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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนและนาเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเขามาเพื่อพิจารณา
2. ขอบเขต
วิธีดาเนิ น การมาตรฐานครอบคลุ มแนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงการวิจัยทุกฉบับ ที่ ส่ งเขามาเพื่ อ
พิจารณาครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ ที่มีหนาที่ทบทวนและนาเสนอโครงการวิจัย ควรใชแนวทางการทบทวนและนาเสนอ
โครงการวิจัยที่กาหนด
4. แผนภูมิขั้นตอน การดาเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1

ทบทวนผูวิจัย

คณะกรรมการฯ

2

ทบทวนโครงการวิจัย

คณะกรรมการฯ

3

ทบทวนการเขาร่วมของอาสาสมัคร

คณะกรรมการฯ

4

ทบทวนบทบาทของชุมชน

คณะกรรมการฯ

5

ทบทวนเอกสารการใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล

คณะกรรมการฯ

6

สรุปความเห็น

คณะกรรมการฯ

5. หลักการปฏิบัติ
แนวทางในการทบทวนและนาเสนอโครงการวิจัย มีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ทบทวนผูวิจัย
1) คุณวุฒิ พื้นฐานอาชีพ หรือประสบการณ์การทางานของผูวิจัย และผูร่วมวิจัย (ICH GCP 2.8)
2) การเปิดเผยการมีส่วนไดส่วนเสีย (Conflict of interest) ของผูวิจัย และผูร่วมวิจัย
3) งานวิจัยทดลองยา (Clinical Trials) ผูวิจัยหลักจะตองเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรม GCP (Good
Clinical Practice)
4) การศึกษาทางคลินิกของผูวิจัยที่ไม่ใช่แพทย์ ตองมีแพทย์หรือทันตแพทย์เป็นผูวิจัยร่วม (ICH GCP
2.7, WHO Guidance for Implementation, Principle 9)
5) ผูร่วมวิจัยในโครงการวิจัย ขอ 3) และ 4) จะตองผ่านการฝึกอบรม (ICH GCP)
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5.2 ทบทวนโครงการวิจัย (ICH-GCP หมวด 6)
1) ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2) ชื่อที่อยู่ผูวิจัย
3) ชื่อที่อยู่ผูใหทุน
4) ที่มาของโครงการวิจัย (Background) (ICH GCP 6.2)
5) หลักการและเหตุผล (Rationale) (ICH GCP 6.2)
6) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ (ICH GCP 6.2.7)
7) วัตถุประสงค์ (ICH GCP 6.3)
8) รูปแบบการวิจัย (Study design) (ICH GCP 6.4)
9) ขนาดตัวอย่าง (ICH GCP 6.9.2)
10) การคัดเลือกอาสาสมัครที่เขาร่วมในโครงการวิจัย (ICH GCP 6.5)
11) ระยะเวลาและจานวนครั้งที่นัดอาสาสมัคร (ICH GCP 6.4.5)
12) วิธีดาเนินการวิจัย (Study procedure) (ICH GCP 6.4)
13) กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใชยาหลอก (Placebo) (ถามี) (ICH GCP 6.4.2)
14) ขอมูลผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องมือแพทย์ ถายังไม่เคยใชในประเทศ มีการขายและใชในประเทศผูผลิต
หรือประเทศอื่นๆ ประเทศใดบาง
15) การวัดผลการวิจัย (Outcome measurement) (ICH GCP 6.4.1)
16) สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ (ICH GCP 6.9)
17) ขอพิจารณาปัญหาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.3 ทบทวนการเขาร่วมของอาสาสมัคร
1) ไม่มีการบังคับใหเขาร่วมในโครงการวิจัย (Non-coercive recruitment) (ICH GCP 2.9)
2) การเคารพในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and confidentiality) (ICH GCP 2.11)
3) ความเสี่ยง ไดแก่ อันตรายทางร่างกายหรือการบาดเจ็บ ผลกระทบทางจิตใจ และผลกระทบทางดาน
กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ
4) ประโยชน์ที่คาดว่าอาสาสมัครและสังคมจะไดรับ
5) กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) เหตุผลและความจาเป็นในการ
ศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลเหล่านั้น
6) กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มที่ใชยาหลอก (Placebo) (ถามี) เหตุผลในการศึกษาวิจัยระยะเวลาและอันตราย
จากการใชยาหลอก
7) หลักเกณฑ์การถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย (ICH GCP 6.5.3)
8) การคานึงถึงการดูแลอาสาสมัครทั้งทางร่างกายและจิตใจ
9) ความเหมาะสมของค่าตอบแทน (Compensation) (ICH GCP 3.1.8)
10) การรักษาพยาบาลหรือการจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายจากการเขาร่วมใน
โครงการวิจัย (ICH GCP 4.3.2)
11) การใชวัตถุทางชีวภาพ (Biological materials)
12) การวิจัยทางมนุษยพันธุศาสตร์ (Human genetic research)
13) การเก็บเนื้อเยื่อ เลือด และสิ่งคัดหลั่ง
5.4 ทบทวนบทบาทของชุมชน
1) การประสานงานกับผูนาชุมชนหรือสถาบันที่เขาร่วมในโครงการวิจัย
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2) ผลประโยชน์ต่อชุมชนที่เขาร่วมโครงการวิจัย ขณะดาเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย
5.5 ทบทวนเอกสารการใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล (Informed consent)
1) เอกสารการใหความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแก่
(1) เอกสารขอมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับผูเขาร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information
Sheet, Participant Information Sheet)
(2) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขาร่วมการวิจัย (Consent Form)
2) เอกสารขอมูลคาอธิบาย/ชี้แจงสาหรับผูเขาร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information
Sheet, Participant Information Sheet)
(1) ความครบถวนของขอมูล
(2) ภาษาที่ใชเขาใจง่าย
(3) ส่วนประกอบของเอกสารการใหความยินยอม (Consent Form) โดยไดรับขอมูล (ICH GCP
4.8.10) ประกอบดวย
(1) หัวขอเรื่องที่จะทาการวิจัย และวัตถุประสงค์
(2) เหตุผลที่อาสาสมัครไดรับเชิญใหเขาร่วมในโครงการวิจัย
(3) กระบวนการวิจัยที่ผูวิจัยและอาสาสมัครจะตองปฏิบัติ
(4) ระยะเวลาของการวิจัยที่อาสาสมัครแต่ละคนจะตองมีส่วนเกี่ยวของ
(5) จานวนอาสาสมัครที่เขาร่วมในโครงการวิจัย
(6) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์โดยตรงแก่อาสาสมัคร
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม หรือประโยชน์ทางดานความรู
(7) ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่อาสาสมัคร ในการเขาร่วม
ในโครงการวิจัย
(8) ทางเลื อ กหรื อกระบวนการรั ก ษาอื่น ๆ ที่อ าจจะเป็น ประโยชน์ แก่ อ าสาสมัค รในกรณี ที่
อาสาสมัครไม่เขาร่วมในโครงการวิจัย
(9) ขอบเขตการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร
(10) การใหค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ความไม่สบาย และรายได
ที่เสียไป จากการที่อาสาสมัครเขาร่วมการวิจัย
(11) การใหการรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดจากการวิจัย
(12) แหล่งเงินทุนวิจัย และรายละเอียดงบประมาณ
(13) สถาบันที่ร่วมในการทาวิจัย
(14) อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไม่มีผลใดๆ
ต่อการไดรับการรักษาพยาบาลที่ควรจะไดรับตามมาตรฐาน หรือสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ
(15) การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะตองมีการขอความยินยอม และมีการใหคาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
พันธุกรรม หรือ genetic counseling
(16) การเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัยเพื่อการตรวจเพิ่มเติมในอนาคตหรือเพื่อการศึกษาใหม่
ในอนาคต ตองมีการขอความยินยอมเพื่อเก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การใชตัวอย่างเพื่อการ
วิจัยโครงการใหม่จะตองยื่นเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
(17) บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไดตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่
เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งเป็นผลจากการวิจัย
(18) เบอร์โทรศัพท์สานักงานคณะกรรมการฯ ที่อาสาสมัครสามารถติดต่อได
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5.6 สรุปความเห็น
1) งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร์ (Validity)
2) อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและผลประโยชน์ (Risk/ benefit ratio) เหมาะสมหรือไม่
3) มีกลุ่มอาสาสมัครที่เปราะบาง (Vulnerable subjects) เขาร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่
4) ความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk categories) ไดแก่
 A. Research involving not greater than minimal risk. (การวิจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงเพียงเล็กนอย)
 B. Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit
to the individual subjects (การวิจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงมากกว่าปกติ แต่ไดแสดงถึงประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครโดยตรงในอนาคต)
 C. Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to
individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the subject’s disorder or
condition. (การวิจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงมากกว่าปกติและไม่ไดแสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงใน
อนาคต แต่มีความเป็นไปไดที่จะนาความรูเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติหรือภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใชกับ
ผูป่วยคนอื่นๆ ได)
 D. Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand,
prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare of children (การวิจัยที่มีนัย
ยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ไดถึงโอกาสที่จะเขาใจ, ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหารายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ
สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก)
5) มีการขอความพรอมใจ (Assent) ของอาสาสมัครที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึงอายุนอยกว่า 20 ปี หรือไม่
6) บุคคลที่อ่านเขียนไม่ได สามารถเขาร่วมในโครงการวิจัยไดหรือไม่
7) สรุปความเห็นไดแก่
(1) รับรอง
(2) ปรับปรุงแกไขเพื่อรับรอง
(3) ปรับปรุงแกไขและนาเขาพิจารณาใหม่
(4) ไม่รับรอง
8) ขอเสนอแนะ
9) กาหนดการส่งรายงานความกาวหนาของการวิจัย (Progress report) ตามระดับความเสี่ยง โดยหากมี
ความเสี่ ย งน อย กาหนดให ส่ งรายงานความกาวหน า 1 ครั้ ง/ปี, โดยหากมีค วามเสี่ ยงปานกลาง
กาหนดให ส่ งรายงานความกาวหนาทุก 6 เดือน, โดยหากมีความเสี่ ยงมากกาหนดให ส่ งรายงาน
ความกาวหนาทุก 3 เดือน หรือกาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ
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6. คานิยาม
อาสาสมัครที่เปราะบาง
(Vulnerable subjects)
ความรุนแรงของความเสี่ยง
(Risk categories)

7. ภาคผนวก
7.1 AF 01-08
7.2 AF 02-08

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับใหเขาร่วมการวิจัยไดโดยง่าย
ดวยความหวังว่าจะไดรับประโยชน์จากการเขาร่วมการวิจัย
ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบ่งเป็น 4 ระดับ ไดแก่
(1) ความเสี่ยงนอย คือ ความเสี่ยงที่ไม่มากกว่าที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวันของอาสาสมัครที่มีสุขภาพปกติ
(2) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอย แต่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครที่เขาร่วมในโครงการวิจัย
(3) ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอย คาดว่าจะไม่มีประโยชน์ต่ออาสาสมัคร
ที่เขาร่วมในโครงการวิจัย แต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม
(4) การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ไดถึงโอกาสที่จะเขาใจ, ป้องกัน
หรือ บรรเทาปัญหารายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือ สวัสดิภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก

เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย
Reviewer Assessment Form

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2552
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
8.3 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) พ.ศ.2548
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เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิททยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามแนวทางการดาเนินการสาหรับคณะกรรมการดานจริยธรรมผูมีหนาที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัย
ทางชีวเวชศาสตร์ โดยองค์การอนามัยโลก เจนีวา ค.ศ. 2000
เกณฑ์การพิจารณา
1. แง่มุมทางวิทยาศาสตร์การออกแบบและดาเนินการการศึกษาวิจัย
 ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในเรื่องของวัตถุประสงค์ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการคานวณขนาดตัวอย่าง) และ
ศักยภาพในการหาขอสรุปที่หนักแน่น โดยใชอาสาสมัครจานวนนอยที่สุด
 เหตุผลความเหมาะสมเมื่อชั่งน้าหนักระหว่างความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับผลประโยชน์ที่คาดว่า
อาสาสมัครวิจัยและชุมชนที่เกี่ยวของจะไดรับ
 เหตุผลความเหมาะสมในการใชกลุ่มเปรียบเทียบ
 เกณฑ์ในการถอดถอนอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยก่อนกาหนด
 เกณฑ์ในการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด
 ความพอเพียงในการจัดใหมีการกากับดูแลและตรวจสอบ การดาเนินการวิจัย รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลขอมูล
และความปลอดภัย (Data and Safety Monitoring Board : DSMB)
 ความพอเพียงของสถานที่วิจัย รวมทั้งในเรื่องเจาหนาที่ที่ช่วยปฏิบัตงิ าน สิ่งอานวยความสะดวกและวิธีดาเนินการกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน
 วิธีการรายงาน และตีพิมพ์ผลการศึกษาวิจัย
2. การคัดเลือกอาสาสมัครวิจัย
 ลักษณะประชากรที่จะคัดเลือกมาเป็นอาสาสมัคร (รวมทั้งเรื่อง เพศ อายุ การรูหนังสือ วัฒนธรรม สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และลักษณะชนชาติ)
 วิธีการตั้งตนติดต่อและคัดเลือก
 วิธีการสื่อขอมูลข่าวสารทั้งหมดแก่ผูที่อาจเป็นอาสาสมัคร หรือ ผูแทน
 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออก
3. การดูแลและคุมครองอาสาสมัคร
 ความเหมาะสมในเรื่องคุณสมบัติและประสบการณ์ของผูวิจัยต่อโครงการวิจัยที่เสนอ
 แผนใด ๆ ที่จะหยุดหรือไม่ใหการรักษาที่เป็นมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเหตุผลความเหมาะสมที่จะทาเช่นนั้น
 ความพอเพียงในการดูแลดานการแพทย์และการช่วยเหลือทางจิตใจและสังคมแก่อาสาสมัคร
 ขั้นตอนที่จะดาเนินการเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวในระหว่างดาเนินการศึกษาวิจัย
 เกณฑ์ในการขยายการใชผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจัย หรือการใชกรณีฉุกเฉิน และ/หรือ การบริจาคใหใชโดยกุศลเจตนา
 การจัดการแจงแพทย์ประจาตัว หรือแพทย์ประจาครอบครัวของอาสาสมัคร (ถามี) รวมทั้งการขอความยินยอมของอาสาสมัครใน
การแจงนั้น
 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใดๆ ที่จะจัดใหผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจยั ถึงมืออาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
 รายละเอียดค่าใชจ่ายใดๆ ที่อาสาสมัครตองจ่าย
 การตอบแทนและชดเชยแก่อาสาสมัคร (รวมทั้งเงิน บริการ และ/หรือ ของขวัญ)
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 การชดเชย/การรักษา ในกรณีเกิดอันตราย/ความพิการ/การตาย ของอาสาสมัครอันเนื่องมาจากการเขาร่วมการศึกษาวิจัย
 การจัดเกีย่ วกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย
4. การรักษาความลับของอาสาสมัคร
 รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเขาถึงขอมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้ง รวมทั้งเวชระเบียนและตัวอย่างส่งตรวจ
 มาตรการในการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร
5. กระบวนการขอความยินยอม
 รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการขอความยินยอมรวมทั้งการระบุบุคคลที่รับผิดชอบในการขอความยินยอม
 ความพอเพียง สมบูรณ์ และเขาใจง่ายของเอกสารหรือขอมูลโดยวาจาที่จะใหแก่อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
 เหตุความเหมาะสมควรที่ชัดเจนในการตั้งใจใชอาสาสมัครที่ไม่สามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง ตลอดจนวิธีการจัดการโดย
ครบถวนในการขอความยินยอมหรือความเห็นชอบใหเขาร่วมการศึกษาวิจัยของบุคคลดังกล่าว
 การรับรองว่าอาสาสมัครวิจยั จะไดรับขอมูลใหม่ทเี่ กี่ยวของที่เกิดขึ้นระหว่างการเขาร่วมในการศึกษาวิจยั นั้น
(ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี)
 การรับและตอบสนองต่อคาถามหรือการรองเรียนจากอาสาสมัครหรือผูแทนในระหว่างการศึกษาวิจยั
6. ขอพิจารณาในเรื่องชุมชน
 ผลกระทบและความสัมพันธ์ของการศึกษาวิจัยต่อชุมชนทองที่หรือชุมชนที่เกี่ยวของที่ทาการคัดเลือกอาสาสมัครวิจยั
 ขั้นตอนในการปรึกษาหารือกับชุมชนที่เกี่ยวของในช่วงของการออกแบบการศึกษาวิจัย
 อิทธิพลของชุมชนต่อการใหความยินยอมของอาสาสมัครแต่ละบุคคล
 การปรึกษาหารือชุมชนที่จะกระทาในระหว่างการศึกษาวิจยั
 สิ่งที่การศึกษาวิจัยจะช่วยในการสรางศักยภาพ เช่น การส่งเสริมบริการสุขภาพ การวิจัย และความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการดานสุขภาพของทองที่
 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดใหมีผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็จในการศึกษาวิจัย ในราคาทีส่ ามารถจะซื้อหาได แก่ชุมชนที่
เกี่ยวของภายหลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัย
 วิธีการที่จะใหอาสาสมัครวิจัยหรือชุมชนที่เกี่ยวของไดรับผลของการศึกษาวิจัย
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Protocol number

Reviewer Assessment Form

(ไทย)

Title:

(English)

Reviewer’s Name

Primary Reviewers

 Exemption

1st 2nd 3rd

 Expedited review
 Full board review

Item for review

A

B NA

A=appropriate, B=Inappropriate, NA=Not applicable

หมายความว่าไม่เกี่ยวของหรือไม่ตองมี

Investigator’s Qualification: (การทา Clinical Trials PI ตองมี GCP Training)
Protocol
1. Research value / merit
2. Research validity
2.1 Good rationale
2.2 Appropriate design and methodology
2.3 Sample size consideration
2.4 Statistical analysis
3. Inclusion/ exclusion criteria
3.1 Assure fair selection
3.2 Answer research question
3.3 Concern about risk group
4. Risk (to whom……………………….., risks by nature and expected

events i.e. physical, psychological, financial, social, etc.)

5. Benefit (to whom……………………………, both direct and indirect)
6. Vulnerability
7. Additional safeguard
7.1 Appropriate recruitment
7.2 Adequate informed consent process
7.3 Acceptable treatment available

Opinion/suggestion

10
8. MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial Agreement)

9. Others (Advertising, CRF, etc.)
10. Conflict of Interest
Opinion/suggestion

ICF (Informed Consent Form) ส่วนประกอบของเอกสาร (ICH GCP 4.8.10)
1. เอกสารข้อมูลคาชี้แจง/อธิบายสาหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจยั (Information sheet)

1.1 หัวขอเรื่องที่จะทาการวิจัย
1.2 ภาษาที่ใชเขาใจง่าย
1.3 มีขอความระบุว่าเป็นงานวิจัย
1.4 เหตุผลที่อาสาสมัครไดรับเชิญใหเขาร่วมในโครงการวิจัย
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1.6 จานวนอาสาสมัครที่เขาร่วมในโครงการวิจัย
1.7 วิธีดาเนินการที่จะปฏิบัติต่อผูเขาร่วมวิจัย
1.8 ระยะเวลาที่อาสาสมัครแต่ละคนจะตองอยู่ในโครงการวิจัย
1.9 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัครโดยตรง
และ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน/ สังคม/ เกิดความรูใหม่
1.10 ความเสี่ยง ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ที่อาจเกิดขึ้นแก่
อาสาสมัคร ในการเขาร่วมในโครงการวิจัย
1.11 ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไม่เขาร่วมใน
โครงการวิจัย

Item for review
1.12 การใหเงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่สบาย และ
รายไดที่เสียไป จากการที่อาสาสมัครเขาร่วมการวิจัย วิธีการใหและเวลาที่ให
1.13 การใหการรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย เมื่อมีความเสียหายหรืออันตราย
ที่เกิดจากการวิจัย
1.14 แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการทาวิจัย
1.15 การวิ จั ย ทางพั น ธุ ศ าสตร์ จ ะต องมี ก ารขอความยิ น ยอมและมี ก ารให
คาปรึกษาเกี่ยวกับ genetic counseling
1.16 การขอเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัย และระยะเวลาที่เก็บเพื่อการตรวจ
เพิ่มเติมในอนาคต หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต ตองมีการขอความยินยอมเพื่อ
เก็บตัวอย่างที่เหลือ แต่การใชตัวอย่างนั้นจะตอง ยื่นเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม

A

B NA

A=appropriate, B=Inappropriate, NA=Not applicable

หมายความว่าไม่เกี่ยวของหรือไม่ตองมี

11
พิจารณา
1.17 บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไดตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณี
ที่อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์

1.18 หมายเลขโทรศัพท์สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ที่
อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมีขอรองเรียน
1.19 มีเอกสารขอมูลฯ ฉบับที่เหมาะสาหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

(ตัวอย่าง “หากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามขอมูลใน
เอกสารท่านสามารถรองเรียนไดที่.........................”)
(ใชภาษา สาหรับเด็กในช่วงอายุดังกล่าวที่จะเขาใจได)

2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form)
2.1 มีขอความ “อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
เมื่อใดก็ได โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะไดรับตามมาตรฐาน หรือ
สูญเสียผลประโยชน์ใดๆ ที่พึงจะไดรับตามสิทธิ”
2.2 ขอบเขตการรักษาความลับของขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร
2.3 ความเหมาะสมของการลงนามโดยผูเขาร่วมการวิจัย และ /หรือ ผูแทนโดย

ชอบดวยกฎหมาย

2.4 ความเหมาะสมของการแสดงความยิน ยอมของผูเข าร่ว มการวิจั ย ที่ไ ม่
สามารถอ่านและเขียนได

2.5 ความเหมาะสมของกระบวนการขอ assent และการลงนาม สาหรับเด็ก
อายุ 7-12 ปี
Decision: Risk/Benefit Category

 Research involving not greater than minimal risk
 Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects
 Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield
generalizable knowledge about the subject’s disorder or condition
 Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem
affecting the health or welfare of children
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