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Scientific Standard

มาตรฐานทางดGานวิทยาศาสตรM ?

Research Involving Human Subject

การศึกษาวิจัยในมนุษยM ?

Ethical Standard

มาตรฐานทางดGานจริยธรรม ?



Definition of “Research Involving Human 

Subjects”

นิยามของ “การศึกษาวิจัยในมนุษยM” 
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นิยาม “การศึกษาวิจัย”
Definition of “Research”

“A systematic investigation, including research development, 

testing and evaluation, designed to develop or contribute to 

generalizable knowledge”
(Ref. 32 CFR 219.102.d)
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การศึกษาท่ีเปoนระบบ ซึ่งถูกวางแผน เพื่อพัฒนาหรือทำใหGเกิด ความรูGท่ีสามารถแปล

ผลสู~ประชากรเป�าหมาย หรือท่ีเผยแพร~หรือนำไปใชG (ไดGแก~ การวิจัยพัฒนา การ

ทดสอบหรือประเมิน)

การศึกษาท่ีเปoนระบบ

Systematic investigation

ความรูG (Generalizable knowledge)

สามารถแปลผลสู~ประชากรเป�าหมาย

เผยแพร~หรือนำไปใชG



นิยาม “การศึกษาวิจัย”
Definition of “Research”
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การศึกษาท่ีเปoนระบบ

Systematic investigation

ความรูG (Generalizable knowledge)

สามารถแปลผลสู~ประชากรเป�าหมาย

เผยแพร~หรือนำไปใชG

ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรM 

(Scientific method)

ท่ีถูกกำหนดหรือวางแผนไวGก~อน 

(predetermined method)

Generalizability

Transferability



นิยาม “การศึกษาวิจัยในมนุษยM”
Definition of Research Involving Human Subjects

• การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขGองกับมนุษยM รวมทั้งอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

(Relate to human subjects including healthy volunteers)

• ไม~สามารถถูกพิจารณาว~า เปoนส~วนหนึ่งการดูแลรักษาทางคลินิกหรือ

สาธารณสุขที่ยอมรับ/เปoนมาตรฐาน (Cannot be considered as an 

element of accepted clinical management or public health 

practice)
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Ref. 

1) World Health Organization, Governance, rules and procedures, WHO Manual XVII



นิยาม “การศึกษาวิจัยในมนุษยM”
Definition of Research Involving Human Subjects

• Involve 

a) การศึกษาวิจัยทดลองทางกาย หรือทางจิตใจ (physical or 

psychological intervention) 

b) การศึกษาแบบสังเกตุการณM (Observation)

c) การรวบรวม เก็บ และเผยแพร~ ขGอมูลที่เกี่ยวขGองแต~ละบุคคล 

(collection, storage and dissemination of information 

relating to individuals)
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Ref. 

1) World Health Organization, Governance, rules and procedures, WHO Manual XVII



นิยาม “การศึกษาวิจัยในมนุษยM”
Definition of Research Involving Human Subjects

• การศึกษาวิจัยทางการแพทยMที่เกี่ยวขGองกับมนุษยM รวมทั้งการวิจัยใน 

สิ่งส~งตรวจที่ไดGจากร~างกาย หรือขGอมูลที่สามารถระบุตัวตน (Medical 

research involving human subjects, including research on 

identifiable human material and data)

• การวิจัยที่กระทำต~อป�จจัยสิ่งแวดลGอม ที่มีอาจผลการเกิดความเสี่ยง

อันตรายในมนุษยM (Research in which environmental factors are 

manipulated in a way that could incidentally expose 

individuals to undue risks.)
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Ref.

1) World Health Organization, Governance, rules and procedures, WHO Manual XVII

2) Declaration of Helsinki, 2013



Scientific Standard & Scientific Considerations 

in Clinical Researches

มาตรฐานดGานวิทยาศาสตรM และขGอควรพิจารณา
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มาตรฐานคุณภาพทางดGานวิทยาศาสตรM
Scientific Quality Standard

• รูปแบบ และวิธีการศึกษา (Study design and 

method) ท่ีเหมาะสมกับคำถามวิจัย

• หลีกเล่ียง bias, confounding, error เช~น การสุ~ม-
randomization, การป�ดฉลาก-blinding, กลุ~ม

เปรียบเทียบ

• เคร่ืองมือท่ีใชGในการประเมินหรือวัดผลถูกตGอง

• การวิเคราะหMและแปลผลเหมาะสม (Appropriate 

claims)
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Validity (ความถูกตGอง)

Reliability (ความเชื่อถือไดG)

ผลการศึกษาวิจัย Internal Validity

External Validity

Internal Validity



มาตรฐานคุณภาพทางดGานวิทยาศาสตรM
Scientific Quality Standard

• Generalizability ผลการวิจัยท่ีสามารถแปลผลสู~

ประชากรเป�าหมาย (intentional population)

• การคัดเลือกกลุ~มตัวอย~าง (Sampling method & 
selection criteria of study population)

• การคำนวณขนาดกลุ~มตัวอย~าง (Sample size)

• Transferability สามารถนำผลไปใชGต~อในปริบท

คลGายกัน
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Validity (ความถูกตGอง)

Reliability (ความเชื่อถือไดG)

ผลการศึกษาวิจัย Internal Validity

External Validity

External Validity



มาตรฐานคุณภาพทางดGานวิทยาศาสตรM
Scientific Quality Standard

• ผลการวิจัยสอดคลGอง และเท่ียงตรง (Replicability 

หรือ repeatability)

• วิธีการศึกษา (Study method) และเคร่ืองมือท่ีใชGใน
การประเมินผลหรือวัดผล ถูกตGอง และเท่ียงตรง 

(เคร่ืองมือ และผูGประเมิน)

• ดำเนินการวิจัยตามโครงร~างการวิจัย
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Validity (ความถูกตGอง)

Reliability (ความเชื่อถือไดG)

ผลการศึกษาวิจัย Internal Validity

External Validity

Reliability



มาตรฐานคุณภาพทางดGานวิทยาศาสตรM
Scientific Quality Standard
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Validity (ความถูกตGอง)

Reliability (ความเชื่อถือไดG)

ผลการศึกษาวิจัย Internal Validity

External Validity



มาตรฐานคุณภาพทางดGานวิทยาศาสตรM
Scientific Quality Standard
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Research/Scientific Integrity

Fraud (การหลอกลวงโดยเจตนา)

Misconduct (การดำเนินการผิด อาจ

เกิดจาก ประมาท/เลินเล~อ ละเวGน หรือไม~

ปฏิบัติตามกฎขGอบังคับ) 
• Fabrication สรGางขGอมูล หรือผลการวิจัยปลอม

• Falsification ดัดแปลงขGอมูล เคร่ืองมือ หรือ

กระบวนการ หรือตัดขGอมูล
• Plagiarism การลอกเลียน

Fraud & 
Misconduct



Ethical Standard & Ethical Considerations in 

Clinical Researches

มาตรฐานจริยธรรมการวิจัย และขGอควรพิจารณา
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Development of Ethical Principles for Human 
Research & GCP Guidelines
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1947: Nuremberg Code

1964: Declaration of Helsinki

1979: Belmont Report



Nuremberg Code

1947
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Nuremberg Code
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Nuremberg Code
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1. The voluntary consent of the human subject (อาสาสมัครแสดงความ

ยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยสมัครใจ)

2. Results should be fruitful and not be procurable by other 

methods (ผลการวิจัยก~อใหGเกิดประโยชนM และไม~สามารถไดGมาโดยวิธีอ่ืน)

3. Experimental design should be based on the results of animal 

experimentation (รูปแบบการศึกษาวิจัยทดลองควรอยู~บนพื้นฐานผล

การศึกษาทดลองในสัตวM)



Nuremberg Code
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4. Avoid unnecessary physical and psychological suffering and injury

(หลีกเล่ียงการบาดเจ็บ หรือทุกทรมานทางกาย และจิตใจ โดยไม~จำเปoน)

5. If the researcher believes that death or disabling injury may occur 

during the trial, the experiment should not be done (ถGานักวิจัยเชื่อ

ว~าอาจเกิดการตาย หรือพิการในระหว~างการทดลอง ไม~ควรทำการศึกษาทดลอง

นั้น)

6. The degree of risk should not exceed the benefits of the 

experiment (ประโยชนMจากการศึกษาทดลองควรมากกว~าความเส่ียงอันตราย)

7. Every possible action must be taken to protect the subject from 

injury, disability or death (ตGองมีมาตรการทุกวิถีทางป�องกันอาสาสมัครจาก

การบาดเจ็บ พิการ หรือตาย)



Nuremberg Code
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8. The experiment should be conducted by scientifically-qualified 

personnel (การศึกษาทดลองควรดำเนินการโดยผูGท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ทางดGานวิทยาศาสตรM)

9. The subject may terminate the trial at any stage (อาสาสมัครอาจยุติ

การเขGาร~วมไดGทุกขั้นตอนของการศึกษาทดลอง)

10. The investigator must be prepared to terminate the trial at any 

stage (นักวิจัยตGองเตรียมพรGอมท่ีจะยุติการศึกษาทดลองไดGทุกขั้นตอน)



Declaration of Helsinki

1964
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Declaration of Helsinki
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Declaration of Helsinki
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Declaration of Helsinki

• A statement of ethical principles for medical research involving 

human subjects, including research on identifiable human 

material and data
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หลักจริยธรรมของการศึกษาวิจัยทางการแพทยMในมนุษยM รวมท้ังส่ิงส~งตรวจจาก

ร~างกาย และขGอมูลท่ีสามารถระบุตัวตน



General Principles

• Physicians has duty to promote and protect health, well-being and 

rights of the research subjects

• Physicians has duty to protect the research subjects’

o life and health

o dignity and integrity (ศักดิ์ศรี และบูรณภาพ)

o right to self-determination (การตัดสินใจดGวยตนเอง)

o privacy and confidentiality of personal information (ความลับและ

ชีวิตส~วนตัว)
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แพทยM รวมท้ังบุคลากรทางการแพทยMมีหนGาท่ีส~งเสริมและปกป�องสุขภาพ สุขภาวะ 

และสิทธิของอาสาสมัครท่ีเขGาร~วมการวิจัย



General Principles

• The responsibility for the protection of research subjects must 

always rest with the physician or other health care professionals

o Never rest with the research subjects, even though they have 

given consent.

o Require knowledge and conscience.
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• หนGาท่ีความรับผิดชอบในการปกป�องอาสาสมัครท่ีเขGาร~วมการวิจัย เปoนของแพทยM 

และวิชาชีพทางการแพทยMอ่ืนๆ ไม~ไดGเปoนของอาสาสมัดร ถึงแมGอาสาสมัครไดG

แสดงความยินยอม

• หนGาท่ีความรับผิดชอบนี้ อาศัยความรูGและคุณธรรม



Risks/Burdens and Benefits Assessment

• Medical research involving human subjects must be preceded by 

careful assessment of predictable risks and burdens in comparison 

with foreseeable benefits to the research subjects

o May only be conducted if the importance of the objective 

(potential benefits) outweighs the risks and burdens to the 

research subjects

o Measures to minimize the risks must be implemented
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• ก~อนการศึกษาวิจัย ตGองมีการประเมินประโยชนM ชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบความเส่ียง

อันตรายของการศึกษาวิจัย น้ำหนักประโยชนMควรมากกว~าความเส่ียงอันตราย

• ตGองจัดใหGมีมาตรการป�องกัน และลดความเส่ียงอันตราย



Vulnerable Subjects

• Justification in conduct of medical research in vulnerable subjects

a) the research is responsive to health needs or priorities of this 

group

b) the research cannot be conducted in non-vulnerable 

subjects

c) the study subject will get benefit from the results of the 

research
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เหตุผลการทำวิจัยใน “อาสาสมัครอ~อนดGอย/เปราะบาง” (vulnerable subjects)

a) การวิจัยตอบสนองต~อความจำเปoนทางสุขภาพ และมีลำดับความสำคัญเบื้องตGน

b) อาสาสมัคร/กลุ~มประชากรท่ีศึกษา จะไดGรับประโยชนMจากผลการวิจัย

c) ไม~สามารถทำการศึกษาในอาสาสมัครกลุ~มอ่ืนท่ีท่ีไม~ใช~กลุ~มอ~อนดGอย



Privacy and Confidentiality

• Every precaution must be taken to protect the confidentiality of 

personal information and the privacy of research subjects
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• มาตรการระวังทุกวิธี ท่ีจะป�องกันขGอมูลความลับและชีวิตส~วนตัวของอาสาสมัคร



Research protocol

a) Conform to scientific principles and principles in this Declaration

b) Based on comprehensive review of scientific literatures, and 

adequate lab and animal experiments

c) Clearly describe study design and method, ethical 

considerations, and post-trial provision

d) Also include funding, sponsor, potential conflict of interest
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โครงร~างการวิจัย (แผนการศึกษาวิจัย)

a) สอดคลGองกับ หลักการวิทยาศาสตรM และหลักจริยธรรม

b) อยู~บนพื้นฐานของ การทบทวนวรรณกรรมท่ีครอบคลุม

c) ระบุ รูปแบบและขั้นตอนการวิจัยท่ีเขGาใจไดGชัดเจน ขGอพิจารณาทางจริยธรรม

และการดูแลอาสาสมัครหลังการวิจัย



Investigators’ responsibilities

หนGาท่ีความรับผิดชอบของผูGวิจัย

a) Initially and continuously assess risks and burden to research 

subjects in comparison with their benefit

b) Implement measures to minimize the risks

c) Must continuously monitor, assess and document the risks.
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a) ประเมินความเส่ียงอันตรายและภาระ เปรียบเทียบกับโยชนMท่ีอาสาสมัครอาจ

ไดGรบั ก~อนเริ่ม และต~อเนื่องระหว~างศึกษาวิจัย

b) จัดใหGมีมาตรการการป�องกันและลดความเส่ียงอันตราย

c) ตGองติดตามเฝ�าระวัง ประเมิน และบันทึกความเส่ียงอันตรายอย~างต~อเนื่อง



Investigators’ responsibilities

d) Has the appropriate ethics and scientific education, training and 

qualifications

e) Ensure appropriate compensation and treatment for subjects 

who are harmed as a result of participating in research
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d) มีความรูGและทักษะ ท่ีเหมาะสมท้ังทางดGานจริยธรรมและ

e) ม่ันใจว~ามี ค~าขดเชย และการรักษาท่ีเหมาะสมใหGแก~อาสาสมัครท่ีเกิดการ

บาดเจ็บจากการเขGาร~วมการวิจัย



Research Ethics Committee

a) Must have transparent and independent function

b) Must be appropriately qualified

c) Must take into consideration the local laws and regulations and 

applicable international norms and standards

d) Must have the right to monitor ongoing studies
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หนGาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

a) ความโปร~งใส และความเปoนอิสระในการทำงาน

b) การมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม (ความรูG และทักษะ)

c) การคำนึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวขGองในประเทศ และมาตรฐานสากล

d) การมีสิทธิท่ีจะกำกับดูแลการศึกษาวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ



Research Ethics Committee

• Researcher

a) must submit the protocol for review and approval

b) must provide monitoring information including serious 

adverse events (SAE)

c) must submit protocol amendment for approval, if there is 

any

d) must submit a study final report after the end of the study
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หนGาท่ีความรับผิดชอบของผูGวิจัยท่ีมีต~อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

a) การย่ืนโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

b) การรายงาน เหตุการณMอันไม~พึงประสงคMท่ีรGายแรง

c) การย่ืนโครงการวิจัยท่ีมีการแกGไขใหม~ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

d) การย่ืนสรุปรายงานงานผลการศึกษาวิจัย เม่ือการวิจัยส้ินสุด



Informed consent

• Freely given informed consent is essential

• Attention in conduct of informed consent

o preferably in writing

o method in delivering the information

o a dependent relationship with investigator
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• การแสดงความยินยอมเปoนไปโดยอิสระ

• ควรเปoนลายลักษณMอักษร

• คำนึงถึงวิธีการใหGขGอมูล

• คำถึงความสัมพันธMท่ีเปoนอิสระจากผูGวิจัย



Informed consent

• Special attention and precaution

A. Capable subjects

• must be voluntary and freely agreed, 

• adequately informed
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กรณีอาสาสมัครมีความสามารถท่ีจะใหGความยินยอมดGวยตนเอง

• แสดงความยินยอมโดยสมัครใจ และเปoนอิสระ

• ใหGขGอมูลเพียงพอต~อการตัดสินใจ



Informed consent

• Special attention and precaution

B. Physically or mentally incapable subjects

• Justification

• Seeking informed consent 

o from the legally authorized representative (LAR)

o also from subject, if subject can make dissent (Assent)

• If LAR is not available and research cannot be delayed
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กรณีอาสาสมัครไม~สามารถท่ีจะใหGความยินยอมดGวยตนเอง

• แสดงเหตุผลความจำเปoนท่ีตGองทำการศึกษาวิจัย

• ตังแทนท่ีมีอำนาจ หรือเปoนตัวแทนท่ีถูกตGองตามกฎหมาย เปoนผูGแสดงความ

ยินยอมแทน



Informed consent

• Special attention and precaution

C. In research on material or data contained in biobanks or 

similar repositories

• If informed consent cannot be in written (non-written 

consent)
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กรณีการศึกษาวิจัยในส่ิงส~งตรวจจากร~างกาย หรือขGอมูลของอาสาสมัคร (biobank 

or data depository) และไม~สามารถขอความยินยอมเปoนลายลักษณMอักษร



Disclosure of medical research involving
human subjects

• Research registration and publication and dissemination of results

o every research must be registered in a publicly accessible 

database before recruitment of the first subject

o make publicly available the results of the research
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การเป�ดเผยการศึกษาวิจัยทางคลินิกสู~สาธารณชน (public accessibility)

1) การขึ้นทะเบียนก~อนเริ่มรับอาสาสมัครคนแรกเขGาร~วมการวิจัย

2) การตีพิมพMหรือเผยแพร~ผลการศึกษาวิจัย



Others

• Use of placebo (การใชGยาเลียนแบบท่ีไม~สารออกฤทธ์ิหลัก)

• Post-Trial Medical Care Provisions (การดูแลอาสาสมัครหลังส้ินสุดการเขGา

ร~วม)

o In advance of a clinical trial, sponsors, researchers and host 

country governments 

• should make provisions for post-trial access for all 

participants who still need an intervention identified as 

beneficial in the trial.

• must also disclosed this information to participants during 

the informed consent process.

o Unproven Interventions in Clinical Practice
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Respect for persons

หลักเคารพบุคคล

Beneficence

หลักคำนึงถึงประโยชนM

Justice 

หลักยุติธรรม

Ethical Principles & Guidelines for 

Research Involving Human Subjects

หลักและแนวทางจริยธรรมของ
การศึกษาวิจัยในมนุษยM

To provide an analytical framework

that will guide the resolution of 

ethical problems arising
เพ่ือเปoนกรอบวิเคราะหM ของแนวทางการหา

ขGอตกลงประเด็นจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน



• Autonomy การตัดสินใจดGวยตนเอง หลังไดGรับ

ขGอมูล โดยสมัครใจ (voluntary)

• หลักเคารพ autonomy ของบุคคลมี 2 นัย

1) เคารพการตัดสินใจดัวยตนเอง อย~างเปoนอิสระ

ของอาสาสมัคร (acknowledge autonomy)

2) ปกป�องอาสาสมัครท่ีไม~สามารถตัดสินใจดGวย

ตนเอง (protect those with diminished 

autonomy)

• การพิจารณาเหตุผล ความเปoนอิสสระหรือสมัครใจ

(voluntary) VS การคุGมครองปกป�อง 

(Protection)
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Belmont Report

Respect for persons

หลักเคารพบุคคล
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Respect for persons

หลักเคารพบุคคล

Beneficence

หลักคำนึงถึงประโยชนM

Justice 

หลักยุติธรรม



Belmont Report
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Beneficence

หลักคำนึงถึงประโยชนM

• มี 2 นัย

1) ไม~ทำอันตราย (Do not harm)

2) ทำใหGเกิดประโยชนM (ท่ีเปoนไปไดG) มากท่ีสุด และ

เกิดอันตราย (ท่ีเปoนไปไดG) นGอยท่ีสุด

(maximize possible benefit and 

minimize possible harm)

• การพิจารณาเหตุผล (1) ประโยชนMต~ออาสาสมัคร

โดยตรง VS (2) ประโยชนMต~อสังคม หรือ

ความกGาวหนGาทางวิทยาศาสตรM VS (3) ประโยชนMต~อ

ผูGป§วยในอนาคต
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Respect for persons

หลักเคารพบุคคล

Beneficence

หลักคำนึงถึงประโยชนM

Justice 

หลักยุติธรรม



Belmont Report
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Justice 

หลักยุติธรรม

• การกระจายความเปoนธรรม (fairness in 

distribution) มีความหมาย 2 นัย

1) ปฏิเสธการใหGประโยชนMแก~บุคคลท่ีพึงไดGรับ โดย

ไม~มีเหตุผล

2) ผลักภาระใหGบุคคล โดยไม~จำเปoน หรือไม~มี

เหตุผล



Application of the Ethical Principles in Researches

การประยุกตMหลักจริยธรรมในขั้นตอนท่ีสำคัญของการศึกษาวิจัย

1) การแสดงความยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยไดGรับทราบขGอมูล (Informed 

consent)

2) การประเมินความเส่ียงอันตรายและประโยชนMจากการวิจัย (Assessment of 

risks and benefits)

3) การคัดเลือกอาสาสมัครเขGาร~วมการวิจัย (Selection of subjects of 

research.)
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Application of the Ethical Principles in Researches

① Information 

ขGอมูลจำเปoนต~อการตัดสินใจ

② Comprehension 

ความสามารถในการเขGาใจขGอมูล

③ Voluntariness

ความสมัครใจ การตัดสินใจโดยอิสระ
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การแสดงความยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยไดGรับทราบขGอมูล (Informed Consent)

องคMประกอบท่ีสำคัญ (Essential elements)



Application of the Ethical Principles in Researches

① Information 

ขGอมูลเพื่อใชGในการตัดสินใจ

② Comprehension 

ความสามารถในการเขGาใจขGอมูล

③ Voluntariness

ความสมัครใจ การตัดสินใจโดยอิสระ
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การแสดงความยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยไดGรับทราบขGอมูล (Informed Consent)

• ขGอมูลเพียงพอ (Sufficient information)

• เป�ดเผยครบถGวน (Complete 

disclosure)

• กรณีไม~สามารถเป�ดเผยขGอมูลบางส~วน

จนกว~าการวิจัยส้ินสุด (Incomplete 

disclosure) 
1) จำเปoนต~อการบรรลุวัตถุประสงคMการวิจัย
2) ความเส่ียงไม~มากกว~า minimal risk

3) สรุปผลการศึกษาใหGอาสาสมัครทราบ 

(debriefing) เพ่ือขออนุญาตเผยแพร~



Application of the Ethical Principles in Researches

① Information 

ขGอมูลเพื่อใชGในการตัดสินใจ

② Comprehension 

ความสามารถในการเขGาใจขGอมูล

③ Voluntariness

ความสมัครใจ การตัดสินใจโดยอิสระ
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การแสดงความยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยไดGรับทราบขGอมูล (Informed Consent)

• วิธีการใหGขGอมูล สถานท่ี เวลาและโอกาส

ในการซักถาม และเวลาในการตัดสินใจ

• ความสามารถของอาสาสมัคร

1) Intelligence สติป�ญญา

2) Rationality การประมวลเหตุผล

3) Maturity ความเปoนผูGใหญ~

4) Language ภาษาเขียน และภาษา

พูดท่ีใชGอธิบาย



Application of the Ethical Principles in Researches

① Information 

ขGอมูลจำเปoนต~อการตัดสินใจ

② Comprehension 

ความสามารถในการเขGาใจขGอมูล

③ Voluntariness

ความสมัครใจ การตัดสินใจโดยอิสระ
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การแสดงความยินยอมเขGาร~วมการวิจัยโดยไดGรับทราบขGอมูล (Informed Consent)

องคMประกอบท่ีสำคัญ (Essential elements)

• การแสดงความยินยอมโดยสมัครใจ 

• ปราศจาก

a) การบังคับ (coercion)

b) การชักจูง โนGมนGาวท่ีไม~

เหมาะสม (undue influence)



Application of the Ethical Principles in Researches
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การประเมินความเส่ียงอันตรายและประโยชนMจากการวิจัย

(Assessment of risks and benefits)
• Effects of risks and benefits of researches 

ความเส่ียงอันตรายและประโยชนMของการศึกษาวิจัย อาจมีผลต~อ

1) Individual subjects (อาสาสมัครแต~ละคน)

2) Families of individual subjects (ครอบครัวอาสาสมัครแต~ละคน)

3) Society including knowledge to be gained (สังคม รวมถึงความรูG 

ความกGาวหนGา)

• Benefits VS risks, outweight /justisfy

ประโยชนMมี เม่ือเปรียบเทียบกับความเสียง น้ำหนักมากกว~า หรือสมเหตุผล

• สิทธิของอาสาสมัครไดGรับการปกป�อง และความเส่ียงอันตรายไดGรับการป�องกัน



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HARM

อันตรายหรือการบาดเจ็บ

HAZARD

สาเหตุของ
อันตรายหรือการบาดเจ็บ

CHANCE
โอกาสท่ีจะเกิด



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

ประเภทอันตราย (Types)

1) Physical harms อันตรายทางกาย

2) Psychological harms อันตรายทางใจ

3) Social harms อันตรายทางสังคม

4) Economic harms อันตรายทาง

เศรษฐกิจ

5) Legal harms อันตรายทางกฎหมาย

อันตรายท่ีรูG (known /expected)

อันตรายท่ีไม~รูG (unexpected /unanticipated)



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

ขนาดความรุนแรง (magnitude)

1) ระดับความรุนแรง (severity)

2) ความรGายแรง (seriousness)

การหาย (recovery)

1) หายเปoนปกติ (reversible)

2) ไม~สามารถหายกลับมาสู~ภาวะปกติ

(irreversible)

อันตรายเกิดขึ้นกับใคร (to whom the harms)



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM
Potential risks in social & behavioral research

ตัวอย~างอันตรายของการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตรM และพฤติกรรมศาสตรM

• Consequences of breach of confidentiality and privacy (ผลของการเป�ดเผยขGอมูล
ความลับและชีวิตส~วนตัวของอาสาสมัคร)

• Embarrassment or upset from question about sexual or sensitive behaviors, 

beliefs, violations in family (ทำใหGรูGสึกอับอาย เครียด สับสน โกรธ จากคำถามท่ีอ~อนไหว)

• Stigmatizing (ทำใหGรูGสึกถูกตราหนGา ถูกประณาม มีมลทิน)

• Loss of reputation (ทำใหGรูGสึกสูญเสียความเคารพนับถือ)
• Loss of employment (ทำใหGตกงาน)

• Civil or criminal penalty (ทำใหGถูกลงโทษทางแพ~ง และทางอาญา)



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

Study interventions /investigational 

products

1) Drugs ยา
2) Medical devices เคร่ืองมือแพทยM

3) Social/Behavioral intervention

โปรแกรมทางดGานพฤติกรรม/สังคม

4) Traditional medicines การแพทยM

แผนไทย
5) Others อ่ืนๆ

• Adverse event เหตุการณMอันไม~พึงประสงคM

• Adverse drug reaction อาการอันไม~พึง

ประสงคMท่ีเก่ียวขGองกับยา
• Drug Interaction ปฏิกิริยาระหว~างยา

• Drug overdose การใชGยาเกินขนาด

• Drug abuse /drug addiction การใชGยาผิด

วัตถประสงคM /การติดยา

• Lack of efficacy ขาดประสิทธิภาพ
• Quality defects / product defect

ผลิตภัณฑMบกพร~อง

• Inappropriate use (due to instruction, 

knowledge / skill) การใชGไม~ถูกตGอง



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

Study Design รูปแบบการศึกษาวิจัย

1) Washout period ระยะหยุดการรักษาเดิม

2) Screening period ระยะคัดกรอง

3) Follow-up period ระยะติดตามระหว~างการรักษา หลังรักษา และ

เม่ือการวิจัยส้ินสุดลง

4) Study population กลุ~มประชากรท่ีศึกษา: selection criteria & 

recruitment process

การป�องกันความเส่ียงอันตราย



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

Study methods/procedures ขั้นตอน การทดสอบและเครื่องมือ

• Diagnostic test การทดสอบวินิจฉัย

• Outcome assessment tools เครื่องมือประเมิน เช~น แบบสอบถาม

• In-depth nterview & focus group การสัมภาษณMเชิงลึก และ

สัมภาษณMแบบกลุ~ม

• DECPTION การหลอก หรือไม~เป�ดเผยขGอมูลการวิจัยบางส~วน



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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HAZARD HARM

Disclosure of personal identifiable information

การเป�ดเผยขGอมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของอาสาสมัคร

• วิธีการการบันทึก และจัดเก็บขGอมูล

• การวิเคราะหM และการรายผลการศึกษา



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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CHANCE
โอกาสท่ีจะเกิด

HAZARD HARM

Distorted perception

• Researcher (expertise & experience)

• Subjects 

• Communities



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks
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CHANCE
โอกาสท่ีจะเกิด

HAZARD HARM

Researchers underestimate

นักวิจัยอาจประเมินตำ่

IRB/IEC overestimate

คณะกรรมการจริยธรรม

Scientific value

Subjects/Society benefit

คุณค~าทางวิทยาศาสตรM และประโยชนMต~ออาสาสมัครและสังคม



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks

• Classification of risks ระดับความรุนแรงของความเส่ียงอันตราย

1) Minimal risk ความเส่ียงต่ำสุด 

2) Minor increase over minimal risk ความเส่ียงมากกว~าความเส่ียง

ต่ำสุดเล็กนGอย

3) Greater than minimal risk ความเส่ียงมากว~าความเส่ียงต่ำสุดมาก
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“probability and magnitude of harm…are not 

greater…than 

• those ordinarily encountered in daily life…

• during the performance of routine physical or 

psychological examinations or tests”
Ref. US 45CFR46



การประเมินความเส่ียงอันตราย
Systematic Assessment of Risks

• Classification of risks ระดับความรุนแรงของความเส่ียงอันตราย

1) Minimal risk ความเส่ียงต่ำสุด

2) Minor increase over minimal risk ความเส่ียงมากกว~าความเส่ียง

ต่ำสุดเล็กนGอย

3) Greater than minimal risk ความเส่ียงมากว~าความเส่ียงต่ำสุดมาก
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“probability and magnitude of harm…are not 

greater…than โอกาสการเกิด และความรุนแรง ไม~มากกว~า

• those ordinarily encountered in daily life…

ความเส่ียงอันตรายในชีวิตประจำวนั

• during the performance of routine physical or 

psychological examinations or tests”

ความเส่ียงอันตรายจากการตรวจ ทดสอบ รักษาตามปกติ

ของโรคท่ีรักษา
Ref. (1) US 45CFR46 (2)CIOMS, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects, 2002



การคัดเลือกอาสาสมัครเขGาร~วมการวิจัย (Selection of 
subjects of research.)

• Fair distribution of risks and benefits from research to whom?

o Class of population

o Community

o Country

• Injustice may be from

o Social. Institutionalized in the society

o Racial

o Sexual

o Cultural biases 
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การคัดเลือกอาสาสมัครเขGาร~วมการวิจัย (Selection of 
subjects of research.)

• Study population: selection criteria and sampling

• Study setting

• Study procedure

• Compensation

• Cost of trial related injuries
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CIOMS Ethical Guidelines
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CIOMS Ethical Guidelines
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Law & Regulations in Thailand

1) การขออนุญาตนำยาหรือเคร่ืองมือแพทยMเขGามาเพ่ือการวิจัย (Thai FDA import permit)

2) พรบ. สุขภาพแห~งชาติ (National Health Act)

3) พรบ. สุขภาพจิต (Mental Health Act)

4) แนวทาง หรือกฎขGอบังคับของสมาคมวิชาชีพ (Professional Associations’ guidelines)

5) นโยบาย หรือกฎขGอบังคับของสถาบัน (Institution’ s policy)

6) กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขGอง (Other related laws) 

• กฎขGอบังคับการยาท่ีใชGทางเกษตร การใชGสารเคมีทางทหาร

• พรบ. การวิจัยในมนุษยM (Human Research Act) ถูกระงับ

• กฎขGอบังคับการวิจัยทดลองทางคลินิกของยาใหม~ (investigational new drug)
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Clinical Trial Disclosure

การเป�ดเผยการศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกต~อ

สาธารณชน
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ClinicalTrials.gov
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WHO International Clinical Trials Registry Platform 
(ICTRP)
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Thai Clinical Trials Registry (TCTR)



Question & Discussion
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Types of Clinical Researches

รูปแบบการวิจัย
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การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

I. Observational Study
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Occurrence rate
Risk factors or predictive factors
Real world effectiveness

• Cross-sectional or survey
• Cohort
• Prospective or retrospective
• Descriptive or analytic (association, prediction)
• Comparative effectiveness

Outcomes



การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study
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INTERVENTION
EXPOSURE

POSITIVE 
RESPONSE
NEGATIVE
RESPONSE

• Investigational products: drug, vaccine, medical device
• Other medical intervention: rehabilitation, nursing care
• Psychological or behavioral intervention
• Social intervention/program
• Traditional medicine or herbal products



การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study
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INTERVENTION
EXPOSURE

POSITIVE 
RESPONSE

POSITIVE 
RESPONSE
NEGATIVE
RESPONSE

Efficacy Outcomes
Clinical outcomes
Patient report outcomes
Performance outcomes 



การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study
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INTERVENTION
EXPOSURE

NEGATIVE
RESPONSE

POSITIVE 
RESPONSE
NEGATIVE
RESPONSE

Safety Outcomes
VS, physical exam
Lab test, ECG
Adverse events, unanticipated events



New Drug Development
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Non-clinical in-vitro
& In-vivo Studies

Clinical trials/
Clinical investigation

FDA approved
Commercialized

Manufacturing & Quality Control

• Formulation
• Analytical methods
• Toxicity 
• Pharmacokinetics (PK)
• Pharmacodynamics (PD)
• Drug interaction
• Safety pharmacology



New Drug Development
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Non-clinical in-vitro
& In-vivo Studies

Clinical trials/
Clinical investigation

FDA approved
Commercialized

Manufacturing & Quality Control

Phase 1: First-in-human studies
• PK and Safety

Phase 2: Dose finding or therapeutic exploratory
• Dose response relationship (Dose ranging study)
• Exposure response (PK & PD) study
• Safety

Phase 3: Confirmatory or pivotal studies



New Drug Development
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Non-clinical in-vitro
& In-vivo Studies

Clinical trials/
Clinical investigation

FDA approved
Commercialized

Manufacturing & Quality Control

Phase 4: post-marketing



การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study

Interventions:

• Drugs: small molecule, vaccine, biological, natural products

• Medical devices: screening or diagnostic test, treatment, 

operation, prosthesis, rehabilitation, IT application, drug-device 

etc.

o Risk-based classification: class I, II, III (US); class I, IIa, 

IIb, III (EU); class I, II, III, IV (CAN) 
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การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ

Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study

Interventions:

• Nursing procedures: nursing care, symptom management, 

self-care

• Psychological or behavioral interventions

o digital intervention, 

o social media, 

o cognitive-behavioral therapy
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การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Researches

II. Experimental or Interventional Study

Interventions:

• Social intervention/program

o Reducing social inequality in health, 

o Improving neighbor and housing condition

o Improving health conditions of childhood, minority or 

disease groups
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การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
Quantitative Researches

1. Qualitative researches

• Exploratory research, flexible

• Methods: subjectivity (researcher is an integral part) 

a) in-depth interview 

b) focus group discussion 

c) Observation

• Textual analysis

2. Mixed-method
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การวิจัยเชิงคุณภาพ เปรียบเทียบ การวิจัยเชิงปริมาณ
Qualitative Research vs Quantitative Research
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Qualitative Research

Quantitative Research

Generalizability

TransferabilityTypes
1. Ethnography
2. Narrative
3. Phenomenology
4. Grounded theory 
5. Case report
6. Mixed method

1. Observational
2. Experimental

Methods
a. In-depth interview
b. Focus group discussion
c. Observation


