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History of 
 Medical Research 

Hippocratic Oath 
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ฮปิโปเครตสิ  
(460-377 ปีก่อน ค.ศ.) 
แพทย์ที่มีช่ือเสียงมาก
ที่สุดของกรีก และ
ได้รับการยกย่องว่า

เป็น  
"บดิาแห่งการแพทย์" 
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Hippocratic Oath 

• I will apply dietetic measures for the benefit of the sick 
according to my ability and judgment; I will keep them 
from harm and injustice. 

• I will neither give a deadly drug to anybody if asked for 
it, nor will I make a suggestion to this effect. In purity 
and holiness I will guard my life and my art. 
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ปฏิญาณฮิปโปเครติส 
 

" ข้าฯขอสาบานต่อหน้าเทพอพอลโล เทพเอคลูาเปียสและเฮลท์ และผู้ที่หายจากโรคทัง้หลาย 
อีกทัง้เหลา่เทพและเทพธิดาทัง้ปวง วา่ด้วยความสามารถและด้วยการตดัสินใจของข้าฯ 

 
ข้าฯจะรักษาค าสาบานและเง่ือนไขนีท่ี้จะนบัถือครูผู้ประสทิธ์ิประสาทวิชาให้แก่ข้าฯ เทียบดัง่

หนึง่บิดามารดาผู้ให้ก าเนิด 
 

ข้าฯจะร่วมทกุข์ร่วมสขุกบัท่าน และเมื่อใดท่ีทา่นต้องการความช่วยเหลือ ข้าฯจะแบง่ปันให้แก่
ทา่นเสมอ 

 
ข้าฯจะดแูลศษิย์เย่ียงพี่น้อง และจะช่วยสัง่สอนวิชานีใ้ห้แก่ผู้ที่ปรารถนาจะเรียนรู้โดยไม่หวงัเงิน
หรือสิ่งอื่นใดตอบแทนด้วยการพดู การสอนแสดงและวิธีการอื่นๆอีก โดยสดุความสามารถที่ข้าฯ
จะท าได้ แตมี่ข้อแม้วา่ผู้นัน้จะต้องให้สตัย์สาบานว่าจะอยู่ภายใต้กฎและกรอบขององค์กรแพทย์

แหง่นีเ้ท่านัน้ 
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ข้าฯจะยดึถือระบบแบบแผนของการรักษาทีถู่กต้องอย่างสุดความสามารถ 
โดยจะยดึถือประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นส าคัญ และจะหลีกเล่ียงการ

กระท าใดๆกต็ามทีจ่ะน ามาซึง่ความเส่ือมเสียแก่ผู้ป่วย 
 

ข้าฯจะไม่ให้โอสถใดๆแก่เขาเพ่ือท าให้เขาเสียชีวิตแม้แตว่า่เขาจะร้องขอ และจะไม่ให้ค าแนะน า
ใดๆเพื่อการนี ้

 
ในทกุๆบ้านท่ีข้าฯย่างเหยียบ ข้าฯจะไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ เจ็บป่วย จะไม่ลอ่ลวงเพ่ือให้ได้มาซึง่

เงินทองข้าวของตอบแทน ไม่วา่เขาผู้นัน้จะเป็นหญิงชาย เป็นทาสหรือเป็นไท 
 

ไม่ว่าส่ิงที่ข้าฯได้ยนิหรือได้เหน็เน่ืองมาจากผู้ป่วยไข้และวชิาชีพของข้าฯ ข้าฯจะนับถือ
ว่าสิ่งนัน้เป็นความลับ และจ าไม่น ามาเปิดเผยต่อที่สาธารณะ ตราบใดท่ีข้าฯยงัรักษาค า
สตัย์สาบานนี ้ขอให้ข้าฯได้พบแตค่วามสขุในชีวิตและการท างานเย่ียงแพทย์ ขอให้ได้ความ
หายนะทัง้หลายทัง้ปวงจงถาโถมมาสูต่วัข้าฯด้วยเทอญ หากข้าฯละเมิดค าสาบานนี ้" 
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Nazi Experimental Research during World War II  

• Nazi doctors conducted as many as 
30 different types of experiments on 
inmates in concentration camps 

• Performed these studies without the 
victims’ consent  

• Resulted in indescribable pain, 
mutilation, permanent disability, or 
in many cases, death 
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“การทดลองบรรยากาศชัน้สงู”  
High-Altitude Experiments  

มีนาคมถงึกรกฎาคม 1942  
ในคา่ยดาเชา 

 
การทดลองนีค้ิดโดย นพ.ซิกมนุด์ ราเชอร์ 
การทดลองนีท้ าเพ่ือดวูา่ ถ้าสมมตินกับิน
ของเยอรมนัต้องตกดิ่งลงมาจากบรรยากาศ

สงูจะเป็นอย่างไร  
 

การทดลองนีท้ าโดยเอาห้องกระเปาะโลหะ
ทรงกลมปรับลดความดนั จ าลองสภาพ
ความสงูท่ีระดบั 68,000 ฟตุ โดยสบูเอา
อากาศออก เหย่ือจะได้รับหน้ากาก

ออกซิเจน หรือไม่มีก็ได้  
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เหยื่อที่ใช้ทดลองมีการสุ่ม
เลือกราวสองร้อยคน  

มีทัง้คนรัสเซีย เชลยรัสเซีย 
โปแลนด์ ยวิ นักโทษ
การเมืองชาวเยอรมัน  

 
เหยื่อการทดลอง 78 คน

เสียชีวิต เหยื่อโดนหลอกว่า
ถ้าเข้าร่วมการทดลองแล้ว
จะได้ปล่อยตัวเป็นอิสระ 

10 



“การทดลองแช่แข็ง”  
Freezing Experiments  
สิงหาคม 1942-พฤษภาคม 1943  

ค่ายดาเชา 

การทดลองนีเ้พื่อประโยชน์ของกองทพัอากาศเยอรมันว่า ถ้าไปตกอยู่ในที่เยน็จัดเช่น
นักบนิตกลงไปในทะเลจะเป็นอย่างไร หรือทหารบกไปตดิในทุ่งน า้แข็งเป็นอย่าไร และ

หาวิธีในการให้ความอบอุ่นหลายวิธี 
อ่างน า้จะถูกเตมิน า้แขง็ เหยื่ออาจสวมชุดนักบนิหรือไม่กเ็ปลือย มีการทดลองแช่แขง็

ประมาณ 360-400 ครัง้ บางคนใช้ซ า้กันสองสามครัง้ ตายไป 80-90 คน 
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“การทดลองน า้เค็ม” 
 Sea-water Experiments  

( July 1944 to  September 1944) ที่คา่ยดาเชา 

การทดลองนีเ้พ่ือประโยชน์กองทพัอากาศและกองทพัเรือ วา่ถ้าทหารเหลา่นีต้้องไปลอยอยู่บน
ทะเล จะท าอย่างไรให้น า้ทะเลดื่มได้ 
เหย่ือการทดลอง 44 คนงดอาหารนาน 5-9 วนั โดยนกัโทษถกูหลอกมาวา่จะให้มาท าความ
สะอาดเน่ืองจากต้องหลอกวา่ไม่ใช่น า้ทะเล จงึต้องปรุงรสไม่ให้เค็ม เรียกวา่น า้เบอร์กาทิต แต่
น า้นีย้งัมีเกลือแร่ทกุอย่างเหมือนน า้ทะเลครบ  
แบง่กลุม่การทดลองเป็น 4 กลุม่ 
1. ไม่ได้รับน า้เลย 
2. ดื่มน า้ทะเลธรรมดา 
3. ดื่มน า้ทะเลปรุง berkatit 
4. ดื่มน า้ทะเลที่สกดัเกลือออก 
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“การทดลองมาลาเรีย” Malaria Experiments ก.พ. 1942- เม.ย.1945 

“การทดลองปลกูกระดกู เส้นประสาท กล้ามเนือ้” 
Bone, Muscle, and Nerve Regeneration and Bone 
Transplantation Experiments (September 1942 to December 
1943) ที่คา่ยRavensbrueck 

“การทดลองแก๊สมสัตาร์ด” LOST (Mustard) Gas Experiments 
(September 1939 and April 1945) ท่ีคา่ย Sachsenhausen, 
Natzweiler และอื่นๆ 

“การทดลองระเบดิเพลงิ” Incendiary Bomb Experiments (November 
1943 to about January 1944) ท่ีคา่ยBuchenwald 
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  Unit 731 was based at the Pingfang district of Harbin and led by 
the infamous a covert biological warfare research and development 
unit of the Imperial Japanese Army that undertook human 
experimentation during the Second Sino-Japanese War (1937–1945) 
and World War II. 

  At least 12,000 men, women, and children were murdered during 
the experimentation conducted by Unit 731. Most of the victims were 
Chinese, Koreans and Mongolians, including both civilian and 
military. Prisoners of war were subjected to vivisection without 
anesthesia. Vivisections were performed on prisoners after infecting 
them with various diseases. Scientists performed invasive surgery on 
prisoners, removing organs to study the effects of disease on the human 
body. These were conducted while the patients were alive because it 
was feared that the decomposition process would affect the results. The 
resulting cholera, anthrax, and plague were estimated to have killed 
around 400,000 Chinese civilians. 
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The Nuremberg Code 
1. Voluntary consent of the human 

subject  
2. Experiment results should be for 

the good of society 
3. Experiment on humans should be 

based on animal experimentation 
4. Experiment should avoid 

unnecessary physical and mental 
suffering/injury 

5. Experiment should not be done if 
it will cause death/disability 

 

6. Risk must not exceed humanitarian 
importance of research   

7. Proper preparations & adequate 
facilities 

8. Experiment done only by qualified 
persons.  

9. Subjects should be free to end 
participation  

10. Scientist must be prepared to 
terminate the experiment at any stage, 
if needed. 

 ผลจากการพจิารณาคดนี ามาสู่  
“ประมวลนูเรมเบร์ิก” ซึ่งเป็นข้อก าหนดการทดลองในมนุษย์ต่อไป 
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ประมวลนูเรมเบร์ิก   
สิทธิของผู้ป่วยและการทดลองในมนุษย์  

 
 

1.ความยนิยอมของผู้เข้าร่วมทดลอง (consent) ต้องได้รับข้อมูลของการทดลอง 
2.มีผลที่ดีงามต่อสังคม 

3.ต้องทดลองในสัตว์มาก่อน 
4.หลีกเล่ียงความเจบ็ปวดทรมาน 

5.ไม่ท าการทดลองที่คาดว่าจะพกิารหรือเสียชีวิต  
6.ระดับความเส่ียงภยัที่ต้องเจอเพื่อให้ได้ค าตอบการทดลอง ต้องไม่เกินมนุษยธรรม 

7.ต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายจากการทดลอง 
8.เจ้าหน้าที่ที่ทดลองต้องมีทกัษะเพยีงพอ 

9.ตลอดการทดลอง ผู้เข้าร่วมทดลองสามารถยกเลิกการเข้าทดลองได้ตลอด 
10.ผู้ด าเนินการทดลองต้องเลิกท าถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยั  
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      The Nuremberg Code (1947) 
As part of the verdict, the Court enumerated some rules for 

"Permissible Medical Experiments", now known as the 
“Nuremberg Code”. These rules include:  

• voluntary consent 
• benefits outweigh risks 
• ability of the subject to terminate participation 

 

 

 
http://www.hhs.gov/ohrp/references/nurcode.htm 
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  The Tuskegee Study of Untreated Syphilis 
in the Negro Male (1932-1972) 
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   Tuskegee Syphilis Experiment (1932-1972) 
• US Public Health Service’s study on natural history of syphilis   
• 399 black men with syphilis, mostly illiterate, were recruited.  
• They were offered free examination ,medicine, insurance, hot 

meal, and transportation 
• But they were not informed about their disease, the nature of 

the study, and the risk to the partner. 
• Finally, no treatment for the disease 
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1997 

• President Clinton 
issued a formal 
apology to the subjects 
and their families in 
1997. 
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The Milgram Study (1963) 
 The study was on obedience and humans’ response to 

authority. 
 The subjects were deceived as to the nature of the study 

and were told it was a teacher/ learner experiment. 
 The “teachers” were told to give the “subjects” an 

electrical shock for missed answers.  
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Criticism of the Milgram Study 

• Informed consent had not been obtained because of the 
deception 

• Federal regulations specifically allowed for deception in 
research, but only in limited conditions and only with 
IRB approval. 

• Extreme psychological stress was experienced by most 
subjects. 
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พ.ศ. 2508  => ค ำประกำศเฮลซิงกิ (Helsinki Declaration) 
• ได้ถกูร่ำงขึ้นให้มีกฎเกณฑ์แนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรวิจยัในคนในครำวประชุมสมชัชำ

แพทยสมำคมโลก (World Medical Assembly) ครัง้ท่ี 18 ท่ีกรงุเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์ซ่ึง
แพทยสมำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถมัถเ์ป็นภำคีสมำชิกด้วย โดยค ำประกำศน้ี
ได้รบักำรปรบัปรงุแก้ไขหลำยครัง้ในกำรประชมุครัง้ต่อๆ มำ 

พ.ศ. 2522 => รำยงำนเบลมอนต์ – หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงด้ำนจริยธรรมใน
กำรคุ้มครองอำสำสมคัรในกำรวิจยั (Belmont report – ethical principles and 
guidelines for the protection of human subjects of research) ของสหรฐัอเมริกำ 

พ.ศ. 2536 และ 2545 => แนวทำงสำกลส ำหรบักำรศึกษำวิจยัทำงชีวกำรแพทยท่ี์
เก่ียวข้องกบัคน (International ethical guidelines for biomedical research 
involving human subjects) โดยสภำองคก์ำรสำกลด้ำนวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์(CIOMS : 
Council for International Organizations of Medical Sciences) ร่วมกบั องคก์ำรอนำมยัโลก 
(WHO: World Health  Organization) 
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1979 National commission wrote the “Belmont Report” 
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=> แนวทำงปฏิบติักำรวิจยัท่ีดีทำงคลินิกขององคก์ำรอนำมยัโลก (World Health  
Organization’s Good Clinical Practice Guidelines : WHO GCP) 

=> แนวทำงปฏิบติักำรวิจยัท่ีดีทำงคลินิกของสำกลเพ่ือกำรสร้ำงควำมประสำน
สอดคล้องในแนวทำงกำรศึกษำวิจยั (International Conference on 
Harmonization’s Good Clinical Practice Guidelines : ICH GCP)  ซ่ึงมีฉบบั
แปลเป็นภำษำไทย โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสขุ 

เป็นกำรรบัประกนั/ให้ควำมคุ้มครองเก่ียวกบั 
สิทธิ ควำมปลอดภยั และควำมเป็นอยู่ท่ีดีของอำสำสมคัร 

28 



=> ส ำหรบัประเทศไทย ได้มีกำรจดัตัง้ “ชมรมจริยธรรมกำรวิจยัในคนใน
ประเทศไทย”  มีช่ือย่อว่ำ FERCIT (Forum for Ethical Review Committees in 
Thailand) โดยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบนักำรศึกษำของรฐัท่ีมีคณะ
แพทยศำสตรแ์ละกระทรวงสำธำรณสขุ 

หน้ำท่ีส ำคญั คือ  

o ก ำหนดแผนงำนส่งเสริมจริยธรรมกำรวิจยัในคน 

o จดัท ำหลกัเกณฑ ์“แนวทำงจริยธรรมกำรท ำวิจยัในคนแห่งชำติ” เพ่ือเป็น
แนวทำงปฏิบติัระดบัชำติ โดยยึดหลกักำรของ “ค ำประกำศเฮลซิงกิ” 
CIOMS และอ่ืนๆ 
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       The Basic Principles of Research Ethics 
 

1. Respect for person 
2. Beneficence (Minimize risk) 
3. Justice  
            From The Belmont Report, 1979 
            US National Commission for the Protection of Human 

Subjects of Biomedical and Behavioral Research 
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(Respect for persons) 
หลกัเคำรพต่อบคุคล 

เคำรพในศกัด์ิศรีควำมเป็นคน 

เคำรพในกำรมีอิสระในกำรตดัสินใจให้ค ำยินยอมโดยมีข้อมลู
ท่ีเพียงพอ 

เคำรพในศกัด์ิศรีของบคุคลท่ีอ่อนแอ / เปรำะบำง (vulnerable 
person) ซ่ึงด้อยควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย / จิตใจ 

เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัและรกัษำควำมลบั 
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(Beneficence and Non-maleficence) 
หลกัคณุประโยชน์และไม่เป็นโทษ 

กำรชัง่น ้ำหนักระหว่ำง ควำมเส่ียง และ ผลประโยชน์ 

กำรลดอนัตรำยให้น้อยท่ีสดุ 

(balancing risks and benefits) 

(minimizing harm) 

กำรสร้ำงประโยชน์สงูสดุท่ีจะพึงมีแก่อำสำสมคัร 
(maximizing benifits) 
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(Justice) 
หลกัยติุธรรม 

ควำมเท่ียงธรรม 

ควำมเท่ำเทียมกนั 

(fairness) 

(equity) 

ผู้วิจยัต้องมีกระบวนกำรท่ียุติธรรมในกำร
คดัอำสำสมคัร และปฏิบติัต่ออำสำสมคัร
อย่ำงถูกต้องยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน 
โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงและกำรกระจำยให้
เกิดผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมแก่ผู้ยอม
เป็นอำสำสมคัร  
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กฎหมายและข้อบังคบัการวจิยัในมนุษย์ในประเทศไทย 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฯ มาตรา 35 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 

• ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 

• พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
มาตรา 8 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426 
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยเ์ครือข่ายภมิูภาค 
มหาวิทยาลยัเรศวร 

 (Naresuan University Regional Research Ethic Committee : NU-RREC) 

  
     เกิดข้ึนจากบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือจดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัใน

คนระดบัเขต (Regional Research Ethic Committee : RREC)  
ระหวา่งมหาวทิยาลยันเรศวร ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) และ
สถาบนัเครือข่ายอนัประกอบดว้ย 1.มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์2.
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 3.มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์4.มหาวิทยาลยัราช
ภฏัก าแพงเพชร 5.ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก 6.ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัตาก โดยบนัทึกขอ้ตกลงท าเม่ือวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2558 และมีระเบียบ
มหาวทิยาลยันเรศวร วา่ดว้ย คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนระดบัเขต พ.ศ. 
2558 และระเบียบมหาวทิยาลยันเรศวร วา่ดว้ย คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัใน
คนระดบัเขต พ.ศ. 2558 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559 เป็นกรอบการ
ด าเนินงานส าหรับคณะกรรมการฯ  
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โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์
เครือข่ายภมิูภาค มหาวทิยาลยันเรศวร (NU-RREC)  
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 อ  านาจหนา้ท่ีคณะกรรมการฯ 
     คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการวิจยัที่เก่ียวข้องกบัมนษุย์ซึง่

ด าเนินการโดย 
• นกัวิจยั จากหน่วยงานท่ีท าข้อตกลงกบัมหาวิทยาลยันเรศวร (เครือขา่ย
ภมูิภาค) อาจารย์ นกัวิจยั นิสิต/นกัศกึษา แพทย์ประจ าบ้านทกุสาขาวิชา นิสิต
หลงัปริญญาทกุหลกัสตูรของมหาวิทยาลยันเรศวร หรือเครือขา่ยฯ และ
หลกัสตูรสหสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร หรือเครือขา่ยฯ มีสว่นร่วม  

• บคุคลภายนอกมหาวิทยาลยันเรศวรหรือเครือขา่ยฯ ที่ต้องการเก็บข้อมลูใน
มหาวิทยาลยันเรศวร หรือในเครือขา่ยฯ  

• คณาจารย์ของมหาวิทยาลยันเรศวรหรือบคุลากรในเครือข่ายฯ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือผู้วิจยัร่วม 

     ทัง้นีก้ารพิจารณาจะครอบคลมุตัง้แต ่ความเหมาะสมของผู้วิจยั ความถกูต้องของเนือ้หา
โครงการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ตลอดถงึเอกสารค าชีแ้จงและเอกสารการให้ความยินยอม 
โดยมีการพิจารณาตดัสินดงันี ้ (1)  รับรอง  (2)  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง (3)  
ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ หรือ (4)  ไม่รับรอง 
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 บทบาท และหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษยแ์ละนกัวิจยั 

 
 

                   บทบาท  

       หน้าที่   ความรับผิดชอบ                        

    คณะกรรมการฯ และนักวิจัย 
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บทบาท (Role) 
 

• ปกป้อง(คุม้ครอง) ศกัด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภยั และ สวสัดิ
ภาพ ของผูเ้ขา้ร่วม หรือจะเขา้ร่วมโครงการวจิยัทุกคน 
(Safeguarding the dignity, rights, safety, and well-being of 
all actual or potential research participants)  

• ใหค้  าแนะน าแก่นกัวจิยัในแง่จริยธรรมการวจิยัในโครงการท่ี
เสนอมา  

• WHO GCP, 1995.  
• WHO. Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical Research, 2010.  
• WHO. Surveying and Evaluating Ethical Review Practices, 2002  
• Forum for Ethical Review Committee in Thailand ชมรมจริยธรรมการวจิัยในคนในประเทศไทย  

39 



 
หนา้ท่ี (Function)  

 • ทบทวนพิจารณาโครงการวิจยัใหม่ท่ีเสนอมาในแง่จริยธรรม โดยมี 
 –ความอิสระ (independent) จากผูใ้หทุ้น ผูว้ิจยั และอิทธิพลอ่ืน ๆ 
 –ความสามารถ (competent) โดยเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 –ความรวดเร็ว (timely) มีเวลาใหก้บัการอ่านโครงการ  
• ทบทวนพิจารณาต่อเน่ืองโครงการวจิยัท่ีกาลงัด าเนินการอยู ่เป็นระยะ วา่

ยงัเหมาะสมในแง่จริยธรรม  
• กระท าการบนพ้ืนฐานประโยชนข์องอาสาสมคัร ชุมชน และกฎหมาย

ขอ้บงัคบัของประเทศ  
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       การท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

 
 

• จะต้องมีการพจิารณาประเดน็ดงัต่อไปนี ้

• Scientific merit 

 –มีกรรมการเช่ียวชาญทาง research methodology หรือ biostatistics 
 –มีกรรมการท่ีเช่ียวชาญในสาขาท่ีพิจารณาเป็นประจ า 
• Ethics  

–มีกรรมการท่ีเขา้ใจมิติต่าง ๆ ของชุมชนท่ีจะศึกษา 
–กรรมการทุกคนเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารทบทวนพจิารณาทางจริยธรรมการวิจยั 
–กรรมการทุกคนตดัสินบนพื้นฐานเพื่อปกป้องศกัด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภยั และ

ความเป็นอยูท่ี่ดีของผูท่ี้จะเขา้ร่วมการวจิยั 
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คุณลกัษณะของการด าเนินการวจิยัอยา่งมีจริยธรรม  

 1. มปีระโยชน์ต่อวงการแพทย์เพือ่สุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีอง
มนุษยชาต ิ 

2. วธีิการศึกษามเีหตุและผลทางวทิยาศาสตร์  

3. การเคารพในอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวจิัย  

4 .การพจิารณา อตัราส่วนความเส่ียง / ประโยชน์  

5. มีการคดัเลอืกอาสาสมัครที่เหมาะสม  

6. การรักษาความลบัของข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวจิยั  

7. ผ่านการพจิารณาด้านจริยธรรมในการท าวจิยัก่อนด าเนินการกบัผู้เข้าร่วม
การวจิยั หรือเกบ็ข้อมูล  
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       Scientific Value/Merit /Validity  

 วิธีการศึกษามีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์  
•มีวตัถุประสงคช์ดัเจน  
•มีวิธีการศึกษาท่ีเท่ียงตรง มีความเป็นไปได ้ 
•ไม่มีอคติในการคดัเลือกกลุ่มศึกษา  
•มีการติดตามผลท่ีนานพอ และครบถว้น  
•มีอานาจการทดสอบ (power) เพียงพอท่ีจะพิสูจน์สมมุติฐาน  
•มีแผนการวิเคราะห์ผลการศึกษา  
•ไม่มีอคติในการวเิคราะห์ผล (เช่น ไม่รู้วา่ยาอะไรดีกวา่กนั)  
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 บทบาทและหนา้ท่ีของนกัวิจยั 
 

• ออกแบบและด าเนินการวจิยัอยา่งถูกตอ้งตาม หลกัวชิา และจริยธรรม 
สอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรมพ้ืนฐานท่ี แสดงใน Belmont Report (1979)  

• องคป์ระกอบของโครงการวิจยัครบถว้นเพียงพอท่ีจะพิจารณาเชิงจริยธรรม  
     •Inclusion/Exclusion criteria  
     •Recruitment or enrolment process  
     •Sample size determination  
     •References to materials and methods  
     •เขียน Ethical consideration ในโครงการวิจยั (หลกัจริยธรรมพ้ืนฐาน 3 ขอ้)  
• Compliance: เป็นผู ้ท่ีสามารถปฏิบติั ตามมาตรฐานการปฏิบติั ท่ีดีของงานวิจยั

ตามขอ้ตกลงท่ี ทาต่อผูใ้หทุ้น และยนิดีท่ี จะปฏิบติัตามขอบเขตของกฎหมายท่ี 
ถูกตอ้ง 
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   บทบาทและหนา้ท่ีของนกัวิจยั 
 

• ท าตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด แนวทาง ขั้นตอนของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยั  

–กรอกแบบยืน่ขอรับการพิจารณาใหค้รบถว้น และเอกสารท่ียืน่ขอครบถว้น ถกูแบบ  
–ใชเ้อกสารฉบบัล่าสุด –เขียนสรุปเน้ือหาโครงการ (Protocol synopsis) ใหเ้ขา้ใจง่าย  
• ท าการแกไ้ขเอกสารตามค าแนะน าของคณะกรรมการและยืน่เสนอกลบัไปในเวลา

ท่ีเหมาะสม   
– เนน้ส่วนหรือขอ้ความท่ีแกไ้ขเพื่อใหต้รวจง่าย  
–ใส่ version/date ของเอกสาร  
–ระบุเหตุผลการขอยกเวน้การขอความยนิยอม หากไม่แนบเอกสารขอความยนิยอม  
• หลงัไดรั้บอนุมติัแลว้ ด าเนินการตามโครงการวิจยัท่ีไดรั้บอนุมติั การเบ่ียงเบนไป

จากกระบวนการท่ีเสนอไว ้ตอ้งยืน่ขอรับการอนุมติัก่อนแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ 
(protocol amendment)  

• เม่ือเสร็จส้ินการวจิยั ส่ง Close Study Report ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการ  
• เกบ็เอกสารส าคญัไว ้เป็นระยะเวลาตามท่ี คณะกรรมการก าหนด  
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บทบาทและหนา้ท่ีของนกัวิจยั 
Monitoring:  
- รายงานความกา้วหนา้ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยก์ าหนด  
- รายงานกรณีเกิ ดการบาดเจบ็ เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค ์หรือ เหตุการณ์ท่ี ไม่

คาดคิด กบั อาสาสมคัรในโครงการ  
- รายงานกรณีเบ่ี ยงเบนจากโครงการวิจยั  
- ยนิยอมให ้องคก์รหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีหนา้ท่ี เขา้มา ตรวจสอบก ากบัดูแล

โครงการวจิยัน้ี ได ้
- รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์กรณีเกิดการบาดเจบ็ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด กบัอาสาสมคัรใน
โครงการ  

-รายงานกรณีเบ่ียงเบนจากโครงการวิจยั  
- ควรเสนอมาตรการป้องกนั/เฝ้าระวงัมาดว้ย  
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   บทบาทและหนา้ท่ีของนกัวิจยั 
 

• ขอความยนิยอมและใชเ้อกสารชุดท่ีไดรั้บอนุมติั  
–กระบวนการขอความยนิยอมเป็นส่วนสาคญั  
–การขอความยนิยอมตอ้งเป็นไปตามหลกัการ Information, comprehension, voluntariness  
–การลงนามใหค้วามยนิยอม  
• บิดา มารดา ญาติสนิท ผูป้กครองตามกฎหมาย พยาน และมอบเอกสารท่ีลงนามแลว้ 1 

ชุด ใหอ้าสาสมคัร  
• รักษาความลบัของขอ้มูลตลอดระยะเวลา  
– Computer  
– Locker  
• ไม่ดาเนินการวจิยัท่ีเบ่ียงเบนจากโครงร่างการวจิยัท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะ

กรรมการฯ  
• ไม่บิดเบือนขอ้มูลผลการวจิยั (Fabrication)  
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การแบ่งประเภทโครงการวจิยัท่ีส่งมาขอรับการพิจารณา      
ดา้นจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์

 
1. แบบยกเว้น (Exemption Review)  
 
 
2. แบบเร่งรัด (Expedited Review)  
 
 
3. แบบเตม็รูปแบบ (Full Board Review)  
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ประเภทของการขอรับรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 

• การขอรับรองแบบเตม็รูปแบบ กรณี การวจิยัท่ีมีการความเส่ียงสูง เช่น ทดสอบยา         
ยาสมุนไพร อาหารใหม่ ฯลฯ 

 
• การขอรับรองแบบเร่งรัด กรณี มีการเจาะเลือด ถ่ายภาพ สมัภาษณ์ และการเกบ็

ขอ้มูลท่ีสามารถระบุตวัผูใ้หข้อ้มูลไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
 
• การขอรับรองแบบยกเว้น กรณี ศึกษาจากเอกสาร การผลิตส่ือการเรียนการสอน ใช้

แบบสอบถามท่ีไม่สามารถระบุตวัผูใ้หข้อ้มูลได ้
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โครงการวิจยัท่ีสามารถไดรั้บยกเวน้การพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์

• งานวิจยัดา้นการศึกษา โดยตอ้งเป็นโครงการวิจยัท่ีด าเนินการในสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวจิยั
ยทุธศาสตร์ใหม่ทางการศึกษาตามนโยบายของสถาบนั  เช่นวจิยัการปรับวธีิการซ่ึงจะตอ้ง
ใชก้บันกัเรียน นิสิต ทั้งชั้นปี อาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนกัเรียน 
นิสิต ทั้งชั้นปีในรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีปรับเปล่ียนวธีิการสอน การประเมินหลกัสูตร การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  

• งานวจิยัประยกุตว์ธีิประเมินการศึกษาในดา้นกระบวนการรับรู้ เขา้ใจและตดัสินใจอยา่งมี
เหตุมีผล (cognitive), การวินิจฉยั (diagnostic), สมรรถภาพ/ความถนดั (aptitude) หรือ 
ผลสมัฤทธ์ิ/ผลส าเร็จ (achievement) งานวิจยัส ารวจความคิดเห็นในวงกวา้ง การสมัภาษณ์
หรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรม งานวิจยัจะไดรั้บยกเวน้พิจารณาเม่ือ 
 การเกบ็ขอ้มูลและขอ้มูลท่ีไดไ้ม่เก่ียวขอ้งหรือบ่งช้ีถึงตวับุคคล 
 ขั้นตอนการวจิยัและผลท่ีไดไ้ม่เป็นเหตุใหอ้าสาสมคัร หรือบุคคลใดตอ้งรับโทษ

ทางอาญาและความรับผดิทางแพง่หรือท าให ้เสียโอกาสในอาชีพ หนา้ท่ีการงาน 
 ถา้งานวจิยัดงักล่าวด าเนินการเฉพาะกบักลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลท่ี

ก าลงัจะไดรั้บการคดัเลือกเขา้สู่ต าแหน่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณะ งานวจิยันั้น
ไม่สามารถรับการยกเวน้   
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โครงการวิจยัท่ีสามารถไดรั้บยกเวน้การพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์ 

• งานวิจยัซ่ึงน าผลตรวจท่ีมีอยูแ่ลว้มาท าการวิเคราะห์ใหม่ในภาพรวมโดยไม่เช่ือมโยงถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล เช่น วิเคราะห์ผลการตรวจช้ินเน้ือไตทางพยาธิวิทยา 10 ปี ยอ้นหลงั เป็นตน้ 

• งานวิจยัเก่ียวกบัเช้ือจุลชีพโดยใชเ้ช้ือท่ีเพาะเล้ียงไวใ้นหอ้งปฏิบติัการ หรืองานวิจยัท่ีใชต้วัอยา่งจุล
ชีพท่ีแยกไดจ้ากส่ิงส่งตรวจโดยไม่เช่ือมโยงกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

• งานวิจยัซ่ึงท าการศึกษาในเซลลท่ี์ซ้ือขายเชิงพาณิชย ์(commercially available cell lines) ใน
หอ้งปฏิบติัการ 

• งานวิจยัดา้น นโยบาย ยทุธศาสตร์ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการตามความเห็นชอบและอนุมติั
จากสถาบนั เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปล่ียนองคก์ร พฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ 
ยกระดบัมาตรฐานข้ึนสู่สากล โดยไม่กระทบขอ้มูลส่วนบุคคลและไม่ขดัต่อกฎหมาย  

• งานวิจยัเก่ียวกบัรสชาด คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในภาพรวม โดยอาหาร
ท่ีน ามาทดสอบตอ้งปลอดภยั และไดม้าตรฐานตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

• รายงานผูป่้วย (case report)  
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โครงการวิจยัท่ีสามารถไดรั้บยกเวน้การพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์ 

     หมายเหตุ 

• งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาสาสมคัรท่ีเป็นกลุ่มเปราะบาง  (vulnerable groups) เช่น การวจิยั
ในผูท่ี้อ่านเขียนไม่ได ้การวจิยัในผูท่ี้มีความบกพร่องในการตดัสินใจหรือความทรงจ า การ
วจิยัในชนกลุ่มนอ้ยหรือประชาชนชายขอบ กลุ่มผูล้ี้ภยั การวจิยัในผูสู้งอายหุรือเดก็ท่ีอยูใ่น
สถานสงเคราะห์ การวจิยัในกลุ่มคนไร้ท่ีอยู ่การวจิยัในผูเ้สพหรือผูข้ายยาเสพติด เป็นตน้ 
ไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเวน้ได ้ 

• โครงการวจิยัท่ีไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาแลว้ ผูว้จิยัตอ้งการยืน่ส่วนแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ท่ีเป็น “minor change” และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นไม่มีผลเพิม่ความเส่ียงต่ออาสาสมคัร 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวธีิวจิยั (methodology) ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
inclusion/exclusion criteria 
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   โครงการวิจยัท่ีสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งรัด      
   (Expedited process) 

           โครงการวจิยัท่ีสามารถไดรั้บการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัแบบเร่งรัด ไดแ้ก่
โครงการวจิยัท่ีมีลกัษณะวธีิด าเนินการวจิยัมีความเส่ียงนอ้ยต่ออาสาสมคัร หรือไม่เกิน 
“ความเส่ียงนอ้ย (minimal risk)” คือมีความเส่ียงไม่มากกวา่ความเส่ียงใน
ชีวติประจ าวนั เช่น การใชเ้ขม็แทงน้ิว และเขา้เกณฑอ์ยา่งนอ้ยขอ้ใดขอ้หน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 

1.      ถา้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการล่วงล ้าความเป็นส่วนตวั และอาจเปิดเผยความลบัของ
อาสาสมคัร ผูว้จิยัไดมี้วธีิการป้องกนัอยา่งเหมาะสมจนมีความเส่ียงไม่มากกวา่ 
“ความเส่ียงนอ้ย (minimal risk)” 

2.      การใชต้วัอยา่งจากอาสาสมคัรของโครงการวจิยัอ่ืน ซ่ึงอาสาสมคัรไดรั้บขอ้มูลและ
ใหค้วามยนิยอมเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี การใชต้วัอยา่งดงักล่าวจะตอ้งไม่มีผลกระทบ
ต่อความลบัและสิทธิส่วนบุคคลของอาสาสมคัร  

3.      เป็นการวจิยัท่ีไม่กระท าโดยตรงต่อร่างกายอาสาสมคัร เช่น การศึกษาโดยใชช้ิ้น
เน้ือ อวยัวะ หรือร่างกายท่ีไดรั้บบริจาค 
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   โครงการวิจยัท่ีสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งรัด      
   (Expedited process)  

4. การเกบ็ตวัอยา่งเลือดโดยใชเ้ขม็เจาะปลายน้ิว สน้เทา้ ใบหู หรือการเจาะเลือดจาก
หลอดเลือดด าของอาสาสมคัรผูใ้หญ่สุขภาพดี ไม่ตั้งครรภ ์ท่ีมีน ้าหนกัตวัไม่ต ่า
กวา่ 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดท่ีเจาะตอ้งไม่เกิน 550 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา  
8 สปัดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี การขอเกบ็ตวัอยา่งเลือด 
จะตอ้งมีความเหมาะสมตามความจ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละวธีิการ
ศึกษาวจิยั รวมทั้งความเปราะบางของกลุ่มของอาสาสมคัร 

5.  การเกบ็ตวัอยา่งเลือดจากผูใ้หญ่ท่ีมีคุณสมบติันอกเหนือไปจากขอ้ 4) หรือให้
พิจารณาจากอาย ุน ้าหนกั และสุขภาพของอาสาสมคัร ปริมาณเลือดท่ีเจาะตอ้ง
ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิลิตรต่อน ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 
8 สปัดาห์ และเจาะเลือดไม่เกินสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ทั้งน้ี การขอเกบ็ตวัอยา่งเลือด 
จะตอ้งมีความเหมาะสมตามความจ าเป็นท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละวธีิการ
ศึกษาวจิยั รวมทั้งความเปราะบางของกลุ่มของอาสาสมคัร 
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   โครงการวิจยัท่ีสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งรัด      

   (Expedited process)  
 6.   การเกบ็ตวัอยา่งชีววตัถุ (biological specimen) ล่วงหนา้เพื่อการวจิยั โดยใชว้ธีิการโดย

วธีิการท่ีไม่รุกล ้า  (non-invasive) เช่น ตดัผม ตดัเลบ็ ในลกัษณะท่ีไม่ท าใหเ้สียโฉม ฟันท่ี
ไดจ้ากการถอนในการรักษาตามปกติ สารคดัหลัง่ออกภายนอก เช่น เหง่ือ  รกจากการ
คลอดทารก  น ้ าคร ่ าท่ีไดจ้ากการแตกของถุงน ้าคร ่ าก่อน หรือระหวา่งการคลอด  เซลล์
ผวิหนงัเกบ็โดยการขดู เซลลเ์ยือ่บุเกบ็โดยการท า buccal swab, mouth washing, เกบ็ 
sputum หลงัจากพน่ดว้ยน ้าเกลือ 

7.  การเกบ็ขอ้มูลของการรักษาตามปกติ โดยวธีิการท่ีไม่รุกล ้า  (non-invasive) (ยกเวน้ x-
rays หรือmicrowaves) เช่น  MRI, ECG, EEG, ultrasound, Doppler blood flow, 
echocardiography, moderate exercise, การวดั body composition 

8.   การใชข้อ้มูล (data), บนัทึก (record), เอกสาร (document) และตวัอยา่งส่งตรวจ 
(specimen) ท่ีไดเ้กบ็ไว ้หรือจะเกบ็เพื่อวตัถุประสงคท่ี์ไม่เก่ียวกบัการวจิยั เช่นการ
วนิิจฉยัโรค หรือการรักษาโรค 

9.   การเกบ็ขอ้มูลจากการบนัทึกเสียง บนัทึกวดีิโอ หรือภาพเพื่อการวจิยั 
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   โครงการวิจยัท่ีสามารถพิจารณาโดยกระบวนการแบบเร่งรัด      

   (Expedited process)  
 10. การวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรม แบบบุคคลเด่ียว หรือกลุ่มบุคคล หรือการวจิยัแบบส ารวจ 

สมัภาษณ์ซกัประวติั focus group  ประเมินโปรแกรม หรือวธีิการเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพ (quality assurance) 

     หมายเหตุ 
• การพิจารณาโครงการแบบเร่งรัด (expedited review) ท่ีไม่สามารถใหผ้ลการพิจารณาเป็น 

“ใหก้ารรับรอง” ได ้ ตอ้งน าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการเตม็ชุด (full board review) 
• เป็นโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณาใหก้ารรับรองแลว้ ผูว้จิยัตอ้งการยืน่ส่วนแกไ้ข

เปล่ียนแปลงท่ีเป็นการ “ปรับแกเ้ลก็นอ้ย (minor change)” และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงนั้นไม่
มีผลเพิ่มความเส่ียงต่ออาสาสมคัร ไม่มีการเปล่ียนแปลงระเบียบวธีิวจิยั (methodology) ไม่มี
การเปล่ียนแปลงเกณฑค์ดัเขา้หรือออก (inclusion/exclusion criteria) 

• การด าเนินการโครงการวจิยัท่ีไดรั้บการพิจารณารับรองไปแลว้ (continuing review) หรือ
การพิจารณารายงานความกา้วหนา้ของโครงการ (progress report) ท่ีไม่มีการรับสมคัร 
(enroll) อาสาสมคัรรายใหม่  และการเพิ่มเติมกิจกรรม (intervention) ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
นั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ โดยไม่มีความเส่ียงเพิ่มเติม 
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1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและด าเนินการการ
ศึกษาวิจยั 

2. การคดัเลือกอาสาสมคัรวิจยั 
3. การดูแลและคุม้ครองอาสาสมคัร 
4. การรักษาความลบัของอาสาสมคัร 
5. กระบวนการขอความยนิยอม 
6. ขอ้พิจารณาในเร่ืองชุมชน 
7. การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การประเมนิโครงการวจิัยแบบเตม็รูปแบบ 
(Full Board Review) 
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1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและด าเนินการการ
ศึกษาวิจยั 
• ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจยัในเร่ืองของวตัถุประสงค์

ระเบียบวธีิทางสถิติ (รวมทั้งการค านวณขนาดตวัอยา่ง) และ
ศกัยภาพในการหาขอ้สรุปท่ีหนกัแน่น โดยใชอ้าสาสมคัรจ านวน
นอ้ยท่ีสุด 

• เหตุผลความเหมาะสมเม่ือชัง่น ้ าหนกัระหวา่งความเส่ียงและความ
ไม่สะดวกสบายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  กบัผลประโยชน์ท่ีคาดวา่
อาสาสมคัรวจิยัและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บ 

• เหตุผลความเหมาะสมในการใชก้ลุ่มเปรียบเทียบ 
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• เกณฑใ์นการถอดถอนอาสาสมคัรออกจากโครงการวจิยัก่อนก าหนด 
• เกณฑใ์นการยบัย ั้งหรือยติุโครงการวจิยัทั้งหมด 
• ความพอเพียงในการจดัใหมี้การก ากบัดูแลและตรวจสอบ  การด าเนินการ

วจิยั  รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลขอ้มูลและความ
ปลอดภยั  (Data and Safety Monitoring Board : DSMB) 

• ความพอเพียงของสถานท่ีวจิยัรวมทั้งในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีท่ีช่วยปฏิบติังาน
ส่ิงอ านวยความสะดวกและวธีิด าเนินการกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

• วิธีการรายงาน และตีพิมพผ์ลการศึกษาวิจยั 
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2. การคดัเลือกอาสาสมคัรวิจยั 
• ลกัษณะประชากรท่ีจะคดัเลือกมาเป็นอาสาสมคัร (รวมทั้งเร่ือง เพศ  อาย ุ 

การรู้หนงัสือ  วฒันธรรม  สถานภาพทางเศรษฐกิจและลกัษณะชนชาติ) 
• วิธีการตั้งตน้ติดต่อและคดัเลือก 
• วิธีการส่ือขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดแก่ผูท่ี้อาจเป็นอาสาสมคัร  หรือ ผูแ้ทน 
• เกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัร 
• เกณฑก์ารคดัอาสาสมคัรออก 
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3. การดูแลและคุม้ครองอาสาสมคัร 
• ความเหมาะสมในเร่ืองคุณสมบติัและประสบการณ์ของผูว้จิยัต่อ

โครงการวิจยัท่ีเสนอ 
• แผนใด ๆ  ท่ีจะหยดุหรือไม่ใหก้ารรักษาท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  และเหตุผลความเหมาะสมท่ีจะท าเช่นนั้น 
• ความพอเพียงในการดูแลดา้นการแพทยแ์ละการช่วยเหลือทางจิตใจและ

สงัคมแก่อาสาสมคัร 
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• ขั้นตอนท่ีจะด าเนินการเม่ืออาสาสมคัรขอถอนตวัในระหวา่งด าเนินการ
ศึกษาวิจยั 

• เกณฑใ์นการขยายการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ศึกษาวิจยั  หรือการใชก้รณีฉุกเฉิน  
และ/หรือ การบริจาคใหใ้ชโ้ดยกศุลเจตนา 

• การจดัการแจง้แพทยป์ระจ าตวั หรือแพทยป์ระจ าครอบครัวของ
อาสาสมคัร  (ถา้มี) รวมทั้งการขอความยนิยอมของอาสาสมคัรในการแจง้
นั้น 

• รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการใดๆ  ท่ีจะจดัใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ศึกษาวจิยัถึงมือ
อาสาสมคัรภายหลงัเสร็จส้ินการวจิยั 
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• รายละเอียดค่าใชจ่้ายใดๆ  ท่ีอาสาสมคัรตอ้งจ่าย 
• การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมคัร  (รวมทั้งเงิน  บริการ และ/

หรือ ของขวญั) 
• การชดเชย/การรักษา  ในกรณีเกิดอนัตราย/ความพิการ/การตาย  

ของอาสาสมคัรอนัเน่ืองมาจากการเขา้ร่วมการศึกษาวิจยั 
• การจดัเก่ียวกบัการประกนัและการชดเชยความเสียหาย 
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4. การรักษาความลบัของอาสาสมคัร 
• รายละเอียดของบุคคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ

อาสาสมคัร รวมทั้ง รวมทั้งเวชระเบียนและตวัอยา่งส่งตรวจ 
• มาตรการในการรักษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มูลส่วน

บุคคลของอาสาสมคัร 
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5. กระบวนการขอความยนิยอม 
• รายละเอียดทั้งหมดเก่ียวกบักระบวนการขอความยนิยอมรวมทั้งการระบุ

บุคคลท่ีรับผดิชอบในการขอความยนิยอม 
• ความพอเพียง  สมบูรณ์ และเขา้ใจง่ายของเอกสารหรือขอ้มูลโดยวาจาท่ีจะ

ใหแ้ก่อาสาสมคัรหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
• เหตุความเหมาะสมควรท่ีชดัเจนในการตั้งใจใชอ้าสาสมคัรท่ีไม่สามารถให้

ความยนิยอมไดด้ว้ยตนเอง  ตลอดจนวิธีการจดัการโดยครบถว้นในการขอ
ความยนิยอมหรือความเห็นชอบใหเ้ขา้ร่วมการศึกษาวิจยัของบุคคลดงักล่าว 

• การรับรองวา่อาสาสมคัรวจิยัจะไดรั้บขอ้มูลใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยันั้น (ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิ ความปลอดภยั  
และความเป็นอยูท่ี่ดี) 

• การรับและตอบสนองต่อค าถามหรือการร้องเรียนจากอาสาสมคัรหรือ
ผูแ้ทนในระหวา่งการศึกษาวิจยั 
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6. ขอ้พิจารณาในเร่ืองชุมชน 
• ผลกระทบและความสมัพนัธ์ของการศึกษาวจิยัต่อชุมชนทอ้งท่ี

หรือชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท าการคดัเลือกอาสาสมคัรวิจยั 
• ขั้นตอนในการปรึกษาหารือกบัชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงของการ

ออกแบบการศึกษาวิจยั 
• อิทธิพลของชุมชนต่อการใหค้วามยนิยอมของอาสาสมคัรแต่ละ

บุคคล 
• การปรึกษาหารือชุมชนท่ีจะกระท าในระหวา่งการศึกษาวิจยั 
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• ส่ิงท่ีการศึกษาวจิยัจะช่วยในการสร้างศกัยภาพ  เช่น  การส่งเสริมบริการ
สุขภาพ การวิจยั และความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการดา้น
สุขภาพของทอ้งท่ี 

• รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์ประสบความส าเร็จในการ
ศึกษาวจิยั  ในราคาท่ีสามารถจะซ้ือหาได ้ แก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งภายหลงั
เสร็จส้ินการศึกษาวจิยั 

• วิธีการท่ีจะใหอ้าสาสมคัรวจิยัหรือชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลของการ
ศึกษาวิจยั 
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7. การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• คณะกรรมการผูพ้ิจารณาโครงการ 
• นกัวจิยั 
    - ผูส้นบัสนุนทุนใหน้กัวจิยั 
    - คุณสมบติัของนกัวจิยัและนกัวจิยัร่วม 
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ผงัการด าเนินการพิจารณา 
เพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
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Question ? 
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