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ทําไมถึงตองมีการยอมรับคณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในคน 

 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) 
– กําหนดใหแนบ Certificate of Free Sale 

• มติคณะอนุกรรมการฯ (พ.ศ. 2548) 
– ยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจากกระทรวงสาธารณสุขและ

สถาบันการแพทยที่มีการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งสิ้น 9 แหง แทน
การยื่น Certificate of Free Sale 

– ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (พ.ศ. 2552 ) 
• คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ อย. ใหการยอมรับ จํานวน 10 

สถาบัน  
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คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ 

อย. ใหการยอมรับ 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ 

  1. กระทรวงสาธารณสุข 

  2. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  3. คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  4.  คณะแพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 

  5.  คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  6. กรมแพทยทหารบก (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา)  

  7.  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  8. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  9. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

10. สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย กระทรวงสาธารณสุข 
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เงื่อนไข 

• ใหคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน ที่ อย. ใหการยอมรับ 

ตองมีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ไดแก ICH-GCP หรือ

เทียบเทา 

  2. กํากับ ดูแลการวิจัยทางคลินิกทีไ่ดใหการอนุมัติไวทุกๆสถานที่

การวิจัย เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ICH-GCP และตามขอกําหนดใน

โครงรางการวิจัย (Clinical Trial Protocol) ที่อนุมัติ 
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การดําเนินการระหวางปพ.ศ.2554-2556 

• พ.ศ. 2554 ราง ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง

คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรับ 

– เวียนเม่ือ 6 มกราคม 2554 จํานวน 66 แหง 

– ไดรับความเห็นกลับ 28 แหง 

• พ.ศ. 2555 คณะทํางานพจิารณาปรบัปรงุ ราง ประกาศฯ ตาม

ความเห็นที่ไดรับ 

• พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และปรับปรุง ราง ประกาศฯ  
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สาระสําคัญของประกาศฯ 

• คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่พิจารณาโครงการวิจัยทาง
คลินิกเกี่ยวกับยา 

– กําหนดคุณสมบัติ องคประกอบ และการดําเนินการที่ชัดเจน 

– ยื่นคําขอการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบคํา
ขอฯ ที่กําหนด (แบบ จธ 1) 

– ยินยอมให อย. ตรวจตราในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 

– การยอมรับมีอายุ 2 ป (หนังสือแสดงการยอมรับ แบบ จธ 2) 

– หากภายหลังพบวาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข อย.จะยกเลิก
การยอมรับโดยการออกประกาศฯใหทราบทั่วกัน 

– รายงานผลการดําเนินการตอ อย. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป  

    (ตามแบบ จธ 3) 
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คํานิยามท่ีเก่ียวของ 

 

• คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics 

Committee: IEC) หรือคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional 

Review Board: IRB) ที่ทําหนาที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับยาในคน 

• หนวยงานของรัฐ หมายถึง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของ

รัฐรูปแบบใหมที่มีหนาที่เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือการปองกันและบําบัดโรค 

• โรงพยาบาลศูนย  หมายถึง โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยูในระดับจังหวัด ซ่ึง

ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทั้งสาขาหลัก สาขารองและสาขายอยครบทุกสาขา มีขีด

ความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี

ขั้นสูง และมีภารกิจดานแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย  
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ-1 

 

– เปนคณะกรรมการภายใตหนวยงานของรัฐ หรือเปนคณะกรรมการภายใตหนวยงานของ

เอกชนที่เปนโรงพยาบาลที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

2541 และมีศักยภาพในสาขาที่เก่ียวของไมนอยกวาโรงพยาบาลศูนย และมีคุณสมบัติตาม

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของกับงานวิจัยหรือการบริการที่เก่ียวเนื่อง

กับการวิจัย มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน มีการแตงตั้งอยางเปนทางการจากหนวยงานตน

สังกัด 

– มีรูปแบบโครงสรางคณะกรรมการที่ชัดเจน  มีหลักฐานการแตงตั้งคณะกรรมการ ฝาย

เลขานุการและสํานักเลขานุการอยางถูกตองจากผูมีอํานาจของหนวยงานที่สังกัด  
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คุณสมบัติของคณะกรรมการ-2 

– กรรมการที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและใหความเห็นเก่ียวกับการวิจัย ตองไมมีความเก่ียวของ

กับผูวิจัยและหรือผูใหทุนวิจัย  และไมมีสวนไดสวนเสียหรือผลประโยชนทับซอนกับผูวิจัย

หรือโครงการวิจัยทั้งทางตรงและทางออม  

– กรรมการตองไดรับการอบรมดานการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ดานจริยธรรม

หรือดานอื่นๆ ที่เก่ียวของอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 2 ปที่เปนกรรมการ  

– มีประสบการณในการพิจารณาโครงการวิจัยเก่ียวกับการทดลองยาในคน จํานวนไมนอย

กวา 10 โครงการ 
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องคประกอบคณะกรรมการ 

– กรรมการผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร ดานการแพทย และดานจริยธรรม 

จํานวนไมนอยกวา 5 คน และอยางนอย 3 คนตองเปนผูประกอบวิชาชีพ 

    เวชกรรม  

– กรรมการอยางนอย 1 คน เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ไมใชวิทยาศาสตร  

– กรรมการอยางนอย 1 คน ที่ไมไดทํางานในสถาบันหรือสถานที่วิจัยนั้น  
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การดําเนินการของคณะกรรมการ-1 

• การดําเนินการของคณะกรรมการ 

– มีกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยาตามแนวทางการ

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ International Conference on 

Harmonization-Good Clinical Practice (ICH-GCP) และกฎหมาย 

ระเบียบ ขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ  

– การประชุมคณะกรรมการตองมีกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการ

ประชุมที่ชัดเจนแนนอน และเหมาะสม  
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การดําเนินการของคณะกรรมการ-2 

• การดําเนินการของคณะกรรมการ 

– พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอตองพิจารณาทั้งดานวิทยาศาสตร ดาน
การแพทย และดานจริยธรรม และสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรซ่ึงระบุ
โครงการวิจัยและเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน วันที่ทบทวน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรซ่ึงระบุ
โครงการวิจัยและเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน วันที่ทบทวน และ
ความเห็นของคณะกรรมการ 

– การมีการจัดทําระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติงานทุกๆกิจกรรม รวมถึงการ
พิจารณาคาใชจายของอาสาสมัคร เปนลายลักษณอักษรตามมาตรฐานที่
เหมาะสม เชน การจัดทํา Standard Operating Procedure (SOP) และ
อื่นๆ เปนตน 
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การดําเนินการของคณะกรรมการ-3 

• การดําเนินการของคณะกรรมการ 

– มีการกํากับติดตามและตรวจสอบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินการ

วิจัยทางคลินิกนั้นเปนไปตามโครงการวิจัยและสถานที่ทําการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ

ทุกประการ โดยไมมีการเบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะกรรมการ

พิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตเปนกรณีที่กําหนดไวตามแนวทาง ICH-GCP  

– รายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบ 

จธ.3 แนบทายประกาศ ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
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แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ 

• การยื่นขอรับการยอมรับ หรือการตออายุการยอมรับ 

– ยื่นตามแบบ จธ 1 ที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

( กรณีตออายุการยอมรับ – ไมนอยกวา 60 วันกอนวันหมดอายุ) 

• การยอมรับคณะกรรมการฯ 

– ตามแบบ จธ 2 (มีอายุ 2 ปนับแตวันที่แจงในหนังสือ) 

• การรายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ตอ อย. 

– ตามแบบ จธ.3 ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
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การบังคับใช 

• คณะกรรมการซึ่ง อย. ใหการยอมรับกอนประกาศฯ ฉบับนี้ 

– ใหถือวาไดรับการยอมรับโดยอนุโลมตอไปอีก 1 ป นับจากวันที่ประกาศมีผล

บังคับใช 

• ผลบังคับใช 

– นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (กําลังดําเนินการ) 
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