ด 
อาสาสมัครนักศึกษา20 คน มาเล่นบทนักโทษและผู้คุม(ทั้งหมดไม่รู้จักกนัมาก่อน)ในคุกจ าลอง
ในช้ันใต้ดนิ ของอาคารจิตวทิยาสแตนฟอร์ด 8 คนทีถู่กสุ่มจะได้เป็น ผู้คุมได้ชุดฟอร์ม 
อุปกรณ์ครบมอื อกี12 คนทีเ่หลอืเป็นนักโทษ ซ่ึงไม่มสิีทธิในฐานะความเป็นมนุษย์ใดๆทั้งส้ิน 
ก าหนดเงือ่นไขสถานการณ์ต่างๆ เข้าไประหว่างการทดลอง เพือ่ให้ฝ่ายผู้คุมได้ใช้อ านาจของ
ตน และให้ฝ่ายนักโทษปฏิบัตติาม 

อนัดับ 10 Stanford Prison 

Experiment 
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การทดสอบการพูดตดิอ่างของเดก็ โดย ใช้เดก็ก าพร้า 22 คน(อายุ 5-15) ใน ดาเวนพอร์ท, 
ไอโอวา ปี 1939 ด าเนินการโดย จอห์นสัน(Wendell Johnson) แห่งมหาลยั
ไอโอวา จอห์นสันเลอืกหน่ึงในนักศึกษาระดบับัณฑิตของเขาแมร่ี ทวิเดอร์ (Mary 

Tudor) ด าเนินการทดสอบและวจิัยดูแลเดก็กบัด้วย 

การทดลองนีท้ าให้จอห์นสันเส่ือมเสียช่ือเสียงเป็นอย่างมากและสังคมเร่ิมตืน่ ตัวการ
ทดลองนีเ้ทยีบเท่ากบัการทดลองมนุษย์ของพวกนาซีในสงครามโลกคร้ังที ่2 จนมหา
ลยัไอโอวาต้องออกมาขอโทษต่อสาธารณะชนในการทดลอง The Monster 

Study ในปี 2001 (และจ่ายเงินค่าเสียหายแก่เดก็ก าพร้า 6 คน เป็นจ านวนถึง 
920,000 ดอลลาร์) 
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อนัดับ 8 Project 4.1 

รัฐบาล สหรัฐได้มี โครงการเกีย่วกบัการศึกษาการแพทย์โดยการน าประชาชน
จ านวนหน่ึงไปปล่อยบนเกาะ มาร์แชล Marshalls เพือ่สัมผสั
กมัมันตภาพรังสีที ่ออกมาจากของเสียในเหตุการณ์ Castle Bravo ที่
เกาะบิ กน่ีี เมื่อ 1 มีนาคม 1954 ซ่ึงเกาะแห่งนีไ้ด้รับปริมาณรังสีนีใ้นปริมาณ
มากกว่าที่คาดคดิ ผู้ทดลองได้รับกมัมนัตภาพรังสีปริมาณหน่ึงๆอย่างต่อเน่ือง และเมือ่
ส้ินสุดโครงการ กสั็งเกตผลกระทบ ระยะแรกผู้เข้าร่วมโครงการยงัปกตอิยู่หากแต่อกีไม่กีปี่
ต่อมา ผลกระทบกต็ามมา เช่น การแท้งบุตร มะเร็งต่อมไทรอยด์ เดก็ทีเ่กดิมาพร้อมความ
ผดิปกตต่ิาง ฯลฯ จนโครงการนีไ้ด้ถูกประณามจากผู้เช่ียวชาญว่า ? 

  พวกเขาถูกใช้เป็นหนูตะเภาทดสอบรังสี?? 

การทดสอบกมัมันตภาพรังสี? 
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โครงการเอม็เคอลัทรา หรืออกีช่ือหน่ึงว่า  
CIA mind-control research 
 program เป็นการทดลองลบัๆทีห่น่วยข่าว 
กรองกลางและสืบราชการลบัของสหรัฐ หรือที่เรา 
รู้จักกนัดใีนนามของ”ซีไอเอ” พยายามปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ประชาชนรู้  การทดลอง  
“การควบคุมพฤตกิรรมมนุษย์” โดยใช้สารเคมแีละสารชีวภาพ เพือ่น ามาดดัแปลงใช้ท าอาวุธ
สงครามแรกเร่ิมเดมิทน้ัีน ซีไอเอ ไม่ได้คดิจะสร้างอาวุธชนิดนี ้พวกเขาเพยีงแต่กลวัว่าประเทศที่
เป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐจะใช้อาวุธเคมแีละ ชีวภาพในการท าสงคราม พวกเขาจึงต้องท าการศึกษา
เตรียมไว้ก่อนเพือ่จะได้ป้องกนัและแก้ไขแก่ สถานการณ์ภายภาคหน้าเอาไว้ 
การ ทดลองนีเ้กดิขึน้ในช่วงต้นทศวรรษที ่1950 และต่อเน่ืองจนถึงปี 1960 

อนัดับ 7 Project MKULTRA 
การทดลองควบคุมพฤตกิรรมมนุษย์? 
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อนัดบั 6 The Aversion Project 
โครงการแห่งความเกลยีดชัง 

เป็นการทดลองของหน่วยงานตามนโยบาย การแบ่งแยก 
สีผวิในแอฟริกาใต้ที่บงัคบัน า ทหารรักร่วมเพศผวิขาว 
 (เลสเบีย้นและเกย์) มาท าการทดลอง “เปลีย่นเพศ”  
(The Aversion Project)ซ่ึงด าเนินตั้งแต่ปี 
 1970 และ 1980 โดยใช้สารเคมีทีมี่ผลท าให้หมดความรู้สึกทางเพศ/เป็นหมัน 
(chemical castration) ใช้กระแสไฟฟ้าช็อต ฮอร์โมน และอืน่ๆ 
การทดลองทางแพทย์ทีผ่ดิจรรยาบรรณนีไ้ม่มีตวัเลขผู้ทดลองทีแ่น่นอนแต่กมี็การ
ประเมินว่าผู้ทดลองมีมากถึง 900 คนทีถู่กบังคบัให้เปลีย่นเพศ และอาจมีการ
ด าเนินการระหว่าง 1971 และ 1989ที่โรงพยาบาลทหารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการลบัสุดยอด 
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      รายงานฉบบัน้ีแสดงใหเ้ห็น
      การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    อยา่งรุนแรงและการทดลองนั้น คลา้ยกบั การ      
                                                       ทดลองมนุษยข์องนาซีและญ่ีปุ่นในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองไม่มี ผดิ แต่กระนั้นขอ้กล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เหล่าน้ีถูกปฏิเสธทั้งหมดโดย รัฐบาลเกาหลีเหนือโดยอา้งวา่นกัโทษทั้งหมดใน
เกาหลีเหนือถือวา่เป็นมนุษย ์
**อดีต นกัโทษเกาหลีเหนือท่ีสามารถหลบหนีไปยงัต่างประเทศไดบ้อกวา่ 
นักโทษทีค่่ายกกักนัเกาหลเีหนือถูกทดลองมนุษย์เสมือนพวกเขาเป็นสัตว์ไม่ใช้ 
คน 

อนัดับ 5 North Korean Experimentation 
การทดลองในมนุษย์ในค่ายกกักนั(นรก)ของเกาหลเีหนือ  
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อนัดับ 4. Poison laboratory of the Soviets 

ห้องปฏิบัติการพษิของหน่วยลบัโซเวยีต  
หรือเรียกว่า ปฏิบัตกิาร 1, ปฏิบัตกิาร 12 และ  
Chamber เป็นการทดลองวจิัยเกีย่วกบัพษิต่างๆ  
ทีพ่ฒันาในสถานที่หน่วยงานต ารวจลบัของโซเวยีต 
ภายใต้การน าของ Pavel Sudoplatov โดย 
โซเวยีตทดสอบพษิร้างแรงชนิดต่างๆ กบันักโทษจาก 
คุก Gulag (ศัตรูของประชาชน)สูด ดมหรือกนิ,ดืม่เช่นก๊าซมสัตาร์ด,ไรซิน (Ricin) 

เป็นสารพษิ อาจอยู่ในรูปของฝุ่นผง ละอองหรือเป็นเมด็,ไดจิทอ็กซิน(digitoxin) และยา
พษิอืน่ๆ อกีหลายขนาน เป้าหมายของการทดสอบเพือ่หาสารพษิที่ไม่มีรส ไม่มีกลิน่ ไม่มีสี ส่งผล
ให้เหยือ่การทดลองมีร่างกายเปลีย่นไป และบางรายตายภายในสิบห้านาที 
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อนัดบั 3 Tuskegee Syphilis Study 

      ปี ค.ศ. 1972 เกดิข่าวเส่ือมเสีย
      เกีย่วกบัการทดลองศึกษาโรค 
      ซิฟิลสิในอเมริกา เรียกว่า  
     Tuskegee Syphilis  
     Study ซ่ึงด าเนินการมา ตั้งแต่ ค.ศ. 
1932 -1972 ระยะเวลานานถึง 40 ปี ใน Tuskegee เมอืงชนบทในมลรัฐอลาบามา 
โดย U.S. Public Health Service (PHS) ของอเมริกาที่ต้องการ
ศึกษาการเจริญเตบิโตของ โรคซิฟิลสิ เพือ่เข้าใจโรคทีย่งัไม่มียารักษา 

ฉีดยาให้แก่ผู้ทดลองแก่คนผวิด ากว่า 412คน(ชุดแรก) ในย่านอาศัยแถวน้ันโดยคนผวิ
ด าส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือและยากจน 

การทดลองโรคซิฟิลสิในอเมริกา? 
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อนัดบั 2 Unit 731 

หน่วยปฏิบัติการ 731 (1937-1947) เป็น
ช่ือหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ของ
ญีปุ่่น  

ภายใต้การควบคุมก ากบัโดยนายแพทย์ 
 อชิิอ ิชิโร(Shiro Ishii)?การทดลองนี ้มีวตัถุประสงค์ในการสร้างพฒันา
อาวุธเช้ือโรคเพือ่ใช้ในสงครามอย่างมี ประสิทธิภาพ และการทดลองนีจ้ าเป็นทีต้่อง
ใช้มนุษย์เป็นๆ ในการทดลองจ านวนมาก 
หน่วยนีไ้ด้ถูกส่งมายงัประเทศจีนและเลอืกเมืองฮาร์ปินเป็นทีต่ั้ง และปกปิดช่ือ
โครงการโดยใช้ช่ือ ?หน่วยงานพเิศษเพือ่ การศึกษาภูมิคุ้มกนัและการบ าบัดน า้เสีย? 
จากน้ันกน็ายทหารผู้ช่วยให้ตระเวนจับชาวจีนหรือรัสเซียผู้โชคร้ายมายงัห้อง 
ปฏิบัติการ เพือ่ทดลองมนุษย์เป็นๆ  การทดลองของโครงการ นีมี้หลายอย่าง  
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# การผ่ามนุษย์โดยไม่ใช้ยาสลบ 
# การใส่สารพษิทีค่ดิค้นมาใหม่ลงไปในหารและน า้ดืม่ เพือ่ฆ่าประชาชนทลีะมาก ๆ 
#การบังคับ ให้หญิงสาวร่วมเพศกบัชายที่ป่วยเป็นโรคซิฟิลสิ (หนองใน) นับสิบคน เพือ่
ศึกษาการพฒันาเช่ือซิฟิลสิทีรุ่นแรงทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์มนุษย์ 
#การฉีดเลอืดสัตว์ทีม่เีช่ือเข้าร่างกายมนุษย์ทีถู่กจับมา เป็นเหยือ่ เพือ่ดูผลการแพร่เช้ือใน
มนุษย์เป็น ๆ 
#การจับ เหยือ่ห้อยหัวลงจนกว่าจะตาย เพือ่ทดสอบความทนในการเอาชีวิตรอด 
#การจับเหยือ่เข้าไปในห้องทดลอง และอดัความดนัหรือดูดอากาศออกจนร่างระเบิดเละ 
#การจับ มนุษย์เปลอืยร่างแช่ในน า้อุณหภูมเิป็นลบ 
#การตดัเอา ช้ินส่วนมนุษย์ออก เช่น ตดักระเพาะออก น าล าไส้ต่อตรงมาทีห่ลอดอาหารเพือ่
ดูว่ามนุษย์ไม่มกีระเพาะอาหารจะมชีีวติ อยู่ได้หรือไม่ 
#การตัดแขนขา และน าต่อใหม่ด้วยการสลบัข้าง ฯลฯ 

**ซากของเหยือ่ผู้ เคราะห์ร้ายจะถูกโยนเข้าไปในเตาเผาด้านหลงัของหน่วยปฏิบัติการ ส่ิง
เหล่านีค้อื ภารกจิของหน่วยปฏิบัตกิาร 731** 



อนัดับ 1 Nazi Experiments 
เป็น การทดลองมนุษย์ทีใ่ช้มนุษย์เป็นๆ จ านวน
มากและสังเวยชีวติกบัการทดลองนีม้ากเช่นกนั 
ภายใต้ระบอบนาซีเยอรมันเตม็ที่ในการทดลอง
มนุษย์ในค่ายกกักนัในช่วงสงครามโลก คร้ังที ่2 
โดนเฉพาะที?่“ค่ายเอาชวติซ์” 
(Auschwitz) และ ดาเชา 
(Dachau) และทีค่่ายกกักนัอืน่ๆ ทัว่ยุโรป 

การทดลองมนุษย์ของนาซี  

นักวจัิยทีมี่ช่ือเสียมากกว่าช่ือเสียงทีสุ่ดกค็อื Dr.Sigmund 

Rascher เป็นผู้ควบคุมการทดลองในดาเชา และยงัเป็นคนคดิค้นวธีิการ
ทดลองแนวไซโคแบบต่างๆ เช่น 
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# การ ฉีดไข้มาเลยีให้นักโทษ?ที่มีร่างกายปกติด(ีประมาณ 1,100 
      ในค่ายคาเคา) 

# ทดลองเร่ืองสภาวะความกดดันอากาศลดต ่าโดยฉับ พลนั
(Decompression)? 
#การทดลองคนหนาวจนแข็ง เพราะนักบินอาจตกลงในน า้ทะเลที่เยน็จัด เมื่อ
ช่วยนักบินขึน้จากน า้แล้วจะมีวธีิใดทีท่ าให้ร่างกายของเขาอบอุ่นโดย เร็ว  
#การทดลองเกีย่วกบัโรคทัว่ไป เช่น วณัโรค เช้ือหนองทีท่ าให้เป็นแผลอกัเสบ  
•ซ่ึงกระท าโดยการฉีดเช้ือเหล่านีใ้ห้กบันักโทษเพือ่ลองยาเช่นกนั  

#ร่วมประเวณกีบันักโทษโสเภณจีากค่ายกกักนั และทีน่่าหดหู่ใจกว่าน้ันกค็อื 
ท้ายทีสุ่ดเหยือ่ผู้รอดชีวติทั้งหมดจะต้องถูกยงิตายในทีสุ่ด 

 # การพยายามผ่ากะโหลกศีรษะของเหยือ่ออกเป็นสองซีก ในขณะที่เหยือ่ยงัมีสติ
ดีอยู่ ต้องการตรวจสอบระบบการท างานของสมองมนุษย์ขณะทีย่งัมีลมหายใจ 













การรายงานข้อมูลด้านความปลอดภยั 
(ICH-GCP-E2A 1994) 
แบ่งเป็น 2 แบบ 
1. การรายงานแบบไม่เร่งด่วน (Non-expedited 

reporting) 
2. การรายงานแบบเร่งด่วน (Expedited reporting)  



การรายงานแบบไม่เร่งด่วน 
 (Non-expedited reporting)  

Adverse Events ( AE ) เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทาง
การแพทย์ใดๆ ซ่ึงเกดิขึน้กบัผู้ป่วยหรืออาสาสมัครทีเ่ข้าร่วมการวจัิยทาง
คลนิิกหลงัจากได้รับผลติภัณฑ์ โดยเหตุการณ์น้ัน ไม่จ า เป็นต้องสัมพนัธ์กบั
ยาทีไ่ด้รับ 
Any untoward medical occurrence in a patient 

or clinical investigation subject administered a 

pharmaceutical product and which  does not 

necessarily have to have a causal relationship 
with this treatment.  













ข้อมูลทั้ง 2 ที่ต้องตรงกนั  



วธีิการเกบ็ข้อมูล AE และ SAE 
ข้อมูลส าคญัทีต้่องบันทกึ 
1. Start date  - วนัที่เร่ิมมีอาการ 
2. Stop date  - วนัทีอ่าการน้ันหายไป 
3. Outcome (หายแล้ว หรือ ยงัคงเป็นอยู่ หรือเข้าข่ายเป็น
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายร้ายหรือไม่ ) 
4. ยาทีใ่ช้รักษาอาหารไม่พงึประสงค์ (Concomitant 

Medication) 
 วนัที่เร่ิมกนิยา 
วนัทีห่ยุดยา  
ขนาดของยาที่ใช้ 















Pregnancy itself is not AE or SAE 

o  Some studies require to treat it like SAE 

o  Area to be concerned : 

 -  Does the pregnancy has to be terminated ? 

 -  Require EC approval & local regulation 

 - Follow-up has to be done throughout the 

period  

 - Some studies has to follow-up the child 
until adolescent 



















































Requirement ของผู้บริหาร 

ต้องการงานวิจัยที่ไดม้าตรฐานสากล 

ต้องการให้การดูแลผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย (research 

participant) อย่างได้มาตรฐานสากล 

  งานวิจัยคลินิก 

งาน R2R (Routine to research) in Clinical 

• วารสารที่ดีต้องการใหผ้่าน IRB ที่ดีก่อน 

• ป้องกันการฟ้องร้อง ปกป้องชื่อเสียง (brand) 



 

 นโยบาย : 

1.คณะกรรมการมีการด าเนนิงานระดบัสากล 

2.มีการอบรมให้ความรูแ้กพ่นกังานในเครอืรพ.พญาไท

ฯ 

3.เพิ่มคุณภาพการสื่อสาร 

4.องค์กรที่เข้าสูก่ารเปน็ COE   



 P2CRC-IRB พิจารณาทั้ง  

 methodological issues  

 ethical issues 

งานวิจัยที่เชื่อถือไม่ได้ 

ย่อมไม่ถูกต้องทางจริยธรรมที่

จะลงมือท าการวิจัย 

•  P2CRC-IRB ต้องการคุ้มครอง 

 ผู้ป่วยหรืออาสาสมัคร 

 ผู้วิจัย 

 สถาบันของผู้วิจัย 

 

ไม่ต้องพยายามคิด 

ว่า P2CRC-IRB   

คือคอขวด 

หรือสิ่งกีดขวาง 

• การรับรองของ P2CRC-IRB ท าให้ผู้วิจัย 

 ค้นเวชระเบียนได้ 

 Enroll ผู้ป่วยและเก็บข้อมูลได้ 

 น าไปลงตีพิมพ์และน าเสนอผลงานได้ 

 

สถาบันร่วมรับผิดชอบ 

กับผู้วิจัย 

สรุปข้อต้องรู้ของ P2CRC-IRB 

The End 








