สิ่ งที่นกั วิจยั ควรรู ้ ก่อนเริ่ มลงมือวิจยั
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ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั
คน

คนไทย หรื อ ต่างชาติ – ระเบียบสภาวิจยั ฯ – นักวิจยั ต่างชาติ ๒๕๕๐

 ผูร้ ่ วมงาน ภายในสถาบันวิจยั /ภายนอก หรื อทั้งสองอย่าง, ภายในประเทศ/ต่างประเทศ
 ผูท้ ี่จะเข้าร่ วมวิจยั (Research participant)
คนไทย หรื อต่างชาติ – กฎหมายไทย
กฎหมายต่างประเทศ, Ethical Guidelines
 ผูส้ นับสนุน – ผูบ้ งั คับบัญชา, ที่ปรึ กษา

เงิน – ทุนสนับสนุนการวิจยั ภาครัฐ/ภาคเอกชน, ในประเทศ/นอกประเทศ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบทั้ง
สถานที่ทาวิจยั
อุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิการ สัตว์ทดลอง เซลล์ ฯลฯ
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ภายในและภายนอกสถาบันวิจยั
Ethical Guidelines
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นักวิจยั
ผู้เข้ าร่วมวิจยั
ผู้ให้ ทนุ

จรรยาบรรณ
จริ ยธรรม,
กฎหมาย

• คน
• ทรัพยากรที่จาเป็ น (ทุน
วิจยั )

Input

Process
• ระเบียบวิธีวิจยั
• สถานที่
• เครื่ องมือ รวมสัตว์ทดลอง
เซลล์ ฯลฯ

กฎหมาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ

MU CERIF

กฎหมาย
ในประเทศ
ต่างประเทศ

• ทรัพย์สินทางปัญญา
• ผลประโยชน์เชิงพาณิ ชย์

Output
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กฎ ระเบียบ กฎหมายไทย
กฎ ระเบียบ

กฎหมายไทย

•สภาวิจยั แห่งชาติ

•พรบ. สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

• ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติวา่ ด้วยการอนุญาตให้นกั วิจยั ชาวต่างประเทศเข้า
•พรบ. สุ ขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
มาทาการวิจยั ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
• ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติวา่ ด้วยทุนอุดหนุนการวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๑
•พรบ. เครื่ องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• จรรยาบรรณนักวิจยั
•พรบ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศกฎกระทรวงฉบับ
ปรับปรุ ง ๒๕๕๖
•จรรยาบรรณ, ข้อบังคับ, พรบ. วิชาชีพ
• ข้อบังคับแพทยสภา หมวด ๙ ว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวช •พรบ. สัตว์เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
•พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
• พรบ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
• พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับผูว้ ชิ าชีพทางการแพทย์และสาธารณสุ ข เช่น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ
MU CERIF
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กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ จรรยาบรรณ/จริ ยธรรม กติกา/ มารยาท
Ethical
Guide
lines

All Stakeholders

มีบทลงโทษ และ
ไม่ได้การยอมรับ
หากไม่ปฏิบตั ิตาม

National Level

ASEAN

Local Laws
&
Regulations

Researchers

All
stakeholders

Rules &
Regulation
s

MU CERIF

International
Level

ไม่มีบทลงโทษ แต่
หากไม่ปฏิบตั ิตามจะ
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
และศรัทธา

Professional
&Institution
Level

มีท้ งั บทลงโทษ
และเสี ยชื่อเสี ยง
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กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ จรรยาบรรณ/จริ ยธรรม กติกา/ มารยาท
สาหรับนักวิจยั Ethical Guidelines, Code of Conduct – Professional, GCP,
Laws (local, international)
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั – Good Participatory Practice (GPP)
สาหรับผูใ้ ห้ทุน – GCP, พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับยา เครื่ องมือแพทย์ อาหาร เครื่ องสาอาง
เกณฑ์สาหรับคณะกรรมการจริ ยธรรม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยอมรับคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ที่พิจารณาโครงการวิจยั ทางคลินิก

Research Ethics Committee/ Institutional
Review Board

แนะนา ให้ ความรู้ ให้ ความช่ วยเหลือแก่ นักวิจัย

MU CERIF

Standards and
Operational Guidance
for Ethics Review of
Health-Related Research
with Human Participants
WHO 2011
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Sequence of changes in ethical guidelines & law
• Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with
Human Participants

2011

• World Health Organization (WHO)

International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects
• Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the
•

2012

World Health Organization (WHO)

• Declaration of Helsinki

2013

• World Medical Association (WMA)

• The Common Rule
2015

• Notice of Proposed Rulemaking, US Federal
MU CERIF

เป็ นกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาที่สถาบันวิจยั ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ
Office of Human Research Protection (OHRP) และ
นักวิจยั ที่รับทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาต้องปฏิบตั ิตาม
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สรุ ป – การเตรี ยมตัวของนักวิจยั
1. การร่ างโครงร่ างวิจยั – นักวิจยั ควรเรี ยนรู ้สิ่งต่อไปนี้ :- ระเบียบวิธีวิจยั การฝึ กอบรมอื่นที่จาเป็ น เช่น
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน การใช้สัตว์ทดลอง ชีวนิรภัย ฯลฯ
2. การขอทุนสนับสนุนการวิจยั การทาสัญญากับผูใ้ ห้ทุน โดยเฉพาะในส่ วนข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ควรศึกษาให้ดี
3. ผูว้ จิ ยั ร่ วม (co- investigator) เป็ นชาวต่างประเทศหรื อไม่ โดยเฉพาะหากมีนกั ศึกษาในความดูแล
เป็ นชาวต่างประเทศที่จะทาวิจยั เพราะจะต้องติดต่อกับสภาวิจยั แห่ งชาติตามระเบียบ
4. จะต้องใช้ยาใหม่ หรื อ เครื่ องมือแพทย์ใหม่ ที่ยงั ไม่ได้ข้ ึนทะเบียนกับ อย. ในการวิจยั หรื อไม่ จะนาเข้ายา
หรื อเครื่ องมือแพทย์ มาในราชอาณาจักรได้อย่างไร มีผรู ้ ับผิดชอบดาเนิ นการแทนผูว้ จิ ยั หรื อไม่ เช่น ผูใ้ ห้
ทุนสนับสนุนการวิจยั หากไม่มีผอู ้ ื่นดาเนินการให้ ผูว้ จิ ยั จะต้องเตรี ยมการในส่ วนนี้ ให้เรี ยบร้อย
MU CERIF
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สรุ ป – การเตรี ยมตัวของนักวิจยั (ต่อ)
5. จะมีการรับ-ส่ ง specimen ที่ไม่มีเชื้อโรค หรื อมีเชื้อโรคจนถึงระดับจนถึงอนุภาคโปรตีนก่อโรค ในการวิจยั
หรื อไม่ จะต้องทา material transfer agreement และ ดาเนินการตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
ให้ครบถ้วน
6. เสนอโครงการเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน/ การใช้สัตว์เพื่อการวิจยั หรื อ
คณะกรรมการที่ดูแลด้านชีวนิรภัยตามความเหมาะสม
7. ลงทะเบียนงานวิจยั ทางคลินิก (Clinical Trial Registration) ใน International Clinical
Trial Registry Platform (ICTRP) Search Portal – World Health Organization
เช่น Thai Clinical Trail Registry (TCTR) www.clinicaltrials.in.th หรื อ
clinicaltrials.gov หากดาเนินการวิจยั ในคน โดยจะต้องได้หมายเลขทะเบียนก่อนรับผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั รายแรก
และต้องติดตามลงข้อมูลต่อเนื่องให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ใน website
MU CERIF
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ขั้นตอนเหล่านีท้ ่ านเตรียมพร้ อมแล้ วหรือยัง
Foreign
researchers
Regulation

Education &
Training

ความรู้ที่
จาเป็ นต้องใช้ใน
การวิจยั
Research
Methodology,

Ethical Guidelines,
Laws &
Regulations

Sponsor
&
Contract
เสนอขอทุนสนับสนุน
การวิจยั ทาสัญญากับ
ผูใ้ ห้ทุน ตกลงทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ผูร้ ่ วมทีมวิจยั เป็ น
นักวิจยั ต่างชาติ
หรื อไม่ รวมถึง
นักศึกษาต่างชาติใน
ความดูแล

ระเบียบสภาวิจยั แห่งชาติวา่ ด้วย
ทุนอุดหนุนการวิจยั
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิ ดลว่า
ด้วย การบริ หารเงินอุดหนุนการ
วิจยั พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบสภาวิจยั
แห่งชาติ-นักวิจยั
ต่างชาติ

Drugs &
Medical
devices –
Thai FDA
การนายาหรื อ
เครื่ องมือที่จะใช้ใน
การวิจยั เข้ามาใน
ราชอาณาจักร –
เป็ นยา/เครื่ องมือที่
ขึ้นทะเบียนกับ อย.
ไทยแล้วหรื อยัง
พรบ. เครื่ องมือแพทย์
๒๕๕๑
พรบ. อาหาร
พรบ. ยา

MU CERIF

Material
Transfer

Ethical
Clearance

Agreement

การรับส่ ง
specimen ที่จะ
ใช้ในการวิจยั มีการ
ใช้เชื้อโรค หรื อ
สัตว์ทดลองหรื อไม่

ขอการรับรองจาก
คณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั

Clinical Trial
Registry
ลงทะเบียนงานวิจยั
ทางคลินิกหากเป็ น
การวิจยั ในคน
Clinical Trial
Registry

การวิจยั ในคน
การวิจยั โดยใช้สัตว์ทดลอง
ชีวนิรภัย

-พรบ. สัตว์เพื่อการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๘
-พรบ. เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ศึกษาเพิ่มเติมได้ ท่ ี
https://sp.mahidol.ac.th
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