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Reference;  Declaration of Helsinki, Belmont Report, CIOMS Guidelines, ICH GCP Guidelines, WHO 
Guidelines for Ethical Review Committee on  Biomedical Research

SynonymsSynonymsy yy y
 Research Ethics committee
 Independent Ethics Committee : IEC
 Institutional Review Board : IRB
 Ethics Committee : EC
 Ethical Review Committee : ERC
 Ethics Review Committee Ethics Review Committee

 คณะกรรมการจรยิธรรมวจิัยในคน
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บทบาทบทบาทบทบาทบทบาท
คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมวจิยั
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บทบาทของคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมวจิยั

 ทบทวนพจิารณาดา้นจรยิธรรมของโครงการวจิัยอยา่งทบทวนพจิารณาดา้นจรยิธรรมของโครงการวจิัยอยา่งอสิระอสิระ อยา่งผม้ีอยา่งผม้ี ทบทวนพจารณาดานจรยธรรมของโครงการวจยอยางทบทวนพจารณาดานจรยธรรมของโครงการวจยอยางอสระอสระ  อยางผมูอยางผมู
ความรูค้วามสามารถ ความรูค้วามสามารถ และและในเวลาอนัสมควรในเวลาอนัสมควร

ิ โ ิ ัิ โ ิ ั ่ ิ่ ้่ ิ่ ้ ํ ิ ัํ ิ ั ทบทวนทบทวนพจิารณาโครงการวจิัย ทบทวนทบทวนพจิารณาโครงการวจิัย กอ่นเรมิตน้กอ่นเรมิตน้ทําวจิัย และทําวจิัย และ
ตดิตามประเมนิตดิตามประเมนิดา้นจรยิธรรมอยา่งสมํา่เสมอดา้นจรยิธรรมอยา่งสมํา่เสมอ

 รับผดิชอบในการรักษารับผดิชอบในการรักษาผลประโยชนข์องอาสาสมคัรผลประโยชนข์องอาสาสมคัรในการวจิัยและในการวจิัยและ
ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง
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การทาํหนา้ทีข่องกรรมการการทาํหนา้ทีข่องกรรมการ

 Scientific meritScientific meritSc e c eSc e c e
 มกีรรมการเชีย่วชาญทาง มกีรรมการเชีย่วชาญทาง research methodology research methodology หรอื หรอื biostatisticsbiostatistics หรอืไม่หรอืไม่

 มกีรรมการทีเ่ชีย่วชาญในสาขาทีพ่จิารณาเป็นประจําหรอืไม่มกีรรมการทีเ่ชีย่วชาญในสาขาทีพ่จิารณาเป็นประจําหรอืไม่มกรรมการทเชยวชาญในสาขาทพจารณาเปนปร จาหรอไมมกรรมการทเชยวชาญในสาขาทพจารณาเปนปร จาหรอไม

วิจัยที่ไม่ถกูต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ถือว่าผิดจริยธรรม

 EthicsEthics
 กรรมการเขา้ใจมติติา่ง ๆ ของชมุชนทีจ่ะศกึษากรรมการเขา้ใจมติติา่ง ๆ ของชมุชนทีจ่ะศกึษาุุ

 กรรมการทกุคนเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารทบทวนพจิารณาทางจรยิธรรมการวจิัยกรรมการทกุคนเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารทบทวนพจิารณาทางจรยิธรรมการวจิัย

 กรรมการทกุคนกรรมการทกุคนตดัสนิบนพืน้ฐานตดัสนิบนพืน้ฐานเพือ่ปกป้องเพือ่ปกป้องศกัดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภยั และศกัดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภยั และุุ ฐฐ
ความเป็นอยูท่ีด่ ีความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูท้ีจ่ะเขา้รว่มการวจิัยของผูท้ีจ่ะเขา้รว่มการวจิัย
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คณะกรรมการตอ้งพจิารณาอยูบ่นพืน้ฐานของ
หลกัจรยิธรรมวจิยัพืน้ฐานสากลหลกจรยธรรมวจยพนฐานสากล

Nuremberg Nuremberg 
CodeCode

Belmont Belmont 
ReportReport ICH ICH 

GCPGCPGCPGCP

Declaration 
of Helsinki

CIOMS CIOMS 
GuidelineGuideline

WHOWHO
GuidelineGuidelineof Helsinki GuidelineGuideline GuidelineGuideline
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คณะกรรมการต้องดาํเนินงานตาม SOP 
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คณสมบตัแิละองคป์ระกอบคณสมบตัแิละองคป์ระกอบคณุสมบตและองคประกอบคณุสมบตและองคประกอบ
คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมวจิยั
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คณุสมบตัของคณะกรรมการดา้นจรยธรรม
วจิยั

 เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดท้ําหนา้ทีอ่ยา่งสมบรณ์ จงึตอ้งมหีลกัเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดท้ําหนา้ทีอ่ยา่งสมบรณ์ จงึตอ้งมหีลกั 44 เพอใหคณะกรรมการไดทาหนาทอยางสมบรูณ จงตองมหลก เพอใหคณะกรรมการไดทาหนาทอยางสมบรูณ จงตองมหลก 4 4 
ประการประการ

ป็ ิป็ ิ (i d d )(i d d ) ความเป็นอสิระ ความเป็นอสิระ (independence)(independence)

 ความสามารถ ความสามารถ (competence)(competence)

 ความหลากหลาย ความหลากหลาย (pluralism)(pluralism)

 ความโปรง่ใสความโปรง่ใส (transparency)(transparency) ความโปรงใส ความโปรงใส (transparency)(transparency)
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คณุสมบตัของคณะกรรมการดา้นจรยธรรม
วจิยั

ความเป็นอสิระความเป็นอสิระ (independence)(independence)ความเปนอสระ ความเปนอสระ (independence)(independence)

 ปราศจากอทิธพิลของปราศจากอทิธพิลของ
oo สถาบนั สถาบนั (เชน่ KPI=งบประมาณจากแหลง่ทนุ)
o ทางการเมอืง ทางการเมอืง (เชน่ ผูบ้รหิารเป็นเจา้ของโครงการ นโยบายการสนับสนุน

การวจิัยจากภาครัฐ)
oo ผูส้นับสนุนการวจิัย ผูส้นับสนุนการวจิัย ((เชน่ การใหผ้ลประโยชน)์

 แสดงโดยแสดงโดย
oo ตดัสนิใจโดยอสิระตดัสนิใจโดยอสิระoo ตดสนใจโดยอสรตดสนใจโดยอสร
oo มกีรรมการทีไ่มส่งักดัสถาบนัมกีรรมการทีไ่มส่งักดัสถาบนั  หรอืมทีี่หรอืมทีีป่รกึษาอสิระ ปรกึษาอสิระ 
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คณุสมบตัของคณะกรรมการดา้นจรยธรรม
วจิยั

ความสามารถ (competency)

 แสดงโดยคณุวฒุแิละประสบการณ์

ความสามารถ (competency)

 สาขาทีเ่ชีย่วชาญ และประสบการณก์ารทํางาน

 ตําแหน่งวชิาการ

 การเขา้รับการอบรมดา้นจรยิธรรมการวจิัยสมํา่เสมอ

คณะกรรมการโดยรวม สามารถพจิารณาตดัสนิคณะกรรมการโดยรวม สามารถพจารณาตดสน
โครงการวจิัยในแงจ่รยิธรรมไดอ้ยา่งครบถว้น  ในทกุมติ ิ

อาสามัคร สถาบนั นักวจิัย

ชมุชน สงัคม

ศาสนา ความเชือ่

ส ม ร

ระเบยีบ

ขอ้บงัคับ

สถ น

สาขาความเชีย่วชาญ

ความพรอ้มในงานวจิัย

น ว
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ขนบธรรมเนยีมประเพณี กฎหมาย ความยอมรับ



คณุสมบตัขิองคณะกรรมการดา้นจรยิธรรมุ

มคีวามหลากหลายและโปรง่ใส
 มคีวามหลากหลาย (pluralism)

ื้ ิ ั ปั

มความหลากหลายและโปรงใส

o เพศ เชอืชาต ิอาย ุวัฒนธรรม ปัญหาชมุชน

o ถา้พจิารณาเกีย่วกบั vulnerable groups ควรมผีูรู้ใ้นเรือ่งกลุม่คน
เหลา่นี้เหลาน

 มคีวามโปรง่ใส (transparency)
o ประกาศเกีย่วกบั กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ให ้สาธารณชน รับทราบ  

(เชน่ ใน website)

ื่ ็o สอืสารกบันกัวจิยัอยา่งตรงไปตรงมา เป็นลายลกัษณอ์กัษร
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องคป์ระกอบคณะกรรมการดา้นจรยิธรรม

 จํานวนอยา่งนอ้ย จํานวนอยา่งนอ้ย 5 5 คน คน ((ICH GCP ICH GCP 33..22..11))(( ))

 กรรมการอยา่งนอ้ย กรรมการอยา่งนอ้ย 1 1 คน มคีวามถนัดในสาขาวชิาทีไ่มใ่ช่คน มคีวามถนัดในสาขาวชิาทีไ่มใ่ช่
วทิยาศาสตร์วทิยาศาสตร์ ((ICH GCPICH GCP 33..22..11, WHO), WHO)วทยาศาสตร วทยาศาสตร ((ICH GCP ICH GCP 33..22..11, WHO), WHO)

 กรรมการอยา่งนอ้ย กรรมการอยา่งนอ้ย 1 1 คน ไมไ่ดท้ํางานในสถาบนัหรอืสถานทีว่จิัย คน ไมไ่ดท้ํางานในสถาบนัหรอืสถานทีว่จิัย 
((ICH GCP ICH GCP 33..22..11, WHO), WHO)(( , ), )

 มคีวามหลากหลายของสาขาอาชพี มคีวามหลากหลายของสาขาอาชพี ((WHO)WHO)

ไมค่วรมเีพศเดยีวไมค่วรมเีพศเดยีว ((WHO)WHO) ไมควรมเพศเดยว ไมควรมเพศเดยว ((WHO)WHO)

Nonscientific or Layperson เพือ่เป็นตวัแทนของอาสาสมัคร ทีจ่ะเขา้ใจถงึ
ั ั ้บรบิทของอาสาสมัครและชมุชนนันๆ

Nonaffiliated committee เพือ่เป็นการแสดงถงึความโปรง่ใส และความเป็น
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อสิระในการพจิารณารับรองโครงการวจิัยนัน้

การยืน่เสนอโครงรา่งการวจิยัการยืน่เสนอโครงรา่งการวจิยัการยนเสนอโครงรางการวจยการยนเสนอโครงรางการวจย
ตอ่คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมวจิยั

Path toPath toPath toPath to
IRBIRB

ApprovalApproval
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การยืน่เสนอโครงรา่งการวจิยั

 กรอบเวลา กรอบเวลา ((กําหนดโดยคณะกรรมการฯกําหนดโดยคณะกรรมการฯ) ) เวลาทีจ่ะ submit โครงรา่งวจิัย
่

(( ))

 วธิกีารรบั   วธิกีารรบั   ((กําหนดโดยคณะกรรมการฯกําหนดโดยคณะกรรมการฯ) ) 

ี่ ื่ี่ ื่

เวลาทีจ่ะประชมุพจิารณา โครงรา่งวจิัย

 เอกสารทยีนืเสนอเอกสารทยีนืเสนอ
 โครงรา่งการวจิัยฉบบัสมบรูณ์โครงรา่งการวจิัยฉบบัสมบรูณ์

 โครงรา่งการวจิัยฉบบัยอ่ โครงรา่งการวจิัยฉบบัยอ่ ((ถา้มีถา้ม)ี)

 เอกสารขอความยนิยอมจากอาสาสมคัร และใบยนิยอมเอกสารขอความยนิยอมจากอาสาสมคัร และใบยนิยอม เอกสารขอความยนยอมจากอาสาสมคร และใบยนยอมเอกสารขอความยนยอมจากอาสาสมคร และใบยนยอม

 ประวตัผิูว้จิัยและผูร้ว่มวจิัยประวตัผิูว้จิัยและผูร้ว่มวจิัย

ื่ ่ื่ ่ i ti t b hi ti t b h โ ั ึโ ั ึ เอกสารอนืๆ เชน่ เอกสารอนืๆ เชน่ investigator brochureinvestigator brochure, , โฆษณา แบบบนัทกึโฆษณา แบบบนัทกึ
ขอ้มลู ขอ้มลู diarydiary

Safety & Preclinical Study Phase 
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การทบทวนพจิารณาโครงรา่งการวจิยัการทบทวนพจิารณาโครงรา่งการวจิยัการทบทวนพจารณาโครงรางการวจยการทบทวนพจารณาโครงรางการวจย
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
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Level of  IRB Review
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การทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรางการวจยการทบทวนโครงรางการวจย

Full Board Review ใ ้ ็
 โครงโครงรา่งการวจิัยที่รา่งการวจิัยทีม่คีวามเสีย่งตอ่อาสาสมัครมคีวามเสีย่งตอ่อาสาสมัคร  และไมเ่ขา้ขา่ยการและไมเ่ขา้ขา่ยการพจิารณาแบบ พจิารณาแบบ 

dit ddit d ืื ไ ่ ้ ิ ้ ิไ ่ ้ ิ ้ ิ ิ ัิ ั

Full Board Review ใชก้รรมการเต็มชดุ

expedited expedited หรอื หรอื ไมส่ามารถขอยกเวน้การพจิารณาดา้นจรยิธรรมการไมส่ามารถขอยกเวน้การพจิารณาดา้นจรยิธรรมการวจิัย วจิัย 
exemptionexemption

่ ่่ ่ โครงรา่งการวจิัยทีก่ระทําในอาสาสมัครที่โครงรา่งการวจิัยทีก่ระทําในอาสาสมัครทีเ่ป็นกลุม่ออ่นแอและเปราะบางเป็นกลุม่ออ่นแอและเปราะบาง

 โครงรา่งการวจิัยที่โครงรา่งการวจิัยทีม่ปีระเด็นออ่นไหวมปีระเด็นออ่นไหว  และ อาจกระทบตอ่ความเชือ่ ฯลฯและ อาจกระทบตอ่ความเชือ่ ฯลฯ

 กรรมการกรรมการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัผูว้จิัยและผูใ้หท้นุวจิัยเทา่นัน้ ควรมสีทิธลิงคะแนนเสยีงทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัผูว้จิัยและผูใ้หท้นุวจิัยเทา่นัน้ ควรมสีทิธลิงคะแนนเสยีง
และใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการและใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการวจิัยวจิัย

19

การทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรางการวจย

Expedited Review ่

 โครงโครงรา่งการวจิัยทีม่คีวามรา่งการวจิัยทีม่คีวามเสีย่งนอ้ยตอ่อาสาสมคัรเสีย่งนอ้ยตอ่อาสาสมคัร

Expedited Review ใชก้รรมการทีไ่ดร้ับมอบหมาย

โครงโครงรางการวจยทมความรางการวจยทมความเสยงนอยตออาสาสมครเสยงนอยตออาสาสมคร
 แบบสอบถามแบบสอบถามที่ทีไ่มม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู sensitivesensitive

ีี โโ ไ ี ึไ ี ึ การการทบทวนเวชระเบยีนทบทวนเวชระเบยีน โดยโดยไมม่กีารอา้งองิถงึเจา้ของขอ้มลูไมม่กีารอา้งองิถงึเจา้ของขอ้มลู

 การการสมัภาษณข์อ้มลูสมัภาษณข์อ้มลูทีไ่มเ่ป็นความลบัทีไ่มเ่ป็นความลบั

 การการตรวจสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอืตรวจสิง่สง่ตรวจทีเ่หลอื  ซึง่ไมส่ามารถรูไ้ดว้า่เป็นของใครซึง่ไมส่ามารถรูไ้ดว้า่เป็นของใคร
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การทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรางการวจยการทบทวนโครงรางการวจย

E i

 โครงโครงรา่งการวจิัยรา่งการวจิัยทีไ่ดร้ับยกเวน้การพจิารณาดา้นจรยิธรรมทีไ่ดร้ับยกเวน้การพจิารณาดา้นจรยิธรรม

Exemption ไดร้บัใบ Certificate of exemption

โครงโครงรางการวจยรางการวจยทไดรบยกเวนการพจารณาดานจรยธรรมทไดรบยกเวนการพจารณาดานจรยธรรม
 การประเมนิผลการปฏบิตังิานการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

 การการประเมนิผลประเมนิผลดา้นแพทยศาสตรศ์กึษาดา้นแพทยศาสตรศ์กึษา

 การรายงานขอ้มลูทางสถติิการรายงานขอ้มลูทางสถติิ

 การทดลองผลติอปุกรณ ์หรอื การทดลองผลติอปุกรณ ์หรอื นวตักรรมทีไ่มไ่ดก้ระทําการทดลองในคนนวตักรรมทีไ่มไ่ดก้ระทําการทดลองในคน
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การทบทวนโครงรา่งการวจิยัการทบทวนโครงรา่งการวจิยั

1.1. การการทบทวนระเบยีบวธิีทบทวนระเบยีบวธิวีจิัย วจิัย ((Rationale, scientific soundRationale, scientific sound))

2.2. การการทบทวนปัญหาดา้นทบทวนปัญหาดา้นจรยิธรรม จรยิธรรม (Risk/BenefitRisk/Benefit))

33 การการทบทวนเอกสารชีแ้จงขอ้มลแกผ่เ้ขา้รว่มโครงการวจิัยทบทวนเอกสารชีแ้จงขอ้มลแกผ่เ้ขา้รว่มโครงการวจิัย3.3. การการทบทวนเอกสารชแจงขอมลูแกผเูขารวมโครงการวจย ทบทวนเอกสารชแจงขอมลูแกผเูขารวมโครงการวจย 

            ((Information process, Recruitment processInformation process, Recruitment process))

4.4. การการทบทวนผูว้จิัยและผูร้ว่มทบทวนผูว้จิัยและผูร้ว่มวจิัย วจิัย ( ( CVCV, , GCP training, COIGCP training, COI ))

55 การการทบทวนเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ทบทวนเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลแบบบนัทกึขอ้มล5.5. การการทบทวนเอกสารอนๆ ทเกยวของ ไดแก ทบทวนเอกสารอนๆ ทเกยวของ ไดแก                                                       

((Case report formCase report form) ) สือ่สือ่โฆษณาโฆษณา

แบบบนทกขอมลู แบบบนทกขอมลู 
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การทบทวนระเบยีบวธิวีจิยัการทบทวนระเบยีบวธิวีจิยั

 การออกแบบการวจิัย วตัถประสงค์การออกแบบการวจิัย วตัถประสงค์ RationaleRationale การออกแบบการวจย วตถปุระสงค การออกแบบการวจย วตถปุระสงค 

 การคดัเลอืกอาสาสมัครการคดัเลอืกอาสาสมัคร  

ี ัี ั

Recruitment processRecruitment process

 วธิดีําเนนิการวจิัย วธิดีําเนนิการวจิัย 

 การวัดผลการวจิัยการวัดผลการวจิัยและและสถติวิเิคราะห์สถติวิเิคราะห์ Outcome measurementOutcome measurement

Materials & MethodsMaterials & Methods

 การกํากบัดแูลและคุม้ครองอาสาสมัครการกํากบัดแูลและคุม้ครองอาสาสมัคร

ิ ้ ่ ส ส ัิ ้ ่ ส ส ั

DSMBDSMB InsuranceInsurance

 แผนการยตุการเขารวมของอาสาสมคร แผนการยตุการเขารวมของอาสาสมคร Stopping rule, interim Stopping rule, interim 
analysis or Terminationanalysis or Termination

Discontinuing criteriaDiscontinuing criteria
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11 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ1.1. ความเสยงทอาจเกดขนประโยชนทคาดวาจะไดรบความเสยงทอาจเกดขนประโยชนทคาดวาจะไดรบ
อตัราสว่นระหวา่งอตัราสว่นระหวา่งความเสีย่งความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และประโยชนท์ีค่าดวา่ทีอ่าจเกดิขึน้และประโยชนท์ีค่าดวา่

ั ไ ั ื ไั ไ ั ื ไอาสาสมัครจะไดร้ับ เหมาะสมหรอืไม ่อาสาสมัครจะไดร้ับ เหมาะสมหรอืไม ่

การจัดระดบัความเสีย่งการจัดระดบัความเสีย่ง

Risk & BenefitRisk & Benefit
AcceptableAcceptable

AppropriatedAppropriated

AcceptableAcceptable

Post trial medicinePost trial medicine

ReasonableReasonable

EquitableEquitable

24
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การทบทวนดา้นจรยิธรรม

การจดัระดบัความเสีย่ง แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คอื

 ความความเสีย่งนอ้ยเสีย่งนอ้ย  คอื ความเสีย่งทีไ่มม่ากกวา่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจําวนัคอื ความเสีย่งทีไ่มม่ากกวา่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจําวนั

่่

การจดระดบความเสยง  แบงออกเปน 3 ระดบ คอ

ของอาสาสมคัรทีม่สีขุภาพปกติของอาสาสมคัรทีม่สีขุภาพปกติ

 ความความเสีย่งมากกวา่ความเสีย่งนอ้ยเสีย่งมากกวา่ความเสีย่งนอ้ย  แตค่าดวา่จะมปีระโยชนต์อ่แตค่าดวา่จะมปีระโยชนต์อ่

อาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มในโครงการวจิัยอาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มในโครงการวจิัย

สี่ ่ ส ี่ ้ ่ ไ ่ ปีร โ ช ์ ่ส ี่ ่ ส ี่ ้ ่ ไ ่ ปีร โ ช ์ ่ ความความเสยงมากกวาความเสยงนอย คาดวาจะไมมประโยชนตอเสยงมากกวาความเสยงนอย คาดวาจะไมมประโยชนตอ
อาสาสมคัรอาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มในทีเ่ขา้รว่มในโครงการวจิัย  แต่โครงการวจิัย  แตอ่าจเป็นประโยชนต์อ่สงัคมอาจเป็นประโยชนต์อ่สงัคม

ื ่ื ่หรอืสว่นรวมหรอืสว่นรวม
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22 การคดัเลอืกอาสาสมคัร มคีวามเสมอภาคหรอืไม่การคดัเลอืกอาสาสมคัร มคีวามเสมอภาคหรอืไม่ Recruitment processRecruitment process2.2. การคดเลอกอาสาสมคร  มความเสมอภาคหรอไม การคดเลอกอาสาสมคร  มความเสมอภาคหรอไม Recruitment processRecruitment process

EquitableEquitable

3.3. มกีารมกีารวางแผนในการเฝ้าระมดัระวงัวางแผนในการเฝ้าระมดัระวงัในเรือ่งความเสีย่งและความในเรือ่งความเสีย่งและความ
ปลอดภยัทีอ่าจเกดิขึน้แกอ่าสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงรา่งการวจิัยปลอดภยัทีอ่าจเกดิขึน้แกอ่าสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงรา่งการวจิัยปลอดภยทอาจเกดขนแกอาสาสมครทเขารวมโครงรางการวจยปลอดภยทอาจเกดขนแกอาสาสมครทเขารวมโครงรางการวจย
อยา่งเหมาะสมอยา่งเหมาะสม

4.4. มคีณะมคีณะกรรมการกาํกบัดแูลความปลอดภยักรรมการกาํกบัดแูลความปลอดภยั  (Data safety (Data safety 
monitoring board; monitoring board; DSMBDSMB) ) หรอืไม่หรอืไม่

SponsorSponsor
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5.5. การรักษาความลบัของขอ้มลู การรักษาความลบัของขอ้มลู ((Confidentiality of dataConfidentiality of data))ูู (( yy ))

้้

Focus group

5.5. การพจิารณาทบทวนโครงรา่งการวจิัยอยา่งรอบคอบมากขึน้ในกรณี การพจิารณาทบทวนโครงรา่งการวจิัยอยา่งรอบคอบมากขึน้ในกรณี 

oo กลุม่บคุคลทีอ่อ่นแอและเปราะบาง กลุม่บคุคลทีอ่อ่นแอและเปราะบาง ((Vulnerable subjectVulnerable subject) ) เชน่ เด็กเชน่ เด็ก

oo การวจิัยในชมุชน การวจิัยในชมุชน 

oo การวจิัยทีใ่ชย้าหลอกในกลุม่ควบคมุการวจิัยทีใ่ชย้าหลอกในกลุม่ควบคมุ

oo การวจิัยทางพันธศุาสตร์การวจิัยทางพันธศุาสตร์

ตอ้งมกีระบวนการในการระมัดระวงัความลบัของขอ้มลู และ
การดแูลเป็นพเิศษ

27

การทบทวนดา้นจรยิธรรม

 กลุม่ออ่นแอและเปราบาง กลุม่ออ่นแอและเปราบาง (Vulnerable populations(Vulnerable populations) ) 

 การการวจิัยในวจิัยในชนกลุม่นอ้ยชนกลุม่นอ้ยหรอืประชาชนชายขอบ กลุม่ผูล้ีภ้ยัหรอืประชาชนชายขอบ กลุม่ผูล้ีภ้ยั

 การวจิัยในการวจิัยในผส้งอายผส้งอายหรอืหรอืเด็กเด็กทีอ่ยใ่นสถานสงเคราะห์ทีอ่ยใ่นสถานสงเคราะห์ Assent
 การวจยในการวจยในผสูงูอายุผสูงูอายหุรอหรอเดกเดกทอยใูนสถานสงเคราะหทอยใูนสถานสงเคราะห

 การวจิัยในกลุม่การวจิัยในกลุม่คนไรท้ีอ่ยู่คนไรท้ีอ่ยู่

ร ิ ั ใร ิ ั ใ ป้่ ใ ้ ิป้่ ใ ้ ิ
Parent Permission

 การวจยในการวจยในผปูวยในหองฉุกเฉนผปูวยในหองฉุกเฉน

 การวจิัยในการวจิัยในหญงิตัง้ครรภ์หญงิตัง้ครรภ์

ิ ั ใิ ั ใ ั โั โ ื ้ ้ ั ื ้ ์ ี่ ใ่ ิ ิื ้ ้ ั ื ้ ์ ี ่ ใ่ ิ ิ

LAR

 การวจิัยในการวจิัยในนักโทษนักโทษหรอืผูต้อ้งขงัหรอืผูเ้ยาวท์อียูใ่นสถานพนิจิหรอืผูต้อ้งขงัหรอืผูเ้ยาวท์อียูใ่นสถานพนิจิ

 การวจิัยในผูเ้สพหรอืผูข้ายการวจิัยในผูเ้สพหรอืผูข้ายยาเสพตดิยาเสพตดิ

่ ่่ ่ การวจิัยในการวจิัยในเรือ่งทีอ่อ่นไหวเรือ่งทีอ่อ่นไหว  (sensitive issues)(sensitive issues)  ตอ่ครอบครัว ชมุชน สงัคม หรอืตอ่ครอบครัว ชมุชน สงัคม หรอื

ดา้นกฎหมายดา้นกฎหมาย
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 การวจิัยในการวจิัยในชมุชนชมุชน  (Community Research(Community Research) ) ุุ ( y( y ))

 การมสีว่นรว่มของชุมชนการมสีว่นรว่มของชุมชน

การคํานงึถงึขนบธรรมเนยีมประเพณี ของชมชนนัน้ๆการคํานงึถงึขนบธรรมเนยีมประเพณี ของชมชนนัน้ๆ การคานงถงขนบธรรมเนยมประเพณ ของชมุชนนนๆการคานงถงขนบธรรมเนยมประเพณ ของชมุชนนนๆ

 การเขา้พบผูน้ําชุมชนการเขา้พบผูน้ําชุมชน

ิิ กระบวนการขอความยนิยอมกระบวนการขอความยนิยอม
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 การวจิัยทีใ่ชย้าหลอกในกลม่การวจิัยทีใ่ชย้าหลอกในกลม่ควบคมควบคม (Placebo control(Placebo control))การวจยทใชยาหลอกในกลมุการวจยทใชยาหลอกในกลมุควบคมุควบคมุ  (Placebo control(Placebo control) ) 

 ความจําเป็นของการใชย้าหลอกความจําเป็นของการใชย้าหลอก

ีี ัั ่ ้ ื ไ ่่ ้ ื ไ ่ มีมกีารรกัษามาตรฐานการรกัษามาตรฐานอยูแ่ลว้หรอืไม่อยูแ่ลว้หรอืไม่
 การระมัดระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในกลุม่ยาหลอกการระมัดระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในกลุม่ยาหลอก

 ม ีม ีrescue medication rescue medication หรอืไม่หรอืไม่

 การดําเนนิการภายหลงัการวจิัยในกลุม่ไดร้ับยาหลอก หรอืการดําเนนิการภายหลงัการวจิัยในกลุม่ไดร้ับยาหลอก หรอืประโยชนท์ีจ่ะประโยชนท์ีจ่ะ
ไดร้บัจากการเขา้รว่มงานวจิยัไดร้บัจากการเขา้รว่มงานวจิยั
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   การวจิัยทางพันธุการวจิัยทางพันธศุาสตร ์ศาสตร ์((PharmacogeneticsPharmacogenetics ResearchResearch) ) ุุ (( gg ))

 การการรกัษาความลบัของขอ้มลูรกัษาความลบัของขอ้มลู

การเคารพในการตดัสนิใจเขา้รว่มหรอืถอนตวัของอาสาสมัครการเคารพในการตดัสนิใจเขา้รว่มหรอืถอนตวัของอาสาสมัคร การเคารพในการตดสนใจเขารวมหรอถอนตวของอาสาสมครการเคารพในการตดสนใจเขารวมหรอถอนตวของอาสาสมคร

 การเก็บเนือ้เยือ่หรอืส ิง่สง่ตรวจการเก็บเนือ้เยือ่หรอืส ิง่สง่ตรวจ  เชน่ เวลาทีเ่ก็บ สถานที ่ขัน้ตอนและเชน่ เวลาทีเ่ก็บ สถานที ่ขัน้ตอนและ
วธิกีารนําไปใชแ้ละทําลายวธิกีารนําไปใชแ้ละทําลายวธการนาไปใชและทาลายวธการนาไปใชและทาลาย

 สทิธใินการรับทราบขอ้มลูหรอืไมต่อ้งการรับทราบสทิธใินการรับทราบขอ้มลูหรอืไมต่อ้งการรับทราบ

ิ ิ ิ์ ื ิ ิิ ิ ิ์ ื ิ ิ ั ์ ิ ปัั ์ ิ ปั ลขิสทิธหิรอืสทิธิลขิสทิธหิรอืสทิธทิรพัยส์นิทางปญัญาทรพัยส์นิทางปญัญา
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การทบทวนดา้นจรยิธรรม

7.7. การทบทวนเอกสารชีแ้จงขอ้มลูแกผู่เ้ขา้รว่มการทบทวนเอกสารชีแ้จงขอ้มลูแกผู่เ้ขา้รว่มโครงการวจิัย โครงการวจิัย โดยโดย  ู ูู ู

 การใหข้อ้มลูครบถว้นการใหข้อ้มลูครบถว้น

ใ ัใ ั ภาษาเขา้ใจงา่ย รัดกมุภาษาเขา้ใจงา่ย รัดกมุ

 ไมม่ปีระโยคบัน่ทอนสทิธขิองอาสาสมัครไมม่ปีระโยคบัน่ทอนสทิธขิองอาสาสมัคร

 ไมม่กีารบงัคบัหรอืเสนอประโยชนท์ีม่ากเกนิไปไมม่กีารบงัคบัหรอืเสนอประโยชนท์ีม่ากเกนิไป

 การมผีูป้กครองลงนามยนิยอม ในกรณีทีอ่าสาสมัครเป็นเด็กการมผีูป้กครองลงนามยนิยอม ในกรณีทีอ่าสาสมัครเป็นเด็กูู

 การใหค้า่ตอบแทน  การใหค้า่ตอบแทน  

 การดแลอาสาสมัคร คา่ชดเชย ในกรณีทีอ่นัตรายจากการวจิัยการดแลอาสาสมัคร คา่ชดเชย ในกรณีทีอ่นัตรายจากการวจิัย การดแูลอาสาสมคร คาชดเชย ในกรณทอนตรายจากการวจยการดแูลอาสาสมคร คาชดเชย ในกรณทอนตรายจากการวจย
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การทบทวนผูว้จิยั

8.8. การทบทวนผูว้จิัยและผูร้ว่มการทบทวนผูว้จิัยและผูร้ว่มวจิัยวจิัยู ูู ู

 พืน้ฐานพืน้ฐานอาชพีหรอือาชพีหรอืประสบการณ์ประสบการณก์ารทํางานของผูว้จิัยการทํางานของผูว้จิัย (ICH GCP (ICH GCP 22..88))

 การเปิดเผยการมสีว่นไดส้ว่นเสยี การเปิดเผยการมสีว่นไดส้ว่นเสยี ((Conflict of interestConflict of interest) ) ของผูว้จิัยของผูว้จิัย

 การศกึษาทางคลนิกิของผว้จิัยทีไ่มใ่ชแ่พทย ์ตอ้งมีการศกึษาทางคลนิกิของผว้จิัยทีไ่มใ่ชแ่พทย ์ตอ้งมแีพทย์แพทยห์รอืหรอืทนัตทันตร ง ลน ง วู ไมใ แ งมร ง ลน ง วู ไมใ แ งมแแ รร นน

แพทย์แพทยเ์ป็นผูว้จิัยรว่มเป็นผูว้จิัยรว่ม (ICH GCP (ICH GCP 22..77) ) 

GCP trainingGCP training GCP trainingGCP training
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การพจิารณาตดัสนิการพจิารณาตดัสนิ
้ ิ้ ิการแจง้ผลการพจิารณาการแจง้ผลการพจิารณา

ิ ิ ัคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
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การพจิารณาตดัสนิการพจิารณาตดัสนิ
รร ร ริ ธรร ร ิ ัคณะกรรมการจรยธรรมการวจย

 องคป์ระชมุองคป์ระชมุครบครบ  ((กําหนดในวธิดีําเนนิการมาตรฐาน กําหนดในวธิดีําเนนิการมาตรฐาน SOP)SOP)

 กรรมการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กรรมการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ (conflict of interest)(conflict of interest)( )( )
ควรออกจากหอ้งประชมุขณะพจิารณาควรออกจากหอ้งประชมุขณะพจิารณา

กรรมการทีเ่ขา้รว่มในการทบทวนเทา่นัน้ ทีค่วรรว่มออกเสยีงกรรมการทีเ่ขา้รว่มในการทบทวนเทา่นัน้ ทีค่วรรว่มออกเสยีง กรรมการทเขารวมในการทบทวนเทานน ทควรรวมออกเสยงกรรมการทเขารวมในการทบทวนเทานน ทควรรวมออกเสยง

 การตดัสนิควรทําหลงัจากการทบทวนพจิารณาและอภปิรายอยา่งการตดัสนิควรทําหลงัจากการทบทวนพจิารณาและอภปิรายอยา่ง
เพยีงพอเพยีงพอ

กรรมการทีไ่ดร้ับมอบหมายใหท้บทวนโครงรา่ง ตอ้งเขา้รว่มในการกรรมการทไดรบมอบหมายใหทบทวนโครงราง ตองเขารวมในการ
ประชมุทกุครัง้
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การพจิารณาตดัสนิการพจิารณาตดัสนิ

พจิารณาโดยใชห้ลกัเกณฑท์างดา้นจรยิธรรมวจิัยสากล

 Declaration of Helsinki Declaration of Helsinki 

B l t R tB l t R t Belmont ReportBelmont Report

 CIOMS Guidelines CIOMS Guidelines 

 ICH GCP Guidelines ICH GCP Guidelines 

WHO GuidelinesWHO Guidelines for Ethical Review Committee onfor Ethical Review Committee on WHO Guidelines WHO Guidelines for Ethical Review Committee on  for Ethical Review Committee on  
Biomedical ResearchBiomedical Research
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การพจิารณาตดัสนิการพจิารณาตดัสนิ

 ทบทวนโครงการวจิยัทางคลนิกิทีน่ําเสนอ โดยสรปุความเห็นอยา่งทบทวนโครงการวจิยัทางคลนิกิทีน่ําเสนอ โดยสรปุความเห็นอยา่งุุ
ใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้ใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้

 รับรองรับรอง // อนมัติอนมัติ // เห็นชอบเห็นชอบ รบรอง รบรอง / / อนุมต อนุมต / / เหนชอบเหนชอบ

 ปรับแกโ้ครงรา่งการวจิัยกอ่นรับรอง ปรับแกโ้ครงรา่งการวจิัยกอ่นรับรอง / / อนุมัต ิอนุมัต ิ//  เห็นชอบเห็นชอบ

 ปรับแกโ้ครงรา่งการวจิัยเพือ่นําเขา้พจิารณาใหม่ปรับแกโ้ครงรา่งการวจิัยเพือ่นําเขา้พจิารณาใหม่ ปรบแกโครงรางการวจยเพอนาเขาพจารณาใหมปรบแกโครงรางการวจยเพอนาเขาพจารณาใหม

 ไมร่ับรอง ไมร่ับรอง / / ไมอ่นุมัต ิไมอ่นุมัต ิ

AppropriatedAppropriated

AcceptableAcceptable EquitableEquitable
ReasonableReasonable

AcceptableAcceptable qq
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การพจิารณาตดัสนิการพจิารณาตดัสนิ

็็ วธิกีารตดัสนิ วธิกีารตดัสนิ ((กําหนดใน กําหนดใน SOP) SOP) อาจเป็นการลงมต ิอาจเป็นการลงมต ิ(vote)(vote) หรอืใช ้หรอืใช ้
ฉันทามต ิฉันทามต ิ(consensus)(consensus)

 บนัทกึผลการพจิารณาเป็นหลกัฐาน บนัทกึผลการพจิารณาเป็นหลกัฐาน ((รายงานการประชมุรายงานการประชมุ))

 ในกรณีทีร่ับรองโดยมเีงือ่นไข ควรในกรณีทีร่ับรองโดยมเีงือ่นไข ควรมคีาํแนะนํามคีาํแนะนําทีช่ดัเจนทีช่ดัเจน

 การไมร่ับรองโครงรา่งการวจิัย ควรมกีารการไมร่ับรองโครงรา่งการวจิัย ควรมกีารแสดงเหตผุลแสดงเหตผุลชดัเจนชดัเจน
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การแจง้ผลการพจิารณาการแจง้ผลการพจิารณา

 ควรแจง้ผลการพจิารณาแกผู่ว้จิัยเป็นลายลกัษณอ์กัษร ควรแจง้ผลการพจิารณาแกผู่ว้จิัยเป็นลายลกัษณอ์กัษร ภายใน ภายใน 2 2 สปัดาห ์สปัดาห ์
หลงัการประชมุ หลงัการประชมุ (WHO)(WHO)

 ในกรณีรับรอง ในกรณีรับรอง / / อนุมตั ิอนุมตั ิ
 กําหนดระยะเวลาการรับรอง กําหนดระยะเวลาการรับรอง / / อนุมตั ิอนุมตั ิ((ไมเ่กนิ ไมเ่กนิ 1 1 ปีปี))
 กําหนดเวลาการสง่รายงานความกา้วหนา้ เพือ่ตอ่อายกุารรับรองกําหนดเวลาการสง่รายงานความกา้วหนา้ เพือ่ตอ่อายกุารรับรอง
 ระบุระบคุวามรับผดิชอบความรับผดิชอบทีผู่ว้จิัยตอ้งปฏบิตั ิเชน่ การสง่รายงานตา่งๆทีผู่ว้จิัยตอ้งปฏบิตั ิเชน่ การสง่รายงานตา่งๆ
 ลงนามโดยประธานกรรมการฯลงนามโดยประธานกรรมการฯ
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การแจง้ผลการพจิารณาการแจง้ผลการพจิารณา

ใ ร ีรั รใ ร ีรั ร // ัต ิ ั รปรั ปร ไ้ัต ิ ั รปรั ปร ไ้ ในกรณรบรอง ในกรณรบรอง / / อนุมต ภายหลงการปรบปรงุแกไขอนุมต ภายหลงการปรบปรงุแกไข

 ในกรณีรับรอง ในกรณีรับรอง / / อนุมัต ิอนุมัต ิเพือ่นําเขา้พจิารณาใหม่เพือ่นําเขา้พจิารณาใหม่

 คําแนะนําในการปรับปรงุแกไ้ขคําแนะนําในการปรับปรงุแกไ้ข

 วธิดีําเนนิการในการยืน่เสนอเพือ่รับรองหรอืนําเขา้พจิารณาใหม่วธิดีําเนนิการในการยืน่เสนอเพือ่รับรองหรอืนําเขา้พจิารณาใหม่วธดาเนนการในการยนเสนอเพอรบรองหรอนาเขาพจารณาใหมวธดาเนนการในการยนเสนอเพอรบรองหรอนาเขาพจารณาใหม
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การตดิตามภายหลงัการรบัรองการตดิตามภายหลงัการรบัรองการตดตามภายหลงการรบรองการตดตามภายหลงการรบรอง
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัคณะกรรมการจรยธรรมการวจย
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การทบทวนภายหลงัรบัรองโครงรา่งการวจิยัการทบทวนภายหลงัรบัรองโครงรา่งการวจิยั

1.1. การรายงานสว่นแกไ้ขเพิม่เตมิโครงรา่งการวจิยัการรายงานสว่นแกไ้ขเพิม่เตมิโครงรา่งการวจิยั1.1. การรายงานสวนแกไขเพมเตมโครงรางการวจย การรายงานสวนแกไขเพมเตมโครงรางการวจย 
((Protocol amendmentProtocol amendment))

้ ้ ิ ั้ ้ ิ ั ((P tP t))2.2. การรายงานความกา้วหนา้การวจิยั การรายงานความกา้วหนา้การวจิยั ((Progress reportProgress report))

3.3. การรายงานความปลอดภยั การรายงานความปลอดภยั ((Safety reportingSafety reporting))(( y p gy p g))

4.4. การรายงานการเบีย่งเบนหรอืไมป่ฏบิตัติามโครงรา่งการการรายงานการเบีย่งเบนหรอืไมป่ฏบิตัติามโครงรา่งการ
วจิยัทีไ่ดร้บัการรบัรองวจิยัทีไ่ดร้บัการรบัรอง ((Protocol deviationProtocol deviation// violationviolation//วจยทไดรบการรบรอง วจยทไดรบการรบรอง ((Protocol deviationProtocol deviation/ / violationviolation/ / 
nonnon--compliancecompliance))

42 ICH GCP Guidelines 3.3.8

การทบทวนภายหลงัรบัรองโครงรา่งการวจิยัการทบทวนภายหลงัรบัรองโครงรา่งการวจิยั

55 การรายงานสรปผลการวจิยัการรายงานสรปผลการวจิยั ((Final reportFinal report))5.5. การรายงานสรปุผลการวจย การรายงานสรปุผลการวจย ((Final reportFinal report) ) 

6.6. การรายงานการยตุโิครงการวจิยักอ่นกาํหนด การรายงานการยตุโิครงการวจิยักอ่นกาํหนด 
(( i ii i f lf l))((Premature Premature terminationtermination or suspension of a trialor suspension of a trial) ) 

7.7. การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัโครงการวจิยั การรายงานเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัโครงการวจิยั 
(Complain)(Complain)

Sponsorp

43 ICH GCP Guidelines 3.3.8

การเก็บรวบรวมเอกสารการเก็บรวบรวมเอกสาร
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
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การเก็บรวบรวมเอกสารการเก็บรวบรวมเอกสาร

 เอกสารและการตดิตอ่ของคณะกรรมการทกุฉบบั ควรเอกสารและการตดิตอ่ของคณะกรรมการทกุฉบบั ควร
่ ็ ็่ ็ ็ลงวนัที ่เก็บเขา้แฟ้ม และเกบ็รักษาตามวธิดีําเนนิการลงวนัที ่เก็บเขา้แฟ้ม และเกบ็รักษาตามวธิดีําเนนิการ

มาตรฐาน มาตรฐาน (SOP)(SOP)

 เอกสารตา่งๆ ควรเกบ็รักษาไว ้เอกสารตา่งๆ ควรเกบ็รักษาไว ้อยา่งนอ้ยทีส่ดุ อยา่งนอ้ยทีส่ดุ 3 3 ปี ปี 
หลงัการศกึษาเสร็จสิน้หลงัการศกึษาเสร็จสิน้ (ICH GCP(ICH GCP 33 44))หลงการศกษาเสรจสน หลงการศกษาเสรจสน (ICH GCP (ICH GCP 33..44))

ICH GCP Guidelines 3.445

จากเส้นทาง EC ที่รกร้าง เราสรรค์สร้างแนวทาง

วางรากฐาน 

วางระเบียบ กฎเกณฑ์ หวงัส้ทน วิจยั จนได้มีมาตรฐานสส่ากล วางระเบยบ กฎเกณฑ หวงสทูน วจย จนไดมมาตรฐานสสูากล 

เราร่วมเป็นแรงใจให้เสมอ แม้ยามเจอมรสมุรุมพดัใส ่

ตา่งคนให้คําแนะนํากําลงัใจ ให้ก้าวเดินตอ่ได้ไมเ่สยีงาน 

มาตรฐานงาน EC ที่ร่วมสร้าง วนันีอ้าจจะยงัไมเ่ห็นผล ฐ

แตเ่ชื่อมัน่วา่สกัวนังานสร้างคน คงเห็นผลของความดีที่ทํามา 

่ ป็ ่ ี่ ั ใ ้ ่ ้ ์ขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงู ทีชกัจงูให้มาร่วมสร้างสรรค์ 

สร้างผลงานของ EC นีร้่วมกนั สิง่ที่ฝันไว้สกัวนัคงเป็นจริง

ของแถมของแถม
รา่งพระราชบญัญัตกิารวจิัยในคน

พ.ศ. ....
หมวด ๓ 

การดําเนนิการวจิัยในคน

มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ 

 ผู ้ผูว้จิัยจะดําเนนิการโครงการวจิัยในคนในสถาบนัใดวจิัยจะดําเนนิการโครงการวจิัยในคนในสถาบนัใดตอ้งไดร้ับความเห็นชอบตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากจาก

คณะกรรมการจรยิธรรมคณะกรรมการจรยิธรรมในสถาบนัในสถาบนันัน้โดยผูว้จิัยตอ้งทําการวจิัยไปตามโครงการวจิัยที่นัน้โดยผูว้จิัยตอ้งทําการวจิัยไปตามโครงการวจิัยที่

ไดร้ับความเห็นชอบและตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมไดร้ับความเห็นชอบและตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรม  การจรยิธรรมกําหนดการจรยิธรรมกําหนด    

 การการวจิัยในคนตอ้งมเีหตผุลสนับสนุนในทางวทิยาศาสตรท์ีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิวจิัยในคนตอ้งมเีหตผุลสนับสนุนในทางวทิยาศาสตรท์ีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้รว่มการวจิัยหรอืตอ่สว่นรวมประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้รว่มการวจิัยหรอืตอ่สว่นรวม

 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในวรรคสองจะตอ้งมคีวามสําคญัหรอืคุม้คา่เมือ่ประโยชนท์ีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในวรรคสองจะตอ้งมคีวามสําคญัหรอืคุม้คา่เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัอนัตรายหรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูเ้ขา้รว่มการวจิัยหรอืตอ่เปรยีบเทยีบกบัอนัตรายหรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผูเ้ขา้รว่มการวจิัยหรอืตอ่

สว่นรวมสว่นรวม

รา่งพระราชบญัญัตกิารวจิัยในคน
พ.ศ. ....

หมวด ๓ 

การดําเนนิการวจิัยในคน

่ ่่ ่

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ 

 ในกรณีทกีารวจิัยในคนจะดําเนนิการในสถาบนัทไีมม่คีณะกรรมการจรยิธรรม ใหผู้ว้จิัยในกรณีทกีารวจิัยในคนจะดําเนนิการในสถาบนัทไีมม่คีณะกรรมการจรยิธรรม ใหผู้ว้จิัย

ยืน่ขอรับความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมในสถาบนัทีม่ขีอ้ตกลงรว่มยืน่ขอรับความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมในสถาบนัทีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนักนั

ใ ี ี่ ิ ั ใ ํ ิ ใ ั ่ ใ ้ ้ ิ ั ื่ ํ ัใ ี ี่ ิ ั ใ ํ ิ ใ ั ่ ใ ้ ้ ิ ั ื่ ํ ั ในกรณีทกีารวจิัยในคนจะดําเนนิการในสถาบนัหลายแหง่ ใหผู้ว้จิัยยนืคําขอรับความในกรณีทกีารวจิัยในคนจะดําเนนิการในสถาบนัหลายแหง่ ใหผู้ว้จิัยยนืคําขอรับความ

เห็นชอบตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมทกุแหง่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรา เห็นชอบตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมทกุแหง่ตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นมาตรา ๒๐ ๒๐ 

เวน้แตค่ณะกรรมการจรยิธรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงรว่มกนัเป็นอยา่งอืน่ซึง่ไดร้ับความเวน้แตค่ณะกรรมการจรยิธรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงรว่มกนัเป็นอยา่งอืน่ซึง่ไดร้ับความเวนแตคณะกรรมการจรยธรรมเหลานนมขอตกลงรวมกนเปนอยางอนซงไดรบความเวนแตคณะกรรมการจรยธรรมเหลานนมขอตกลงรวมกนเปนอยางอนซงไดรบความ

เห็นชอบจากคณะเห็นชอบจากคณะกรรมการกรรมการ
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1 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบหลกัของ1.  หนาทและความรบผดชอบหลกของ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คอื

a) ปกป้องผูว้จิัยและสถาบนัจากการฟ้องรอ้ง

b) ชว่ยใหง้านวจิัยมคีณุคา่และไดร้ับการตพีมิพ์

c) ปกป้องศกัดิศ์รแีละสทิธขิองอาสาสมัครc) ปกปองศกดศรและสทธของอาสาสมคร

d) ชว่ยใหช้มุชนไดร้ับผลตอบแทนสงูสดุจากการวจิัย

e) ชว่ยอาสาสมัครในการรอ้งเรยีนเมือ่มอีนัตรายเกดิขึน้
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2. องคป์ระกอบทีค่วรมขีองคณะกรรมการจรยิธรรม2.  องคประกอบทควรมของคณะกรรมการจรยธรรม
การวจิยัในคนของสถาบนั คอื

a) จํานวนยิง่มากยิง่ดี

b) นักวจิัยทีม่ปีระสบการณ์มากกวา่ 5 ปี

c) ผอ้ํานวยการหน่วยตา่งๆ ตามตําแหน่งc) ผอูานวยการหนวยตางๆ ตามตาแหนง

d) ผูท้ีอ่ายเุกนิ ๕๐ ปีขึน้ไป เพือ่ใหม้ปีระสบการณ์) ู ุ

e) ผูท้ีม่พีืน้ฐานอาชพีไมใ่ชด่า้นวทิยาศาสตร์

51

3.  กรณีใดทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมไมส่ามารถให้
การรบัรองได้

a) หวัหนา้โครงการวจิัยมใิชแ่พทย์

b) ผว้จิัยไดเ้ริม่กระบวนการวจิัยไปบา้งแลว้b) ผวูจยไดเรมกระบวนการวจยไปบางแลว

c) งานวจิัยในหอ้งฉุกเฉนิ ทีผู่ป้่วยไมรู่ส้กึตวั

d) งานวจิัยทีส่ง่แบบสอบถามทางไปรษณีย์

็ โ ่ ี่ ่e) เป็นโครงการวจิัยทมีคีวามเสยีงสงู แตย่งัไมม่วีธิทีไีดผ้ลดใีนการ

รักษา
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4.  ขอ้ใดทีไ่มใ่ชอ่ํานาจของคณะกรรมการจรยิธรรม

a) ใหค้วามเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบโครงการวจิัยทีพ่จิารณา

b) ตรวจเยีย่มการดําเนนิการวจิัย เชน่ ขอเขา้สงัเกตกระบวนการขอความยนิยอม

c) หยดุพัก หรอืเพกิถอนใบอนุมัตโิครงการวจิัยทีอ่นุมัตไิปแลว้

d) สัง่ยตโิครงการวจิัยทีผ่ว้จิัยดําเนนิการไมถ่กตอ้งตามหลกัจรยิธรรมd) สงยตุโครงการวจยทผวูจยดาเนนการไมถกูตองตามหลกจรยธรรม

e) ปกป้อง(คุม้ครอง) ศกัดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภยั และ สวสัดภิาพ ของผูเ้ขา้รว่ม 

หรอืจะเขา้รว่มโครงการวจิัยทกุคน
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5.  ขอ้ใดไมใ่ชบ่ทบาทหนา้ทีข่องผูว้จิยั

a) รายงานความกา้วหนา้ตามที ่กก.จรยิธรรมการวจิัยกําหนด

่ ่ ่b) ยนิยอมใหอ้งคก์รหรอืเจา้หนา้ทีท่ีม่หีนา้ทีเ่ขา้มาตรวจสอบกํากบัดแูล

โครงการวจิัยได ้

c) รายงานตอ กก.จริยธรรมวิจัย กรณีเกิดการบาดเจ็บ เหตุการณไมพึง

ประสงค หรือเหตการณที่ไมคาดคิด กับอาสาสมัครในโครงการประสงค หรอเหตุการณทไมคาดคด กบอาสาสมครในโครงการ

d) รายงานตอ กก.จริยธรรมวิจัย กรณีมีการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย

e) ปรับแกโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลว กอนการพิจารณาจาก กก.

จริยธรรมวิจัยจรยธรรมวจย 
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