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ปี 2554 
http://www.nrct.go.th/ 

www1.nrct.go.th/downloads/rm/4th_project2
555/Researcher_ethics.pdf 



นิยาม 

    มาตรฐานวิชาชีพวิจัย (Research professional) หมายถึง
ลักษณะที่ดีหรือที่พึงประสงค์ของผู้ ประกอบวิชาชีพวิจัยในศาสตร์และ
สาขาวิชาต่างๆ ที่ถือเป็นเกณฑ์เทียบกําหนดว่าเป็นผู้มีความประพฤติ
ปฏิบัติ  ที่ถูกต้องทั้ งทางวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้ งความ                        
มีคุณธรรมและจริยธรรม ทําให้ได้รับการยอมรับจากสถาบัน หรือ
องค์กรหรือประชาคมวิจัยว่าเป็นแบบอย่างที่ดี  

 

 

 

 

 

Improving the Scientific Ecosystem 



Research Ethic and Compliance 

• Ethical conduct 

• Compliance with law and regulation 

• Compliance with university guideline 

• Safety for researcher, research and 
environment 

 

 

 

 



มาตรฐานการวิจัยใน
สัตว์ทดลอง มาตรฐานความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร

วิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและ
แนวทางปฏิบัต ิ

มาตรฐานการวิจัยในคน 
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แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. 

หัวหน้าโครงการ 
PI 

ไมใช้สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุ
ชีวภาพในงานวิจัย 

ใช้สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพ
ในงานวิจัย 

งานวิจัยมีทดสอบหรือเก็บ
ข้อมูลในมนุษย์ 

คณะกรรมการความปลอดภัย
ชีวภาพระดับสถาบัน (IBC) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ (IRB) 

ส านักงานวิจัย นวัตกรรม
และพนัธมิตร 

แหลง่ทุน
วิจัย 

งานวิจัยมีทดสอบหรือเก็บ
ข้อมูลในสัตว ์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในสัตว์ทดลอง (EC) 

พิจาณาโครงการตนเอง 

งานวิจัย 
งานรับจา้ง

วิจัย 

งานบริการ
วิชาการ 



มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพ 

• ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (biosafety) เป็นมาตรการดูแลความปลอดภัยสากลบน
หลักพื้นฐานของความปลอดภัยต่อสขุภาพอนามยัมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม จากสิ่งก่ออันตรายทางชีวภาพ (biological hazard)
ได้แก่ สิ่งมีชีวิตก่อโรคทั้งในมนุษย์ สตัว์และพืช สิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีอาจก่ออันตรายหรือสร้างสารพิษ และวัสดุ
ชีวภาพ (biological agent) ที่อาจการปนเปื้อนจุลินทรีย์หรือ
สารพิษ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัตงิาน การทดลอง และ/
หรือ มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

 



ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

ร่าง พ.ร.บ. 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

พ.ร.บ. เช้ือโรค
และพิษจากสัตว์ 

คณะกรรมการ IBC มจธ. 

พ.ร.บ กักพืชและ
ระเบียบ กอช. 

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ มจธ. 

การประเมินความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของ

โครงการวิจัย 
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ประเมินความเสี่ยงของ
ห้องปฏิบัติการ 



       งานวิจัยประเภทใดบ้างที่ต้องประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ? 

1. งานวิจัยที่ใช้สิง่มีชวีิตทั่วไปหรือสิง่มีชีวิตที่อาจก่อโรคทัง้ในคน สัตว์และพืช เช่น จุลชีพ
ทัง้แบคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส ปรสิต พืช และแมลงพาหะ เช่นการใช้ Salmonella 
typhimurium (ก่อโรคไทฟอยด)์ หรือ Fusarium oxysporum (ราที่ก่อโรคในพืช) เป็น
ต้น 

 

2. งานวิจัยที่สรา้งและ/หรือใช้สิง่มีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม  (genetically modified 
organisms, GMOs) ทัง้ที่ไม่เป็นอนัตรายหรืออาจก่อโรคหรือสร้างสารพิษที่เป็นอนัตราย
ทัง้ในคน สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดต่อยนีเพื่อสรา้งสารชีวภาพหรือผลิต
วัคซีน เป็นต้น 

 

3. งานวิจัยที่มีการใชว้ัสดุชีวภาพ ทั้งที่ไม่เป็นอันตรายหรืออาจปนเป้ือนเช้ือก่อโรคหรือ
สารพิษ หรือยังไมท่ราบระดับความอันตรายที่แนช่ัด เช่น ตัวอย่างเลือด ชิ้นเนื้อ เนื้อเยื่อ 
มูลสัตว์ กระดูกสัตว์ ตัวอย่างใบไม้ น้ าหรอื ดิน ทั้งจากแหลง่ธรรมชาติ หรือระบบบ าบัด 
เป็นต้น  

 



การด าเนินการ ด้านการใช้พืชในงานวิจยั 
ตามมาตรา 53 พรบ.คุ้มครองพันธุพ์ืช พ.ศ. 2542  
**ผู้วิจัยจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพืชที่ใช้ในงานวิจัย หรือ งานทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ ** 
 

1. ระบุชื่อ/ชนิด พืชที่ใช้ในงานวิจยั หรือ งานทดลองทางวิทยาศาสตร์  

2. ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ 

3. แหล่งท่ีมา  

4. จ านวน หรือ ปริมาณ  

 

 



http://www1a.biotec.or.th/biosafety/home/index.asp 



บทบาทและความรับผิดชอบองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

ที่มา: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 15 

TBC IBC 

หัวหน้า
โครงการ 

TBC : Technical Biosafety Committee 
IBC  : Institutional Biosafety Committee 



 ประเภทของการวิจัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

แบ่งระดับความเข้มงวดในการควบคุมตาม
ประเภทของงานวิจัย 
 

ประเภทที่ 1  งานที่ไม่มีอันตราย 
 

ประเภทที่ 2  งานที่อาจเป็นอันตรายในระดับต่่า 
 

ประเภทที่ 3  งานที่อาจมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัตงิาน
ในห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม/ งาน
เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลง
พันธุกรรม/ งานที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่
เป็นที่ทราบแน่ชัด 
 

ประเภทที่ 4  งานที่มีอันตรายร้ายแรงต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชมุชน และ
สิ่งแวดล้อม ไดแ้ก ่

– งานวิจัยที่ไม่มีมาตรการควบคุมป้องกันในเชิง
วิทยาศาสตร์ 

– งานวิจัยที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรคเพื่อเป้าหมาย
สงคราม 

– งานวิจัยดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ในทางรักษา 

 BSL1 หรือ BSL2 

 แจ้ง IBC 

 BSL2 หรือ BSL3 หรือ BSL4 
 ขออนุญาต IBC/TBC 

 BSL1 หรือ BSL2 

 ขออนญุาต IBC 

 ห้ามด าเนินการ 

ที่มา: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 16 



การพิจารณาเมื่อโครงการวิจัยมีการใชส้ิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพโดยหัวหน้าโครงการวจิยั 

เอกสารที่ต้องจัดท า 

สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพ
นั้นก่อโรคหรือสร้างสารพิษ 

สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพ
นั้นก่อโรคหรือสร้างสารพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

หรือไม่ 

สิ่งมีชีวิตหรือวัสดุชีวภาพที่
เป็นอันตรายร้ายแรงหรือไม่
ทราบระดับความอันตราย
หรือมีสภาพไม่แน่นอน 

ส่งแบบฟอร์มการ
ขอประเมินโครงการ 

IBC-02  เพิ่มเติม 

ส่งแบบฟอร์ม IBC-
02 และแบบ
ประเมิน

ห้องปฏิบัติการ 
IBC-03 เพิ่มเติม 

งานวิจัยประเภทท่ี 
3*  

(Class 3) 

งานวิจัยประเภทที่ 1 
(Class 1) 

งานวิจัยประเภทท่ี 2 
(Class 2)  

แบบฟอร์ม 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

1. แบบฟอร์ม IBC-01 
2. แบบฟอร์ม IBC-02 
3. Proposal 
 

 
 
 
 
1. แบบฟอร์ม IBC-01 
2. แบบฟอร์ม IBC-02 
3. แบบฟอร์ม IBC-03 
เพิ่มเติม 
4. Proposal 
 
 

 

หัวหน้าโครงการ ด าเนินการส่ง Proposal พร้อมแบบฟอร์มประเมินโครงการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด พร้อม Electronic file ให้หน่วยงานรวบรวม
และส่งมายัง ส านักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร เพื่อจัดการงานวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ส่งแบบฟอร์ม IBC-
02 และแบบ
ประเมิน

ห้องปฏิบัติการ 
IBC-03 เพิ่มเติม 

ใช่ 
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* งานวิจัยประเภทที่ 3 IBC ให้ความเห็นและต้องผ่านการพิจาณาโดยคณะกรรมการ TBC 

 



มาตรฐานการวิจัยในคน 
• การวิจัยในมนุษย์ หมายถึง การวิจัยที่ใช้มนุษย์ ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ หรือผู้ป่วย เป็นผู้ยินยอมตนให้

ทําการวิจัยด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางด้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ให้
หมายความรวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ) โดยเป็นการกระทําต่อ 

– ร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร 

– เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์  

– วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ น้ําคัดหลั่ง สารพันธุกรรม  

– เวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัคร 

    ซึ่งไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่กระบวนการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย และ
บําบัดโรค  
• จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์คอือะไร? 
   กติกา กฎ เกณฑ์ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ดําเนินกิจกรรมการวิจัยที่จะไปสู่ประโยชน์ส่วนรวม โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบในทางลบ จะได้รับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ 

 



ประกาศเรื่อง 
 “การก ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559” 

• ประกาศฉบับนี้ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 

• สาระส าคัญของ 
     1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  

  (เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) 

     2. ให้คณะกรรมการจัดท าแนวทางการด าเนินการและการพจิารณาโครงการวิจัย ให้
เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแต่วันประกาศ 

     3. ประกาศฉบับนี้มีมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศ 

  (วันที่ 16 มีนาคม 2559) 

 

      
 

 



งานวิจัยลักษณะใดบ้างที่เข้าข่าย 
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การวิจัยทางด้านคลินิก (Clinical trial) และ ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical research) 

•การวิจัยทางคลินิก เช่นการทดลองยา หรืออุปกรณ์
การแพทย์ 

•การตรวจวัดทั้ง invasive และ non-invasive 

•การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเช่นเลือด ชิ้นเนื้อ 

•stem cell 

 

 

  

การท่าวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social science research)  

•การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ สังคมศาสตร์ 
จิตวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ ท้ังแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต 

•การชิมอาหาร การทดสอบความพึงพอใจต่อ
สินค้า/บริการ 

การวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological research)  

•การตรวจสอบประวัติการรักษา หรือข้อมูล
สุขภาพอื่น 

•การใช้ข้อมูลเวชระเบียน 

•การใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรม 

•ข้อมูลการติดต่อหรือการระบาดของโรค 



แนวทางการก่ากับดูแลการวิจัยในมนุษย์  

Biomedical and Science Research 

การวิจัยทางชีวการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 

Clinical trial/Experimental study 

Retrospective study/Medical 
record review/Case report  

Specimens เช่น ตัวอย่างเลือด  

ทั้งมีและไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงตัวบุคคล 

การตรวจวัดทั้ง invasive และ non-invasive 

Social Science Research 

การวิจัยทางสังคมศาสตร ์

การใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ ์

การสังเกต  

(แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม) 

การสนทนากลุ่ม 

Action Research/ Participatory 
Action Research 
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Institutional Review Board (IRB) 



Exemption  

• ความเสีย่งต่า่มาก 

• ประธาน/ 
expedited 
reviewers เป็นผู้
พิจารณาและลง
ความเห็น 

• ไม่ต้องติดตามต่อ 

Expedited  

• ความเสีย่งต่า่ 

• ประธาน/ expedited 
reviewers เป็นผู้
พิจารณาลง
ความเห็น 

• ติดตาม
ความก้าวหน้าจนกว่า
จะสิ้นสุดการวิจยั 

Full Board 

• มากกว่าความเสี่ยง
ต่่า 

• เข้าประชุมตามวาระ 
– มติจากที่ประชุม 

• ติดตามความกา้วหน้า
จนกว่าจะสิ้นสดุการ
วิจัย 

แนวทางการพิจารณาโครงการด้านจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

22 

COA = Certificate of Approval                                

COE = Certificate of 

Exemption                                  

US Code of Federal Regulations 

Title 45 Public welfare part 46 : Protection of Human Subjects 



• Exemption review – less than minimal risk 

• Expedited review – minimal risk 

• Full-Board review – more than minimal risk 

การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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Chair or 
Expedited 
reviewer 



แนวทางส่าหรับ ส่าหรับการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีเข้าข่าย 
Exemption review  

• การวิจัยทางการศึกษา  
– Normal educational practice and setting  เช่น การวิจัยเพื่อเปรียบเทยีบวิธีการเรียน

การสอนวิธีการต่างๆ  หรือการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างเทคนิคการสอน และการจัดห้องเรียน 

– Educational test เช่น การวิจัยที่ใช้วิธีการวัดผลการศึกษาวิธีการต่างๆ เช่น cognitive, 
aptitude, diagnostic, achievement  

– ต้องไม่ให้ออกก าลงักายมากกวา่ปกติ หรอืในวิธีที่ไม่ปกติ ไม่ปฏิบัติที่แตกตา่งกัน 

• Survey, interview or observation of public behaviors 

– ต้องไม่กระทบจิตใจ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ท าให้เสียช่ือเสียง 

• Collection or study of existing data (documents, records) 

– ต้องมีหนงัสืออนญุาตจากผู้มีอ านาจเก็บรักษาข้อมูล/สิง่ส่งตรวจ 

– ต้องเป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยไม่ระบุเจ้าของหรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว 
(anonymized data/specimen)  

• Quality assurance, Public benefit or service program 

• Taste and food evaluation and Acceptance study 

– ต้องไม่มีสารปรงุแตง่มีสารปรงุแตง่ปนเปื้อนสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เกิน
ระดับความปลอดภัย 24 



มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
• พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ  วันที่ 13 มีนาคม  2558 

• มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน    วันที่ 14 กันยายน 2558 

• มีบทเฉพาะกาลให้ด าเนินการภายใน 180 วัน (14 มีนาคม 59) 

• งานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งาน
สอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์
ต้นก าเนิดที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 



ชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แยกตามประเภททัง้ 3 ประเภท ได้เป็น  
(1) สตัว์เลี้ยงลูกดว้ยน้ านม   (2) สตัว์ปีก  (3) สัตว์เลื้อยคลาน   (4) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก             

(5) สตัว์น้ า     (6) แมลงและแมง     (7) หอยและหมึก     (8) ปูและกุ้ง 

“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมี
การน ามาใช้เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“สัตว์ทดลอง” หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์
เพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ 

“สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากงานทางวิทยาศาสตร ์

“สัตว์จากธรรมชาติ”   หมายความว่า สัตว์ที่มาจากธรรมชาติ การสืบสายพันธุ์
และการเพาะขยายพันธุ์เป็นไปตามธรรมชาติ 



สิ่งที่ต้องด าเนินการเมื่อต้องใช้สัตว ์
• อธิการบดี ในฐานะ “ผู้รับผิดชอบสถานทีด่ าเนินการ” ต้องแจ้งต่อ

เลขาธิการ วช.  

• ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล พิจารณาอนุมัติโครงการ และก ากับ
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และท ารายงานสรุปผลการด าเนินการต่อ
สัตว์ฯ เสนอ ลวช.ทุกหกเดือนโดยผ่านผู้บรหิารระดับสูง  (ม. 23) 

• ผู้ใช้หรือผลิตสัตว์ฯ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ด าเนินการ ต้องได้รับ1
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (ม. 27)  

• ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ (ม. 27 (1),(2))  

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ด าเนนิการ
ภายใต้การควบคุมของผู้รับใบอนุญาต 

– ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์ฯซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาต 

 

1 

2 



การด าเนินการของ มจธ. 

• การอบรมและสอบเพื่อขอรบัใบอนุญาตใช้สัตวเ์พื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ รอบที่ 1/60 วันที่ 17-18 มกราคม 60  

รอบที่ 2/60 วันที่ 13-14 มีนาคม 60  

• การจัดตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในสัตว์ มจธ. 

      ภายในเดือนมกราคม 2560 



Research Ethics 
& compliance 

Human 
Ethics 

Biosafety/ 

Lab Safety 

Conflict of 
Interest 

Animal 
Ethics 

Research 
Integrity  

Publication 
Ethics 

Data 
Security 
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Research Ethics & Compliance 
Research Innovation & Partnerships Office (RIPO) 
สวนพ ชั้น 7 อาคารส านักงานอธิการบดี 
http://www.kmutt.ac.th/rippc/index2.htm 
 
คุณณมล วรปรีดา และ คณุสุนสิา ปานสอาด 
Tel: 9623 
namol.vor@kmutt.ac.th 
sunisa.pan@kmutt.ac.th 
ethics@kmutt.ac.th 

http://www.kmutt.ac.th/rippc/index2.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/index2.htm
http://www.kmutt.ac.th/rippc/index2.htm
mailto:namol.vor@kmutt.ac.th


Q & A 
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