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การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย” 
(Ethical Principles and Human Subject Protection Course) 

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ หอประชุมภักดีด ารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(History of Research Ethics, Principles of Research Ethics,  Laws and Regulations)     
Doctor’s trial; From Nuremberg Code to Belmont Report; Research vs. Practices; Basic 
Ethical Principles and Applications; International Codes and Guidelines with Emphasis 
on the Use of WHO Operational Guideline for ERC and ICH GCP; Thai Laws, Codes  
and Guideline 

 
โดย... รศ.นิมิตร มรกต 

๑๐.๓๐  - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง 
(Risk/Benefit Assessment) 
Types of Risk (physical, mental, social, economical); Types of Benefits (direct and 
indirect); the Justification for the Use of Control Arms; Minimize Risks and Maximize 
Benefits; Minimal Risk Category of Research; How to Write Ethical Consideration in  
a Protocol 

 โดย... ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 
๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และกระบวนการขอการยินยอม 

 

(Ethical Consideration in Social Studies and informed consent process) 
Ethical Consideration in Social Science Research, Behavioral Research (Qualitative  
and Quantitative research). Participant’s information sheet and & consent form, 
recruitment, coercion and undue inducement 
โดย... ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรบัประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕  - ๑๕.๔๕น. 
กรณีศึกษา (Case study)  
โดย... รศ.นิมิตร มรกต 
      ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 

๑๕.๔๕  - ๑๖.๐๐ น.        ถาม ตอบ (Question and Answer) 

 
โดย... รศ.นิมิตร มรกต 
        ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 
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วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
 (Role and responsibility of ethics committee) 

Definition of ethics committee, Type of ethics committee, Purpose of ethics 
committee, Constitution of ethics committee, Role of ethics committee, 
Responsibility of ethics committee 
โดย... ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ 

๑๐.๓๐- ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย  (ทั้งก่อนและหลังได้รับอนุมัติให้ท างานวิจัย) 

 (Responsibility of Investigators (including Post Review Process) 
Post-approval Process; Adverse Event Reports; Amendments; Report of Protocol 
Deviation; Progress Report; Close Study Report 
โดย... ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 

๑๑.๓๐- ๑๒.๐๐ น. การเยี่ยมส ารวจและประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
 (Recognition of ethics committee) 

National and International Recognition of ethics committee, SIDCER recognition, 5 
SIDCER criteria,  SIDCER checklist for membership file, SOP, interview, board meeting, 
minute, and office 
โดย... ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้ 

๑๒.๐๐ -  ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ  การรักษาความลับ  และ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (Research among Vulnerable Population / Privacy -Confidentiality and Conflict 
of Interest Issue) 
Definition of Vulnerable Subjects; Ethical Consideration in Designing Research 
Involving Vulnerable Persons; Justice vs. Respect for Persons; Respect for privacy and 
Confidentiality, Types of Conflict of Interest and How to Manage COI of ECs and 
investigators; 
โดย... รศ.นิมิตร มรกต 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕  - ๑๕.๔๕ น. กรณีศึกษา 

 โดย... รศ.นิมิตร มรกต  
  ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้  
  ผศ.ดร. สภุาภรณ์ สุดหนองบัว 

๑๕.๔๕  - ๑๖.๐๐ น. ถาม ตอบ (Question and Answer) 
 โดย... รศ.นิมิตร มรกต  

  ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้  
  ผศ.ดร. สภุาภรณ์ สุดหนองบัว 
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เก่ียวกบัเอกสารบรรยาย 

•การบรรยายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมเชิงปฏิบติัการในหลกัสูตรหลกั
จริยธรรมการวจิยัและการปกป้องผูรั้บการวจิยั จดัโดย วช. และมหาวทิยาลยั
ราชภฎั นครศรีธรรมราช 
•สไลดบ์างแผน่อาจซ ้ ากบัการบรรยายท่ีน าเสนอท่ีสถาบนัอ่ืน 
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กรอบการบรรยาย 

• Ethical principles and guidelines of research involving human 

• Basic ethical principles 
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I. Ethical principle and guidelines for 
research involving human 

4 



กฏเกณฑจ์ริยธรรมการวิจยัในคนฉบบัแรก 
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World War II (1939-1945) December 9, 1946 
US. V. Karl Brandt et al. 

Doctors’ trial 

Medical cases 

Verdict on  
August 20, 1947 



Nuremberg code (1947) 
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All agree, however, that certain 
basic principles must be 
observed in order to satisfy 
moral, ethical and legal concepts. 

10 principles. 



Nuremberg code (1947) 

Principle 1 

The voluntary consent of the human subject 
is absolutely essential. 

• Exercise free power of choice, without  
• the intervention of any element of force, fraud, 

deceit, duress, overreaching, or other ulterior form 
of constraint or coercion 
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Protect right 

No coercion or 
constraint 



Principle 4. The experiment should be so 
conducted as to avoid all unnecessary physical 
and mental suffering and injury. 

Principle 5. No experiment should be 
conducted where there is an a priori reason to 
believe that death or disabling injury will 
occur; except, perhaps, in those experiments 
where the experimental physicians also serve 
as subjects. 
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Protect safety 
and well-being 

Pixabay.com 



WMA: Declaration of Helsinki, 1964 
The first international ethical guidelines of research involving 
human 

•จดัท าข้ึนโดยอาศยัหลกัการท่ี
แสดงใน Nuremberg Code  
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I. Basic principles (5) 
II. Clinical research combined with 

professional care (2) 
III. Non-therapeutic medical 

research 



DoH, 1964 

• Principle 2: “Clinical research 
should be conducted only by 
scientifically qualified persons 
and under the supervision of a 
qualified medical man.”  

 

Nuremberg Code, 1947 

• 8. The experiment should be 
conducted only by scientifically 
qualified persons. The highest 
degree of skill and care should 
be required through all stages of 
the experiment of those who 
conduct or engage in the 
experiment. 
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2013- ฉบบัล่าสุด 
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ปรับปรุง 1975,1983, 1989, 1996, 

2000, 2004, 2008, 2013 

ช่ือแนวทาง 

• General principles 15 ขอ้  
• หวัขอ้อ่ืน ๆ 



CIOMS: The Council for International 
Organization of Medical Science  
•โดยความร่วมมือกบั WHO 
• ใหส้ามารถน าไปใชใ้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีมีขอ้จ ากดัของ standard of 

care เน่ืองจากมีทรัพยากรหรือรายท่ีนอ้ย 
• อิงหลกัการท่ีแสดงไวใ้น Declaration of Helsinki. 
• ช่ือแนวทางคือ International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects (proposed 1982, first published 1993) 
•ปรับปรุง ปี ค.ศ. 2002, 2016 

12 
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ช่ือ เปล่ียน biomedical research เป็น   
health –related research 

มีบริบทท่ีครอบคลุม เช่น การวจิยัทาง 
internet การวจิยักรณีอุบติัภยั 

#1. The ethical justification for 
undertaking health-related research 
involving humans is its scientific and 
social value 

122 pages 



ICH GCP, 1996 

• the International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use 

• ออกแบบมาส าหรับการพฒันาเภสัชภณัฑ ์(clinical trial) 
• ความร่วมมือระหวา่ง FDA ของ US, EU, Japan 
(“triparty”) ในการน ายาเขา้ประเทศ 

• อิงหลกัการท่ีแสดงใน Declaration of Helsinki 

14 
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ฉบบั 2016 เปล่ียนช่ือ 
E6(R1) เป็น E6(R2) 

เขา้ใจง่าย 
I. Glossary 
II. Principles (10) 
III. Guidelines 

• IRB/IEC 
• Investigator 
• Sponsor 



US DHHS Regulation 
(Department of Health and Human Service) 

•45 CFR 46 
• Code of Federal Regulation Title 45 

Public welfare Part 46  Protection of 
Human Subjects 

• Federal policy for protection of 
human subjects (Common rule) 

• ใชก้บัสถาบนัวจิยัท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาล 
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IRB 

Exempt research 

Expedited review 

Criteria for IRB 
approval of research 



§_.104 Exempt research. 

•  (a) Unless otherwise required 
by law or by department or 
agency heads, research activities 
in which the only involvement of 
human subjects will be in one or 
more of the categories in 
paragraph (d) of this section are 
exempt from the requirements 
of this policy, … 

 

 

• (1) Research, conducted in 
established or commonly 
accepted educational settings, 
that specifically involves normal 
educational practices that are 
not likely to adversely impact 
students’ opportunity to learn 
required educational content or 
the assessment of educators 
who provide instruction.  

 

17 



Expedited review 

Applicability 

• (A) Research activities that (1) 
present no more than minimal 
risk to human subjects, and (2) 
involve only procedures listed in 
one or more of the following 
categories, may be reviewed by 
the IRB through the expedited 
review procedure authorized by 
45 CFR 46.110 and 21 CFR 
56.110. 

 

• (3) Prospective collection of 
biological specimens for 
research purposes by 
noninvasive means. 
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§_.111 Criteria for IRB approval of research 

1) Risks to subjects are minimized. 

2) Risks to subjects are reasonable in relation to anticipated benefits, 
if any, to subjects, and the importance of the knowledge that may 
reasonably be expected to result. 

3) Selection of subjects is equitable. 

4) Informed consent will be sought from each prospective subject or 
the subject’s legally authorized representative,… 

19 



Criteria (continue) 

5) Informed consent will be appropriately documented or 
appropriately waived… 

6) When appropriate, the research plan makes adequate provision for 
monitoring the data collected to ensure the safety of subjects. 

7) When appropriate, there are adequate provisions to protect the 
privacy of subjects and to maintain the confidentiality of data. 

8) For purposes of conducting the limited IRB review…. 
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Criteria (continue) 

• (b) When some or all of the subjects are likely to be vulnerable to 
coercion or undue influence, such as children, prisoners, individuals 
with impaired decision-making capacity, or economically or 
educationally disadvantaged persons, additional safeguards have 
been included in the study to protect the rights and welfare of these 
subjects. 
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WHO Standards for REC 

• ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมไวใ้ชป้ระกอบการ
ด าเนินการใหไ้ดม้าตรฐาน 
• 5 มาตรฐาน 

1. ระบบจริยธรรมการวิจยั 
2. สถาบนัวิจยั 
3. กรรมการจริยธรรมการวิจยั 
4. ส านกังานและการบริหาร 
5. นกัวิจยั 
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การใชแ้นวทางปฏิบติั (guidelines) 
• ทุกแนวทางมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั คือ ปกป้องสิทธิ ความปลอดภยั และ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของผูรั้บการวจิยั  
• to ensure that the right, safety and well-being of research 

participants are protected. 

• Declaration of Helsinki -แพทยท่ี์ท าวจิยัทางการแพทย.์ 

• CIOMS guideline -นกัวจิยัทางดา้นสุขภาพ ทั้งชีวการแพทยแ์ละ
สงัคมศาสตร์ 

• ICH GCP- ส าหรับการทดลองเภสชัภณัฑแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์

23 



Declaration of Helsinki, 2013 

• Use of placebo 33. The benefits, risks, burdens and 
effectiveness of a new intervention must be 
tested against those of the best proven 
intervention(s), except in the following 
circumstances: 

• Where no proven intervention exists, the use 
of placebo, or no intervention, is acceptable; 
or… 
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CIOMS Guideline 9: informed consent 

Researchers have a duty to: 

• refrain from unjustified 
deception or withholding of 
relevant information, undue 
influence, or coercion 

• Deception is not permissible 
in cases in which the study 
exposes participants to more 
than minimal risk. 

 

• When deception is deemed 
indispensable for obtaining valid 
results in a study, researchers 
must convince the research ethics 
committee that no other method 
could obtain valid and reliable 
data; that the research has 
significant social value; and that 
no information has been withheld 
that, if divulged, would cause a 
reasonable person to refuse to 
participate 
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ICH GCP E6(R2), 2016 
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• 4.8.13 Except as described in 4.8.14, a non-
therapeutic trial (i.e., a trial in which there is no 
anticipated direct clinical benefit to the subject), 
should be conducted in subjects who personally 
give consent and who sign and date the written 
informed consent form.   



กฎหมายไทยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

•พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ (มาตรา ๙) 
•พระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ (มาตรา ๒๐) 
•พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๔) 
•พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๔) 
•ค าประกาศสิทธิผูป่้วย พ.ศ.๒๕๔๑ 
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• พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 
• พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
• พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• พ.ร.บ.เคร่ืองส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
• พ.ร.บ.คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวทาง 

• ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. จรรยาวิชาชีพนกัวจิยัและแนวทางปฏิบติั 

• ชมรมจริยธรรมการวจิยัในคนในประเทศไทย “แนวทางจริยธรรมการท าวิจยัในคนใน
ประเทศไทย” พ.ศ. ๒๕๕๐ 

• ชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย. แนวทางปฏิบติัการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคจ์ากการประชุมสัมมนา (Achieving Guidance in Clinical Trial 
Safety Information among Stakeholders) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

• ชมรมจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย. แนวทางจริยธรรมการวิจยัในเด็ก พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
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II. Basic ethical principles 
หลกัจริยธรรมการวจิยัพ้ืนฐาน 

30 



USA- The Commission 

• 1974- สภาคองเกรสผา่นกฎหมาย National Research Act 

•แต่งตั้ง the National Commission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research.(11 members) 

•หน่ึงในหนา้ท่ี…to conduct a comprehensive investigation and study to 

identify the basic ethical principles which should underlie the conduct 
of biomedical and behavioral research involving human subjects. 

•ขณะนั้นมีเพียง Nuremberg Code, 45 CFR 46, Declaration of Helsinki, 

APA Guideline 

31 



The Belmont Report 
• ประชุมทุกเดือนนาน 4 ปี (1974-1978) ออก
รายงานหลายฉบบั ฉบบัสุดทา้ย คือ THE 
BELMONT REPORT. ETHICAL PRINCIPLES 
AND GUIDELINES FOR THE PROTECTION OF 
HUMAN SUBJECTS OF RESEARCH; 20 pages. 

32 

Part A. Boundaries Between Practice and Research  

Part B. Basic Ethical Principles  

Part C. Applications 



Part A. Research/practice boundaries 

• Research 
• an activity designed to test an 

hypothesis, permit conclusions to 
be drawn, and thereby to develop 
or contribute to generalizable 
knowledge (expressed, for 
example, in theories, principles, 
and statements of relationships).  

• การวิจยัมกัแสดงไวใ้นรูปแบบของ 
protocol ท่ีแสดงวตัถุประสงคแ์ละ
วิธีการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
 

• Practice 
• interventions that are designed 

solely to enhance the well-being 
of an individual patient or client 
and that have a reasonable 
expectation of success 

• Non-research 
• กิจกรรมทางวิชาการ  

Scholarly activity 
• การเฝ้าระวงัโรค  

Public health surveillance 

33 



• “The general rule is that if there is any 
element of research in an activity, that 
activity should undergo review for the 
protection of human subjects.” 

• กิจกรรมท่ีเป็นการปฏิบัติงานประจ าใดกต็าม หากสอดแทรก
การแสวงหาความรู้เกินขอบเขต ให้ถือว่าเป็นการวิจัยท้ัง
โครงการ 

34 
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Part B and C. Basic ethical principles and 
applications 
Three basic principles, among 
those generally accepted in our 
cultural tradition, are 
particularly relevant to the 
ethics of research involving 
human subjects: the principles 
of...  

35 

Respect for persons 

Beneficence 

Justice 



1. Respect for persons 
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Autonomous agent 

• มีความสามารถตัดสินใจและ

กระท าเกี่ยวกับเรื่องของตน 

• การเคารพใน autonomy 

แสดงโดยการขอความ

ยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยบอก

กล่าว(informed consent) 

Diminished autonomy:  
requires special protection 

Pixabay.com 

Pngimg.com 



International Covenant on Civil and Political 
Rights: ICCPR (2509, effective 2519) 

• กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
• กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง (right of self-determination) 
• ข้อบทที ่7 บุคคลจะถูกทรมาน หรือไดรั้บการปฏิบติั หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือต ่าชา้มิได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บุคคลจะถูกใชใ้นการทดลองทาง
การแพทย ์หรือทางวทิยาศาสตร์โดยปราศจากความยนิยอมอยา่งเสรีของบุคคลนั้น
มิได ้ 
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(1) มหาชยั ศรีทองกลาง มาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 
(2) www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/International_HR/2557/tran_ICCPR-2.pdf 

 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐  

• หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
• มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบญัญติัคุม้ครองไวเ้ป็น
การเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว้ การใดท่ีมิไดห้า้มหรือจ ากดัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือใน
กฎหมายอ่ืน บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะท าการนั้นไดแ้ละไดรั้บความคุม้ครอง
ตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใชสิ้ทธิหรือเสรีภาพเช่นวา่นั้นไม่กระทบกระเทือน
หรือเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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หลกัการบางขอ้ 

• Some persons are in need of extensive protection, even to the point 
of excluding them from activities which may harm them;  

• other persons require little protection beyond making sure they 
undertake activities freely and with awareness of possible adverse 
consequence.  

• The extent of protection afforded should depend upon the risk of 
harm and the likelihood of benefit.  

• The judgment that any individual lacks autonomy should be 
periodically reevaluated and will vary in different situations.  
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องคป์ระกอบของการขอความยนิยอมมีสามส่วน 
Element of informed consent 

INFORMED 
CONSENT 

INFORMATION 

COMPREHENSION 

VOLUNTARINESS 
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ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
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Parental permission 

Diminished autonomy: requires special protection 

Illiterate Impartial 
witness 

Clipart Credit: Pixabay.com 

Third party consent 

Incapacitated persons 

Incapacity to make decision 



2. Beneficence 

•พยายามใหผู้รั้บวจิยัมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
Making efforts to secure 
subjects’ well-being. 
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Do not harm 

Maximize possible benefit 

Minimize possible harm 

Risk/ benefit 
assessment 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 



• There should first be a determination of the validity of the 
presuppositions of the research;  

• then the nature, probability and magnitude of risk should be 
distinguished with as much clarity as possible.  

• “Risk" refers to a possibility that harm may occur.  
• Low/ high risks- refer both to the chance (probability) of 

experiencing a harm and the severity (magnitude) of the 
envisioned harm. 
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Clipartpanda.com 

• ทางกาย (physical) 
• ทางใจ (psychological) 
• ทางสงัคม (social) 
• ทางเศรษฐกิจ 

(economical) 
• ทางกฎหมาย (legal) 

Risk 

Benefit 

Direct (health) 
benefit 

Indirect 
(knowledge) 

benefit 

Must be “Balanced or in favorable ratio” 

ความเส่ียง 

ประโยชน ์



Justifiability of research   

1. Brutal or inhumane treatment of human subjects is never morally 
justified  

2. Risks should be reduced to those necessary to achieve the research 
objective. It should be determined whether it is in fact necessary to 
use human subjects at all.  

3. When research involves significant risk of serious impairment, 
review committees should be extraordinarily insistent on the 
justification…  
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4. When vulnerable populations are involved in research, the 
appropriateness of involving them should itself be 
demonstrated.  

5. Relevant risks and benefits must be thoroughly arrayed in 
documents and procedures used in the informed consent 
process.  

46 



3. Justice 

• Distributive justice: equitable distribution of both burden 
and benefit 
• กระจายภาระและความเส่ียงอยา่งเป็นธรรม 

• Equitable selection of subjects.  

• ระดบับุคคล ไม่เลือก วา่จนหรือรวย 
• ไม่คดัเดก็หรือผูห้ญิงออกเวน้แต่จ าเป็น 
• ระดบัสงัคม เลือกตามความสามารถในการแบกภาระ (เลือกผูใ้หญ่ก่อนเดก็) 
เลือกกลุ่มบุคคลบางกลุ่มภายใตเ้ง่ือนไข 
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•Vulnerable subjects (บุคคลเปราะบาง) 
•อยูใ่นภาวะตอ้งพึ่งพา และมีความบกพร่องดา้นความสามารถในการ
ตดัสินใจใหค้วามยนิยอม 
•ตอ้งไม่เลือกเขา้รับการวจิยัเพราะ 
• ความสะดวกในการบริหารจดัการ (administrative convenience), หรือ  
• จดัการไดง่้ายโดยวธีิบีบบงัคบัหรือใชอิ้ทธิพล (coercion or undue influence) 
อนัเน่ืองจากสภาพดอ้ยทางเศรษฐกิจและสงัคม 
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1 

3 2 

• Three principles, or general 
prescriptive judgments, that are 
relevant to research involving 
human subjects are identified in 
this statement.  

• The objective is to provide 
an analytical framework 
that will guide the resolution 
of ethical problems arising 
from research involving 
human subjects.  
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Protect safety and well-being 

Protect right 

RESPECT FOR PERSONS 

JUSTICE BENEFICENCE 
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End of presentation 
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Vulnerable persons/group 
บุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง 
NIMIT MORAKOTE, PH.D. 

1 



เก่ียวกบัเอกสารบรรยาย 
 การบรรยายน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมเชิงปฏิบติัการในหลกัสูตรหลกั
จริยธรรมการวจิยัและการปกป้องผูรั้บการวจิยั จดัโดย วช. และ
มหาวทิยาลยัราชภฎั นครศรีธรรมราช 

 สไลดบ์างแผน่อาจซ ้ ากบัการบรรยายท่ีน าเสนอท่ีสถาบนัอ่ืน 
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§_.111 Criteria for IRB approval of 
research. 

 When some or all of the subjects are 
likely to be vulnerable to coercion or 
undue influence, such as children, 
prisoners, individuals with impaired 
decision-making capacity, or 
economically or educationally 
disadvantaged persons, additional 
safeguards have been included in the 
study to protect the rights and welfare 
of these subjects. 
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บอกว่าเปราะบางต่อ coercion หรือ 

undue influence 

บอกว่ากลุ่มใดบา้งทีเ่ปราะบาง 

บอกว่าบุคคลเปราะบางต้องมมีาตรการ

ปกป้องเปน็พิเศษ 

Federal policy for protection of human subjects, 2017 



Respect for persons 
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Autonomous agent 

Diminished autonomy:  
requires special protection 

บกพร่องความสามารถใน

การตัดสินใจ  

• Immature (เด็ก) 

• Physical and mental 

disability (coma, 

mentally retarded, 

Alzeimer, etc. ) 

 

Pngimg.com 

Pixabay.com 



Beneficence 
o When vulnerable populations are involved in research, the 

appropriateness of involving them should itself be 
demonstrated.  

o A number of variables go into such judgments, including the 
nature and degree of risk, the condition of the particular 
population involved, and the nature and level of the anticipated 
benefits  
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Justice 
• Some groups with dependent 

status and frequently 
compromised capacity for free 
consent.  

• They should be protected against 
the danger of being involved in 
research  
• solely for administrative convenience, 

or  

• because they are easy to manipulate 
as a result of their illness or 
socioeconomic condition.  
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สถานะนกัโทษหรือ
ผูต้อ้งขงั 

สถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคม (Tuskegee 

syphilis study) 

สถานะในสถานท่ีมีการควบคุมดูแล 



CIOMS, 2016 
• A traditional approach to 

vulnerability in research has been 
to label entire classes of 
individuals as vulnerable. 

• The account of vulnerability in 
this Guideline seeks to avoid 
considering members of entire 
classes of individuals as 
vulnerable. 

 

  

• However, it is useful to look 
at the specific characteristics 
that may render individuals 
vulnerable, as this can aid in 
identifying the special 
protections…. 
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สภาพเปราะบาง (vulnerability) 
1. ปัจจัยภายในของบุคคล (intrinsic 

factor) 
◦ Physical 

◦ Mental 

2. สิ่งแวดล้อมภายนอก 
◦ จ ากัดเสรีภาพ 

◦ สถานะทางสังคม 

◦ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
(hierarchical relationship) 

• อ่อนไหวจากการถูกเอารัดเอา
เปรียบโดย  

• Coercion or unjustifiable 
pressure 

• Undue inducement 

• การท าโทษ (retaliation) 
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Vulnerability and examples 
Cognitive or communicative 

Institutional  

Deferential 

Medical 

Economic 

Social 

9 

Intrinsic factor, e.g., coma, Alzheimer, dementia 

Extrinsic factor: under control, e.g., prisoner 

Intrinsic factor: very sick, e.g., terminally ill patients 

Extrinsic factor: poor, e.g., homeless person  

Extrinsic factor, e.g., marginal groups,  
ethnic minorities 

Extrinsic factor: hierarchical, e.g., students 
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Cognitive/ 
communicative 

Institutional 

Deferential 

Medical 

Economic 

Social 

NBAC, 2001 

Capacity-related Situational Communicative 

Informal power 
relationship, e.g., 
physician-patient 

Serious health condition 
w/o std treatment 

Disadvantaged in the 
distribution of social 

good or service  

Undervalued social 
groups 

children emergency Different language 

Vulnerability 



Special or additional protection 
o Cognitive vulnerability ➭seek consent from LAR (legally 

acceptable representative) 

o Communicative vulnerability ➭ impartial witness 

o Institutional vulnerability ➭ free environment 
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Special or additional protection 
o Deferential ➭ use other person in recruitment 

o Medical ➭ avoid therapeutic misconception 

o Economic ➭ proper compensation 

o Social ➭ respond to research objective and health need  
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Ethical consideration in research 
involving vulnerable group 

1. Research objective can not be answered by other less vulnerable 
group (principle of justice) 

2. If no direct benefit, risk should be no more than minimal risk 
(principle of beneficence) 

3. In case of incapacity, obtain consent from LAR (principle of respect 
for persons) 
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For IRB 
  45 CFR 46— PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS 

Subpart B—Additional Protections Pertaining to Research, Development, and 
Related Activities Involving Fetuses, Pregnant Women, and Human 
In Vitro Fertilization 

Subpart C—Additional Protections Pertaining to Biomedical and Behavioral 
Research Involving Prisoners as Subjects 

Subpart D—Additional Protections for Children Involved as Subjects in 
Research 
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สรุป 
o ในการเตรียมโครงการวิจัย นักวิจัยควรดูว่า ประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่ม

เปราะบางหรือไม ่

o การก าหนดว่าเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่ ให้ดูว่าประชากรมีลักษณะใดที่
อ่อนไหวต่อการถูกบังคับโดยใช้อิทธิพลหรือล่อใจจากการให้ค่าตอบแทนหรือ
ให้ความคาดหวังที่ไม่เหมาะสม โดยดูจากวิธีการเชิญชวน  (recruitment) 

o เม่ือพบว่าเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยลักษณะใด ให้มีมาตรการปกป้องเป็นพิเศษ
ตามลักษณะนั้น และ เป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อ  
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Reference 
 NBAC. Ethical and policy issues in research involving human participants. 

Chapter 4. Assessing risks and potential benefit and evaluating 
vulnerability. In: Volume I. Report and Recommendations of the National 
Bioethics Advisory Commission. Bethesda, Maryland August 2001: 69-97. 
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Privacy & confidentiality 
NIMIT MORAKOTE, PH.D. 



Definition 
 Privacy 

◦ Right to be left alone 
◦ Refers to persons and their interest 

in controlling over the extent, 
timing, and circumstances of sharing 
oneself (physically, behaviorally, or 
intellectually) with others.  

◦ Applies to person 
◦ Lies in principle of respect for 

persons 

  

 Confidentiality 
◦ Refers to identifiable data and 

relates to agreement between the 
participants and the investigators 
about how the data will be handled 
and to whom it will be disclosed. 

◦ Applies to data 
◦ The ethical duty of confidentiality 

includes obligations to protect 
information from unauthorized 
access, use, disclosure, modification, 
loss or theft. 

  



หลกัการ 
 No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  interference   with   his   privacy,   
family,    home or correspondence, nor to attacks  upon his honour and 
reputation. Every one has the right to the protection of the law against such 
interference or attacks…. Universal Declaration of Human Rights, 1948   

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่
อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น 



http://www.etcommission.go.th/files/article/article-dp.pdf 



พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  

 มาตรา  ๒๔  หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้น โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสือของ
เจา้ของขอ้มูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้หรือในขณะนั้นมิได ้ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยดงัต่อไปน้ี 

 (๔) เป็นการใหเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั โดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนท่ีท าใหรู้้วา่เป็นขอ้มูล
ข่าวสารส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบับุคคลใด 



ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
o เหตุผล เน่ืองจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการน าข้อมูลส่วน
บุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจนสร้างความเดือดร้อน
ร าคาญหรือความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว..... 

o ตอบสนองต่อ Regulation (EU) 2016/679 (General 
Data Protection Regulation) 
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Limited data set 
ชุดขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคล  

1) วินิจฉยัโดยนกัสถิติท่ีเช่ียวชาญในการท าใหข้อ้มูลข่าวสารส่วนบุคคลโยงถึงตวับุคคล
ไม่ได ้หรือ  

2)ไม่มีขอ้มูลระบุตวับุคคล ญาติ สมาชิกครอบครัว นายจา้ง ดงัต่อไปน้ี 
◦ ช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่(บา้นเลขท่ี) เลขบตัรประชาชน เลขใบขบัข่ี 
◦ เบอร์โทร อีเมล ์  เลขบญัชี   IP address 
◦ ลายน้ิวมือ เสียง  ภายถ่ายท่ีเห็นหนา้ เลขทะเบียนรถ 

45 CFR § 164.514 Other requirements relating to uses and disclosures of protected health 
information. 
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Risks 
Risks of violations of privacy or 
breaches of confidentiality 

o Stigmatization or discrimination in 
employment or insurance, and/or 
shame 

o Disruption of, or interference in, 
patterns within families, which 
may result from unexpected and 
unauthorized communication of 
secrets within the family 

o Recognize (correctly or not) their 
own health history or anecdotes in 
results and interpretations of a study 
or may suffer anxiety 

 Future contact 

o Loss of trust in the health care 
system and/or scientific research 

IOM (2000) p.29-30 



Ethical principles and guidelines 
 DoH… 24. Every precaution must be taken to protect the privacy of 
research subjects and the confidentiality of their personal 
information.  

 ICH GCP E6… 2.11 The confidentiality of records that could identify 
subjects should be protected, respecting the privacy and 
confidentiality rules in accordance with the applicable regulatory 
requirement(s).  



Privacy 
◦ Concern about the private health information and circumstances 

under which they share the information about themselves.  

◦ Respect of privacy: Seeking consent/permission for accessing to 
private data or to contact subjects. 

◦ To breach privacy is to  
◦ Have unauthorized access to subject’s private health information, 

◦ Violate people’s space, to intrude where not welcome or not trust, or to 
seek to control access to people against their wishes, e.g., organization 
research on employee and deceptive research 

  



Places and privacy 
o Public behavior in public places- no ethical 

concern 

o Private behavior in public places 
◦ Internet chat room, airports, restaurants, social 

media personal information/behavior, etc. 

o Private behavior in private places 
◦ Bathrooms, phone booth, public restrooms 

o Secret behavior, e.g., illegal behavior, secret 
ritual, personal diaries, surveillance video 
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o Ph.D. dissertation in sociology 

o ศึกษา homosexual 

o เข้าห้องน้ าสาธารณะ ท าตัวเป็น  
”watch queen” พูดคุยหาเพ่ือน 

o ออกมาจดเลขทะเบียนรถ 

o ไปขอที่อยู่ตามเลขทะเบียนจาก
ต ารวจ 

o ตามไปสัมภาษณ์ด้านสุขภาพโดย
อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ 
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Internet and privacy 
o Private 
o Https, personal e-mail 

o Not private 
o Employer e-mail,  public comments, blogs 

o Uncertain 
o  Blogs, chat 

Pixabay.com 



Ethical Practices for Internet-Based 
Research  
o Provide a privacy statement showing purposes for which the data will be 

used, participants’ rights, and measures to maintain anonymity, 
confidentiality, and data protection. 

o Provide opportunity to withdraw their records. 

o Ensure encryption. 

o Store data in password protected computer and data. 

o Remove all identifiers before data analysis. 

o Ensure no unauthorized person is able to access the data. 

Gupta S. Ethical Issues in Designing Internet-Based Research: Recommendations for Good Practice. J Research 
Practice 13(2) Article D1, 2017 



Point to consider 
o The way potential participants are identified and contacted 

◦ Cold calling should be avoid 

◦ Permission from head of institution where records are kept 

o The setting that potential participants will interact with the 
researcher team and who is present during research procedures 
◦ Private room with no sign for people with stigmatizing character, e.g., 

HIV, Pregnancy counselling center 

◦ Focus group of sensitive topic  



o The methods used to obtain information about participants 
◦ Avoid face-to-face interview and video tape record by using questionnaire 

survey if possible 

o The nature of the requested information 
◦ Some question is sensitive in some culture and age, e.g., sexual practice 
◦ Research assistant from community 

o Information of third person other than participants 
◦ If signification portion, obtain ICF 

o Collect minimum amount of information necessary to answer 
objective 



Confidentiality 
o Safeguarding confidentiality 

◦ Physical safeguards - locked filing cabinets, and the location of 
computers containing research data 

◦ Administrative safeguards- rules about who has access to personal 
information about participants.  

◦ Technical safeguards - computer passwords, firewalls, anti-virus 
software, encryption. 

o Level of measures depends on sensitive nature of data 



o Use code-linked or anonymized information where possible 

• US DHHS. Certificates of Confidentiality to investigators authorizing 
them to withhold identifiable data about research participants that may 
be summoned under federal, state, or local civil, judicial, administrative, 
legislative, or other proceedings. 

o Limit of confidentiality must be stated in consent form 
◦ Legal and ethical (disclose to REC, inspector, sponsor, journal web site) 

◦ Techniques 

  



Measures 
o Hard copy- locked in cabinet with 

authorized person in research team 

o Plan to storage, sharing and destroying 
records 

o Erase videotape when data already 
extracted 

o Password-protected computers and files 

Pixabay.com 



Breach 
o A laptop belonging to a Tufts University research associate was stolen. 

o It contained  
◦ Results of research that had been conducted at Massachusetts General Hospital.  

◦ A spreadsheet that contained admissions information of 73 graduate students 

◦ “the laptop was equipped with encryption software,” but the research assistant 
could not verify that the machine had been properly shut down . 

o Similar event happened with laptop a physician at Indiana University 
School of Medicine (name, HN, of patients are in there)    



การพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรม 
Survey, interview,  

observation of public behavior,  
use of existing data 

Anonymous data Identifiable data 
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Expedited review 
 Example 1: Analysis of Existing Data 

o Investigators studied gender differences in industry wages by analyzing 
data from the 1988 Current Population Survey. Variables in the analysis 
include hourly wage, level of education, years of work experience, size of 
the metropolitan area in which workplace is located, whether the 
workplace is in an urban or rural area, geographical region of the United 
States, marital status, race, type of occupation, and type of industry. 

o If the data are unidentifiable, the research should not be covered under 
the oversight system, because no human participants are involved.  



o If the data are identifiable (i.e., coded), then an IRB should 
review the research. In this case, risks are associated with 
breaches in confidentiality, and the IRB should determine 
whether confidentiality protections are appropriate.  

o Based on this analysis, this study should be eligible for review 
using procedures other than the full board because it involves 
no more than minimal risk. 

NBAC, 2001 v.1 page 81 



Exempt, Expedited or full board? 
 Face-to-Face Interviews Involving Sensitive Issues and a Small Sample 

 Investigators studied the effect of traumatic experiences on memory. Five 
individuals who were incarcerated between 1942 and 1945 in Auschwitz were 
the participants. A detailed questionnaire was given concerning personal 
characteristics (e.g., age, education, and place of work), concentration camp 
characteristics, daily routine at the camp, and events that occurred while there. 
They were also shown ten photos of famous Nazis who were either known 
nationally or active at Auschwitz.  

NBAC, 2001 v.1 page 81 



Exempt, Expedited or full board? 
 Observational Study Using Mail Questionnaires to Evaluate the 
Effects of State Law on Behavior 

o Investigators studied the effects of two divorce laws on the 
functioning of parents and children immediately after separation 
and two years later.  

o In this state, until 1987 the divorce law was no-fault and 
permissive of joint custody. In 1988, a new law went into effect 
that focused on parental functions and responsibilities rather 
than custody. 

NBAC, 2001 v.1 page 81 



o Investigators identified divorcing couples through their divorce 
petitions.  

o 100 couples were identified in 1987, and 100 in 1988 and were sent a 
questionnaire at the time of separation. If they responded to the 
questionnaire, they were sent another questionnaire two years later.  

o Questionnaires were about respondent’s depression, social 
withdrawal, irritability, work problems, and childrearing problems.  

o Additional questions about their children regarding depression, 
anxiety, eating behavior, sleeping patterns, nighttime fears, and 
withdrawal.  
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Conflicts of interest 
NIMIT MORAKOTE, PH.D. 



Conflicts of Interest (COI) 
 ผลประโยชนข์ัดกัน/ ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

o Situations in which financial or other personal considerations may 
compromise or have the appearance of compromising, an 
investigator’s professional judgment in conducting or reporting 
research (AAMC, 1990) 

o Intangible COI, e.g., academic, professional 

o Tangible COI, Financial (compensation, payment, doctor’s fee) 
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USA 
The Bayh-Dole Act (1980) 

o Provide recipients of federal funds 
the opportunity to make income 
from a patent of products developed 

o Remove the ban on campus 
entrepreneurship 

o Consequence: Bias on publication 
practice, drug prescribing pattern,  
assignment of students to project 
work 

Gene therapy case 

o Investigator- controlled up to 30% of 
the company stock 

o Research institute- get over 4 million 
dollars a year for five years from the 
company 

o University- get 5% equity ownership 
of the research institute 



Who may have COI? 
 Researcher 

◦ Academic reputation 
◦ Research career 
◦ Finder’s fee, consulting fee from 

sponsor 

 Institute 
◦ University ranking 
◦ Patent 
◦ Support from sponsor 

 REC member 
◦ Investigator of submitted protocol 

◦ Reviewing other investigators, 
protocol with competing or aligning 
interest 

◦ Salary/honorarium direct from 
sponsors 



Influence of COI 
 “As a general rule, a potential serious 

conflict of interest exists when there is 

a significant possibility that the actions 

of an investigator resulting from 

professional, academic, or financial 

interests will result in biased study 

results or cause harm or wrong to 

participants.” 

  

o Scientific value, e.g., change research 
design, statistical analysis 

o Safety of subjects, e.g., enroll 
subjects in exclusion criteria, deviate 
AE report 

o Exaggeration of results  

o Ethical review of proposal 

  

CIOMS Guideline 25 



Declaration of Helsinki  
 22. The protocol should include information regarding funding, 
sponsors, institutional affiliations, potential conflicts of interest, 
incentives… 

 26. …each potential subject must be adequately informed of the 
aims, methods, sources of funding, any possible conflicts of 
interest,…  

 36…. Sources of funding, institutional affiliations and conflicts of 
interest must be declared in the publication 
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US policy 
◦ “FCOI Regulation” (1995, revised 

2000) ให้นักวิจัยรายงาน “significant 
financial interest” เม่ือยื่นขอทุนวิจัย 
และสถาบันวิจัยแต่งตั้งหน่วยงาน
บริหารจัดการ 

o Financial Relationships and 
Interests in Research Involving 
Human Subjects: Guidance for 
Human Subject Protection 2004.  

 FDA Title 21 PART 54 Financial 
disclosure by clinical investigators, 
2013  

 Guidance, 2013 

 บริษัทผู้ผลิตยาต้องเปิดเผยค่าตอบแทน
ผู้วิจัยเม่ือยื่นขอขึ้นทะเบียนยา หากมีหุ้น
ในบริษัทมากกว่า $50,000 หรือ จ่าย
ค่าตอบแทนมากกว่า $25,000 

  



Managing FCOI of investigators 
1. Public disclosure of FCOI (e.g., 

when presenting or publishing the 
research); 

2. Disclosure of FCOI directly to 
participants 

3. Appointment of an independent 
monitor  

4. Modification of the research plan 

  

5. Change of personnel or personnel 
responsibilities, or disqualification  

◦ Change role from principal investigator to 
coordinator 

◦ Refrain from obtaining informed consent 

6. Reduction or elimination of the 
financial interest (e.g., sale of an 
equity interest); or 

7. Severance of relationships that 
create financial conflicts. 
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Harvard University 
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่อนุญาต เช่น มีหุ้นในบริษัทผู้สนับสนุน

โครงการวิจัย   

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ต้องขออนุญาตจากกรรมการ เช่น ท าวิจัยนอก
สถาบัน และ refer คนไข้ไป 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อนุญาตได้ภายใต้การก ากับดูแล เช่น ให้ นศ.
ไปท าวิจัยกับบริษัทที่ตนเองเกี่ยวข้องทางการเงิน 

4. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ยอมรับได้เน่ืองจากเป็นข้อปฏิบัติประจ า 
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การจัดการ 
 พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ในเอกสารแบบฟอร์ม มีค าอธิบายความหมาย และบ่งบอกว่าไม่ได้ประเด็นในการพิจารณา
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

 ตัวอย่างของ FERCAP 

Do you, members of your family, or associated entity have or receive a financial interest 
in or from the sponsoring company? 

 If yes, please provide a brief explanation……………………………………….. 

Have you assigned any student, postdoctoral fellow or other trainee, officer, support staff 
to a project sponsored by the sponsoring company? 

 If yes, please provide a brief explanation……………………………………….. 



Managing COI of EC members 
o COI 

o มีชื่อเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือมีชื่อเป็นผู้วิจัยร่วม, ที่ปรึกษา 

o หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นสามี/ภรรยา หรือบุตร 

o ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทท่ีตนเองเป็นที่ปรึกษา 

o Declare COI 

o ในที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณา 

o ถอนตัวจากวาระท่ีมี COI เสร็จแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ 
(recusal) 
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สรุป 
o ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเพียง “สถานการณ”์ ที่พบได้ประจ าในสิ่งแวดล้อม
และเป็นเร่ืองของจริยธรรม 

o “สถานการณ”์ ดังกล่าว ต้องการการจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อ
อาสาสมัครที่เข้าโครงการวิจัย 

o การจัดการ อาศัยนโยบายของสถาบัน และ REC เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบ 

o ผู้วิจัยต้องเปิดเผย significant financial COI ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย 

  

55 



อ่านเพิ่มเติม 
o Ruth L. Fischbach. Conflicts of interest and threats to the conduct of clinical research. 

SoCRA SOURCE - August, 2003 p 16-19. 

o University of Southern California. Office for the Protection of Research Subjects (OPRS). 
Conflicts of Interest and Commitment.  

o AAMC. Protecting Patients, Preserving Integrity, Advancing Health: Accelerating the 
Implementation of COI Policies in Human Subjects Research. A Report of the AAMC-AAU 
Advisory Committee on Financial Conflicts of Interest in Human Subjects Research, 
February 2008. 

o Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Bernard Lo and Marilyn J. 
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o ผลประโยชนท์ับซอ้น โดย รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์
[http://www.skph.go.th/newskph/News_file/mn_general_news/ConflictOfInterests.pdf] 

o บทที่ ๔ การบริหารจดัการผลประโยชนท์ับซอ้น คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสรมิการปฏบิตัิตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม 

o คู่มือการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน โดย ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

  



End of presentation 
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การเย่ียมส ารวจและประเมินการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจยั 
(RECOGNITION OF ETHICS COMMITTEE) 

 
ข้อมูลจาก http://www.fercap-sidcer.org 

และhttp://www.ohrs.nrct.go.th 



 

          การรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในระดบัชาติและนานาชาต ิ
        (National and International Recognition of ethics committee) 
1. การรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในระดบันานาชาต ิ   

       - SIDCER recognition 

2. การรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในระดบัชาต ิ 

       - ระบบการรับรองคณุภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์: วช. 
        (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) 
 

 
 



                การรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในระดบันานาชาติ    
                                           SIDCER recognition 
 The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review (SIDCER) was 
established in WHO-TDR as a public-private partnership project, the objective was to bring 
these regional fora together into a global strategic initiative focused on addressing human 
participant protection in global health research. Due to the fact that there has been 
widespread discussion on the conduct of biomedical research in developing countries in 
the past several years and much of the concern is focused on developing capacity for 
ethical review in these countries to ensure the rights and safety of persons and communities 
participating in clinical research. 
            SIDCER provides the international community with not only a means to build in-
country human participant protection programs, but also a way to measure and provide 
accountability regarding the quality and effectiveness of ethical review worldwide.  
(http://www.fercap-sidcer.org) 

 



                                      5 SIDCER criteria 
Standard I. STRUCTURE AND COMPOSITION OF ETHIC COMMITTEE  
                   (โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม) 
          Structure, composition and skills of the EC/IRB and staff are  
                   appropriate to the amount and nature of research reviewed 
  
Standard II: ADHERENCE TO SPECIFIC POLICIES (การปฏิบตัิตามนโยบายท่ี 
                    เฉพาะเจาะจงด้านจริยธรรม) 
                    EC/IRB has appropriate management and operational procedures  
                    for optimal and systematic conduct of ethical review 
 
 

 

 



 
  

Standard III: COMPLETENESS OF ITS REVIEW PROCESS (ความครบถว้น 
                     ของกระบวนการทบทวน/พจิารณา) 
                     EC/IRB review protocols and its supporting documents in a    
                     timely fashion according to an established procedure to protect  
                     the interest of research participants 
Standard IV: AFTER REVIEW PROCESS (กระบวนการหลงัจากการทบทวน) 
                     EC/IRB should adequately and effectively communicate its  
                     decision to investigators 
Standard V: DOCUMENTATION AND ARCHIVING (เอกสารและการจดัเก็บ) 
          EC/IRB systematically documents and archives its activities for a  
                    good time period  
 
 



             ระบบการรับรองคณุภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์: วช. 
        National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST 
        (http://www.ohrs.nrct.go.th) 

มาตรฐานที่ 1 โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์

         โครงสรา้ง องคป์ระกอบและความช านาญของคณะกรรมการและเจา้หนา้ทีม่คีวามเหมาะสมกบัประมาณ

และประเภทของโครงการวจิยัทีพ่จิารณาทบทวน 

1.1 โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

1.2 การบรหิารจดัการ เช่น การก าหนดหนา้ทีแ่ละความเพยีงพอของเจา้หนา้ที ่ความเป็นสดัส่วนของส านกังาน 

1.3 การฝึกอบรมส าหรบักรรมการอย่างต่อเนื่อง 

1.4 การจดัการกรณีการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 



มาตรฐานที่ 2 ปฏบิตัสิอดคลอ้งกบันโยบายเฉพาะ 

2.1 มกีารก าหนดนโยบายหรอืแนวปฎบิตัทิีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืมาตรฐาน 

     ระดบัชาต ิหรอืระดบัสากล 

2.2 มวีธิกีารด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2.3 มวีธิกีารด าเนินการมาตรฐาน ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบของสถาบนั หรอื 
      มาตรฐานระดบัชาต ิหรอืระดบัสากล 

2.4 วธิกีารด าเนินการมาตรฐานทีค่รอบคลุมงานทีต่อ้งปฏบิตั ิเช่น โครงสรา้งและองคป์ระกอบ 

       ของคณะกรรมการ  การจดัการเกี่ยวกบัโครงการวจิยัทีย่ืน่เขา้มาเพือ่พจิารณาครัง้แรก 
       กระบวนการพจิารณา โดยครอบคลุม แบบเตม็คณะ (Full board review) แบบยกเวน้ 
       การพจิารณา (Exemption review) และแบบเร็ว/เร่งรดั (Expedited review)  
2.5  การมแีบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการพจิารณา 
2.6  การปรบัปรุงวธิกีารด าเนินการมาตรฐานเป็นระยะ 

 



มาตรฐานที่ 3 วธิีการพจิารณาทบทวน 

3.1 มกีารใชแ้บบประเมนิโครงการวจิยัส  าหรบักรรมการผูท้บทวน 

3.2 กระบวนการพจิารณาเป็นไปตาม SOP 

3.3 การพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีคณุภาพ ครอบคลมุประเดน็
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมการวิจยั 

3.4 กระบวนการพิจารณาตดัสิน เป็นไปตามความเสี่ยงของโครงการวิจยั และระยะเวลาท่ีใช้
เป็นไปตามท่ีระบใุน SOP 

3.5 มีวาระการประชมุท่ีครบถ้วนและด าเนินการตามวาระท่ีก าหนด 

 



มาตรฐานที่ 4 วธิีการปฏบิตัหิลงัใหค้วามเหน็ชอบ 

4.1 รายงานการประชมุ และการแจง้ผลการพจิารณาตดัสนิ 

4.2 การทบทวนต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 5 การจดัการเอกสารและการรกัษาเอกสาร 

5.1 มสีถานทีแ่ละอปุกรณใ์นการจดัเก็บเอกสารทีเ่พยีงพอ และมรีะบบความปลอดภยั 

5.2 มวีธิกีารจดัเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

5.3 มรีะบบฐานขอ้มลูสามารถคน้หาได ้

5.4 เอกสารทีเ่ก็บมคีวามครบถว้นสมบูรณ ์

5.5 มกีารแยกเอกสารทีอ่ยู่ระหวา่งการด าเนินงานและทีเ่สรจ็สิ้น 

5.6 มวีธิกีารจดัเก็บ การเขา้ถงึ และการเรยีกขอ้มลูจากเอกสาร 



                       ระดบัการรับรองคณุภาพของ  NECAST 
NECAST ระดับ 1 การรับรองคณุภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ประจ า
สถาบนัใหม่ หรือคณะกรรมการท่ีสามารถให้การพิจารณาเฉพาะโครงการวจิยัท่ีมีความเสี่ยงไม่
มากกวา่ความเสี่ยงในชีวิตประจ าวนั 

NECAST ระดับ 2 การรับรองคณุภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ประจ า
สถาบนัท่ีสามารถให้การพิจารณาโครงการวจิยัท่ีมีความเส่ียงมากกวา่ความเสี่ยงใน
ชีวิตประจ าวนัทกุประเภท โดยยกเว้น เช่น การทดสอบทางคลีนิกท่ีมีการรุกล า้รางกาย การวิจยั
ทดลองทางคลีนิก ระยะท่ี 1-3 การวิจยัทดลองเก่ียวกบัยา เคร่ืองมือแพทย์ ผู้ ป่วยทางจิตเวช 
และกลุม่เปราะบาง เป็นต้น 

NECAST ระดับ 3 การรับรองคณุภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนษุย์ประจ า
สถาบนัท่ีพิจารณาโครงการวิจยัได้ทกุประเภท รวมถึงการวิจยัทดลองท่ีเก่ียวกบัการขึน้ทะเบียน
ของ อย. เคร่ืองมือแพทย์ และการวิจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง 

 



                                    SIDCER checklist for membership file 





                             วิธีการด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) 
               วิธีด าเนินการมาตรฐานนีอ้ธิบายขัน้ตอนการท างานให้แก่คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ เจ้าหน้าที่ส านกังาน นกัวิจยั และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐานท่ีก าหนดของสถาบนันัน้ๆ 
วิธีด าเนินการมาตรฐานนีเ้ป็นเอกสารควบคมุท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 



                                           การสมัภาษณ์   
                                              (Interview) 
         การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
เลขานกุาร Lay person และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์  



                                                           การประชมุคณะกรรมการจริยธรรม 

                                                (Board meeting) 



                                                                         รายงานการประชมุ  
                                                 (Minute) 
        ในรายงานการประชมุนอกจากจะด าเนินการตามวาระประชมุแล้ว หากมีคณะกรรมการ
เข้าหรือออกจากห้องประชมุเมื่อเร่ิมการประชมุ จะต้องมีการระบวุา่คณะกรรมการช่ืออะไร ออก
และเข้ามาใหมเ่วลาใดด้วย 



                                                                                     ส านกังาน 
                                                   (Office) 
 สถาบนัจะต้องมสีถานที่และอปุกรณ์ในการจดัเก็บเอกสารท่ีเพียงพอ เป็นระบบ และครบถ้วน
สมบรูณ์ มีการจดัเก็บและแยกเอกสารท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานและท่ีเสร็จสิน้ มีระบบฐานข้อมลูสามารถ
ค้นหาได้ สามารถเข้าถงึ และการเรียกข้อมลูจากเอกสาร และมีระบบความปลอดภยัท่ีผู้ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องไม่
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 

 
 



  
                                            Q&A 

 


