
 
 

   บทบาท และความรับผิดชอบ 
   ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
  (ROLE AND RESPONSIBILITY OF ETHICS 

COMMITTEE) 

 
 

ข้อมูลจากเอกสารประกอบการบรรยายของ ศ .พญ.ธาดา สืบหลิน
วงศ์  และ พอ.รศ.สุธี  พานิชกุล,  WHO GCP, 1995  และรศ.ดร.นิมิตร 
มรกต, จริยธรรมการวิจยัท่ี เ ก่ียวข้องงกับมนษุย์ (ฉบับปรับปรุง ),  
2560  
 



                            ความหมายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
                                (Definition of ethics committee) 
• กลุม่คนทีร่บัผดิชอบในการรบัรองวา่การทดลองทางการแพทยแ์ละการวจิยัในมนุษยไ์ดม้กีารด าเนินการอย่างมี
จรยิธรรมและสอดคลอ้งไปกบักฎหมายของประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

    (An ethics committee is a body responsible for ensuring that medical experimentation and human research are carried out in an ethical     
manner in accordance with national and international law from https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_committee)  

 

• กลุม่คนทีไ่ดจ้ดัต ัง้ขึ้นเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องคนไข/้ผูป่้วยและเนน้ในประเดน็ดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม โดยท ัว่ไปแลว้จะเป็นคณะกรรมการขององคก์รท างานเป็นทีป่รกึษาคอยช่วยเหลอืคนไข/้ผูป่้วย

และครอบครวัเพือ่จะไดข้อ้มลูเพยีงพอในการตดัสนิใจเขา้ร่วมงานกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นสุขภาพ และ

คณะกรรมการดา้นจรยิธรรมจะทบทวนนโยบายและกระบวนการด าเนินงานของโรงพยาบาลเพือ่จะดูถงึ

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึ้นและเพือ่ลดการฟ้องรอ้งหรอืด าเนินคดทีีอ่าจจะเกดิกบัองคก์รนัน้ๆอกีดว้ย 

          (ethics committee a group of individuals formed to protect the interests of patients and address moral issues. It normally includes a board member of the 
institution, a lay person, and an administrator. A member of the clergy may also be included, as well as an ethicist if one is available. Most ethics committees 
work in an advisory capacity; they can help patients and families reach informed decisions and work with health care providers in order to make complex and 
difficult decisions. The ethics committee often reviews hospital policies and procedures for potential problems and may also reduce the potential for litigation 
against the institution. From https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ethics+committee) 



                  ประเภทของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
                                (Type of ethics committee) 
1. ในระดบัชาต ิเช่น คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนของ

ประเทศไทย (CREC) 
2. ในระดบัภมูิภาค เช่น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์เครือขา่ย

ภมูิภาค มหาวิทยาลยันเรศวร (RREC) 
3. ในระดบัองค์กร เช่น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน สาขา

สงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล (MU-SSIRB) คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในคน  
กลุม่สหสถาบนั ชดุท่ี 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยันเรศวร (NUIRB) 

(http://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf) 



                  เป้าประสงค์ของการมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

                             (Purpose of ethics committee) 

 ทบทวนการวิจยัท่ีด าเนินการกบัมนษุย์เพื่อรับรองวา่งานวิจยัเหลา่นัน้ได้
ด าเนินการตามแนวทางจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 
พร้อมติดตามการวิจยันัน้หลงัจากได้เร่ิมด าเนินการ หรือหลงัจากการวิจยัเสร็จ
สิน้แล้ว คณะกรรมการมีอ านาจที่จะรับรอง ไม่รับรองหรือหยดุการวิจยั หรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจยันัน้ นอกจากนีย้งัสามารถท าหน้าที่อ่ืน เช่น การ
ก าหนดนโยบาย หรือแสดงความคิดเหน็ตอ่ประเด็นท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมกบั
โครงการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการได้อีกด้วย  
(http://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf) 

 

 



                                                                                    การแตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
                                    (Constitution of ethics committee)    
       คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัเรียกได้หลายช่ือ เช่น Institutional Ethical Committee (IEC) 
Institutional Review Board (IRB) Research Ethics Committee (REC)  
• should be so composed as to be able to provide complete and adequate review of the 

research proposals submitted to them.  
                                                                                                          - CIOMS 
• needs to demonstrate competence and efficiency in their work; the establishment of 
ECs …… multi-disciplinary, multi-sectorial, and pluralistic in nature；in its composition,  
needs to have independence from institutional, political, professional, and market 
influences.  

 - WHO Operational Guidelines 
 
(เรยีบเรยีงจากเอกสารประกอบการบรรยายของ ศ.พญ.ธาดา สบืหลนิวงศ ์และ พอ.รศ.สุธ ีพานิชกุล) 



                                                   

                                                                  องค์ประกอบคณะกรรมการ 
•   จ านวน (Composition of research ethics committees)ไมไ่ด้ก าหนดจ านวนสมาชิก
ของคณะกรรมการท่ีตายตวั แตแ่นะให้มีกรรมการจากหลากหลายสาขาวิชา และต้องมี 
สมาชิกซึง่เป็นบคุคลภายนอก (lay person) สมาชิกสาขาวิชาอื่น (not in health research) 
•   องค์ประชมุ  (Quorum) Standard 2 (Composition of research ethics committees) 
ก าหนดองค์ประชมุประกอบด้วยกรรมการ อยา่งน้อย 5 คน  
            -1 Lay member 
            -1 non-affiliated member 
•   ประธานคณะกรรมการฯ (Chair person)  ผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนั ไมค่วรรับ
ต าแหน่ง เป็น ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั (Standard 4 
Independence of research ethics committees ) 
•   อาย ุใน silver book ของ WHO แนะวา่ควรมีสมดลุเร่ืองอายขุองคณะกรรมการ 
•   เพศ  Standard 2  ก าหนดให้คณะกรรมการควรประกอบด้วยสมาชิกทัง้สองเพศใน
สดัสว่นท่ีเหมาะสม  
Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants, WHO 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
•จ านวนคณะกรรมการ ขึน้อยูก่บัลกัษณะงานวิจยัในสถาบนั  
–Medical Research (ต้องมีแพทย์)  
–Social/behavioral Research (ต้องมีนกัจิตวิทยา)  
•จ านวนและความเช่ียวชาญของกรรมการ ขึน้กบัจ านวนโครงการ 
และความถ่ีของการประชมุ  
–Pharmacist/pharmacologist ส าหรับ clinical trial  
–Psychologist ส าหรับ social/behavioral research  



            

      คณะกรรมการ/อนกุรรมการเพ่ือด าเนินงานจริยธรรมการวิจยั
ในมนษุย์ 
    -  กรรมการหลกัและกรรมการสมทบ (core and alternate members) 
        สถาบนัอาจจะด าเนินการแตง่ตัง้กรรมการหลกัเพ่ือด าเนินภารกิจของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั พร้อมทัง้แตง่ตัง้กรรมการสมทบอีก
จ านวนหนึง่เพ่ือผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนกนัด าเนินภารกิจพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ทัง้นีท้ัง้กรรมการหลกัและกรรมการสมทบมีภารกิจและขอบเขตการท างาน
เหมือนกนั 
     - กรรมการผู้ท าหน้าท่ีทบทวนโครงการ เอกสารท่ีเก่ียวข้องแบบเร่งดว่น 
(expedited reviewer)  
        ประธานอาจขอให้มีการแตง่ตัง้กรรมการขึน้มาท าหน้าท่ีทบทวนแบบ
เร่งดว่นส าหรับโครงการวิจยัประเภท minimal risk เชน่ โครงการวิจยัท่ีใช้
แบบสอบถามซึง่ไมมี่ค าถามท่ีท าร้ายความรู้สกึ/อารมณ์ ฯลฯ ควรตัง้ผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทบทวนโครงการเป็น expedited reviewer 
 
                  
 



       -กรรมการ/อนกุรรมการทบทวนรายงานความปลอดภยัของ
ยาและ adverse drug events 
         ถ้าเป็นไปได้ควรมีเภสชักรเป็นกรรมการ/อนกุรรมการ จะท า
ให้การด าเนินงานสมัฤทธิผลดี 
       -กรรมการท่ีปรึกษาอิสระ 
        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัอาจขอค าปรึกษาเป็นครัง้
คราว หรือจดัท าบญัชีรายช่ือที่ปรึกษาอิสระที่อาจช่วยเหลือ
เก่ียวกบัความช านาญเฉพาะในโครงการวิจยัที่เสนอ โดยจะต้องมี
การแตง่ตัง้เป็นทางการ อกีท ัง้ตอ้งใหท้ีป่รกึษาลงนามว่าจะรกัษาความลบัของโครงการ 



  

     วิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ในมนษุย์ 
                                                                                                                                                                     1. IRB 

                                             ช่ือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ :   2. IEC 

                                                                                                                                                                      3. REC 

 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ประจ าสถาบนั            คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยัในมนษุย์อิสระ 
          (Institution Review Board; IRB)                                                                (Independent Ethics 
Committee)  
 
    -แต่งตัง้โดย คณบดี อธิการบดี                                                     ตัวอย่างเช่น WIRB ใน
สหรัฐอเมริกา 
    -วธีิมาตรฐานการด าเนินงาน (SOP) อาจต้องผ่าน                                               CREC ใน
ประเทศไทย 
     ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ หรือ 
     รับรอง ประกาศใช้โดยคณบดี 
    -งานด้านธุรการเป็นไปตามระเบียบของคณะหรือ 
     มหาวทิยาลัย 
    -การพจิารณาตัดสิน อนุมัตใิห้ผ่านประเดน็จริยธรรม  
     หรือไม่ของคณะกรรมการฯจะต้องเป็นอสิระ ปราศจาก 
     การแทรกแซงจากผู้บริหารทุกระดับ (Standard 4) 
 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants, WHO 2010) 
     



    เงื่อนไข/คณุสมบตัิของผู้ที่จะรับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในมนษุย์ 
•    เต็มใจท่ีจะเปิดเผย ช่ือ อาชีพ หน่วยงานท่ีสงักดัตอ่สาธารณะ 
•    เต็มใจเปิดเผย รายรับ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวง (ถ้ามี) ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน
ในฐานะ กรรมการ 
      พิจารณาจริยธรรมการวิจยั และพร้อมท่ีจะเปิดเผยตอ่  สาธารณะเม่ือมีการ
ร้องขอ 
•    ต้องรักษาความลบัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัทัง้หมด
โดยต้องลงนาม ใน 
      เอกสารการรักษาความลบั 
•     ต้อง declare conflict of interest 
•    เข้ารับการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจยัส าหรับกรรมการ  
 กรรมการจริยธรรมการวิจยัทกุคนต้องได้รับการอบรม เก่ียวกบั ethical 
aspects of health-related research  in human โดยแบง่เป็น 



          * Initial Training ผูท้ีจ่ะรบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการพจิารณา
จรยิธรรมการวจิยัควรผ่านการฝึกอบรม 2 เรื่องทีส่  าคญั ไดแ้ก่ 

          1.  Human Subject Protection Course เพือ่ทราบและเขา้ใจ
หลกัจรยิธรรมการวจิยัพื้นฐานในการปกป้องอาสาสมคัรในโครงการวจิยัเขา้รบั

การฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมการวจิยัส  าหรบักรรมการ  

          2.  GCP (Good Clinical Practice) เพือ่ทราบและเขา้ใจความรู ้
พื้นฐานของการวจิยัทางคลนิิก การทดลองยาในมนุษย ์บทบาทหนา้ทีข่อง 

หุน้ส่วน (stakeholder) ต่าง ๆ ในการท าวจิยัทางคลนิิกทีเ่ป็นมาตรฐานสากล      
            * Continuing Training  กรรมการทีอ่ยู่ในวาระทกุท่านควรตอ้ง
เขา้รบัการอบรมดา้นจรยิธรรมเป็นระยะ เช่น  GCP training ปีเวน้ปี  
Human Subject Protection Course ปีละครัง้ หรอื การอบรมเกี่ยวกบั
มาตรฐานการด าเนินการ (Standard Operating Procedure, SOP) ทกุ
ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ข เป็นตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

คณุสมบตัิผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ (อื่นๆ) 
•มีเวลา สามารถอทุิศตนได้  
•เป็นผู้ ใช้เหตผุล (evidence-based) และปราศจาก 
“อคต ิ4”  
–ไม่ตดัสินเพราะ ชอบ ชงั กลวัภยั หรือเดาด้วยความไม่รู้ 
หรือรู้มากเพราะหลงตวัเอง  
•เป็นผู้ ใฝ่รู้  
•เป็นอิสระ  



       บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในมนุษย ์ 

                     (Role and Responsibility of ethics committee)  

◦ ปกป้อง(คุม้ครอง) ศกัดิ์ศร ีสทิธ ิความปลอดภยั และ สวสัดภิาพ ของผูเ้ขา้ร่วม หรอืจะเขา้ร่วม
โครงการวจิยัทกุคน (to ensure the protection of the rights and welfare of human subjects) 

     1. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยต์อ้งท าใหม้ ัน่ใจไดว้า่สทิธิของอาสาสมคัรไดร้บัการคุม้ครองเป็นอย่าง

ดโีดยทีอ่าสาสมคัรไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการวจิยัทีเ่ขา้ใจงา่ยและอย่างเพยีงพอ และมวีธิกีารปกป้องทีม่คีวามเหมาะสม

จากอนัตรายจะเกดิขึ้นตามมากบัอาสาสมคัร 

     2. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยท์ีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่อสงัคมทีจ่ะใหแ้หลง่ทีม่าของการวจิยัที่

ผลการวจิยัอาจมผีลกระทบไดใ้นทีสุ่ด 

     3. คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยจ์ะตอ้งรบัผดิชอบต่อนกัวจิยัทีจ่ะพจิารณาโครงการวจิยัอย่าง

รอบคอบดว้ยความเอาใจใส่ 

◦ WHO GCP, 1995. 

◦  Leslie Gelling, Nurse Education Today (1999) 19, 564–569  

◦ นิมิตร มรกต, จริยธรรมการวจิยทัี่เกี่ยวขอ้งงกบัมนษุย ์(ฉบบัปรบัปรุง), 2560 



 
       

ทบทวนพจิารณาโครงการวจิยัใหมท่ีเ่สนอมาในแงจ่รยิธรรม โดยม ี

 - ความอสิระ (independent) จากผูใ้หท้นุ ผูว้จิยั และอทิธพิลอืน่ ๆ 

 - ความสามารถ (competent) โดยเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  
 - ความรวดเร็ว (timely) มเีวลาใหก้บัการอ่านโครงการวจิยั 

 - ความหลากหลาย (pluralism) คณะกรรมการมคีวามหลากหลายในดา้น
เพศ อายุ และสาขาวชิา 

 - ความโปร่งใส (transparency)  ตามแนวทาง กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของ
สถาบนัทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

                                                                             หน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั 
                              (Functions of ethics committee) 
 



ความเป็นอสิระ (independence)  
•ปลอดจากอิทธิพลของ –สถาบนั (เช่น KPI=งบประมาณจากแหลง่ทนุ)  
     –ทางการเมือง (เช่น ผู้บริหารเป็นเจ้าของโครงการ นโยบายการ
สนบัสนนุการวิจยัจาก       ภาครัฐ) 
      –ผู้สนบัสนนุการวิจยั (เช่น การให้ผลประโยชน์)  
•แสดงโดย         – ตดัสินใจโดยอิสระ 
      –มีกรรมการท่ีไมส่งักดัสถาบนั  
                                   – มีท่ีปรึกษาอิสระ 
ความสามารถ (competency)  
•แสดงโดยคณุวฒุิและประสบการณ์ของ IEC/IRB/REC members (ไมม่าด้วยต าแหน่ง
หรือ 
  ขอให้มาได้ง่ายๆ)       –สาขาที่เช่ียวชาญ และประสบการณ์การทางาน  
                                  –ต าแหน่งวิชาการ  
                                  –การเข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจยัอยา่งสม ่าเสมอ  
•คณะกรรมการโดยรวม สามารถพิจารณาตดัสินโครงการวิจยัในแง่จริยธรรมได้อยา่ง
ครบถ้วน  
  



 

ความหลากหลาย (pluralism)  
–เพศ (หญิงและชายในสดัสว่นเทา่กนั), เชือ้ชาติ, อาย,ุ วฒันธรรม, ปัญหา
ชมุชน 
–ถ้าพิจารณาเก่ียวกบั vulnerable groups ควรมีผู้ รู้ในเร่ืองกลุม่คนเหลา่นี ้ 
ความโปร่งใส (transparency)  
–ประกาศเก่ียวกบั กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ให้บคุคลในสถาบนั และ
สาธารณชน รับทราบ (เช่น 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.” (SOPs)  
–สื่อสารกบันกัวิจยั อยา่งตรงไปตรงมา เป็นลายลกัษณ์อกัษร  



ทบทวนพจิารณาขอการแกไ้ขโครงการวจิยัทีก่  าลงัด าเนนิการอยู่ 
(amendment) 

ทบทวนพจิารณาความกา้วหนา้ของโครงการวจิยั (on going process) 
ทบทวนพจิารณารายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ที่ไมค่าดคิด รวม
ไปถงึ รายงานจาก DSMB/DMC ทบทวนพิจารณาโครงการวิจยัที่ไม่
ท าตามระเบียบข้อบงัคบัตามแนวทางของคณะกรรมการจริยธรรม 
(non-compliance) และโครงการวิจยัที่มีการเบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับ
ความเห็นชอบ (protocol deviation/violation) 

ทบทวนพิจารณาผลประโยชน์ทบัซ้อนของสถาบนัที่อาจสง่ผลตอ่
ความปลอดภยัของอาสาสมคัร  

การขอเข้าตรวจเยี่ยมโครงการวิจยั(site visit) โดยแจ้งลว่งหน้า 

 
 

 



ติดตามการด าเนินงานของนกัวิจยัตามแนวทางจริยธรรมการวิจยั 
(monitoring)  

พิจารณาข้อร้องเรียนของอาสาสมคัรกรณีท่ีกระท าขดัตอ่จริยธรรมการ
วิจยัในมนษุย์ 

กระท าการบนพืน้ฐานประโยชน์ของอาสาสมคัร ชมุชน และกฎหมาย
ข้อบงัคบัของประเทศ 

 สง่เสริมการวิจยัท่ีมีมาตรฐานในสถาบนั 
 

นิมติ มรกต, จริยธรรมการวิจยัที่เก่ียวข้องกบัมนษุย์ (ฉบบัปรับปรุง), 2560 

 



 
          

การพิจารณาโครงการวิจยัของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนษุย์ 
    คณะกรรมการฯ จะต้องมีการพิจารณาประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
◦     Scientific merit 
    – โดยมีกรรมการเช่ียวชาญทาง research methodology หรือ 

biostatistics 
    – โดยมีกรรมการท่ีเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
◦    Ethics  
   – มีกรรมการท่ีเข้าใจมิตติา่ง ๆ ของชมุชนท่ีจะศกึษา 
   – กรรมการทกุคนเข้าใจหลกัเกณฑ์การทบทวนพิจารณาทางจริยธรรมการ
วิจยั 

   – กรรมการทกุคนตดัสนิบนพืน้ฐานเพ่ือปกป้องศกัดิศ์รี สทิธิ ความปลอดภยั 
และความเป็นอยู ่

      ท่ีดีของผู้ ท่ีจะเข้าร่วมการวิจยั 
 



สรุปบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยใน
มนุษย์ 
 
   ปกป้องอาสาสมัครในโครงการวจิัย    ส่งเสริมการวจิัยที่มีมาตรฐานใน
สถาบัน 
 
 
 
                     
                  ทบทวนพจิารณาโครงการวจัิยก่อนเร่ิมต้นท าการวจัิย  
                         
                                scientific aspect and ethical aspect 
                                                                         
                                                                      



การทบทวนพจิารณาโครงการในส่วน Scientific Aspect 
       - คณุวฒุิผู้วิจยั 
         - research design 
         methodology   
         objectives  
         statistic                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         sample size calculation           
         control group/placebo group               
         adequate resources, facilities, staff                                                                                                                                                                                                
         withdrawal criteria 
         termination criteria                             
         monitoring 
         DSMB (Data and Safety Monitoring Board) 
         report  
         publication 



     การทบทวนพิจารณาโครงการในสว่น Ethical Aspect: สาระท่ี
ทบทวน  
•     scientific design and conduct of the study 
•     risks and potential benefits 
•    selection of study population and recruitment of 

research           
          participant 
•     inducements, financial benefits and financial costs 
•    protection of research participants’ privacy and 

confidentiality 
•     informed consent process 
•     community consideration 
•     การประกนั ชดเชยความเสียหาย/รักษา เม่ือเกิดอนัตราย 
•     การรับข้อร้องเรียนจากอาสาสมคัร                                     
                      
 
                  



                                                 

                                                    Belmont Report 
 
 
             

                                                       ๏ Respect of Person 
                                           (หลักความเคารพในบุคคล) 
                                        ๏ Beneficence 
                                           (หลักผลประโยชน์) 
                                        ๏ Justice                        
                                           (หลักความยุตธิรรม) 
 
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research : The Belmont Report, DHEW Publication No. (OS) 780013 and 780014. Washington, 
DC : US  Government Printing Office; 1978. 

 
 



(Respect for 
persons) 

    หลกัเคารพต่อบุคคล 

เคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นคน 

เคารพในการมอีสิระในการตดัสนิใจใหค้ ายนิยอมโดยมี
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

เคารพในศกัดิศ์รขีองบุคคลทีอ่อ่นแอ / เปราะบาง 
(vulnerable person) ซึง่ดอ้ยความสามารถทางรา่งกาย / 
จติใจ 
เคารพในความเป็นสว่นตวัและรกัษาความลบั 



(Beneficence and Non-
maleficence) 

     หลกัคุณประโยชน์และไมเ่ป็นโทษ 

การชัง่น ้าหนกัระหวา่ง ความเสีย่ง และ ผลประโยชน์ 

การลดอนัตรายใหน้้อยทีส่ดุ 

(balancing risks and benefits) 

(minimizing harm) 

การสรา้งประโยชน์สงูสุดทีจ่ะพงึมแีก่
อาสาสมคัร (maximizing benefits) 



(Justice) 
หลกัยตุธิรรม 

ความเทีย่งธรรม 

ความเทา่เทยีมกนั 

(fairness) 

(equity) 

ผูว้จิยัตอ้งมกีระบวนการทียุ่ตธิรรมใน
การคัดอาสาสมัคร และปฏิบัติต่อ
อาสาสมคัรอย่างถูกต้องยุตธิรรมและ
เท่าเทยีมกนั โดยค านึงถงึความเสีย่ง
และการกระจายให้เกิดผลประโยชน์
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ก่ ผู้ ย อ ม เ ป็ น
อาสาสมคัร  



                                  รูปแบบการทบทวนโครงร่างการวิจยั 
 1.   Exemption 
           โครงร่างการวิจยับางโครงการไมจ่ าเป็นต้องได้รับการทบทวน ถ้างานวิจยันัน้
เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้น 
 2.   Expedited review (การทบทวนแบบเร่งดว่น/เร่งรัด) 
       * มีการแตง่ตัง้กรรมการซึง่ควรเป็นกรรมการท่ีมีประสบการณ์ 1-2 ท าหน้าท่ี
ทบทวน 
       * ระบขุัน้ตอนการทบทวนแบบเร่งดว่นไว้ใน SOP 
       * อาจจะให้ผู้วิจยัหลกัเป็นผู้ เสนอขอให้ทบทวนแบบเร่งดว่น หรือให้กรรมการ 
หรือเลขานกุารเป็นผู้คดัเลือกและสง่ให้ expedited reviewer ทบทวน 
       * โครงการท่ีจะทบทวนแบบเร่งดว่นได้นัน้ จะต้องเข้าขา่ย minimal risk เช่น 
โครงการวิจยัท่ีศกึษาเชือ้จากสิ่งสง่ตรวจ โครงการท่ีเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 
เป็นต้น 



 * ผลการทบทวนมีได้ดงันี ้:- ผา่น หรือ อนมุตัโิดยไมม่ีข้อแก้ไข 
                                                                  - แก้ไขเล็กน้อย และให้
ผา่น 
                                                                 - ไม่สามารถ reject 
โครงการ  
          
    ออกใบรับรองการผ่านจริยธรรมได้หลังแจ้งกรรมการเตม็
ชุดทราบ 
 
3.   การพิจารณาทบทวนโครงร่างโดยกรรมการเตม็ชดุ (Full board) 
                  * คณะกรรมการมีความหลากหลายในสาขาวิชาที่
เช่ียวชาญ 
                  * คณะกรรมการจะต้องครบองค์ 



           เกณฑ์การประเมินโครงการวิจยัแบบเต็ม
รูปแบบ 
                           (Full Board Review)        
1. แงม่มุทางวทิยาศาสตรก์ารออกแบบและด าเนินการการ

ศึกษาวจิยั 

◦ความเหมาะสมของการออกแบบการวจิยัในเรื่องของ

วตัถปุระสงคร์ะเบยีบวธิทีางสถติ ิ(รวมท ัง้การค านวณขนาด

ตวัอย่าง) และศกัยภาพในการหาขอ้สรุปทีห่นกัแน่น โดยใช ้

อาสาสมคัรจ านวนนอ้ยทีสุ่ด 

◦เหตผุลความเหมาะสมเมือ่ช ัง่น า้หนกัระหวา่งความเสีย่งและความ

ไมส่ะดวกสบายทีค่าดวา่จะเกดิขึ้น  กบัผลประโยชนท์ีค่าดวา่

อาสาสมคัรวจิยัและชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งจะไดร้บั 

◦เหตผุลความเหมาะสมในการใชก้ลุม่เปรยีบเทยีบ 



◦เกณฑ์ในการถอดถอนอาสาสมคัรออกจากโครงการวิจยั
ก่อนก าหนด 

◦เกณฑ์ในการยบัยัง้หรือยตุิโครงการวิจยัทัง้หมด 

◦ความพอเพียงในการจดัให้มีการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบ  การด าเนินการวิจยั  รวมทัง้การแตง่ตัง้
คณะกรรมการก ากบัดแูลข้อมลูและความปลอดภยั  
(Data and Safety Monitoring Board : DSMB) 

◦ความพอเพียงของสถานที่วิจยัรวมทัง้ในเร่ืองเจ้าหน้าที่ที่
ช่วยปฏิบตัิงานสิ่งอ านวยความสะดวกและวิธีด าเนินการ
กรณีมีเหตฉุกุเฉิน 

◦วิธีการรายงาน และตีพิมพ์ผลการศกึษาวิจยั 



2. การคดัเลอืกอาสาสมคัรวจิยั 

◦ลกัษณะประชากรทีจ่ะคดัเลอืกมาเป็นอาสาสมคัร (รวมท ัง้

เรื่อง เพศ  อายุ  การรูห้นงัสอื  วฒันธรรม  สถานภาพทาง

เศรษฐกจิและลกัษณะชนชาต)ิ 

◦วธิกีารต ัง้ตน้ตดิต่อและคดัเลอืก 

◦วธิกีารสือ่ขอ้มลูขา่วสารท ัง้หมดแก่ผูท้ีอ่าจเป็นอาสาสมคัร  

หรอื ผูแ้ทน 

◦เกณฑก์ารคดัเลอืกอาสาสมคัร 

◦เกณฑก์ารคดัอาสาสมคัรออก 



3. การดูแลและคุม้ครองอาสาสมคัร 

◦ความเหมาะสมในเรื่องคณุสมบตัแิละประสบการณข์อง

ผูว้จิยัต่อโครงการวจิยัทีเ่สนอ 

◦แผนใด ๆ  ทีจ่ะหยุดหรอืไมใ่หก้ารรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐานเพือ่

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั  และเหตผุลความเหมาะสมทีจ่ะ

ท าเช่นนัน้ 

◦ความพอเพยีงในการดูแลดา้นการแพทยแ์ละการช่วยเหลอื

ทางจติใจและสงัคมแก่อาสาสมคัร 



◦ขัน้ตอนที่จะด าเนินการเม่ืออาสาสมคัรขอถอนตวัใน
ระหวา่งด าเนินการศกึษาวิจยั 
◦เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภณัฑ์ที่ศกึษาวิจยั  หรือ
การใช้กรณีฉกุเฉิน  และ/หรือ การบริจาคให้ใช้โดย
กศุลเจตนา 
◦การจดัการแจ้งแพทย์ประจ าตวั หรือแพทย์ประจ า
ครอบครัวของอาสาสมคัร  (ถ้ามี) รวมทัง้การขอความ
ยินยอมของอาสาสมคัรในการแจ้งนัน้ 
◦รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการใดๆ  ที่จะจดัให้
ผลิตภณัฑ์ที่ศกึษาวิจยัถงึมืออาสาสมคัรภายหลงัเสร็จ
สิน้การวิจยั 

 

 



◦รายละเอยีดค่าใชจ่้ายใดๆ  ทีอ่าสาสมคัรตอ้งจ่าย 

◦การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมคัร  (รวมท ัง้เงนิ  

บรกิาร และ/หรอื ของขวญั) 

◦การชดเชย/การรกัษา  ในกรณีเกดิอนัตราย/ความ

พกิาร/การตาย  ของอาสาสมคัรอนัเนื่องมาจากการเขา้

ร่วมการศึกษาวจิยั 

◦การจดัเกี่ยวกบัการประกนัและการชดเชยความ

เสยีหาย 

 



4. การรกัษาความลบัของอาสาสมคัร 

◦รายละเอยีดของบคุคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบคุคล

ของอาสาสมคัร รวมท ัง้ รวมท ัง้เวชระเบยีนและตวัอย่าง

ส่งตรวจ 

◦มาตรการในการรกัษาความลบัและความปลอดภยัของ

ขอ้มลูส่วนบคุคลของอาสาสมคัร 



5. กระบวนการขอความยนิยอม 

◦รายละเอยีดท ัง้หมดเกี่ยวกบักระบวนการขอความยนิยอมรวมท ัง้การระบุ
บคุคลทีร่บัผดิชอบในการขอความยนิยอม 

◦ความพอเพยีง  สมบูรณ ์และเขา้ใจงา่ยของเอกสารหรอืขอ้มลูโดยวาจาทีจ่ะ
ใหแ้ก่อาสาสมคัรหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

◦ เหตคุวามเหมาะสมควรทีช่ดัเจนในการตัง้ใจใชอ้าสาสมคัรทีไ่มส่ามารถให ้
ความยนิยอมไดด้ว้ยตนเอง  ตลอดจนวธิกีารจดัการโดยครบถว้นในการขอ

ความยนิยอมหรอืความเหน็ชอบใหเ้ขา้ร่วมการศึกษาวจิยัของบคุคลดงักลา่ว 

◦การรบัรองว่าอาสาสมคัรวจิยัจะไดร้บัขอ้มลูใหมท่ีเ่กี่ยวขอ้งทีเ่กดิขึ้นระหวา่ง
การเขา้ร่วมในการศึกษาวจิยันัน้ (ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสทิธิ ความปลอดภยั  

และความเป็นอยู่ทีด่)ี 

◦การรบัและตอบสนองต่อค าถามหรอืการรอ้งเรยีนจากอาสาสมคัรหรอืผูแ้ทน
ในระหวา่งการศึกษาวจิยั 

 



6. ขอ้พจิารณาในเรื่องชมุชน 

◦ผลกระทบและความสมัพนัธข์องการศึกษาวจิยัต่อชมุชนทอ้งที่

หรอืชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งทีท่  าการคดัเลอืกอาสาสมคัรวจิยั 

◦ข ัน้ตอนในการปรกึษาหารอืกบัชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งในช่วงของการ

ออกแบบการศึกษาวจิยั 

◦อทิธพิลของชมุชนต่อการใหค้วามยนิยอมของอาสาสมคัรแต่ละ

บคุคล 

◦การปรกึษาหารอืชมุชนทีจ่ะกระท าในระหวา่งการศึกษาวจิยั 



◦สิง่ทีก่ารศึกษาวจิยัจะช่วยในการสรา้งศกัยภาพ  เช่น  การ

ส่งเสรมิบรกิารสุขภาพ การวจิยั และความสามารถในการ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพของทอ้งที ่

◦รายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดัใหม้ผีลติภณัฑท์ีป่ระสบ

ความส าเร็จในการศึกษาวจิยั  ในราคาทีส่ามารถจะซื้อหาได ้ 

แก่ชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งภายหลงัเสร็จสิ้นการศึกษาวจิยั 

◦วธิกีารทีจ่ะใหอ้าสาสมคัรวจิยัหรอืชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัผล

ของการศึกษาวจิยั 



                                         Q&A 
 


