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The  Ethics  Committee 
ช่ือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม  (IRB  หรือ  IEC ) 

 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมประจ าสถาบนั            คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ 
(Institution  Review  Board; IRB)  (Independent  Ethics 

Committee)                                                           Committee) 
 
-  แต่งตั้งโดยคณบดี/อธิการบดี         ตวัอยา่งเช่น  WIRB  ในสหรัฐอเมริกา 
-  วิธีมาตรฐานการด าเนินงาน  (SOP)  อาจตอ้งผา่น                                         หรือ  CREC  ในประเทศไทย 
    ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะหรือ 
    รับรองประกาศใชโ้ดยคณบดี 
-  งานดา้นธุรการ (office member) เป็นไปตามระเบียบของคณะหรือ 
    มหาวิทยาลยั 
-  การพิจารณาตดัสิน  อนุมติัใหผ้า่นประเดน็จริยธรรม 
    หรือไม่ของคณะกรรมการฯ  จะตอ้งเป็นอิสระปราศจาก 
    การแทรกแซงจากผูบ้ริหารทุกระดบั 



How difference function 

 Board  member              Office member 

 Ethic expert                   Regulatory expert 

 Focus on Subject            Focus on process 

 Subject                          PI 

 Peer reviewer                 Administrative 



บทบาท (role) 

 ปกป้อง(คุม้ครอง) ศกัดิศ์ร ีสทิธ ิความปลอดภยั และ              

สวสัดภิาพ ของผูเ้ขา้รว่ม หรอืจะเขา้รว่มโครงการวจิัยทกุคน 

(Safeguarding the dignity, rights, safety, and well-being of 

all actual or potential research participants) 

 ใหค้ าแนะน ากบันักวจิัยในแงจ่รยิธรรมการวจิัยของโครงการวจิัยใน

มนุษยข์องโครงการทีเ่สนอมา 

 

WHO GCP, 1995. 
WHO. Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research, 2000. 
WHO. Surveying and Evaluating Ethical Review Practices, 2002 



ความรบัผดิชอบ (Responsibility) 

 ตดัสนิใหค้วามเห็นชอบโครงการวจัิยใหมห่รอืที่
ก าลังด าเนนิการอยู ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์ให ้
สอดคลอ้งกบัหลักจรยิธรรมสากล กฎหมาย และ
จารตีประเพณีของทอ้งถิน่หรอืประเทศ 

 อา่น เขา้ใจ และปฏบิัตติาม EC SOPs 

 GCP 3.1 Responsibilities  

 รวมบทบาท อ านาจ หนา้ทีเ่ขา้ดว้ยกนั 
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 IRB/IEC :Responsibilities 

  The IRB/IEC should obtain the 
following documents: 
 trial protocol(s)/amendment(s),  

 written informed consent form(s) and 
consent form updates that the investigator 
proposes for use in the trial,  

 subject recruitment procedures (e.g. 
advertisements), written information to be 
provided to subjects, 

http://ichgcp.net/3-institutional-review-boardindependent-ethics-committee-irbiec


 IRB/IEC :Responsibilities 

    The IRB/IEC should obtain the 
following documents: 

 Investigator’s Brochure (IB), available safety 
information,  

 information about payments and 
compensation available to subjects,  

 the investigator’s current curriculum vitae 
and/or other documentation evidencing 
qualifications,  

http://ichgcp.net/3-institutional-review-boardindependent-ethics-committee-irbiec


 IRB/IEC :Responsibilities 

      The IRB/IEC may request more 
information  

 be given to subjects when, in the judgement 
of the IRB/IEC, the additional information 
would add meaningfully to the protection of 
the rights, safety and/or well-being of the 
subjects. 

http://ichgcp.net/3-institutional-review-boardindependent-ethics-committee-irbiec


อ านาจ (Authority) 

 ใหค้วามเห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบโครงการวจิัยที่
พจิารณา (45CFR46.109 or GCP 3.1.2) 

 หยดุพัก หรอืเพกิถอนใบอนุมตัโิครงการวจิัยทีอ่นุมตัิ
ไปแลว้ (45CFR46.113 or GCP 3.1.2)  

 ตรวจเยีย่มการด าเนนิการวจัิย เชน่ ขอเขา้สงัเกต
กระบวนการขอความยนิยอม 

 ไมส่ามารถสัง่ยตุโิครงการวจัิยได ้ตอ้งใหส้ถาบนั 
และผูส้นับสนุนการวจิัยพจิารณา (CIOMS 
Guideline 2) 



องคป์ระกอบ: หลกัการ 

 เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดท้ าหนา้ทีอ่ยา่งสมบรูณ ์จงึตอ้ง
มหีลกั 4 ประการ 

 ความเป็นอสิระ (independence) 

 ความสามารถ (competence) 

 ความหลากหลาย (pluralism) 

 ความโปรง่ใส (transparency) 

WHO. Surveying and Evaluating Ethical Review Practices, 2002 



ความหลากหลาย และโปรง่ใส 

 ความหลากหลาย (pluralism) 
 เพศ (หญงิและชายในสดัสว่นเทา่กนั), เชือ้ชาต,ิ อาย,ุ 
วฒันธรรม, ปัญหาชมุชน 

 ถา้พจิารณาเกีย่วกบั vulnerable groups ควรมผีูรู้ใ้นเรือ่งกลุม่
คนเหลา่นี ้

 ความโปรง่ใส (transparency) 
 ประกาศเกีย่วกบั กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในบคุคลในสถาบนั 
และสาธารณชน รับทราบ (เชน่ ใน web) 

 WHO GCP. “The ethics committee should have 
documented policies and procedures as a basis for its 
work, which should be available to the public.” 

 สือ่สารกบันักวจัิย อยา่งตรงไปตรงมา เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 



องคป์ระกอบ 
 (ICH GCP 3.2.1)  

 EC มจี านวนกรรมการเพยีงพอทีจ่ะรวมคณุวฒุ ิและ
ประสบการณ์ แลว้สามารถพจิารณาโครงการวจัิย ในแง่ 
 วทิยาศาสตร ์

 การแพทย ์

 จรยิธรรม 

 อยา่งนอ้ย 5 คน (1 ไมอ่ยูใ่นสาขาวทิยาศาสตร ์และ 1 

ไมข่ึน้กบัสถาบนัทีด่ าเนนิการวจัิย) 

 



แนวทางจรยิธรรมการท าวจิยัในคน พ.ศ.๒๕๕๐ 

 อยา่งนอ้ย ๑ คน มคีวามรูห้รอืประสบการณ์ในสาขาที่
พจิารณาเป็นประจ า (scientific expert) 

 อยา่งนอ้ย ๑ คน เป็นนักกฎหมายหรอืมคีวามรูท้างกฎหมาย  

 อยา่งนอ้ย ๑ คน ไมส่งักดัสถาบนัหรอืองคก์รนัน้ และไม่
เกีย่วขอ้งทางวทิยาศาสตร ์แพทย ์หรอืกฎหมาย 
(nonscientific, nonaffiliated) 

 อยา่งนอ้ย ๒ คน มคีวามรูห้รอืประสบการณ์วชิาชพีในการ
ดแูลรักษาผูป่้วย (professional) 

 อยา่งนอ้ยหนึง่ในสามมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัจรยิธรรมการ
วจัิย 



IRB 
 จ านวนคณะกรรมการ ขึน้อยูก่บัลักษณะงานวจัิยใน
สถาบัน 
 Medical Research (ตอ้งมแีพทย)์ 

 Social/behavioral Research (ตอ้งมนัีกจติวทิยา) 

 จ านวนและความเชีย่วชาญของกรรมการ ขึน้กบั

จ านวนโครงการ และความถีข่องการประชมุ 

 Pharmacist/pharmacologist ส าหรับ clinical trial 

 Psychologist ส าหรับ social/behavioral research 

 



เมือ่แตง่ต ัง้แลว้ 

 อบรมกอ่นปฏบิตังิาน 

 Human subjects protection course 

 GCP 

 SOPs 

 อืน่ ๆ 

 



การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 

 Scientific merit 
 มกีรรมการเชีย่วชาญทาง research methodology หรอื 

biostatistics หรอืไม ่

 มกีรรมการทีเ่ชีย่วชาญในสาขาทีพ่จิารณาเป็นประจ าหรอืไม ่

 Ethics 
 มกีรรมการทีเ่ขา้ใจมติติา่ง ๆ ของชมุชนทีจ่ะศกึษาหรอืไม ่

 กรรมการทกุคนเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารทบทวนพจิารณาทาง
จรยิธรรมการวจิัยหรอืไม ่

 กรรมการทกุคนตดัสนิบนพืน้ฐานเพือ่ปกป้องศกัดิศ์ร ีสทิธ ิ
ความปลอดภัย และความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูท้ีจ่ะเขา้รว่มการวจิัย
หรอืไม ่



      Application ( Documents) 

  Protocol 

  Investigator CV 

  Information sheet 

  Informed consent  





Type of review 



Exempt 



Expedited review 



Expedited review 



Review Process 

 



Ethical Research: 
Participants 

Justice 

Respect Risk/Benefit 

Vulnerable individuals need  
additional protection 



IRB  Approval  Criteria 

   IRB  determines  the  following: 
1) Risks  to  subjects  are  minimized 

2) Risks  to  subjects  are  reasonable 

3) Selection  of  subjects  is  equitable 

4) Informed  consent  is  obtained 

5) Informed  consent  is  documented 

6) Adequate  monitoring  of  study  data 

7) Adequate  privacy  and  confidentiality 

8) Additional  safeguards  for  vulnerable  
subjects 

 

 
 



Risk/benefit analysis 

Considerations: 
What is risk? 
What are potential benefits? 
Is risk/benefits ratio 
acceptable? 

“Based on all risk but only potential benefit to 
society and potential direct benefit to 
participant”  

 
“Risk should be reasonable in relation to potential 
benefits” 



Categories  of  Risk  and  Benefit 

Direct  Benefit  

 

No  Direct  Benefit 

 

           Minimal  Risk More  than   

                             Minimal Risk   

 



Risk / Benefit  Categories 

 Research  not  involving  greater  than  minimal  

risk 

 Research  involving  greater  than  minimal  risk  

but  presenting  the  prospect  of  direct  benefit  

to  the  individual  subjects 

 Research  involving  over  minimal  risk  and  no  

direct  benefit  to  individual  subjects,  but  likely  

to  yield  generalize knowledge 

 



 

การตดัสินของกรรมการจริยธรรม 
   

   รบัรองโครงรา่งการวจิยั(approve) 

   ใหป้รบัแกต้ามขอ้เสนอแนะเพือ่รบัรอง(conditional approve)  

   ใหป้รบัแกห้รอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่น าเขา้พจิารณาใหม่(major revision) 

    ไมร่บัรอง(disapprove) 
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