จันทร์ที่ 24 มิถน
ุ ายน 2563
ั ้ 6 อาคารสานักอธิการบดี
ณ ห ้องประชุม 6-1 ชน
มหาวิทยาลัยธุกจ
ิ บัณฑิตย์

หัวข ้อการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ว ันพุธที่ 24 มิถุนายน2563
เวลา
09:00 –
10:00
10:00 –
10:15
10:15 –
12:00

ห ัวข้อเรือ
่ ง
1. หลักจริยธรรมการวิจัยเกีย
่ วกับมนุษย์ (ความเป็ นมา, International
guidelines, local laws and regulations)
พัก

2. การประยุกต์หลักจริยธรรมการวิจัย
หลักเคารพในบุคคล: กระบวนการขอความยินยอม, ความเป็ นสว่ นตัวและการ
รั กษาความลับ, กลุม
่ เปราะบาง, หลักการให ้ประโยชน์ (การประเมิน
ี่ ง), หลักยุตธิ รรม
คุณประโยชน์ตอ
่ ความเสย
12:00 – พักอาหารกลางวัน
13: 00
13:00 – 3. องค์ประกอบ บทบาท หน ้าทีค
่ ณะกรรมการจริยธรรมการวิจย
ั ในมนุษย์
14:00 บทบาท หน ้าที่ ความรั บผิดชอบของผู ้วิจัย
14:00 – พัก
14:15
14:15 – 4. จริยธรรมการวิจัยด ้านการแพทย์ทางเลือก
ึ ษา
16:00 และอภิปรายกรณีศก

1. หลักจริยธรรมการวิจัยเกีย
่ วกับมนุษย์
(ความเป็ นมา, International guidelines, local
laws and regulations)

ความเป็นมา
ของหล ักจริยธรรมการวิจ ัยเกีย
่ วก ับมนุษย์
(Development of Ethical Guidelines for
Research Involving Humans)

ี าการ
 แพทย์นาซท
ทดลองกับเชลยในค่าย
กักกัน
 ไม่มก
ี ารขอคายินยอม
 ผลการทดลองมี

ี ชวี ต
ผู ้เสย
ิ หรือพิการ
เป็ นจานวนมาก

ศาลทหารระหว่างประเทศพิจารณาคดี






“The Doctors Trial” จาเลยชาว
เยอรมัน 23 คน เป็ นแพทย์ 20 คน
ทาการทดลองทีผ
่ ด
ิ มนุษยธรรมภายใน
ึ โดยปราศจากความ
ค่ายกักกันเชลยศก
ี ธรรม
ปรานี ไร ้ศล
16 คนมีความผิดจริงตามข ้อกล่าวหา
ิ ประหารชวี ต
7 คนถูกตัดสน
ิ , 9 จาคุก
(23-20-16 (7-9-7)) doctors from hell.docx

Permissible Medical Experiment
Nuremberg Code (10 points) เน ้น
 หลักการของการขอคายินยอมและให ้ความ
ยินยอมโดยสมัครใจ

ั สว่ นความเสย
ี่ งและประโยชน์ทจ
 สด
ี่ ะได ้รับ
ิ ธิของอาสาสมัครในการ
 ความสามารถหรือสท
ออกจากการเป็ นสว่ นหนึง่ ของงานวิจย
ั
 ความรู ้ความชานาญของแพทย์ผู ้วิจย
ั
http://www.hhs.gov/ohrp/references/nurcode.htm




Nuremberg Code 1947 เป็ นพืน
้ ฐานของคาประกาศ หรือ
แนวทางการวิจัยในมนุษย์ในเวลาต่อมา ได ้แก่
World Medical Association. Declaration of Helsinki,



1964
US DHEW. 45CFR46, 1974 [Code of Federal



The Belmont Report, 1979



Regulation, 45CFR46 มี Subpart A, B, C, D, Title 45 (public
welfare), Part 46 (protection of human subjects)]

Council for International Organization of Medical
Sciences (CIOMS). International Ethics Guidelines

for Biomedical Research Involving Human Subjects
1993 (1991 เป็ น epidemiological studies ทัง้ 2 ฉบับ
เป็ น International Guideline ฉบับแรก)

http://www.hhs.gov/ohrp/references/nurcode.htm

2013
เขียนโดยแพทยสมาคมโลก
การวิจัยทางการแพทย์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับมนุษย์หมายรวมถึง
ึ ษาตัวอย่างหรือข ้อมูลทีส
ี้ ัวผู ้ป่ วยด ้วย
การศก
่ ามารถบ่งชต
การวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุษย์ต ้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทีเ่ ป็ นอิสระ
สวัสดิภาพผู ้เข ้าร่วมการวิจัยเป็ นสงิ่ พึงคานึงก่อนประโยชน์ตอ
่
วิชาการและสังคม
ต ้องมีการขอคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษร (preferably in
DoH 2013.docx










writing. If the consent cannot be expressed in writing,
the non-written consent must be formally documented
and witnessed)

การทดสอบวิธใี หม่ต ้องเทียบกับวิธีทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ เท่าทีม
่ อ
ี ยู่ใน
้
ปั จจุบัน (ไม่ควรใชยาหลอก
ยกเว ้นมีเหตุผล)
โครงการวิจัยควรเขียน “Ethical consideration”

Belmont Report (1979)
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Ethical Principles and Guidelines for the
Protection of Human Subjects of Research

1.หลักการเคารพในบุคคล
Respect for Persons

2. หลักผลประโยชน์
Beneficence or Non-maleficence

3. หลักความยุตธิ รรม

(ความเทีย
่ งธรรม ความเสมอภาค) Justice

CIOMS/WHO Guidelines 2016

CIOMS Guidelines 2016.pdf

Council for International Organizations of Medical Sciences

เ ขี ย น โ ด ย อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก เป ลี่ ย น Biomedical
Research เป็ น Health-related research
มี 25 guidelines เป็ น แนวทางจริยธรรมวิจั ยในคนที่ทาใน
ประเทศก าลังพั ฒนา เคารพในคุณ ค่า ประเพณี วัฒนธรรม
ก า ร ข อ ค ว า ม ยิ น ย อ ม ต อ
้ ง ค า นึ ง ถึ ง บ ริ บ ทท า ง สั ง ค ม
วัฒนธรรม เนื้อหามีประเด็น จริยธรรมทางพฤติกรรมศาสตร์
เพิม
่ accelerated ethical review (expedited review),
exempt from review และ opt-out procedures เน ้นใน
เรื่ อ ง ก า ร พิ จ า ร ณ าโ ค ร ง กา ร วิ จั ยข อ ง คณ ะ ก รร ม ก า ร
จริย ธรรมวิจั ย อิส ระ และ การค านึง ถึง ผลประโยชน์ข อง
อาสาสมัครวิจัย
Post trial access to medicine:

CIOMS_ในการเขี ยน protocol ข้อ 26/48
26. The expected benefits of the research to the population, including new
knowledge that the study might generate (Guidelines 1 and 4)



Standardize drug development and approval
process



Protocol development standards



Review by ethics committee



Researcher responsibilities



Sponsor responsibilities
ฉบับแปล ภาษาไทย พ.ศ. 2543
ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2552

IC H G C P Thai ฉบับ เก่า 1996_อย.แปล .pdf

*ฉบับปั จจุบัน ICH GCP 2016_E6_R2__Step_4 ICH GCP 2016_E6_R2__Step_4.pdf

WHO: Standards and operational guidance or ethics
review of health-related research with human
participants, 2011WHO Standards and Operational Guidance 2011.pdf
ประกอบด ้วย 5 บท 10 standards

ใชร่้ วมกับ
WHO ฉบับแรกปี 2000
WHO GL_silver book 2000.pdf

กฎหมายและข้อบ ังค ับ
การวิจ ัยในมนุษย์ในประเทศไทย

ี เวชกรรม พ.ศ.2549
• พระราชบัญญัตวิ ช
ิ าชพ
• ข ้อบังคับแพทยสภา ว่าด ้วยการรักษาจริยธรรมแห่ง
ี เวชกรรม เรือ
วิชาชพ
่ ง การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิด
เพือ
่ การรักษา พ.ศ. 2552
ิ ธิ” และ ”ข ้อพึงปฏิบต
• คาประกาศ ”สท
ั ”ิ ของผู ้ป่ วย
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2558
• พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
• พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
• เงือ
่ นไขการอนุญาตให ้นาหรือสงั่ ยาทีย
่ ังไม่ขน
ึ้
ทะเบียน เข ้ามาในราชอาณาจักรเพือ
่ การวิจย
ั
• กฎหมายและประกาศกฎกระทรวง ของกระทรวง
สาธารณสุข
• กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ี เวชกรรม พ.ศ.2549
พระราชบ ัญญ ัติวช
ิ าชพ
ึ ษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
หมวด 9 การศก


ี เวชกรรมผู ้ทาการศก
ึ ษาวิจัย
ข ้อ 47 ผู ้ประกอบวิชาชพ

และการทดลองในมนุษย์ต ้องได ้รับความยินยอมจากผู ้
ถูกทดลอง และต ้องพร ้อมทีจ
่ ะป้ องกันผู ้ถูกทดลองจาก
อันตรายทีเ่ กิดขึน
้ จากการทดลองนัน
้

ี เวชกรรม พ.ศ.2549
พระราชบ ัญญ ัติวช
ิ าชพ
ึ ษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
หมวด 9 การศก




ี เวชกรรมต ้องปฏิบัตต
ข ้อ 48 ผู ้ประกอบวิชาชพ
ิ อ
่ ผู ้ถูก
่ เดียวกับการปฏิบัตต
ทดลองเชน
ิ อ
่ ผู ้ป่ วยในการประกอบ
ี เวชกรรม ตาม หมวด 4 โดยอนุโลม
วิชาชพ
ี เวชกรรมต ้องรับผิดชอบต่อ
ข ้อ 49 ผู ้ประกอบวิชาชพ
ี หายเนื่องจากการทดลองที่บังเกิด
อันตรายหรือผลเสย
่ วามผิดของผู ้ถูกทดลองเอง
ต่อผู ้ถูกทดลองอันมิใชค

ี เวชกรรม พ.ศ.2549
พระราชบ ัญญ ัติวช
ิ าชพ
ึ ษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์
หมวด 9 การศก




ี เวชกรรมผู ้ทาการหรือร่วม
ข ้อ 50 ผู ้ประกอบวิชาชพ
ึ ษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์ สามารถทา
ทาการศก
ึ ษาวิจัยหรือการ
การวิจัยได ้เฉพาะเมือ
่ โครงการศก
ทดลองดังกล่าวได ้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด ้านจริยธรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้วเท่านัน
้
ี เวชกรรมผู ้ทาการหรือร่วม
ข ้อ 51 ผู ้ประกอบวิชาชพ
ึ ษาวิจัยหรือการทดลองในมนุษย์จะต ้อง
ทาการศก
ึ ษาวิจัย และ
ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางจริยธรรมของการศก
การทดลองในมนุษย์และจรรยาบรรณของนักวิจัย

ข้อบ ังค ับแพทยสภา
ี
ข้อบ ังค ับแพทยสภา ว่าด ้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชพ
เวชกรรม เรือ
่ ง การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ การรักษา พ.ศ.
2552 (ประกาศในราชกิจจาฯ 11 มกราคม 2553)
ข ้อบังคับแพทยสภา เรื่อง การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ การรั กษา พ.ศ. ๒๕๕๒.pdf

ข ้อ 2 การปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ การรักษาจะกระทาได ้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
2.1 เป็ นการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ การรักษาทีม
่ ก
ี ารทาวิจย
ั
มาแล ้ว จนเป็ นทีย
่ อมรับว่าเป็ นวิธก
ี ารรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐานและ
แพทยสภาเห็นชอบ
2.2 ในกรณีทเี่ ป็ นการปลูกถ่ายเซลล์ต ้นกาเนิดเพือ
่ การรักษาโรคใน
คนทีย
่ ังอยู่ในระหว่างการทาวิจัย โครงการวิจัยนั น
้ ต ้องได ้รับการ
อนุมต
ั จ
ิ าก
2.2.1 คณะกรรมการจริยธรรมการทาวิจย
ั ในคนของสถาบันที่
ผู ้ทาวิจัยสงั กัดและ
2.2.2 คณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมการทาวิจัยในคนด ้าน
เซลล์ต ้นกาเนิดของแพทยสภา

ิ ธิ
คาประกาศสท
และข้อพึงปฏิบ ัติของของผูป
้ ่ วย
ิ ธิ” และ “ข ้อพึงปฏิบต
คาประกาศ “สท
ั ”ิ ของผู ้ป่ วย
ฉบับ ใหม่ ออกและรับ รองโดย 6 สภาวิช าช ีพ
(ประกาศ ณ วันที่ 12 สงิ หาคม 2558)
ิ ธิของผู ้ป่ วย 9 ข ้อ (ฉบับแรก 2541 มี 10 ข ้อ)
สท
ิ ธิทจ
ข ้อ 7. ผู ้ป่ วยมีสท
ี่ ะได ้รับทราบข ้อมูลอย่างครบถ้ว น
ิ ใจเข ้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็ นผู ้เข ้าร่วม
ในการตัดสน
ี ด ้าน
หรือผู ้ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู ้ประกอบวิชาชพ
สุขภาพ

ข ้อพึงปฏิบต
ั ข
ิ องผู ้ป่ วย 7 ข ้อ

พระราชบ ัญญ ัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
มาตรา ๗ ข ้อมูลด ้านสุขภาพของบุคคล เป็ นความ
ลับสว่ นบุคคล ผู ้ใดจะนาไปเปิ ดเผยในประการทีน
่ ่าจะทาให ้
ี หายไม่ได ้ เว ้นแต่การเปิ ดเผยนัน
บุคคลนัน
้ เสย
้ เป็ นไปตาม

ความประสงค์ของบุคคล นัน
้ โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัตใิ ห ้ต ้องเปิ ดเผย แต่ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู ้ใดจะอาศัย

ิ ธิตามกฎหมายว่าด ้วยข ้อมูลข่าวสารของ
อานาจหรือสท
ราชการหรือกฎหมายอืน
่ เพือ
่ ขอเอกสารเกีย
่ วกับข ้อมูล
่ องตนไม่ได ้
ด ้านสุขภาพของบุคคลทีไ่ ม่ใชข
______________

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท ี่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบัน

“Confidentiality”

พระราชบ ัญญ ัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550
ี ด ้านสาธารณสุข
มาตรา ๙ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบวิชาชพ

ประสงค์จะใชผู้ ้รับบริการเป็ นสว่ นหนึง่ ของการทดลองใน
ี ด ้านสาธารณสุขต ้องแจ ้งให ้
งานวิจัย ผู ้ประกอบวิชาชพ

ผู ้รับบริการทราบล่วงหน ้า และต ้องได ้รับความยินยอมเป็ น
ื จากผู ้รับบริการก่อนจึงจะดาเนินการได ้ ความ
หนังสอ

ี เมือ
ยินยอมดังกล่าว ผู ้รับบริการจะเพิกถอนเสย
่ ใดก็ได ้
_______________

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท ี่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบัน

“Freely Informed Consent”

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕o
National Health Act AD 2007

มาตรา ๔๙ ผู ้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ต ้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน
่ บาท หรือทัง้ จา

ทัง้ ปรับความผิดตามมาตรานี้เป็ นความผิดอัน ยอมความได ้
______________

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท ี่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบัน

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
The Mental Health Act B.E. 2551 (AD 2008)
พรบ.สุขภาพจิต.2551.pdf

ิ ธิ......
มาตรา ๑๕ ผู ้ป่ วยย่อมมีสท

(๓) ได ้รับการคุ ้มครองจากการวิจัยตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๑๖ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดเปิ ดเผยข ้อมูลด ้านสุขภาพของ
ี หายแก่ผู ้ป่ วย
ผู ้ป่ วยในประการทีน
่ ่าจะทาให ้เกิดความเสย
เว ้นแต่......
_______________

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท ี่ ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบัน

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
The Mental Health Act B.E. 2551 (AD 2008)
พรบ.สุขภาพจิต.2551.pdf

มาตรา 20 การวิจัยใด ๆ ทีก
่ ระทาต่อผู ้ป่ วยจะกระทาได ้ต่อเมือ
่
ื จากผู ้ป่ วย และต ้องผ่านความ
ได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสอ
เห็นชอบของคณะกรรมการทีด
่ าเนินการเกีย
่ วกับจริยธรรมการ
วิจัยในคนของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และให ้นาความในมาตรา
๒๑ วรรคสาม มาใชบั้ งคับกับการให ้ความยิน ยอมโดยอนุโลม

ี เมือ
ความยินยอมตามวรรคหนึง่ ผู ้ป่ วยจะเพิกถอนเสย
่ ใดก็ได ้
_______________

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให ้ไว ้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นปี ท ี่ ๖๓ ในรัชกาลปั จจุบัน

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
The Mental Health Act B.E. 2551 (AD 2008)
มาตรา 21 .......
ิ แปดปี บริบรู ณ์ หรือขาด
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ป่ วยมีอายุไม่ถงึ สบ
ิ ใจให ้ความยินยอมรับการบาบัดรักษา
ความสามารถในการตัดสน
ื สันดาน ผู ้ปกครอง ผู ้พิทักษ์ ผู ้อนุบาล
ให ้คูส
่ มรส ผู ้บุพการี ผู ้สบ
หรือผู ้ซงึ่ ปกครองดูแลบุคคลนัน
้ แล ้วแต่กรณี เป็ นผู ้ให ้ความ
ยินยอมแทน

ื ให ้ความยินยอมให ้เป็ นไปตามแบบทีค
หนังสอ
่ ณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
The Mental Health Act B.E. 2551 (AD 2008)
พรบ.สุขภาพจิต.2551.pdf

มาตรา ๕๐ ผู ้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๖ ต ้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน
่ บาท หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ
ถ ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึง่ ได ้กระทาโดยการ
ื่ มวลชนหรือสอ
ื่ สารสนเทศใด
โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสอ
ๆ ผู ้กระทาต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
ี่ มืน
เกินสห
่ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

(กรุณาดู พระราชบัญญัต ิ สุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๒)

เงือ
่ นไขการอนุญาตให ้นาหรือสงั่ ยาเข ้ามาใน
ราชอาณาจักรเพือ
่ การวิจัย
• ข ้อ 1 ยาทีจ
่ ะนาหรือสั่งเข ้ามาในราชอาณาจักรเพือ
่ การวิจัย
้
จัย ทีโ่ ครงร่างการวิจัย
จะต ้องนามาใชเฉพาะในการวิ
(Clinical Trial Protocol) ได ้รับการอนุมัตจ
ิ าก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ทีส
่ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ให ้การรับรองร่าง หลักเกณฑ์ อย รับรอง EC.pdf
• ข ้อ 2 ให ้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให ้การยอมรับในข ้อ
1 ต ้องมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ดาเนินการให ้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ได ้แก่ ICHGCP หรือทีเ่ ทียบเท่า
• กากับดูแลการวิจัยทางคลินก
ิ ทีไ่ ด ้ให ้การอนุมัตไิ ว ้ทุกๆ
สถานทีก
่ ารวิจัย เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามมาตรฐาน ICH-GCP
และตามข ้อกาหนดในโครงร่างการวิจัยทีอ
่ นุมัต ิ

กฎหมายยาและประกาศกฎกระทรวง
เครือ
่ งมือแพทย์ : ตามประกาศกฎกระทรวง ของรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
เครือ
่ งมือแพทย์แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได ้แก่ เครือ
่ งมือ
แพทย์ทต
ี่ ้องแสดง
1. licence

2. product characteristics
3. Certificate of Free Sale

US: แบ่งเครือ
่ งมือแพทย์ based on risk เป็ น
Non-significant Risk Device (NSR)
และ Significant Risk Device (SR)

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง













ประมวลกฎหมายอาญา ม.291, ม.300
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.420
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ให ้ทุน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ม.428
พ.ร.บ. ข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ความรับผิดของสถาบันวิจัยทีน
่ ักวิจัยสังกัด พ.ร.บ.ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที่ พ.ศ.2539 ม.5, ม.8
ี หายทีเ่ กิดจากสน
ิ ค ้าทีไ่ ม่
พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสย
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (Product Liability Act, 2551)
พ.ร.บ. คุ ้มครองผู ้บริโภค (Consumer Protection Act, 2522
National Health Assurrance Act (2545)
Emergency Medicine Act (2551)
Permission for Foreign Researchers Law (2550)
พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองข ้อมูลสว่ นบุคคล พ.ศ. 2562

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา 291 “ผู ้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทา
นัน
้ เป็ นเหตุ ให ้ผู ้อืน
่ ถึงแก่ความตาย ต ้องระวางโทษ
ิ ปี และปรับไม่เกินสองหมืน
จาคุกไม่เกินสบ
่ บาท”
 มาตรา 300 “ผู ้ใดกระทาโดยประมาท และการกระทา
นัน
้ เป็ นเหตุให ้ ผู ้อืน
่ รับอันตรายสาหัส ต ้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทัง้
จาทัง้ ปรับ”

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
มาตรา 323 ผู ้ใดล่วงรู ้หรือได ้มาซงึ่ ความลับของผู ้อืน
่
โดยเหตุทเี่ ป็ นเจ ้าพนักงานผู ้มีหน ้าที่ โดยเหตุที่
ี เป็ นแพทย์ เภสัชกร คนจาหน่ายยา นาง
ประกอบอาชพ
ผดุงครรภ์ ผู ้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความ
หรือผู ้สอบบัญช ี หรือโดยเหตุทเี่ ป็ นผู ้ชว่ ยในการ
ี นัน
ประกอบอาชพ
้ แล ้วเปิ ดเผยความลับนัน
้ ในประการ
ี หายแก่ผู ้หนึง่ ผู ้ใด ต ้องระวางโทษ
ทีน
่ ่าจะเกิดความเสย
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
ี
มาตรา 324 ผู ้ใด โดยเหตุทต
ี่ นมีตาแหน่งหน ้าทีว่ ช
ิ าชพ
ี อันเป็ นทีไ่ ว ้วางใจ ล่วงรู ้หรือได ้มาซงึ่
หรืออาชพ
ความลับของผู ้อืน
่ เกีย
่ วกับอุตสาหกรรม การค ้นพบ
้
หรือการนิมต
ิ ในวิทยาศาสตร์ เปิ ดเผยหรือใชความลั
บ
นัน
้ เพือ
่ ประโยชน์ตนเองหรือผู ้อืน
่ ต ้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท หรือทัง้ จา
ทัง้ ปรับ

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


มาตรา 420 “ผู ้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อ
ี หายถึงแก่ชวี ต
บุคคลอืน
่ โดยผิดกฎหมาย ให ้เขาเสย
ิ ก็ด ี
ิ หรือ
แก่รา่ งกายก็ด ี อนามัยก็ด ี เสรีภาพก็ด ี ทรัพย์สน
ิ ธิอย่างหนึง่ อย่างใดก็ด ี ท่านว่าผู ้นัน
สท
้ ทาละเมิด
ิ ไหมทดแทนเพือ
จาต ้องใชค่้ าสน
่ การนัน
้ ”

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ความรับผิดของสถาบันวิจัยทีน
่ ักวิจัยสงั กัด

พระราชบัญญัตค
ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที่ พ.ศ.
2539
ี หายในผล
 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต ้องรับผิดต่อผู ้เสย
แห่งละเมิดทีเ่ จ ้าหน ้าทีข
่ องตนได ้กระทาการในการ
ี หายอาจฟ้ องหน่วยงานของ
ปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ในกรณีนี้ผู ้เสย
รัฐดังกล่าวได ้โดยตรง แต่จะฟ้ องเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่ได ้
 มาตรา 8 ในกรณี ทห
ี่ น่วยงานของรัฐต ้องรับผิดใชค่้ า
ิ ไหมทดแทนแก่ผู ้เสย
ี หายเพือ
สน
่ การละเมิดของ
ิ ธิเรียกให ้เจ ้าหน ้าที่
เจ ้าหน ้าที่ ให ้หน่วยงานของรัฐมีสท
ิ ไหมทดแทนดังกล่าวให ้แก่
ผู ้ทาละเมิดชดใชค่้ าสน
หน่วยงานของรัฐได ้ ถ ้าเจ ้าหน ้าทีไ่ ด ้กระทาการนัน
้ ไป
ด ้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง

กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ให ้ทุน
เฉพาะกรณีทค
ี่ วามสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให ้ทุนกับ
นักวิจัยเป็ นไปตามสัญญาว่าจ ้างให ้ทางานวิจัย
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428
ี หายอันผู ้
ผู ้ว่าจ ้างทาของไม่ต ้องรับผิดเพือ
่ ความเสย
รับจ ้างได ้ก่อให ้เกิดขึน
้ แก่บค
ุ คลภายนอกในระหว่าง
ทาการงานทีว่ า่ จ ้าง เว ้นแต่ผู ้ว่าจ ้างจะเป็ นผู ้ผิดใน
สว่ นการงานทีส
่ ั่งให ้ทา หรือในคาสั่งทีต
่ นให ้ไว ้หรือ
ในการเลือกหาผู ้รับจ ้าง


แนวทางจริยธรรมการวิจัยของประเทศ
Bioethical Issues and Guidelines
2002

2002

2007
(Th-Eng)

Guidelines for Genetics
„
and Stem Cell Research
in Human and Guidelines
*ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
for Material Transfer
**Thai Medical Council แพทยสภา
Agreement

National Policy
and Guideline for
Human Research
ฉบับ 2 ภาษา

นโยบายแห่งชาติ
และแนวทางปฏิบัตก
ิ ารวิจัยในมนุษย์
เนือ
้ หา
1. General Introduction
2. Types of Research and Study Designs
3. Key Players and Responsibilities (สถาบัน, ผู ้วิจัย,
REC, sponsor, Regulatory Authority,Volunteers)
4. Implementation (เน ้น Quality)
5. Conflicts of Interest
6. Research Use of Stored Biomeaterials and Data
7. Related Local Laws, Regulations, Rules and
Guidelines
8. Research Issues Requiring Special Consideration
(Vulnerable, CAB, Stem Cell, Gene, Traditional
and Herbal Medicine)

ร่าง

“พระราชบ ัญญ ัติการวิจ ัยในมนุษย์
พ.ศ......”
คณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 แล ้ว
และทบทวนอีกครัง้ เมือ
่ 4 มีนาคม 2559
ประชาพิจารณ์ใหญ่อก
ี ครัง้ 19 มิถน
ุ ายน 2560
27 พค. 2563 คณะอนุ กรรมการด ้านมาตรฐานการวิจย
ั และจริยธรรม

ภายใต ้คณะกรรมการสง่ เสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
เสนอให ้ วช. ดาเนินการต่อไป

ประเด็นสาคัญร่าง พ.ร.บ. การวิจัยในมนุษย์
- “การวิจัยในมนุษย์” ตาม พรบ. นี้ครอบคลุมเฉพาะการวิจัยที่
เกีย
่ วข ้องกับสุขภาพ
- สอดคล ้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยสากล

1. คณะกรรมการจริยธรรม (ประจาสถาบัน) จดแจ ้ง
2. โครงการวิจัยในมนุษย์ต ้องได ้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
3. การดาเนินการวิจัยในมนุษย์ (มีเหตุผลสนับสนุน
ในทางวิทยาศาสตร์ทค
ี่ าดว่าจะก่อให ้เกิดประโยชน์)

4. การขอความยินยอม

(ผู ้เยาว์ ผู ้ไร ้ความสามารถ ผู ้ขาดความสามารถในการ
ิ ใจ การขอถอนความยินยอม)
ตัดสน

5. กลุ่มเปราะบาง

ท่านทาถูกกฎหมาย ท่านทาถูกตามหลักจริยธรรม

การมี หรือไม่มก
ี ฎหมาย ไม่มผ
ี ลต่อท่าน

Basic Research Ethics Documents

Nuremberg

Belmont

CIOMS

Helsinki

From Fundamental Ethical Principles
to Local Guidelines
หลักจริยธรรมวิจยั พืน้ ฐาน
กฎหมายของประเทศ

หลักเกณฑ์ สากล

ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ของสถาบัน

2. การประยุกต์หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์
2.1 หล ักการเคารพในบุคคล
Respect for Persons
กระบวนการเข ้าถึงและขอความยินยอมจากผู ้ทีจ
่ ะมา
เป็ นอาสาสมัครเข ้ารับการวิจัย
การปกป้ องความเป็ นสว่ นตัวและการรักษาความลับ
การวิจัยในบุคคลหรือกลุม
่ เปราะบาง
เอกสารปรับปรุงจากต ้นฉบับของ รศ. พ.อ. นายแพทย์สธ
ุ ี พานิชกุล และ
พ.อ. รศ. แสงแข ชานาญวนกิจ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
บรรยายโดย รศ. ภญ. โสภิต ธรรมอารี

การประยุกต์หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. หลักการเคารพในบุคคล
Respect for Persons

การขอความยินยอมโดยให ้
ข ้อมูล
Informed Consent
การเคารพในความเป็ นสว่ นตัว
และรั กษาความลับ

2. หลักผลประโยชน์
Beneficence or Nonmaleficence

ี่ งและ
การประเมินความเสย
ประโยชน์
Assessment of Risk and
Benefits

3. หลักความยุตธิ รรม

การกาหนดเกณฑ์การคัดเข ้า/
ออกชัดเจน ไม่มีอ คติ
Selection of Subjects
กระจายภาระและประโยชน์
อย่างทั่วถึง

ความเทีย
่ งธรรม ความเสมอภาค

Justice

กระบวนการเข ้าถึงและขอความยินยอม
• การให ้ความยินยอม Informed Consent)
หมายถึง กระบวนการ ทีอ
่ าสาสมัครยืนยันโดย
ความสมัครใจ ยินดีทจ
ี่ ะเข ้าร่วมการวิจัยนัน
้ ๆ หลังจาก
ี้ จง เกีย
ได ้รับการชแ
่ วกับประเด็นต่างๆ ของการวิจัย
ิ ใจเข ้าร่วมการวิจย
โดยละเอียดทุกแง่มุมก่อนตัดสน
ั
ของอาสาสมัคร การให ้ความยินยอมต ้องทา เป็ นลาย
ลักษณ์อักษร มีการลงนามและลงวันทีใ่ นเอกสารใบ
ยินยอม informed consent form)
ICH GCP 1.28
WMA Declaration of Helsinki paragraphs 25 - 32DoH

วัตถุประสงค์ของ Informed Consent
ตามหลักจริยธรรมพืน
้ ฐาน หรือ Belmont
Report “หลักความเคารพในบุคคล (Respect for
persons)”
ิ ธิในการตัดสน
ิ ใจด ้วยตนเอง
• ทุกคนมีสท
•

ิ ใจ
บุคคลทีอ
่ ่อนแอ เปราะบาง ไม่สามารถตัดสน
ได ้ด ้วยตนเอง ควรได ้รับการคุ ้มครอง

วัตถุประสงค์ของ Informed Consent เพือ่ ให ้

แน่ใจว่า อาสาสมัครเข ้าใจ (understand) และ
ิ ใจอย่างอิสระ (making decision freely) ใน
ตัดสน
การเข ้ารับการวิจัย

การเข้าถึงกลุม
่ ประชากรเป้าหมาย
1. กลุ่มประชากรสุขภาพดี
ื่ ประชาสม
ั พันธ์ ติดประกาศเชญ
ิ ชวน
สอ
2. ผู ้ป่ วยในโรงพยาบาล
ผู ้ป่ วยนอก OPD, ผู ้ป่ วยใน
3. กลุ่มประชากรในสถาบัน/ชุมชน
ติดต่อหัวหน ้าหน่วยงาน/ผู ้นาชุมชนก่อน/
ฐานข ้อมูล
4. กลุ่มประชากรเปราะบาง
ดูเรือ
่ งกลุ่มเปราะบาง
Population >Target population> Study population>the sample

กระบวนการขอความยินยอม
Informed Consent Process
ข้อมูลครบถ้วน
องค์ประกอบ เข้าใจง่าย
ิ ใจ
อิสระในการต ัดสน

กระบวนการ

ใคร

Who ?

เมือ
่ ไร

When ? Where ?

อย่างไร How ?

ข ้อมูลทีใ่ ห ้ในการขอความยินยอม
การให ้ข ้อมูลเพือ
่ ขอความยินยอมจากอาสาสมัครให ้เข ้าร่วม
ในโครงการวิจัยเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ข ้อมูลทีใ่ ห ้ดูจาก
ICH GCP ข ้อ 4.8 (P. 22/65ICH GCP 2016.pdf)
สรุป ควร/ต้องทา (should/must)
ระบุว่าเป็ นการวิจัย วิธด
ี าเนินการวิจัย
ี่ งหรือความไม่สะดวกสบายทีอ
ความเสย
่ าจเกิดขึน
้
ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
วิธด
ี าเนินการหรือการรักษาทีเ่ ป็ นทางเลือกอืน
่ ๆ
ค่าชดเชยและ/หรือการรักษาหากเกิดอันตรายอันเป็ นผลจากการวิจัย
ไม่บงั คับหรือล่อใจอย่างไม่เหมาะสม
ิ ธิ หรือเสมือน
ไม่มข
ี ้อความด ้วยภาษาใดๆ ทีท
่ าให ้อาสาสมัครสละสท
ิ ธิใดๆ
ว่าสละสท
การจ่ายค่าตอบแทน ระบุเป็ นรายครัง้ (prorated)

ข ้อมูลทีใ่ ห ้ในการขอความยินยอม
การให ้ข ้อมูลเพือ
่ ขอความยินยอมจากอาสาสมัครให ้เข ้าร่วม
ในโครงการวิจัยเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ข ้อมูลทีใ่ ห ้ดูจาก ICH
GCP ข ้อ 4.8

สรุป ควร/ต้องทา (should/must)
ระบุว่าค่าใชจ่้ ายต่างๆ ใครรับผิดชอบ
มีข ้อความทีร่ ะบุว่าการเข ้าร่วมการวิจย
ั ของอาสาสมัครเป็ นไปโดย
ความสมัครใจ และอาสาสมัครอาจปฏิเสธทีจ
่ ะเข ้าร่วมหรือถอนตัวออก
ี ประโยชน์ท ี่
จากการวิจัยได ้ทุกขณะ โดยไม่มค
ี วามผิดหรือสูญเสย
อาสาสมัครพึงได ้รับ
ระบุขอบเขตการรักษาความลับ
ระบุว่าการเก็บรักษาความลับข ้อมูลสว่ นบุคคลของอาสาสมัคร
ระบุบค
ุ คลทีอ
่ าสาสมัครสามารถติดต่อได ้ 24 ชวั่ โมง
ระบุว่าบันทึกข ้อมูลของอาสาสมัครจะได ้รับการเก็บรักษาเป็ นความลับ
ต ้องแจ ้งข ้อมูลใหม่ทส
ี่ าคัญเพิม
่ เติม

ข ้อมูลทีใ่ ห ้ในการขอความยินยอม
การให ้ข ้อมูลเพือ
่ ขอความยินยอมจากอาสาสมัครให ้เข ้าร่วม
ในโครงการวิจัยเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ข ้อมูลทีใ่ ห ้ดูจาก ICH
GCP ข ้อ 4.8

สรุป ควร/ต้องทา (should/must)
การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
ระยะเวลาทีค
่ าดว่าอาสาสมัครเข ้าร่วมการวิจัย
จานวนอาสาสมัครทีเ่ ข ้าร่วมการวิจัย
อาสาสมัครหรือผู ้แทนโดยชอบธรรมควรได ้รับสาเนาเอกสารใบ
ยินยอมซงึ่ ลงนามและลงวันทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว รวมทัง้ เอกสารอืน
่ ทีใ่ ห ้
อาสาสมัคร
อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง ต ้องขอความยินยอมจากผู ้แทนโดยชอบ
ธรรม

ต ้องแจ ้งข ้อมูลใหม่ทส
ี่ าคัญเพิม
่ เติม

กระบวนการขอความยินยอม
(Informed Consent Processes)
ใคร Who ?
• ผู ้ขอความยินยอมควรเป็ นผู ้ทีไ่ ด ้รับการอบรมและมีความรู ้
อย่างดีเกีย
่ วกับการวิจัย
• ผู ้ขอความยินยอมควรเป็ นผู ้ทีไ่ ม่มค
ี วามสัมพันธ์กับ
่ แพทย์ผู ้รักษา .....DOH 2013 ข ้อ 27
อาสาสมัคร เชน
เมือ
่ ไร When ? Where ?
• ก่อนเริม
่ ดาเนินการใดๆ รวมทัง้ การคัดกรอง กับ
อาสาสมัครในโครงการวิจัย
ิ ใจของอาสาสมัคร
• เมือ
่ มีข ้อมูลใหม่ ทีอ
่ าจมีผลต่อการตัดสน
อย่างไร How ?
• สถานทีท
่ เี่ งียบ สบาย ไม่เครียด เป็ นสว่ นตัว

กระบวนการขอความยินยอม

(Informed Consent Processes)
อย่างไร How ?
• ให ้ข ้อมูลครบถ ้วน และแน่ใจว่าอาสาสมัครเข ้าใจ

ิ ใจ
• ให ้เวลาอาสาสมัคร ในการตัดสน
ั แจ ้ง
• ตอบคาถามทุกข ้อ อย่างชด

• ปราศจากการบังคับ หรือการเสนอประโยชน์ทม
ี่ ากเกินไป
• โดยเอกสาร หรือโดยวาจา

• ขออนุญาตอาสาสมัคร หรือผู ้ปกครอง
่ วิดโี อ แผ่นพับ
• อาจใชอุ้ ปกรณ์เสริม เชน

• ให ้สาเนาเอกสารข ้อมูลฯ แก่อาสาสมัคร 1 ชุด

การขอความยินยอมกรณีเฉพาะ
การขอความยินยอมกลุ่มเปราะบางอ่อนแอ
ิ ใจบกพร่อง (Decision impaired persons)
บุคคลทีก
่ ารต ัดสน
• ควรพยายามขอความยินยอมด ้วยความสมัครใจของตัว
อาสาสมัคร เท่าทีศ
่ ักยภาพหรือสภาวะของอาสาสมัครจะทาได ้
• ควรขอ informed consent จากบิดามารดาหรือผู ้แทนโดยชอบธรรม
ึ ษานั น
• ควรเคารพการปฏิเสธ ถ ้าการศก
้ ไม่ได ้มีประโยชน์โดยตรงกับ
อาสาสมัคร
น ักเรียน ลูกจ้าง Student, employee)
• การขอ informed consent ต ้องไม่มอ
ี ท
ิ ธิพลหรือการบังคับจาก
ผู ้บังคับบัญชา หัวหน ้า หรืออาจารย์
• ไม่ให ้สงิ่ ตอบแทนทีไ่ ม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
น ักโทษ Prisoner)
• ต ้องระบุว่าการเข ้าร่วมในงานวิจัย ไม่มผี ลต่อการพิจารณาเรือ่ งโทษ
ทัณฑ์ หรือทัณฑ์บน
ี่ งทีอ
่ เดียวกับอาสาสมัครอืน
• เน ้นเรือ
่ งความเสย
่ าจเกิดขึน
้ เชน
่ ๆ

การขอความยินยอมกรณีเฉพาะ
การขอความยินยอมกลุ่มเปราะบางอ่อนแอ
บุคคลเจ็บป่วยระยะท้าย Terminally ill persons)
• เป็ นผู ้ป่ วยทีห
่ มดหวังจากการรักษาใดๆ
ี่ งทีอ
• ควรเน ้นเรือ
่ งความเสย
่ าจเกิดขึน
้ และประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได ้รับ
้
จัยเป็ นยารักษา
• ระมัดระวังเรือ
่ งเข ้าใจผิดว่า ยาทีใ่ ชในการวิ
สตรีตงครรภ์
ั้
Pregnant women)
ี่ ง/ประโยชน์ตอ
• การวิจัยอาจทาให ้เกิดความเสย
่ ทัง้ แม่และลูก
• ถ ้าการวิจัยอาจมีผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ควรขอ informed
consent จากหญิงตัง้ ครรภ์ และ สามี
คนยากจน Impoverished subjects)
ี่ งทีอ
ั เจน
• ต ้องระบุถงึ ความเสย
่ าจเกิดขึน
้ ให ้ชด
• การให ้ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม แต่ไม่มากเกินไป
การขอความยินยอมจากคนต่างชาติ
• แปลเอกสารข ้อมูลฯ, REC approve เอกสารทีแ่ ปล, อธิบายด ้วยวาจา
่ าติ ล่ามสามารถลงนามเป็ นพยานได ้
โดยมีล่ามทีไ่ ม่ใชญ

การขอความยินยอมกรณีเฉพาะ
การขอความยินยอมกลุ่มเปราะบางอ่อนแอ
เด็ก (Children)
• ผู ้ปกครอง หรือผู ้แทนตามกฎหมายของเด็ กให ้ความยินยอม
• ได ้รับ assent (agreement จากเด็ กตามระดับความสามารถของเด็ก
• ให ้ความเคารพในการปฏิเสธของเด็กเพือ
่ เข ้ารับการวิจัย หรืออยู่ในการ
วิจัยต่อไป ยกเว ้นไม่มวี ธ
ิ ก
ี ารรักษาอืน
่
ึ ษาจะให ้ประโยชน์
• มีความคาดหวังว่าสงิ่ ทีศ
่ ก
• ไม่มวี ธ
ิ รี ักษาทางเลือกอืน
่
้
Assent เด็กอายุ 12 ปี จาเป็ นต ้องให ้ลงนาม เอกสารข ้อมูลฯ ใชภาษาง่
าย
Reassent เมือ
่ เด็ กมีอายุ >12 ปี (เอกสารข้ อมูลฯ เหมือนของผู้แทนโดยชอบฯ)
Reconsent เมือ
่ เด็ กมีอายุ 18 ปี สามารถให ้ความยินยอมได ้ด ้วยตนเอง
การยกเว้นขอ consent จากผูป
้ กครอง
บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะโดย • แต่งงาน • ตัง้ ครรภ์ • เป็ นผู ้ปกครองแล ้ว •
ึ ษาเกีย
ื่ และพฤติกรรม
Living independently ●การศก
่ วข ้องกับความเชอ
้ ● การศก
ึ ษาเกีย
่ วกับความรุนแรงใน
ของเด็ กวัยรุ่นด ้านเพศ การใชยา
ครอบครัว หรือการทารุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๗ ข ้อมูลด ้านสุขภาพของบุคคล เป็ นความลับสว่ น
บุคคล ผู ้ใดจะนาไปเปิ ดเผยในประการทีน
่ ่าจะทาให ้บุคคล

ี หายไม่ได ้ เว ้นแต่การเปิ ดเผยนัน
้ เป็ นไปตามความ
นัน
้ เสย
ประสงค์ของบุคคล นัน
้ โดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะ

บัญญัตใิ ห ้ต ้องเปิ ดเผย แต่ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู ้ใดจะอาศัย
ิ ธิตามกฎหมายว่าด ้วยข ้อมูลข่าวสารของ
อานาจหรือสท

ราชการหรือกฎหมายอืน
่ เพือ
่ ขอเอกสารเกีย
่ วกับข ้อมูล
่ องตนไม่ได ้
ด ้านสุขภาพของบุคคลทีไ่ ม่ใชข

งานวิจัยทีใ่ ชข้ ้อมูลจากเวชระเบียน
การขอยกเว ้นการขอ Informed consent ทาได ้เมือ
่
• งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ตอบคาถามทีส
่ าคัญ
ี่ งน ้อยและไม่ละเมิดสท
ิ ธิของผู ้ป่ วย
• มีความเสย
• มีมาตรการรักษา privacy และ confidentiality
• ไม่สามารถทาได ้ ถ ้าต ้องขอ Informed consent

พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ี ด ้านสาธารณสุข
มาตรา ๙ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ประกอบวิชาชพ
ประสงค์จะใชผู้ ้รับบริการเป็ นสว่ นหนึง่ ของการทดลองใน
ี ด ้านสาธารณสุขต ้องแจ ้งให ้
งานวิจัย ผู ้ประกอบวิชาชพ
ผู ้รับบริการทราบล่วงหน ้า และต ้องได ้รับความยินยอมเป็ น
ื จากผู ้รับบริการก่อนจึงจะดาเนินการได ้
หนังสอ
ี เมือ
ความยินยอมดังกล่าว ผู ้รับบริการจะเพิกถอนเสย
่ ใดก็ได ้

การปกป้ องความเป็ นสว่ นตัวและการรักษาความลับ
การวิจัยในบุคคลหรือกลุม
่ เปราะบาง

(Privacy and Confidentiality, Research
among Vulnerable Population

ความเป็ นสว่ นตัว
Privacy = Person = บุคคล








ความเป็ นสว่ นตัวเป็ นเรือ
่ งบุคคล ทีส
่ ามารถเลือกหรือควบคุม
ได ้ว่าจะเปิ ดเผยตนเองหรือข ้อมูลสว่ นตัวให ้กับผู ้อืน
่ หรือไม่
ิ ธิสว่ นบุคคลในการจะไม่เปิ ดเผยตัวเองหรือข ้อมูล
เป็ นสท
ให ้กับผู ้อืน
่
ไม่ได ้หมายถึง การอยูต
่ ามลาพัง (left alone)
ไม่สามารถคาดเดาได ้ว่า แต่ละคนต ้องการมากน ้อยเพียงใด
ขึน
้ กับหลายปั จจัย
 ตนเอง Self-ego
 Developmental stage เด็กโตและผู ้ใหญ่
ต ้องการความเป็ นสว่ นตัวมากกว่าเด็กเล็ก
 วัฒนธรรม Culture
ิ่ แวดล ้อม Environment
 สง

ความเป็ นสว่ นตัว
Privacy = Person = บุคคล
่ นต ัว Respect to a person’s privacy
การเคารพในความเป็นสว
ิ ธิพน
ความเป็ นสว่ นตัวเป็ นสท
ื้ ฐานของบุคคล
ิ มาเป็ นอาสาสมัคร โทรศัพท์, สง่
• การเข ้าถึงผู ้ทีจ
่ ะเชญ
จดหมาย หรือ ปณ.บัตร ??
• สถานทีข
่ อความยินยอมในห ้องเฉพาะมีความเป็ นสว่ นตัว
่ ไม่มป
เชน
ี ้ าย “คลินก
ิ ยาเสพติด” “คลินก
ิ โรคเอดส”์ “”หน ้า
คลินก
ิ
• สร ้างสัมพันธภาพก่อนขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
ั ประวัต/ิ ตรวจร่างกายในห ้องเฉพาะ
• ซก

ความเป็ นสว่ นตัว
Privacy = Person = บุคคล
การรุกล้าความเป็ นสว่ นตัว
• การขอดูเวชระเบียนแล ้วไปติดต่อผู ้ป่ วยโดยไม่ได ้ขอ
อนุญาตก่อน ใครเป็ นเจ ้าของเวชระเบียน
• หรือการถามข ้อมูลสว่ นตัวทีไ่ ม่จาเป็ นต่อการวิจัย
้
• ข ้อมูลสว่ นตัวทีเ่ จ ้าของปกป้ องไม่ให ้ผู ้อืน
่ เอาไปใชโดย
ไม่ได ้รับอนุญาต esp.ข ้อมูลด ้านสุขภาพ
• การแอบดูพฤติกรรมสว่ นตัว การดาเนินชวี ต
ิ สว่ นตัว ซงึ่
ไม่ต ้องการให ้ใครมาก ้าวก่าย

การรักษาความลับของข ้อมูล

(Confidentiality = Data = ข ้อมูล)
การรักษาความลับของข ้อมูลสว่ นตัวทีไ่ ด ้ ด ้วยความ
ยินยอม จากอาสาสมัครผู ้รับการวิจัย
่ ารปกปิ ด ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลทัง้ หมด
• ไม่ใชก
• ไม่ใชเ่ พียงสัญญา ว่าจะรักษาความลับของข ้อมูล
• เป็ นวิธก
ี าร รักษาความลับและเปิ ดเผยข ้อมูล ตามที่
ผู ้วิจัยและอาสาสมัครตกลงกัน ภายใต ้หลักจริยธรรม
และกฎข ้อบังคับ
• การรักษาความลับย่อมมี ข ้อจากัด ซงึ่ ต ้องบอกให ้
อาสาสมัครทราบ

การรักษาความลับของข ้อมูล

(Confidentiality = Data = ข ้อมูล)

• การคัดเลือกอาสาสมัคร

– การค้ นหาในเวชระเบียน หรือฐานข้ อมูล
(database)

– การทางานวิจัยขึน้ ทะเบียน (registry)

• การขอคายินยอมจากอาสาสมัคร
– การมีญาติหรือผู้สังเกตการณ์
– การทา focus group

ข ้อมูลสว่ นตัว Individual information
Data linkage

Identifiers
 ชื่อ-สกุล
 ที่อยู่
 วันเดือนปี ที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร
เช่น วันเกิด, วันเสียชีวติ , วันเข้ารับ
การรักษา-ออกจากโรงพยาบาล
 เบอร์ โทรศัพท์ โทรสาร
 E-mail address
 IP address
 Medical record No.
(HN, AN)

 หมายเลขบัตรประชาชน, บัตร
เครดิต, ใบขับขี่, บัญชีธนาคาร
 รูปถ่าย ลายนิว้ มือ ฯลฯ

De-identified
 รห ัส Code
 Number Number

ื่ มข ้อมูล
หากไม่ต ้องการเชอ
ให ้ใชนิ้ รนาม (anonymous) โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ข ้อมูลทีจ่ ะทาให ้
อาสาสมัครถูกตีตราบาปหรือถูก
กีดกันจากสงั คม

18 Identifiers of The Privacy Rule
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Geographic Location (including city, state, zip)
Elements of Dates
Telephone Number
Fax Number
E-mail Address
Social Security Number
Medical Record or Prescription Numbers
Health Plan Beneficiary Number
Account Number
Certificate/license Number
VIN and Serial Numbers, License Plate Number
Device identifiers, serial numbers
Web URLs
IP Address Numbers
Biometric Identifiers (finger prints)
Full face, comparable photo images
Unique Identifying numbers

ข ้อมูลความลับในงานวิจัย
● การเก็บข ้อมูล (data collection)
– การสัมภาษณ์บค
ุ คล ทางโทรศัพท์ ทางอินเตอร์เน็ต
ี่ ง (sensitive)
– แบบสอบถามเก็บข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามเสย
ิ้ เนื้อ (biological specimen)
– การเก็บเลือดหรือชน
– การตรวจทางพันธุกรรม (genetic testing)
– การเก็บข ้อมูลของญาติ
– การบันทึกข ้อมูลรูปแบบ electronic
● การเก็บเอกสารข ้อมูล
– ไม่เก็บเอกสารบันทึกข ้อมูลไว ้กับ identifiers
– การเก็บข ้อมูลในคอมพิวเตอร์ ต ้องมี password ใคร
เข ้าถึงข ้อมูลได ้
– จาเป็ นต ้องเก็บ identifiers ไว ้หรือไม่ เก็บนานเท่าไร
เมือ
่ ไรจึงจะทาลาย identifiers

ข ้อมูลความลับในงานวิจัย
● การสง่ ต่อข ้อมูล
่
- ไม่สง่ ต่อข ้อมูลทีม
่ ี identifiers มีระบบป้ องกัน เชน
encrypt เมือ
่ สง่ ข ้อมูลโดยเฉพาะผ่านอินเตอร์เน็ต
● การวิเคราะห์ข ้อมูลและนาเสนอผลงานวิจัย
ื่ (de-identified/anonymous)
–ไม่นาเสนอชอ
Can anonymity be complete?
● เทป วิดโี อ
– ขออนุญาตอาสาสมัครก่อนบันทึก
ี่ ง
– หลีกเลีย
่ งการบันทึกข ้อมูลทีม
่ ค
ี วามเสย
–บอกให ้อาสาสมัครทราบถึงรายละเอียด การบันทึก การเก็บ
การเผยแพร่
ิ ธิทจ
–อาสาสมัครมีสท
ี่ ะขอให ้ ลบข ้อมูล บางสว่ นหรือ
ทัง้ หมด เมือ
่ ไม่ต ้องการให ้บันทึกสว่ นนัน
้ ๆ

การรักษาความลับของข ้อมูล

(Confidentiality = Data = ข ้อมูล)

• ผ้ วู ิจัย
– แบบบันทึก (case report form, CRF)
้ ส
การรวบรวมและเก็บข ้อมูล แบบบันทึกข ้อมูลใชรหั
ี้ ัวบุคคล (De- identification)
(code) ไม่ระบุตัว ไม่บง่ ชต
้ ส(code)ทีเ่ ดาได ้
หรือนิรนาม (Anonymous)ไม่ใชรหั
ื่ ม (merge) รหัสและ identifier
ง่าย ระมัดระวังการเชอ
ื่ มกัน (merge file)
ไม่ save ไฟล์ทเี่ ชอ
ื่ อาสาสมัคร แยกจากแบบ
– เก็บใบลงนามยินยอมทีม
่ ีชอ
บันทึกข ้อมูลทีม
่ รี หัส
– ภาพถ่ายต ้องไม่เปิ ดเผยตัวบุคคล บันทึกข ้อมูลทีไ่ ด ้จาก
เทป วิดโี อ ลงในแบบบันทึก กาหนดการทาลายเทป วิดโี อ

การรักษาความลับของข ้อมูล

(Confidentiality = Data = ข ้อมูล)

• สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
– โครงร่ างการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
– ตู้เก็บเอกสาร กุญแจล็อค
– การส่ งเอกสารให้ อนุกรรมการฯ “ ลับ ”

• กรรมการจริยธรรมการวิจัย

– การอ่ าน การส่ งคืน โครงร่ างการวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง
– ไม่ พูดถึงการพิจารณาโครงร่ างการวิจัย นอกห้ อง
ประชุม

And
markาว่
it า
“strictly
confidential”
“ เน้
นตรงค
strictly
confidential
I want
ทุกeverybody
คนจะได้เปิto
ดอ่read
าน”it.

งิ่ ทีabout
ผ
่ มจะบอกคุ
เป็น
ความล ับสุดconfidential.
ยอด นะ
What“สI’m
to tellณyou
is extremely
ั you to าpromise
สญญานะว่
จะไม่บอกใคร
I want
me that
บไว้itคunder
นเดียวนะ”
you’ll เก็
keep
your hat.

การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง

(Research among Vulnerable Population
เนือ
้ หา (Content)
•
•

•
•
•

นิยาม “กลุ่มเปราะบางอ่อนแอ
Vulnerable subjects)”
ประเภทของกลุ่มประชากรเปราะบาง
(Category of Vulnerable Populations)
ประเด็นจริยธรรมเกีย
่ วกับกลุ่มเปราะบาง(Ethical
issues)
การปกป้ องกลุม
่ เปราะบาง
(Protection)
กระบวนการขอความยินยอมจากผู ้รับการวิจย
ั
กลุ่มเปราะบาง
(Informed Consent Processes)

ความหมาย กลุม
่ เปราะบาง อ่อนแอ
CIOMS Guideline 13:

Research involving vulnerable persons
กลุม
่ เปราะบาง อ่อนแอ หมายถึง
• บุคคลทีไ่ ม่สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของตนเองได ้
ค่อนข ้างหรืออย่างสมบูรณ์
• บุคคลเหล่านี้อาจมีพลังอานาจไม่เพียงพอ ขาด
ึ ษา ขาดทรัพยากร
สติปัญญาความรู ้จักคิด ด ้อยการศก
ความเข ้มแข็ง หรือคุณสมบัตอ
ิ น
ื่ ๆ ทีจ
่ าเป็ นในการ
ปกป้ องผลประโยชน์ของตนเอง
กลุม
่ เปราะบางเป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามบกพร่องด ้านการร ับรู ้
ื่ สาร และการต ัดสน
ิ ใจ
การสอ

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง
Categories of Vulnerable Populations
 เกีย
่ วก ับสถาบ ัน (Institutional)
เป็ น dependent subjects มีความเกีย
่ วข ้องกับ
ผู ้วิจัย
Administrative: เชน่ Students, employees,
prisoner มีโอกาส ถูกควบคุม ข่มขูบ
่ ังคับ
จูงใจ บงการ
Threatened relationship: กลัวอันตรายถ ้าปฏิเสธการ
เข ้ารับการวิจัย

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง
Categories of Vulnerable Populations
 เกีย
่ วก ับด้านการแพทย์ Medical)
 ผู ้ป่ วยด ้วยโรคเรือ
้ รังมาเป็ นเวลานาน
 ผู ้ป่ วยระยะท ้ายๆ ทีท
่ ก
ุ ข์ทรมาน กาลังจะตาย
 เจ็บป่ วยโรคร ้ายแรง ผู ้ป่ วย HIV-AIDS / โรคถ่ายทอด
ทางเพศสัมพันธ์ (STD)
 ผู ้ป่ วยในห ้องฉุกเฉินหรือสภาวะฉุกเฉิน มีปัญหา
ิ ใจ การ
เกีย
่ วกับความสามารถ รับรู ้ เข ้าใจ ตัดสน
ิ ใจอย่างอิสระถูกจากัดด ้วยเวลาทีจ
ตัดสน
่ ากัด
 การเจ็บป่ วยทีบ
่ ง่ ชวี้ า่ รบกวนความสามารถในการ
ิ ธิภาพ เชน
่ โรคทางจิตเวช
ทาหน ้าทีอ
่ ย่างมีประสท
ึ เศร ้า
ผู ้ป่ วยซม

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง
Categories of Vulnerable Populations
 เกีย
่ วก ับเศรษฐานะ (Economically disadvantaged)
คนยากจน (Impoverished subjects)
 เข ้าถึงการบริการด ้านสุขภาพได ้ยาก/จากัด อาจเข ้ารับ
การวิจัยเพือ
่ ได ้รับการรักษา หรือเงินชดเชย

ึ ษาน ้อย จึงมีโอกาสถูกชก
ั จูงเกินเหตุ
 มักมีการศก
undue inducement) หรือถูกควบคุม บงการ
manipulation) ได ้ง่าย

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง
Categories of Vulnerable Populations
ั
 เกีย
่ วก ับด้านสงคม
(Social)
ชนกลุ่มน ้อย (Minorities)
ชนชาติ คนพืน
้ เมือง Gays ฯลฯ
คนทีไ่ ม่ได ้พูดภาษาไทย (Non-Thai speaking
persons)

ประเภทของกลุ่มเปราะบาง
Categories of Vulnerable Populations
กลุม
่ เปราะบางอืน
่ ๆ
• สตรีตงั ้ ครรภ์และทารกในครรภ์

•
•

เด็ก

Subjects in Unusual Circumstances

*ถูกกระทาทารุณกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
ข่มขืน

*เหยือ่ ความรุนแรงทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว
*เหยือ่ จากสงคราม

/ เหยือ
่ ถูก

ประเด็นจริยธรรมเกีย
่ วกับกลุ่มเปราะบาง
Ethical issues concerning vulnerable groups

• งานวิจัยนัน
้ มีเหตุผลต ้องทาในกลุ่มเปราะบาง
• กลุ่มเปราะบางต ้องได ้รับการปกป้ องเป็ นพิเศษ
จากอันตรายทีอ
่ าจเกิดจากการวิจย
ั
• ความรู ้ทีไ่ ด ้จากการวิจย
ั คาดว่าจะมีประโยชน์ตอ
่
กลุ่มเปราะบางนัน
้

การปกป้ องกลุ่มเปราะบาง

Protection of Vulnerable Populations
การวิจัยใน Fetuses, pregnant women และ
human in virtro-fertilization (อ ้างอิง 45 CFR 46
Subpart B)

*มีผลการศกึ ษาในสัตว์ทดลองและคนทีไ่ ม่ตงั ้ ครรภ์
*มีความเสยี่ งเพียงเล็กน ้อย (minimal risk)
*ผู ้วิจัยต ้องไม่มสี ว่ นในการ terminate pregnancy
ิ ใจเกีย
หรือตัดสน
่ วกับการมีชวี ต
ิ ของ fetus

*ไม่ชกั จูง

ด ้วยการให ้เงิน ฯลฯ ให ้ terminate
pregnancy

การปกป้ องกลุ่มเปราะบาง

Protection of Vulnerable Populations
การวิจ ัยใน Pregnant women หรือ Fetuses

*งานวิจัยอาจให ้ประโยชน์โดยตรงต่อ

pregnant woman
หรืออาจให ้ประโยชน์ตอ
่ ทัง้ pregnant woman และ
fetus
*ถ ้าไม่มปี ระโยชน์ตอ่ แม่หรือทารกในครรภ์ งานวิจัยนัน้
ี่ เกินกว่า minimal risk และงานวิจัยนัน
ต ้องไม่มค
ี วามเสย
้
มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้ได ้ความรู ้ทีส
่ าคัญและไม่สามารถทา
โดยวิธอ
ี น
ื่
*ได ้รับ consent จากแม่

การปกป้ องกลุ่มเปราะบาง

Protection of Vulnerable Populations
การวิจ ัยใน Pregnant women หรือ Fetuses
REC จะต้องพิจารณา
*ความเสยี่ ง และมาตรการดูแลด ้านความปลอดภัย
*ผู ้วิจัยได ้ระบุในข ้อเสนอการวิจัยอย่างชดั เจนถึงเหตุผลที่
ึ ษาใน pregnant women, fetuses, หรือ
ต ้องศก
neonates

*ควรมั่นใจว่ากระบวนการขอความยินยอมได ้ระบุถงึ

ี่ งต่อ fetus หรือ neonate และ pregnant
ความเสย
women. (Valid consent or assent)

Protection of Vulnerable Populations
การวิจ ัยในน ักโทษ (อ ้างอิง 45 CFR 46 Subpart C)

*REC ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข ้องกับคุก
*มีผู ้แทนนักโทษหรือคุกอยูใ่ น REC
*ไม่มกี ารให ้สทิ ธิพเิ ศษกับนักโทษทีเ่ ข ้ารับการวิจัย
*เลือกนักโทษเข ้าเป็ นอาสาสมัครอย่างยุตธิ รรม
*Risks เทียบเคียงกับการศกึ ษาใน non prisoners
*ให ้ข ้อมูลด ้วยภาษาทีน่ ักโทษเข ้าใจได ้
*Parole boards ไม่มกี ารให ้ทัณฑ์บนกับนักโทษทีเ่ ข ้า
รับการวิจัย

*มีการตรวจติดตามเมือ่ จาเป็ น

Protection of Vulnerable Populations

การวิจ ัยในเด็ ก (อ ้างอิง 45 CFR 46 Subpart D)

*ต ้องได ้รับอนุญาตจากผู ้ปกครอง หรือผู ้ดูแล
*Children’s assent (ตามอายุ, maturity และ
psychological state ของเด็ก)

*เอกสารขอความยินยอมและขอการยอมตาม
(consent and assent)

Protection of Vulnerable Populations
การวิจ ัยในคนทีไ่ ม่สามารถทาความเข้าใจ
(Uncomprehending Subjects)

*บุคคลทีไ่ ม่สามารถทาความเข ้าใจ

ไม่ให ้ความร่วมมือ
อาจทาให ้วัตถุประสงค์ของการวิจัยล ้มเหลว หรือเกิด
อันตรายกับอาสาสมัคร ได ้แก่
*Mentally retarded
*Uneducated
*Senile
*Linguistically disadvantaged
*Inebriated
*Unconscious
*Dying

Protection of Vulnerable Populations

การทาวิจ ัยในผูบ
้ กพร่องทางจิต

Mentally disabled)

*มีปัญหาด ้านความสามารถ อารมณ์แปรปรวน ขึน้ -ลง
*มักเป็ นคนทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาล ปัญหา institutionalized) จึงมี
โอกาสทีจ
่ ะถูกควบคุม บงการได ้

*อาจเป็ นทุกข์จากโรคทีร่ ักษาไม่ได ้

หล ักทว่ ั ไป

General Principles
้ ม
• การใชกลุ
่ เปราะบางไม่เป็ นข ้อห ้ามตามหลักจริยธรรม หรือ
ข ้อบังคับ
• ต ้องมีเหตุผลสมควรในการนากลุม
่ ประชากรเข ้ามาในการ
วิจัย ผู ้ทีไ่ ม่เปราะบาง ไม่เหมาะสมเป็ นอาสาสมัคร

• ต ้องใชวิ้ ธท
ี ผ
ี่ อ
่ นคลายในการจัดการกับความเปราะบาง
ี่ งให ้น ้อยทีส
• ต ้องลดความเสย
่ ด
ุ Risk และ benefits
สมดุลย์
• Valid informed consent รวมถึงเปิ ดเผย COI
• มั่นใจว่า independent review และควบคุมดูแล
ิ ใจบกพร่อง และเด็ก ต ้อง
• กรณีทค
ี่ วามสามารถในการตัดสน
ขอ assent

2.2 หลักผลประโยชน์
Beneficence or Non-maleficence

ี่ งและ
การประเมินความเสย
คุณประโยชน์ทอ
ี่ าจเกิดกับผู ้เข ้าร่วมการวิจัย
ต ้นฉบับของ พ.อ. รศ. สุธ ี พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล ้า

ปรับปรุงและบรรยายโดย รศ. ภญ. โสภิต ธรรมอารี

Declaration of Helsinki
• 17. All medical research involving human subjects must
be preceded by careful assessment of predictable risks
and burdens to the individuals and groups involved in the
research in comparison with foreseeable benefits to them
and to other individuals or groups affected by the
condition under investigation.

งานวิจัยทางการแพทย์ควร
ดาเนินการโดยการประเมินความ
ี่ งทีอ
เสย
่ าจเกิดขึน
้ อย่าง
ระมัดระวัง และเปรียบเทียบกับ
คุณประโยชน์ทอ
ี่ าจจะเกิดขึน
้ กับ
อาสาสมัครวิจัยนัน
้

CIOMS
•

GUIDELINE 4: POTENTIAL INDIVIDUAL BENEFITS AND
RISKS OF RESEARCH
ิ potential participants ให ้เข ้าร่วมการวิจัย ผู ้วิจัย,
ก่อนเชญ
ี่ งต่อ
sponsor, และ REC ต ้องทาให ้มั่นใจว่าความเสย
participants ได ้ถูก minimized และสมดุลระหว่างความ
ี่ ง/คุณประโยชน์ทค
เสย
ี่ าดว่าจะได ้รับทัง้ social และ
scientific value มีความเหมาะสม

Beneficence
Two general rules:
(1) Balancing harms and benefits
(2) Maximize possible benefits and minimize possible harms

คุณประโยชน์จากการวิจ ัยจะต้อง
ี่ งจากการวิจัย
1. มีความสมดุลของประโยชน์และความเสย
2. ประโยชน์ทอ
ี่ าจจะเกิดขึน
้ ต ้องเป็ นประโยชน์สงู สุด ความ
ี่ งทีอ
เสย
่ าจจะเกิดขึน
้ ต ้องเกิดขึน
้ น ้อยสุดเท่าทีจ
่ ะทาได ้
คุณประโยชน์ของงานวิจัยคือ คุณค่าหรือผลทีไ่ ด ้จากงานวิจัย
เป็ นทีต
่ ้องการหรือเกิดประโยชน์ต่ออาสาสมัครวิจัย
ชนิดของประโยชน์จากการวิจ ัย
1. อาสาสมัครวิจัยหายจากโรคทีเ่ ป็ นหรือมีอาการดีขน
ึ้
2. ได ้องค์ความรู ้ใหม่ทจ
ี่ ะมีประโยชน์ต่อสงั คมและมวลมนุษยชาติใน
อนาคต

Maximizing Benefits
การทาให้เกิดประโยชน์ทาได้โดย
1.แจ ้งผลทีพ
่ บจากงานวิจัย
2.ได ้รับการดูแลด ้านสุขภาพทีด
่ ี
3.มีการให ้ความรู ้ต่อผู ้ทีจ
่ ะให ้การดูแลสุขภาพในชุมชนต่อ
4.มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัย
5.มีการเข ้าถึงยาทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์วา่ ได ้ผล ง่ายขึน
้
• Post-Trial Provisions
• 34. In advance of a clinical trial, sponsors, researchers and host
country governments should make provisions for post-trial access for
all participants who still need an intervention identified as
beneficial in the trial. This information must also be disclosed to
participants during the informed consent process.

....sponsors, researchers และรัฐบาล ควรมีการบัญญัตวิ ่าอาสาสมัคร
ทุกคนทีย
่ ังต ้องการยาทีค
่ ้นพบว่ามีประโยชน์ตอ
่ อาสาสมัคร ให ้เข ้าถึง
ิ้ สุดงานวิจัยทดลองยาแล ้ว
ยาเมือ
่ สน

RISK Assessment
ี่ งจากงานวิจย
การประเมินความเสย
ั
ี่ งมีมากน ้อยเท่าไหร่
1.ขนาดของความเสย
ี่ งนัน
2.ความน่าจะเป็ นทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ของความเสย
้ มีโอกาสเกิดขึน
้
เท่าไหร่
ี่ งหรืออันตรายเกิดขึน
3.ความเสย
้ อย่างถาวรหรือไม่
ี่ งนั น
4.ความเสย
้ เกิดขึน
้ ในกลุ่มคนอ่อนแอหรือเปราะบางหรือไม่
5.มีการเข ้าถึงยาทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์วา่ ได ้ผล ง่ายขึน
้

Minimal Risk
ี่ งทีเ่ กิดขึน
ี่ งน ้อยคือความเสย
้ ไม่มากไปกว่าสงิ่ ทีจ
ความเสย
่ ะพบได ้ใน
ชวี ต
ิ ประจาวัน หรือระหว่างการตรวจร่างกายทั่วไปหรือแบบทดสอบ
คัดกรองทางจิตเท่านั น
้

2.3 หลักความยุตธ
ิ รรม
ความเทีย
่ งธรรม ความเสมอภาค
Justice
ั เจน
• คือมีเกณฑ์การคัดเข ้าคัดออก (I/E) ชด
ี่ งอย่าง
• มีการกระจายประโยชน์และความเสย
เท่าเทียมกัน (distributive justice) โดยวิธส
ี ม
ุ่
ึ ษา
เข ้ากลุ่มศก
• รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเกีย
่ วกับการวิจัย ค่าใชจ่้ ายใน
การดูแลรักษาหากเกิดอันตรายกับผู ้เข ้าร่วมการวิจัย
ค่าใชจ่้ ายทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมการวิจย
ั ต ้องจ่ายในการมาเข ้า
่ ค่าเดินทาง รายได ้ทีเ่ สย
ี ไป
ร่วมการวิจัย เชน

3. องค์ประกอบ บทบาทและหน ้าที่
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
(Role and responsibility of
Research Ethics committee)
เตรียมและบรรยายโดย รศ. ภญ. โสภิต ธรรมอารี
บางสว่ นมาจากต ้นฉบับของ พ.อ. รศ. นพ. สุธ ี พานิชกุล

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย
REC

Research Ethics Committee (WHO 2011)

IRB

Institutional Review Board (US)

IEC

Independent Ethics Committee (EU)

เป็ นคณะกรรมการอิสระทาหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา ให ้ความเห็นชอบ
โดยทบทวนทัง้ โครงร่างการวิจั ยและสว่ นแก ้ไขเพิม
่ เติมอย่าง
้
ต่อเนื่อง รวมทัง้ พิจารณาวิธก
ี ารและเอกสารทีจ
่ ะใชขอความ
ยินยอมและบันทึกความยินยอมของอาสาสมัคร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
นิยาม ตาม ICH GCP 1996, ICH GCP 1996 Thai.pdf

1.27 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent
Ethics Committee: IEC)* หมายถึง กลุม
่ บุคคลทีท
่ างาน
เป็ นอิสระ (ในรูปคณะกรรมการระดับสถาบัน ภาค ประเทศ
หรือระหว่างประเทศ) ประกอบด ้วยบุคลากรทางการแพทย์
่ ค
นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ใชบ
ุ ลากรทางการ
ิ ธิ
แพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ มีหน ้าทีส
่ ร ้างความมั่นใจว่า สท
ความปลอดภัย และความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องอาสาสมัครในการ
วิจัยได ้รับการคุ ้มครอง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
และให ้การรับประกันแก่สาธารณชนว่าอาสาสมัครในการวิจัย
ได ้รับการคุ ้มครองจริง โดยอย่างน ้อยควรทา หน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา
ทบทวนและ/หรือให ้ความเห็นชอบโครงร่างการวิจั ย, ความ
เหมาะสมของผู ้วิจัย, สถานทีท
่ า การวิจัย, ตลอดจนวิธก
ี าร
้
รวมทัง้ เอกสารทีจ
่ ะใชขอความยิ
นยอมและบันทึกความยินยอม
จากอาสาสมัคร
คณะกรรมการนี้อาจมีความแตกต่างในสถานภาพทางกฎหมาย
องค์ประกอบ หน ้าที่ การปฏิบัตงิ าน และข ้อกาหนดของ
ระเบียบกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่การทา หน ้าทีข
่ อง
คณะกรรมการนี้ควรสอดคล ้องกับ GCP ทีร่ ะบุในแนวปฏิบัต ิ
ICH GCP นี้

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
นิยาม ตาม ICH GCP 1996, ICH GCP 1996 Thai.pdf

1.31 คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจา สถาบัน
(Institutional Review Board: IRB) หมายถึง
คณะกรรมการอิสระซงึ่ ประกอบด ้วยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
และผู ้ทีไ่ ม่อยูใ่ นสายวิทยาศาสตร์ มีหน ้าทีส
่ ร ้างความมั่นใจ
ิ ธิ ความปลอดภัย และความเป็ นอยูท
ว่าสท
่ ด
ี่ ข
ี องอาสาสมัคร
ในการวิจัยได ้รับการคุ ้มครอง โดยอย่างน ้อยควรทาหน ้าที่
พิจารณาทบทวน, ให ้ความเห็นชอบ, และทบทวนทัง้ โครง
ร่างการวิจัยและสว่ นแก ้ไข เพิม
่ เติมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
้
พิจารณาวิธก
ี ารและเอกสารทีจ
่ ะใชขอความยิ
นยอมและ
บันทึกความยินยอมของอาสาสมัคร

่ วก ับ “Standard”
คาสาค ัญเกีย
1. มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย
เกีย
่ วก ับมนุษย์
Standards of Research Ethics Committee

2. มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน
Standard Operating Procedures
(SOPs)

มาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกีย
่ วกับมนุษย์
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน
ประกาศมาตรฐาน NECAST 2018 10 30.pdf61)

มาตรฐานที่ 1 – โครงสร ้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มาตรฐานที่ 2 – ปฏิบัตส
ิ อดคล ้องกับนโยบายเฉพาะ
มาตรฐานที่ 3 – วิธก
ี ารพิจารณาทบทวน
มาตรฐานที่ 4 – วิธก
ี ารปฏิบัตห
ิ ลังให ้ความเห็นชอบ
มาตรฐานที่ 5 – การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร

้
ใชในการพิ
จารณารับรองมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

WHO: Standards and operational guidance for

ethics review of health-related research
with human participants, 2011
Chapter

Standard

I. STANDARDS FOR THE RESEARCH

1

Responsibility for establishing the research
ethics review system

II. STANDARDS AND GUIDANCE
FOR ENTITIES THAT ESTABLISH
RESEARCH ETHICS COMMITTEES

2
3
4
5
6

III. STANDARDS AND
GUIDANCE FOR MEMBERS OF
THE RESEARCH ETHICS
COMMITTEE
IV. STANDARDS AND GUIDANCE
FOR THE SECRETARIAT, STAFF,
AND ADMINISTRATION OF THE
RESEARCH ETHICS COMMITTEE
V. STANDARDS AND GUIDANCE
FOR RESEARCHERS

7

9

Composition of research ethics committees
Research ethics committee resources
Independence of research ethics committees
Training the research ethics committee
Transparency, accountability, and quality of
the research ethics committee
Ethical basis for decision-making in research
ethics committees
Decision-making procedures for research
ethics committees
Written policies and procedures

10

Researchers’ responsibilities

ETHICS REVIEW SYSTEM

8

การจัดตัง้ REC (Establishing the REC)
WHO 2011 Standards and Operational Guidance.pdf

WHO 2011 : บทที่ 2 มาตรฐานและคาแนะนาสาหรับ

หน่วยงานซงึ่ ทาหน ้าทีจ
่ ัดตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ย
มาตรฐาน 2 : องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย
มาตรฐาน 3 : ทรัพยากรของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
มาตรฐาน 4 : ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

มาตรฐาน 5 : การฝึ กอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
มาตรฐาน 6 : ความโปร่งใส, ความรับผิดชอบและคุณสมบัต ิ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

WHO 2011: บทที่ IV. STANDARDS AND GUIDANCE FOR
THE SECRETARIAT, STAFF, AND ADMINISTRATION OF
THE RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Standard 9: Written policies and procedures
(นโยบายและวิธด
ี าเนินงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร)

ิ ภาพ)
Membership of the committee (สมาชก
Committee governance (การบริหารจัดการคณะกรรมการ)
Independent consultants (ทีป
่ รึกษาอิสระ)
Submissions, documents required for review, review
procedures, and decision-making (การยืน
่ เอกสารทีต
่ ้องยืน
่
เพือ
่ การพิจารณาทบทวน วิธก
ี ารพิจารณาทบทวน และการ
ิ )
พิจารณาตัดสน
ิ )
5. Communicating a decision (การแจ ้งผลการพิจารณาตัดสน
6. Follow-up reviews and monitoring of proposed
research (การติดตามพิจารณาทบทวน )
7. Documentation and archiving (การจัดเก็บรักษาเอกสาร)
1.
2.
3.
4.

WHO: ANNEX 3 Guidance for developing written
procedures for the research ethics committee
เป็ นรายละเอียด ทีข
่ ยายความ Standard 9 (7 ข ้อ)
I. Membership of the Committee
II. Committee governance

III. Independent consultants
IV. Submissions, documents required for review,
review procedures, and decision-making

V. Communicating a decision
VI. Follow-up reviews and monitoring of proposed

research
VII. Documentation and archiving

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการจะทาหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ ต้องมี
หล ัก 4 ประการ
– ความเป็ นอิสระ (independence)
– ความสามารถ (competence)
– ความหลากหลาย (pluralism)
– ความโปร่งใส (transparency)

และต ้องยึดหลัก Quality + Timely

องค์ประกอบ REC/IRB
• REC/IRB มีจานวนกรรมการเพียงพอ (GCP อย่างน ้อย 5 คน)
มีความหลากหลาย(pluralism) ทีจ่ ะรวมคุณวุฒแ
ิ ละ
ประสบการณ์ในด ้าน
– วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ/การแพทย์
– พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์
– ผู ้ให ้บริการด ้านสุขภาพ
ี่ วชาญด ้านกฎหมาย และ/หรือจริยศาสตร์
– ผู ้เชย
– บุคคลธรรมดาซงึ่ ไม่มพ
ี น
ื้ ฐานความรู ้หลักในเรือ
่ งการ
วิจัยทางสุขภาพในมนุษย์
– ผู ้ไม่สังกัดสถาบัน
องค์ประชุมอย่างน ้อย 5 คน มีคนทีเ่ ป็ น lay person /ไม่
อยูใ่ นสาขาวิทยาศาสตร์ 1 คนและไม่ขน
ึ้ กับสถาบันที่
ดาเนิน การวิจัย 1 คน ถ ้าออกจากทีป่ ระชุม ต ้องยุตกิ ารประชุม

ทรัพยากรของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย
• สถาบันผู ้จัดตัง้ REC/IRB ควรให ้การสนับสนุนด ้าน
ทรัพยากรแก่ คณะกรรมการอย่างเพียงพอ ได ้แก่
- เจ ้าหน ้าที่ (staff)
ื่ สารอย่าง
- สานักงาน พืน
้ ทีเ่ หมาะสมและอุปกรณ์สอ
เพียงพอสาหรับการประชุมของคณะกรรมการ

- อุปกรณ์สานักงาน เพือ
่ ทางานด ้านการจัดการ จัดเก็บ
รักษาเอกสารอย่างปลอดภัยและรักษาความลับ
- การเงินอย่างเพียงพอ
- ค่าตอบแทนทีจ
่ าเป็ นแก่คณะกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ติ ดตั้ง
Diagram

โต๊ะทางาน
เจ ้าหน ้าที่

ห ้องประธาน/เลขา

Scan key card

สานักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

ผู ้วิจัยมายืน
่ โครงร่างการวิจัยทีส
่ านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพือ
่ ขอการ
รับรอง/เห็นชอบ

ห ้องเก็บเอกสาร
แยกห ้องหรือติดตัง้ ตู ้ใน office
ติด label
ด ้านหน ้าตู ้

Scan
key card

ใชตู้ ้ติดตัง้ บนรางเลือ
่ น เหมาะกับพืน
้ ทีน
่ ้อย

ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย (independence)
• มีนโยบายและกลไกในการกากับดูแลคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย เพือ
่ ให ้มั่นใจในความเป็ นอิสระ
ปลอดจากอิทธิพลของบุคคลหรือหน่วยงานทีใ่ ห ้ทุน
ดาเนินการ หรือเป็ นเจ ้าของโครงการวิจัยที่ REC จะ
พิจารณา
• ความเป็ นอิสระของ IRB/REC จากกรรมการบริหาร

• ผู ้บริหารสถาบันต ้องไม่เป็ นกรรมการหรือประธาน
REC (แยกอานาจออกจากหน ้าที)่
ื่ มโยงกับ
• ต ้องมีกรรมการอย่างน ้อย 1 คนทีไ่ ม่เชอ
องค์กรให ้ทุน หรือดาเนินการวิจัย

ความสามารถ (competency)
• แสดงโดยคุณวุฒแ
ิ ละประสบการณ์ของ REC/IRB
members (ไม่มาด ้วยตาแหน่งหรือของ่าย)
ี่ วชาญ และประสบการณ์การทางาน
– สาขาทีเ่ ชย
– ตาแหน่งวิชาการ
– การเข ้ารับการอบรมด ้านจริยธรรมการวิจัยอย่าง
สมา่ เสมอ

ิ
• คณะกรรมการโดยรวม สามารถพิจารณาตัดสน
โครงการวิจัยในแง่จริยธรรมได ้อย่างครบถ ้วน

การฝึ กอบรม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

คณะกรรมการต้องมีความสามารถ (competence)

โดยต ้องได ้รับการฝึ กอบรม เน ้นที่

- บทบาท ความรับผิดชอบของ REC
- ขอบเขตการพิจารณาทางจริยธรรมทีเ่ กีย
่ วกับการวิจัย
ในมนุษย์
- การประยุกต์ใชข้ ้อพิจารณาทางจริยธรรมในการวิจัย
ประเภทต่างๆ
- ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยพืน
้ ฐาน (research methodology)
- ผลกระทบของ scientific design และ objectives
ต่อจริยธรรมการวิจัย
- แนวทางการรับรู ้และแก ้ปั ญหาจากข ้อพิจารณาทาง
้ ผลทางจริยธรรม
จริยธรรมต่างๆ การใชเหตุ

การฝึ กอบรม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
• อบรมก่อนปฏิบ ัติงาน
– Basic ethical principles
– GCP
– SOPs
– อืน
่ ๆ

http://www.diamond-brothers.com/perkins/images/service/training-13.jpg

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณภาพ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
มีกลไกทีท
่ าให ้การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยมีความโปร่งใส ความรับผิดชอบและมีคณ
ุ ภาพสูง

(Transparency, accountability, and quality of the REC)
- มีนโยบายและวิธด
ี าเนินงานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร หรือ

written SOPs ตามมาตรฐาน 9 ซงึ่ ครอบคลุม 7 ด ้าน
ประกาศเกีย
่ วกับ กฎ ระเบียบ ข ้อบังคับ ให ้บุคคลใน
่ ใน web)
สถาบัน และสาธารณชน รับทราบ (เชน

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณภาพ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
• มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างสมา่ เสมอ ทัง้
internal และ external assessment/evaluation
• หน่วยงานทีจ
่ ัดตัง้ REC มีพันธะในการพิจารณาและ
ติดตามผล findings และ recommendations
• ผลการประเมินควรสามารถชว่ ย REC ในการปฏิบัตงิ าน
และยังชว่ ยให ้สาธารณชนเกิดความมั่นใจว่าการ
พิจารณาทบทวนโครงการวิจัยมีมาตรฐานตามทีก
่ าหนด
(กัลยาณมิตร ไม่จับผิด)

• มีเครือ
่ งมือให ้ผู ้เกีย
่ วข ้อง หรือผู ้สนใจ สามารถยืน
่ เรือ
่ ง
ร ้องเรียนได ้

ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณภาพ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
่ งทางในการปรึกษาหารือกับกรรมการ
• ผู ้วิจัยมีชอ
(ก่อนยืน
่ หลังยืน
่ หลังได ้รับผล อุทธรณ์)
ิ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
• เปิ ดเผยผลการตัดสน

ต่อสาธารณะ ยกเว ้นข ้อมูลความลับ ผ่านกลไกต่างๆ
่ สานักทะเบียนการทดลองทางคลินก
เชน
ิ , web site

การบริหารจ ัดการก ับโครงร่างการวิจ ัย
ทีย
่ น
ื่ ขอร ับการพิจารณา
รับโครงร่างการวิจัย/เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เจ ้าหน ้าที่ สนง.ตรวจรับ กาหนดรหัสโครงร่างการวิจัย
ประธานฯ / เลขานุ การฯ กาหนดวิธพ
ี จ
ิ ารณา
Exempt / Expedite / Full-board
ี่ งของโครงการและกาหนดโดย
ขึน
้ กับระดับความเสย
วิธก
ี ารดาเนินการมาตรฐาน (SOP) ตามบริบทของสถาบัน

มอบหมาย reviewers เป็ นผู ้ทบทวน

REC

การดาเนินการของ REC
ในการพิจารณาโครงการวิจัยครัง้ แรก
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งทบทวนและให้การร ับรอง
โครงร่างการวิจัย
นักวิจัยโดยพิจารณาจาก CV

R
E
C

เอกสารข ้อมูลคาอธิบายอาสาสมัคร
(Information sheet)

เอกสารแสดงเจตนายินยอม (Consent form)

่ ใบติดประกาศเชญ
ิ ชวน แบบบันทึก
เอกสารอืน
่ ๆ เชน
ข ้อมูล (CRF) แบบสอบถาม เป็ นต ้น

อะไร คือ การวิจ ัยอย่างมีจริยธรรม ?
1.
2.

มีประโยชน์ตอ
่ วงการแพทย์เพื่อสุขภาพและความ
เป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องมนุษยชาติ
ึ ษามีเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์
วิธก
ี ารศก

4.

การเคารพในอาสาสมัครทีเ่ ข ้าร่วมการวิจัย
ี่ ง / ประโยชน์
การพิจารณา อัตราสว่ นความเสย

5.

มีการคัดเลือกอาสาสมัครทีเ่ หมาะสม

6.

การรักษาความลับของข ้อมูลของผู ้เข ้าร่วมการวิจัย

7.

ผ่านการพิจารณาด ้านจริยธรรมในการทาวิจัยก่อน
ดาเนินการกับผู ้เข ้าร่วมการวิจัย หรือเก็บข ้อมูล

3.

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัย
• โครงการวิจัยทุกโครงการต้องยื่นขอรับการพิจารณา
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมก่อน
เริ่มดาเนินการ
• ทาไม?
– ไม่มีใครที่จะไม่เข้าข้างตัวเองว่าโครงการดีแล้ว
– นักวิจัยมักประเมินความเสี่ยงต่ากว่าความเป็นจริง
เพราะความคุ้นเคยกับหัตถการ
– นักวิจัยมักประเมินประโยชน์สูงกว่าความเป็นจริง
เพราะเป็นสิ่งที่ตนเองฝัน

สรุป
• IRB/REC ควรมี independence, pluralism,
transparency, competency ตลอดจน quality และ
timely
ั ดิศ
ิ ธิ ความ
• บทบาทของ IRB/REC คือ ปกป้ องศก
์ รี สท
ปลอดภัย ความเป็ นอยู่ทด
ี่ ี ของผู ้เข ้าร่วมการวิจัย
• หน ้าทีห
่ ลักของ IRB/REC คือทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยในเชงิ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• ผู ้ทีม
่ าเป็ น IRB/REC ควรมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เี่ หมาะสมกับ
บทบาทหน ้าที่
ิ ธิภาพเป็ นสงิ่ สาคัญสาหรับ IRB/REC
• การประชุมทีม
่ ป
ี ระสท

การดาเนินการของ REC
หลังให ้การรับรองด ้านจริยธรรมการวิจัย

Conducting a Research

Initial
review

Start

Close
Continuing review

Final report

การดาเนินการของ REC
หลังให ้การรับรองด ้านจริยธรรมการวิจัย
การประเมินต่อเนือ
่ ง มี 7 เรือ
่ ง
1. การรายงานสว่ นแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการวิจัย

(Protocol amendment รวมทุกเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับโครงการวิจัย)

2. การรายงานความก ้าวหน ้าการวิจัย (Progress report)

3. การรายงานความปลอดภัย (Safety reporting)
4. การรายงานการเบีย
่ งเบนหรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามโครงการ
วิจัยทีไ่ ด ้รับการรับรอง
(Protocol deviation/violation/non- compliance)

5. การรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)
6. การรายงานการยุตโิ ครงการวิจัยก่อนกาหนด
(Premature termination or suspension of a trial)

7. การรายงานเรือ
่ งร ้องเรียนเกีย
่ วกับโครงการวิจั ย (Complaint)

บทบาทหน ้าที่ ความรับผิดชอบของผูว้ จ
ิ ัย

ทีย
่ น
ื่ ขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เตรียมและบรรยายโดย รศ. ภญ. โสภิต ธรรมอารี
บางสว่ นมาจากต ้นฉบับของ พ.อ. รศ. นพ. สุธ ี พานิชกุล
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4. INVESTIGATOR
4.1 Investigator's Qualifications and Agreements
4.2 Adequate Resources
4.3 Medical Care of Trial Subjects
4.4 Communication with IRB/IEC
4.5 Compliance with Protocol
4.6 Investigational Product(s)
4.7 Randomization Procedures and Unblinding
4.8 Informed Consent of Trial Subjects
4.9 Records and Reports
4.10 Progress Reports
4.11 Safety Reporting
4.12 Premature Termination or Suspension of a Trial
4.13 Final Report(s) by Investigator

บทบาทและหน้าทีข
่ องน ักวิจ ัย
Qualification
เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพียงพอหรือมี
ประสบการณ์ ได ้รับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับงานวิจั ยชนิดนี้
มาแล ้วเป็ นอย่างดี สามารถทีจ
่ ะดูแลอาสาสมัครเมือ
่ เกิด
เหตุทไี่ ม่คาดคิดกับอาสาสมัครในงานวิจัยนี้ได ้
Training
– GCP, Research Ethics
– Good Research Practice or Responsible
Conduct of Research
– กฎหมายและข ้อบังคับของประเทศ
Familiarity with the Test Article
เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามคุ ้นเคยและสามารถอธิบายหรือตอบคาถาม
ในงานวิจัยนี้ได ้เป็ นอย่างดี

บทบาทและหน้าทีข
่ องน ักวิจ ัย
Compliance:
เป็ นผู ้ทีส
่ ามารถปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานการปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี อง
งานวิจัยตามข ้อตกลงทีท
่ าต่อผู ้ให ้ทุน และยินดีทจ
ี่ ะ
ปฏิบัตต
ิ ามขอบเขตของกฎหมายทีถ
่ ก
ู ต ้อง
• ทาตามระเบียบ ข ้อกาหนด แนวทาง ขัน
้ ตอนของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
• กรอกแบบยืน
่ ขอรับการพิจารณาให ้ครบถ ้วน และ
เอกสารทีย
่ น
ื่ ขอครบถ ้วน ถูกแบบ
้
• ใชเอกสารฉบั
บล่าสุด
• เขียนสรุปเนื้อหาโครงการโดยย่อให ้เข ้าใจง่าย
(Protocol synopsis ถ ้าระบุให ้ยืน
่ )

บทบาทและหน้าทีข
่ องน ักวิจ ัย
– ทาการแก ้ไขเอกสารตามคาแนะนาของคณะกรรมการและ
ยืน
่ เสนอกลับไปในเวลาทีเ่ หมาะสม
• เน ้นสว่ นหรือข ้อความทีแ
่ ก ้ไขเพือ
่ ให ้ตรวจง่าย
– ใส ่ version/date ของเอกสารฉบับแก ้ไข
– ระบุเหตุผลการขอยกเว ้นการขอความยินยอม หากไม่แนบ
เอกสารขอความยินยอม
– หลังได ้รับอนุมัตแ
ิ ล ้ว ดาเนินการตามโครงการวิจัยทีไ่ ด ้รับ
อนุมัต ิ การเบีย
่ งเบนไปจากกระบวนการทีเ่ สนอไว ้ ต ้องยืน
่
ขอรับการอนุมัตก
ิ อ
่ นแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงใด ๆ (protocol
amendment)
ิ้ การวิจัย สง
่ Final Report ตามแบบ ฟอร์ม
• เมือ
่ เสร็จสน
ของคณะกรรมการ
• เก็บเอกสารสาคัญไว ้เป็ นระยะเวลาตามทีค
่ ณะกรรมการ
กาหนด

บทบาทและหน้าทีข
่ องน ักวิจ ัย
Monitoring:
- รายงานความก้าวหน้า ตามที่ กก.จริยธรรมการวิจัย
กาหนด
- รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ กรณีเกิดการ
บาดเจ็บ หรือ เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด กับอาสาสมัครใน
โครงการ
- รายงานกรณีเบีย
่ งเบนจากโครงการวิจัย
- ยินยอมให ้องค์กรหรือเจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ ห
ี น ้าทีเ่ ข ้ามา
ตรวจสอบกากับดูแลโครงการวิจัยนี้ได ้
Delegating Responsibility:
รับผิดชอบให ้คาแนะนาบุคลากรหรือเจ ้าหน ้าทีใ่ นโครงการ
ี้ จงรายละเอียดและ มีการระบุหน ้าที่
ทีร่ ับผิดชอบ โดยชแ
ของผู ้ชว่ ย ผู ้ร่วมวิจัยไว ้อย่างเหมาะสม

รายงานความก ้าวหน ้าของการวิจัย
และขอต่อการรับรองจริยธรรมฯ
รายงานความก ้าวหน ้า
และต่ออายุการรับรอง
ภายใน 30 วัน
ก่อนหมดอายุ
(23 พ.ค.–23 มิ.ย.2563)
12 เดือน

วันทีใ่ ห ้
การรับรอง
23 มิ.ย. 62

30 วัน

วันที่
การรับรอง
หมดอายุ
23 มิ.ย. 63

OHRP* cautions,
ตามกฎหมายอเมริกัน 45 CFR part 46 ไม่มก
ี ารให ้ชว่ งเวลา
ขยายหลัง expiration date ของ IRB approval
เมือ
่ ใบรับรองหมดอายุ ผู ้วิจัยไม่สามารถรับอาสาสมัครราย
ใหม่ได ้ และต ้องหยุดดาเนินการวิจัยกับอาสาสมัครทีร่ ับเข ้า
มาแล ้ว ยกเว ้น การวิจัยนัน
้ เป็ นประโยชน์ตอ
่ อาสาสมัคร หาก
ี่ งต่อ
หยุดให ้ research interventions จะทาให ้เพิม
่ ความเสย
อาสาสมัคร
เมือ
่ IRB จะให ้การรับรองโครงการวิจัยทีเ่ ลยวันหมดอายุการ
รับรองแล ้ว (re-approves) การรับรอง one year อาจเป็ น
new anniversary date
หรือ IRB อาจให ้การรับรองใหม่มอ
ี ายุ < 1 year เพือ
่ ให ้
ยังคงเป็ น original anniversary date ทีเ่ คยให ้การรับรอง
(fixed anniversary dates for the expiration of annual
IRB approvals)
*Office for Human Research Protection

ความรับผิดชอบของผู ้วิจัย
WHO 2011 Standards and Operational Guidance.pdf

WHO 2011: บทที่ 5 มาตรฐาน 10 : ความ
รับผิดชอบของผู ้วิจัย (Researchers’ responsibilities
1. Submitting an application for review
(การยืน
่ เสนอโครงการเพือ
่ การทบทวนพิจารณา)
ึ ษาวิจัย)
2. Conduct of research (การดาเนินการศก
3. Safety reporting (การรายงานความปลอดภัย)
4. Ongoing reporting and follow-up
(การรายงานความก ้าวหน ้าและการติดตาม)
5. Information to research participants
(ข ้อมูลสาหรับอาสาสมัคร)

สรุป ความรับผิดชอบของผู ้วิจัย
• ออกแบบและดาเนินการวิจัยอย่างถูกต ้องตามหลักวิชา
และจริยธรรม สอดคล ้องกับหลักจริยธรรมพืน
้ ฐานที่
แสดงใน Belmont Report (1979)

• องค์ประกอบของโครงการวิจัย ครบถ ้วนเพียงพอ
ทีจ
่ ะพิจารณาทัง้ ด ้านวิชาการและจริยธรรม
• เหตุผลความเป็ นมา ทบทวนวรรณกรรม
• วัตถุประสงค์ ออกแบบวิธวี จ
ิ ัย วิธด
ี าเนินการวิจัย
• เกณฑ์การคัดเข ้าและคัดออก จานวนอาสาสมัคร
ิ มาเป็ นอาสาสมัคร
• การเข ้าถึงผู ้ทีจ
่ ะเชญ
• กระบวนการขอความยินยอม
• เขียน Ethical consideration ในโครงการวิจัย
(หลักจริยธรรมพืน
้ ฐาน 3 ข ้อ)

สรุป ความรับผิดชอบของผู ้วิจัย
การปฏิบ ัติตามโครงร่างการวิจ ัย
• ไม่ดาเนินการวิจัยทีเ่ บีย
่ งเบนจากโครงร่างการวิจัยที่
ได ้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Deviation)
• ไม่บด
ิ เบือนข ้อมูลผลการวิจัย (Fabrication)

• รายงานต่อ กก.จริยธรรม กรณี อาสาสมัครในโครงการ
เกิดการบาดเจ็บ เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หรือ
เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด
• รายงานกรณีเบีย
่ งเบนจากโครงการวิจัย

• ควรเสนอมาตรการป้ องกัน/เฝ้ าระวังมาด ้วย

สรุป ความรับผิดชอบของผู ้วิจัย
้
• ขอความยินยอมและใชเอกสารชุ
ดทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ
– กระบวนการขอความยินยอมเป็ นสว่ นสาคัญ
– การขอความยินยอมต ้องเป็ นไปตามหลักการ
Information, comprehension, voluntariness
ิ ใจ)
(ข ้อมูล เข ้าใจ อิสระในการตัดสน
– การลงนามให ้ความยินยอม
• บิดา มารดา ญาติสนิท ผู ้ปกครองตามกฎหมาย
พยาน
• มอบเอกสารทีล
่ งนามแล ้ว 1 ชุด ให ้อาสาสมัคร
• รักษาความลับของข ้อมูลตลอดระยะเวลา
– Computer, Locker

Question?

การฝึ กอบรมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Ethical Principles in

Research Involving Human Subject)

จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24 มิถน
ุ ายน 2563
ั ้ 6 อาคารสานักอธิการบดี
ณ ห ้องประชุม 6-1 ชน

4. Ethical Consideration in
Alternative / Integrative Medicine Research

ประเด็นจริยธรรมของการวิจัย
ด ้านการแพทย์ทางเลือก-การแพทย์ผสมผสาน
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24 มิถนุ ายน 2563
โสภิต ธรรมอารี

Definition (WHO Guidelines)
การแพทย์ทางเลือก
(alternative medicine) หรือ
การแพทย์แผนโบราณ
(traditional medicine) หรือ

การแพทย์เสริม (การแพทย์ผสมผสาน )
(complementary medicine) หรือ
่ ผนปั จจุบน
การแพทย์ทไี่ ม่ใชแ
ั
(non-conventional medicine)

Introduction
 Use of “Traditional Medicine (TM)” has been
tremendous expanded globally and has gained
popularity.
 *The challenge is to ensure that TM is used
properly.
*Scientific research and evaluation of TM is
increasingly needed to provide additional
evidence of its safety and efficacy (Reverse
Research Strategy จาก clinical > reverse pharmacology และ
ึ ษาในหลาย aspects เชน
่ การศก
ึ ษาด ้านมนุ ษยศาสตร์, สงั คมศาสตร์,
ศก
Anthropology มนุษยวิทยา, Ethnomedicine เวชกรรมชาติพันธุ์)

Introduction

Traditional Medicine (TM)
เป็ นการแพทย์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้
herbal medicines และ traditional
procedure-Based therapies

Introduction
Herbal Medicine (HM)
HM is a plant-derived material or preparation with
therapeutic or other human health benefits which
contains either raw or processed ingredients from
one or more plants. In some traditions, materials
of inorganic or animal origin may also be present.

Introduction
ผลิตภ ัณฑ ์เสริมอาหาร (Dietary supplements หรือ
Food supplements หรือ Nutritional supplements) คือ
อะไร?
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
และประกาศฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2562
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้
รับประทานนอกเหนือจากอาหารตามปกติ ซงึ่ มีสารอาหาร
หรือสารอืน
่ เป็ นองค์ประกอบ อยูใ่ นรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง
เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอืน
่ ซงึ่ มิใชร่ ป
ู แบบอาหาร
ตามปกติ (conventional foods) สาหรับผู ้บริโภคที่
คาดหวังประโยชน์ทางด ้านสง่ เสริมสุขภาพ

Introduction
สารอาหารหรือสารอืน
่ หมายถึง
(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผล
จากพืชหรือสัตว์
(2) สารเข ้มข ้น สารเมตาโบไลท์ สว่ นประกอบ หรือสาร
สกัดของสารใน (1)
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2)
(4) สว่ นผสมอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างของสารใน
(1) (2) หรือ (3)
(5) สารหรือสงิ่ อืน
่ ตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาประกาศกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
ให ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็ นอาหารทีก
่ าหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน และฉลากต ้องได ้รับอนุญาตก่อนนาไปใช ้

Introduction
อนึง่ ในทางเภสัชกรรม “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” จะ
แตกต่างจาก “อาหารเสริม (Supplementary Food)
ซงึ่ อาหารเสริม หมายถึง อาหารทีใ่ ห ้รับประทานเพิม
่ เติม
นอกเหนือจากอาหารหลัก(อาหารมีประโยชน์ 5 หมู)่
เพือ
่ ให ้ร่างกายได ้รับพลังงาน หรือสารอาหารครบถ ้วนตาม
ความต ้องการ หรือเพือ
่ ชว่ ยให ้ร่างกายมีการเจริญ เติบโตที่
ดี เป็ นต ้น อย่างไรก็ตามคนทั่วไปมักเข ้าใจผิดว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารเสริม คืออย่างเดียวกัน
อาหารเสริมสาหร ับเด็ก อาหารทีแ่ พทย์เสริมให ้สาหรับเด็ก
หลังจากทีเ่ ด็ กมีอายุหลัง 6 เดือน ไปแล ้ว เพือ
่ ให ้เด็กหัดเคีย
้ ว หรือ
่ กล ้วย
ได ้รับสารอาหารอย่างอืน
่ นอกเหนือจากนม ยกตัวอย่างเชน
บด อาหารเสริมทีท
่ าจากแอปเปิ ล

อาหารเสริมสาหร ับสตรีมค
ี รรภ์
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“พระราชบัญญัตเิ ครือ
่ งสาอาง พ.ศ. ๒๕๕๘”
้ ถู นวด
“เครือ
่ งสาอาง” หมายความว่า วัตถุทม
ี่ งุ่ หมายสาหรับใชทา
โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทาด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใดกับสว่ นภายนอกของ
่ ง
ร่างกายมนุ ษย์ และให ้หมายความรวมถึงการใชกั้ บฟั นและเยือ
่ บุในชอ
ปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ความสะอาด ความสวยงาม หรือ
เปลีย
่ นแปลงลักษณะทีป
่ รากฏ หรือระงับกลิน
่ กาย หรือปกป้ องดูแลสว่ น
ต่าง ๆ นัน
้ ให ้อยู่ในสภาพดี และรวมตลอดทัง้ เครือ
่ งประทิน
่ ต่าง ๆ
สาหรับผิวด ้วย
การเปลีย
่ นแปลงจากฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๕
- การกากับดูแลเครือ
่ งสาอางให ้เป็ นระบบเดียวกัน
- ระบบการแจ ้งรายละเอียดเครือ
่ งสาอางก่อนทีจ
่ ะผลิตหรือนาเข ้า
- มาตรการคุ ้มครองความปลอดภัยของผู ้บริโภค
้ นสว่ นผสมในเครือ
- กาหนดวัตถุทห
ี่ ้ามใชเป็
่ งสาอาง
- กาหนดมาตรฐานของสถานทีผ
่ ลิตเครือ
่ งสาอาง
- ภาชนะบรรจุ
- มาตรการควบคุมฉลากและการโฆษณาเครือ
่ งสาอาง
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ประเภทของเครือ
่ งสาอาง เดิมแบ่งเป็น 3 ประเภท
1) เครือ
่ งสาอางควบคุมพิเศษ 2) เครือ
่ งสาอางควบคุม
3) เครือ
่ งสาอางทั่วไป
เมือ
่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 อย.ประกาศยกเลิกการแบ่งประเภท
แบบเดิมและให้เครือ
่ งสาอางทุกชนิดเป็นเครือ
่ งสาอางควบคุม มีผล
้ นที่ 26 กันยายน 2551 โดยให ้จดแจ้งก่อน หมายถึง การ
บังคับใชในวั
ยืน
่ รายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ เพือ
่ ให ้ อย.ตรวจสอบ ได ้แก่
ื่ แบรนด์ (ชอ
ื่ การค ้า) ของผลิตภัณฑ์
ชอ
ื่ สน
ิ ค ้า
ชอ
ประเภทของเครือ
่ งสาอาง / วัตถุประสงค์ในการใช ้
สว่ นผสมทัง้ หมด เรียงลาดับจากความเข ้มข ้นมากไปน ้อย
และระบุ % สาหรับสว่ นผสมที่ อย.กาหนดให ้เป็ นสารควบคุม
ปริมาณ (สารที่ อย.จากัด% ทีอ
่ นุ ญาตให ้ใส)่
ผู ้รับผิดชอบการวางตลาด / ผู ้แบ่งบรรจุ/ผู ้ผลิต

Principles and Guidelines for Evaluation
of Traditional Medicine (TM)
ึ ษาวิจ ัย Food และ Cosmetic
หล ักการนีใ้ ชไ้ ด้ก ับการศก

Basic principles:
- Research and development should guarantee the
“safety and efficacy as well as quality control“
of the traditional procedure-based therapies and
herbal medicines.
- The efficacy of TM should be evaluated in an
integrated manner of both treatment types. As TM
relies on a holistic approach.
- Knowledge and experience obtained through the
long history of established practices should be
respected.

Studies of Herbal Medicine
Indigenous Formulas
• Observational study (for safety and efficacy, attitude)
• Descriptive, Case series, Case control, Cohort
• Phase 2A clinical trial (MTD, maximum tolerated dose/
regimen)

• Phase 2B clinical trial (safety and efficacy)
• Post-marketing surveillance (Pharmacovigilance)
New Herbs / Formulas
• Preclinical (in vitro /in vivo)
• Phase I clinical trial
• Phase 2A clinical trial
• Phase 2B clinical trial
• Quasi-experiment (กึง่ ทดลองในมนุษย์ กลุม่ ควบคุมแบบอิสระ)

ข ้อมูลของ National Regulatory Authority
ข ้อมูลที่ อย. มีไว ้สาหรับสาธารณะ สามารถเข ้าถึงได ้
ตารายา Traditional Thai Medicinesตารายา Traditional Thai Medicines.docx
สง่ เสริม แบ่งยาสมุนไพร หลักเกณฑ์พจ
ิ ารณาขึน
้ ทะเบียนแบ่งยา
สมุนไพร.docx

Types of Herbal Medicine Thai Law Types of Herbal Medicine_Thai
Law.docx

ิ ธิภาพ ความปลอดภัยการคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ประสท
ิ ธิภาพ ปลอดภัย.docx
ประสท

คู่มอ
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WHO Guidelines
 Research Guidelines for Evaluating the Safety
and Efficacy of Herbal Medicines, WHO 1993
• Guidelines for the Assessment of Herbal Medicines,
WHO 1995
 General Guidelines for Methodologies on
Research and Evaluation of Traditional Medicine,
WHO 2000
 Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products,
WHO/TDR 2005
• Others e.g. WHO monograph on selected medicinal
plants, others.

WHO Guidelines
Research Guidelines for
Evaluating the Safety and
Efficacy of Herbal Medicines
(WHO 1993)

Ethical Considerations: Research
on human medicines must be
carried out in accordance with all
relevant ethical guidelines
(4 basic principles).

WHO Guidelines
Operational Guidance:
Information needed to
support clinical trials
of herbal products
(WHO/TDR 2005)

• Chemistry-Manufacturing-Control (CMC)
Considerations for Herbal Products
• Non-Clinical Considerations for Herbal Products
• Clinical Considerarions for Herbal Products
• Ethical Considerations in Clinical Trials with Herbal
Products:

Scientific Considerations
ประเด็นด ้านวิทยาศาสตร์
Scientific Validity:
- Rationale and Literature Review
- Research Design & Methodology
- Inclusion/Exclusion criteria
- Sample size
- Procedure and massager, dosage form,
regimen, route of administration
- Measurements
- Statistical Analysis

Ethical Considerations
ประเด็นด ้านจริยธรรม
Ethical Principles (Belmont Report)
- Respect for Persons
(informed consent, privacy, confidentiality,
vulnerability)
- Beneficence or Non-maleficence
(risk/benefit assessment, favorable)
- Justice
(inclusion/exclusion, randomization)
All of the fundamental ethical principles of human
participation in research apply equally to herbal remedies
and research involving these compounds (consent, equity,
favorable risks/benefits, experimental design must be sound).

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
• Chemistry-Manufacturing-Control
(CMC) Considerations for Herbal
Products
• Non-Clinical Considerations for
Herbal Products
• Clinical Considerations for Herbal
Products
• Ethical Considerations in
Clinical Trials with Herbal
Products

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Chemistry-Manufacturing-Control (CMC)
Considerations for Herbal Products
1. CMC of Herbal Product to be evaluated mimics that
for the traditionally-used formulation. Evaluation of
Herbal Products does not require purification to
known or single chemical constituent.
2. Phase 1/2 trials, details on specification and
quality control of the product used are required,
GMP standards for CMC processes may not
required at this stage.

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Chemistry-Manufacturing-Control (CMC)
Considerations for Herbal Products
Information on herbal substance and herbal product
must be described [genus, spp., region and country of
origin, time of harvest, ……solvent extraction, analytical
procedures, amount of active ingredient, chemical
fingerprint (analytical markers), lack of contamination,
etc.]
3. Phase 3 trials, GMP standards are needed.
Information on herbal substance and herbal product are
the same as for phase ½, but more stringent. GAP, GHP
reference batch and environmental impact statement
are required in addition.

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Non-Clinical Considerations for
Herbal Products
1. Efficacy information searched from literature sources is
recommended. If information is insubstantial it is
necessary to perform new efficacy experiments.
2. Toxicities of the herbal products in prior human
experiences or existing animal data searched from
literature sources is recommended. Consider whether
additional non-clinical studies are needed.
3. Pharmacokinetics studies are technically difficult to
conduct. Also, the dosing regimen can be deduced
from traditional methodology. Therefore, non-clinical
PK is not absolutely required.

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Clinical Considerations for
Herbal Products
Phase 1 studies in normal volunteers are generally
unnecessary for herbal traditional medicines. Traditional
dose regimens of herbal medicines conveys reasonable
confidence that these regimens can safely be administered
to small number of carefully monitored clinical subjects in
Phase 2 trials.
It is important to verify tolerance in phase 2 trial patients.
Both the literature review and the provisions in the protocol
to be performed should focus on safety parameters (CNS,
skin, musculoskeletal, GI, liver, kidney, CVS, hematology)

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Clinical Considerations for
Herbal Products
Phase 3 trials should be undertaken only after doseranging phase 2 data are available.
Inappropriate rejection of herbal medicines in phase 3
trial is owing to phase 2 studies did not preceed a
phase 3 trial and a suboptimal dose was used in phase
3 trial.

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Ethical Considerations in Clinical Trials
with Herbal Products
- Apply the fundamental ethical principles. All
research involving human subjects should be
conducted in accordance with ethical principles
contained in the Declaration of Helsinki, three
basic ethical principles (Belmont Report), laws
and regulations of the country, whichever
represents the greater protection for subjects.

Operational Guidance: Information needed
to support clinical trials of herbal products
Ethical Considerations in Clinical Trials
with Herbal Products
- A well trained, ethical investigator is the best
assurance of patient safety in research.
- Skilled clinicians should be chosen as investigator to
assure prompt recognition and appropriate
treatment of any observed AE or worsening of a
pre-existing condition.

Case Discussion
แบ่งกลุ่มผู ้เข ้าอบรม พิจารณาโครงการ
วิจัยตัวอย่าง (Case study)
ประเด็นที่ REC ต ้องพิจารณา
(ตามแบบฟอร์ม)
 ผู ้วิจัยต ้องเสนอโครงร่างการวิจัย
ตามแบบฟอร์มของ REC/ฝ่ ายวิจัยที่
ครอบคลุมหัวข ้อที่ REC พิจารณา

ปั ญหาทีพ
่ บบ่อย
Protocol
1.
2.
3.
4.

Rationale มีเหตุผลไม่เพียงพอ ไม่ justify
การทบทวนวรรณกรรมไม่เพียงพอ
ผูว้ จ
ิ ัยไม่ให้ขอ
้ มูลด้านการควบคุม คุณภาพ*
ผู ้วิจัยไม่ประเมินความเส ี่ยงอย่างเพียงพอ, เปลี่ยนแปลง
จากวิธด
ี งั ้ เดิม
5. ขาดข ้อมูลด ้านความปลอดภัย หรือ toxicological
้
studies สาหรับยาสมุนไพรทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารใชยาวนาน
6. Research design เป็ น RCT, double-blind กลุม
่
ควบคุมด ้วย placebo จะเตรียม placebo อย่างไร

ปั ญหาทีพ
่ บบ่อย
ิ เป็ นอาสาสมัคร
7. ไม่ระบุการเข ้าถึงกลุม
่ ประชากรทีจ
่ ะเชญ

8. ขัน
้ ตอนวิธด
ี าเนินการวิจัยไม่มี informed consent
process ก่อนการทา screening
9. เขียน “ข ้อพิจารณาด ้านจริยธรรม” ไม่ถก
ู ต ้อง (ต ้องเขียน

ว่าหลักจริยธรรมแต่ละข ้อ ผู ้วิจัยจะปฏิบัตอ
ิ ย่างไร)
10. แสดงตารางการบริหารงานวิจัย ขัน
้ ตอนการ
ทดลอง/เก็บข ้อมูล เป็ นเวลาทีโ่ ครงร่างการวิจัยยัง

ไม่ได ้รับการรับรองจาก EC
11. ผู ้วิจัยไม่เหมาะสม (พบบ ้าง)

Andrographis paniculata

Aloe vera

Cocoa tree

