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บันทึกประกอบ
รางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย พ.ศ. .... ที่คณะผูวิจัยเสนอมีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมและกํากับการวิจัยในมนุษยใหมีการคุมครองสิทธิของผูรับการ
วิจัยอยางเพียงพอ โดยกําหนดใหการดําเนินการโครงการวิจัยในมนุษยตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยประจําสถาบันกอน และกําหนดใหมีองคกรควบคุม
กํากับทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบัน
และตรวจตราใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ มีเนื้อหาโดยสรุป ดังตอไป
นี้
บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔)
มาตรา ๑ ชื่อพระราชบัญญัติ มาตรานี้กําหนดชื่อรางพระราชบัญญัติวา “พระราชบัญญัติ
การวิจัยในมนุษย พ.ศ. …. ” เพื่อใหชื่อรางพระราชบัญญัติครอบคลุมเนื้อหาตามรางกฎหมายทั้ง
ในสวนของการคุมครองสิทธิของบุคคลผูรับการวิจัยและการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่ควบคุมกํากับ
การวิจัยในมนุษยดวย
มาตรา ๒ วันที่มีผลบังคับใช มาตรานี้กําหนดใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ทั้งนี้เนื่องจาก
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลกระทบโดยตรงตอบุคคลหลายฝาย อาทิ ผูวิจัย สถาบันวิจัย สา
ธารณชนทั่วไป และหนวยงานของรัฐ จึงสมควรกําหนดชวงระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหบุคคลที่
เกี่ยวของมีโอกาสรับรู ตลอดจนสรางความเขาใจเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูก
ตอง
มาตรา ๓
นิยามศัพท มาตรานี้กําหนดความหมายของถอยคําตางๆ ที่ใชบังคับในราง
พระราชบัญญัติเพื่อใหเกิดความชัดเจน โดยมีการนิยามความหมายของถอยคําตางๆ ในพระราช
บัญญัตินี้ดังนี้
““การวิจัยในมนุษย” หมายความวา กระบวนการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบเพื่อใหไดมาซึ่ง
ความรูที่ไดกระทําตอบุคคล เวชระเบียน ฐานขอมูล วัสดุสิ่งตรวจ น้ําคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุ
กรรมใดที่ไดจากรางกายของบุคคลที่อาจระบุถึงได และใหหมายความรวมถึง การสอบถาม การ
สัมภาษณทางสังคมศาสตร การทดลองเภสัชภัณฑ เครื่องมือแพทย การศึกษาธรรมชาติของโรค
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การตอบสนอง
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ตอการรักษาทางดานกายเคมี จิตวิทยาที่กระทําตอบุคคล และการศึกษาวิจัยตอเซลลหรือสวน
ประกอบของเซลลของมนุษย และตัวออนที่มีเซลลหรือสวนประกอบของเซลลของมนุษยรวมอยู
ดวย” การกําหนดนิยามศัพทเชนนี้มีเจตนารมณเพื่อใหครอบคลุมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย
อยางกวาง โดยครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัยในมนุษยทั้งที่มีการแทรกแซงตอเนื้อตัวรางกายของ
บุคคลผูรับ การวิจัยโดยตรง เชน การเจาะเลือดการทดลองยา และการศึกษาวิจัยที่ ไมไดมีการ
แทรกแซงตอเนื้อตัวรางกายของบุคคล เชน การสอบถามหรือการสัมภาษณบุคคล นอกจากนี้ การ
วิจัยในมนุษยยังครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัยจากขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือที่สามารถ
ระบุถึงบุคคลไดซึ่งมีอยูในเวชระเบียนหรือฐานขอมูลอื่น รวมทั้งการศึกษาจากวัสดุทางพันธุกรรม
ตางๆ ที่ไดจากบุคคล เชน วัสดุสิ่งสงตรวจ น้ําคัดหลั่งหรือ เนื้อเยื่อ และการศึกษาวิจัยตอเซลลหรือ
สวนประกอบของเซลลของมนุษย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนเซลลรางกายหรือเซลลสืบพันธ และการศึกษา
วิจัยในตัวออนที่มีเซลลของมนุษยหรือสวนประกอบของเซลลของมนุษยรวมอยูดวย ซึ่งการศึกษา
วิจัยในสวนนี้จะครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัยในตัวออนตางๆ ทั้งที่ไดมาจากการปฏิสนธิระหวาง
เซลลสืบพันธุของมนุษยดวยกัน หรือมีการใชเซลลสืบพันธุหรือเซลลรางกายของมนุษยในการสราง
ตัวออนดวย
“ผูวิจัย” หมายความวา บุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัยในมนุษย ณ สถานที่
วิจัยแหงใดแหงหนึ่ง ในกรณีที่มีผูวิจัยหลายคนหรือโครงการวิจัยในมนุษยไดหรือจะไดดําเนินการ
ในสถานที่วิจัยหลายแหง ใหหมายความถึงหัวหนาคณะผูวิจัยที่มีอํานาจควบคุมและกํากับโครงการ
วิจัยในมนุษยนั้น” ตามนิยามศัพทนี้ “ผูวิจัย” (Investigator) หมายความถึงบุคคลผูมีหนาที่รับผิด
ชอบดําเนินโครงการวิจัยในมนุษย ณ สถานที่วิจัย ผูวิจัยตามนิยามศัพทนี้ตองเปนบุคคลธรรมดา
เทานั้น จะเปนนิติบุคคลมิได โดยปกติแลวผูวิจัยนี้หมายความถึงหัวหนาคณะวิจัยในกรณีที่มีผูวิจัย
หลายคน แตการวิจัยนั้นไดทํา ณ สถานที่วิจัยแหงเดียว แตหากการวิจัยไดทําในสถานที่วิจัยหลาย
แหง ซึ่งแตละแหงมีหัวหนาคณะวิจัยผูรับผิดชอบ “ผูวิจัย” จะหมายความถึงหัวหนาคณะวิจัยที่มี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในโครงการนั้นแตเพียงผูเดียวเทานั้น (Chief -Investigator)
“ผูรับการวิจัย” หมายความวา บุคคลผูรับการวิจัยในมนุษย” ตามนิยามศัพทนี้ ผูรับการวิจัย
(Research Subject) หมายความถึงบุคคลที่เขารับการวิจัยหรือถูกวิจัยในโครงการวิจัยในมนุษย
ทั้งนี้ผูรับการวิจัยตองเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น ไมวาจะเปนผูเยาวหรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว
หากเขารับการวิจัยก็อยูในความหมายของผูรับการวิจัยทั้งสิ้น
“ผูจัดใหมีการวิจัย” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนผูริเริ่ม จัดการ หรือใหทุน
สนับสนุนการวิจัยในมนุษย” ตามความหมายนี้ ผูจัดการวิจัยหมายถึงผูริเริ่ม จัดการ หรือใหทุน
สนับสนุนการวิจัย ซึ่งผูจัดการวิจัยจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ในแวดวงการวิจัยเรียก
บุคคลเชนนี้วา Sponsor เหตุที่นิยามศัพทนี้มิไดใชคําวา “ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย” ก็เนื่องจาก
บุคคลเชนวานี้อาจทําหนาที่เพียงริเริ่มหรือจัดการบริหารการวิจัยเทานั้น โดยมิไดใหทุนสนับสนุน
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การวิจัยก็ได นิยามศัพทนี้จึงใชคําวา “ผูจัดการวิจัย” เพื่อใหครอบคลุมถึงบุคคลที่ริเริ่ม จัดการ หรือ
ใหทุนสนับสนุนทั้งหมด
“สถาบันวิจัย” หมายความวา หนวยงานที่มีผูวิจัยหรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ในมนุษย ไมวาหนวยงานนั้นจะเปนนิติบุคคลหรือไม
“สถานที่วิจัย” หมายความวา สถานที่ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจัย
“กองทุน” หมายความวา กองทุนการวิจัยในมนุษย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย
“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจํา
สถาบันซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการตรวจตรา” หมายความวา คณะกรรมการตรวจตราการวิจัยในมนุษย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานการวิจัยในมนุษย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการตรวจตรา แลวแตกรณี ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานการวิจัยในมนุษย หรือสํานักงานสาขา แลวแตกรณี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ กําหนดรัฐมนตรีผูรักษาการ มาตรานี้กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา
ธารณสุขเปนรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิจัยในมนุษยสวน
ใหญจะมีความเกี่ยวของกับบุคคลในแวดวงสาธารณสุข
จึงสมควรกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการดําเนินการตางๆ รวมทั้งใหมีอํานาจ
หนาที่ในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
หมวด ๑ สิทธิของบุคคลในการเขารับการวิจัย (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๗)
ในหมวดนี้ไดกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัยไวใน ๓ กรณีดวยกัน
คือ มาตรา ๕ กําหนดสิทธิพื้นฐานของบุคคลทั่วไปที่จะมีสิทธิเขารับการวิจัยหรือปฏิเสธไมเขารับ
การวิจัยไดอยางมีอิสระ อันถือไดวาเปนสวนหนึ่งของสิทธิในการกําหนดตนเอง (Right to Selfdetermination) ดั งนั้ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในมนุ ษ ย โดยทั่ ว ไปแล ว จึ งไม อ าจกระทํ า ได โ ดยปราศจาก
ความยินยอมของบุ คคลผูรับ การวิจัย นอกจากนี้ บทบั ญ ญั ติมาตรานี้ยังครอบคลุมถึ งสิท ธิของ
บุคคลคนที่เขารับการวิจัยแลวดวยวาตนเองมีสิทธิที่จะปฏิเสธไมเขารวมรับการวิจัยในโครงการ
วิจัยที่ตนเองไดตกลงเขารวมแลวตอไปเมื่อใดก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันวาการศึกษาวิจัยใน
มนุษยนั้นตองไดรับความยินยอมจากบุคคลผูรับการวิจัยเสมอ และการปฏิเสธไมเขารวมรับการ
วิจัยตอไปจะเปนเหตุใหผูรับการวิจัยถูกฟองรองดําเนินคดีอยางหนึ่งอยางใดมิได
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สวนมาตรา ๖ เปนการรับรองสิทธิในการไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
วิจัยนั้นอยางเพียงพอ โดยมาตรา ๖ วรรคแรก ไดกําหนดใหสิทธิแกบุคคลกอนที่จะเขารับการวิจัย
วาบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอที่จะตัดสินใจวาจะเขารวมรับ
การวิจัยนั้นหรือไม ในกรณีเชนนี้ ผูวิจัยมีหนาที่ที่จะตองทําใหบุคคลผูจะเขารับการวิจัยไดรับทราบ
ขอมูลตางๆ อันเกี่ยวของกับการวิจัยนั้นโดยถูกตอง มีความชัดเจน และเปนขอมูลที่เพียงพอที่จะ
ทําใหบุคคลนั้นสามารถตัดสินใจไดโดยตนเองวาจะเขารวมรับการวิจัยหรือไม ซึ่งจะทําใหความยิน
ยอมในการเขารับการวิจัยนั้นเปนความยินยอมที่แทจริงและเกิดจากการไดรับขอมูลที่เพียงพอ
(Real Informed Consent)

สําหรับมาตรา ๖ วรรคสอง เปนการรับรองสิทธิของบุคคลหลังจากตกลงเขารวมรับการวิจัย
แลว โดยบทบัญญัติมาตรานี้รองรับสิทธิของบุคคลนั้นในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
ในโครงการนั้นอยางถูกตอง ชัดเจน และเพียงพอ ในการที่จะตัดสินใจวาจะเพิกถอนความยินยอม
ในการเขารวมโครงการวิจัยนั้นตอไปหรือไม หลักเกณฑตามมาตรานี้จะเปนหลักประกันวาเมื่อขอ
มูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยในมนุษยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ผูรับการวิจัยก็ยัง
สามารถเขาถึงขอมูลนั้นได ซึ่งจะทําใหผูรับการวิจัยสามารถตัดสินใจไดวาจะเขารวมโครงการวิจัย
นั้นตอไปหรือไม
สวนสิทธิที่ไดรับการรองรับตามมาตรา ๗ นั้น เปนสิทธิที่จะไดรับการวิจัยที่เปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (Good Clinical Practice) กลาวคือ โดยปกติผูวิจัยมีหนาที่ตองดําเนินการ
วิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดีอยูแลว แตบทบัญญัติมาตรานี้ไดขยายขอบเขต
ของมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีใหถือเปนสิทธิของบุคคลผูรับการวิจัยดวย และในกรณีที่ผูรับการวิจัย
ไดรับความเสียหายอันเปนผลมาจากการดําเนินการวิจัยนั้น บทบัญญัติมาตรานี้ก็ใหสิทธิแกบุคคล
นั้นในการไดรับการเยียวยาความเสียหายเบื้องตน เชน คารักษาพยาบาล หรือคาใชจายใดๆ อันจํา
เปนและสมควรแกการดํารงชีพดวย สวนปญหาวาผูรับการวิจัยที่อาจไดรับคาเสียหายเบื้องตนตาม
มาตรานี้จะตองเปนผูรับการวิจัยในโครงการที่ผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมนั้น ตามเจตนารมณของมาตรานี้มุงที่จะ
คุมครองผูรับการวิจัยทั้งหมด โดยไมไดจํากัดเฉพาะผูรับการวิจัยในโครงการวิจัยที่ผานความเห็น
ชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตามพระราชบัญญัตินี้เทานั้น ดังนั้นแมวา เปนผูรับการ
วิจัยในโครงการที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็มีสิทธิไดรับคาเสียหายเชนวานี้ได
หมวด ๒ คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย (มาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๘)
ในการควบคุมและกํากับการวิจัยในมนุษยนั้นจะไดมีการจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่เฉพาะใน
การดําเนินการ จึงเปนการสมควรที่จะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมีหนาที่กําหนดนโยบายในการ
ควบคุ มและกํ ากั บ การวิจัย ในมนุ ษ ย นั้ น ให เป น ไปตามมาตรฐาน และสงเสริมการศึก ษาวิจัย ใน
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มนุษยใหดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ตามรางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยประธานคณะกรรมการและกรรมการรวม ๑๙ คน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา
ธารณสุขเปนประธานกรรมการ และกรรมการประกอบดวยบุคลากรในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาวิจัยในมนุษย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกรรมการประจําตําแหนงจํานวน ๙ คน โดยมี
สั ด ส ว นจากกระทวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ๑ คน คื อ ปลั ด กระทวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี สัดสวนจากกระทรวงสาธารณสุข ๔ คน คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑ คน และ
อธิบดีในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน ๓ คน สัดสวนจากกระทรงศึกษาธิ
การจํานวน ๔ คน คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑ คน และคณบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวน ๓ คน และมีผูแทนสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการศึกษาวิจัยในมนุษย ๑ คน คือ นายกแพทยสภา นอกจากนี้ยังมีกรรมการผูทรงคุณ
วุ ฒิ ที่ รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จํ า นวน ๘ คน คื อ ผู มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ เป น ที่
ประจักษในดานการวิจัยทางการแพทยจํานวน ๒ คน ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพจํานวน
๒ คน ดานการวิจัยทางสาธารณสุขจํานวน ๑ คน ดานสิทธิเด็ก สตรี หรือผูดอยโอกาสจํานวน ๑
คน ดานปรัชญาหรือจริยศาสตรจํานวน ๑ คน และดานกฎหมายจํานวน ๑ คน โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานการวิจัยในมนุษยปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการเทานั้น โดยมิไดเปน
กรรมการโดยตําแหนงดวย เนื่องจากเลขาธิการจะทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการตรวจตรา
การวิจัยในมนุษย ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการตรวจตราการวิจัยในมนุษยใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด และคณะกรรมการตรวจตรามีห น าที่ ตองรายงานการตรวจตราให คณะ
กรรมการการวิจัยในมนุษยพิจารณา จึงกําหนดไมใหเลขาธิการทําหนาที่ในคณะกรรมการทั้งสอง
ชุดเพื่อปองกันมิใหมีผลประโยชนทับซอนกัน
คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยจะมีหนาที่สําคัญดังที่กําหนดไวในมาตรา ๑๓ โดยอํานาจ
หนาที่ที่สําคัญที่สุดก็คือ การรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยประจําสถาบันตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น และมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย แนวทาง หรือ
มาตรฐานการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้น รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจตราที่เกี่ยวของกับการดําเนินการโครงการ
วิจัยหรือการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอีกดวย
จะเห็นไดวา คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยจะมีอํานาจหนาที่อยางจํากัด กลาวคือ คณะ
กรรมการนี้มีอํานาจหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการจ
ริยธรรมการวิจัยเทานั้น แตมิไดมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติโครง
การวิจัยในมนุษยในๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น การดําเนินการโครงการวิจัยในมนุษยจะตองเปนไปตามพระ
ราชบั ญ ญั ติ นี้ กล า วคื อ ต อ งขอรับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จั ย ประจํ า
สถาบันที่ไดขึ้นทะเบียนไวเทานั้น ผูวิจัยไมอาจขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวิจัยใน
มนุษยโดยตรงได และหากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไมใหความเห็นชอบ ผูวิจัยก็ไมอาจ
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อุทธรณตอคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยได เนื่องจากกฎหมายมิไดใหอํานาจคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษยไว ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยก็ยังคงมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานการดําเนิน
งานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได ทั้งนี้เพื่อใหมาตรฐานทางจริยธรรมและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยเปนไปอยางเทาเทียมและสอดคลองกัน
สําหรับหลักเกณฑเกี่ยวกับคณะกรรมการประการอื่นโดยสวนใหญจะเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายฉบับอื่น ไมวาจะเปน วาระการดํารงตําแหนง เหตุแหงการพนตําแหนง องคประชุม
คาตอบแทน อํานาจในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือในการเรียกเอกสารหรือเรียกใหบุคคล
ภายนอกมาชี้แจง
หมวด ๓ สํานักงานการวิจัยในมนุษย (มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๓๑)
บทบัญญัติในหมวดนี้ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานการวิจัยในมนุษยขึ้น โดยใหเปน
หนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการกํากับของรัฐมนตรี วัตถุประสงคของการจัด
ตั้งหนวยงานนี้ก็คือ เพื่อใหการบริหารจัดการในการควบคุมกํากับและสงเสริมการศึกษาวิจัยใน
มนุษยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหมีหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการติดตามตรวจ
สอบมาตรฐานการวิจัยในมนุษยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จึงจะทําใหมีการ
คุมครองสิทธิของบุคคลผูรับการวิจัยอยางเพียงพอ
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดใหสํานักงานการวิจัยในมนุษยเปนหนวยงานของรัฐ
แตมิไดอยูภายใตระบบการบริหารราชการแผนดิน เพื่อใหการบริหารจัดการมีความสะดวก คลอง
ตัว แตทั้งนี้ การบริการกิจการของสํานักงานก็ยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีผูรับผิด
ชอบ และมีการตรวจสอบการเก็บรักษาและการใชจายเงินหรือทรัพยสินตามมาตรฐานทางบัญชีที่
เปนที่ยอมรับทั่วไป
สํานักงานการวิจัยในมนุษยมีอํานาจหนาที่สําคัญคือ การเปนหนวยงานทางธุรการของคณะ
กรรมการการวิจัยในมนุษย คณะกรรมการตรวจตราการวิจัยในมนุษย และคณะอนุกรรมการที่จัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดังกลาว
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สํานักงานฯ ยังมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําทะเบียนคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนบทบาทหนาที่ในการสงเสริมความรูและประสบการณใหแก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย นักวิจัย บุคลากรในสถาบันการวิจัย และประชาชนทั่วไปอีกดวย
และในกรณีที่ปรากฏวาผูรับวิจัยไดรับความเสียหายหรือเกิดอันตรายจากการเขารับการวิจัย สํานัก
งานฯ จะมีหนาที่เขาไปใหความชวยเหลือเยียวยาความเสียหายเบื้องตนใหแกผูรับการวิจัยตามที่
คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งมีสิทธิไลเบี้ยเอาคาเสียหายแกบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายนั้น
ดวย
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สํานักงานฯ จะมีผูบริหารสูงสุดคือ เลขาธิการสํานักงานการวิจัยในมนุษย ซึ่งเปนตําแหนงที่
ถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
กวาสองสาระมิได ผูที่จะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการตองผานการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย เพื่อชวยกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควร
ดํารงตําแหนงแกคณะกรรมการ
หมวด ๔ กองทุนการวิจัยในมนุษย (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๗)
บทบัญญัติในหมวด ๔ กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนการวิจัยในมนุษย โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญ ๒ ประการ คือ เพื่อเปนคาใชจายในการเยียวยาความเสียหายเบื้องตนใหแกผูรับการวิจัย
และเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมดานจริยธรรมการวิจัย โดยตามรางพระราชบัญญัตินี้ได
กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดสรรเงินจํานวนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของเงินกองทุนไวเปนเงิน
ชวยเหลือเบื้องตนใหแกผูรับการวิจัย ในกรณีที่ผูรับการวิจัยไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยในมนุษย โดยหาผูกระทําผิดมิไดหรือหาผูกระทําผิดไดแตยังไมไดรับคาเสียหายภายในระยะ
เวลาอันสมควรดวยเพื่อเปนหลักประกันวาเงินกองทุนสวนหนึ่งจะตองถูกจัดสรรใหไวแกบุคคลผูได
รับความเสียหายจากการวิจัยโดยเฉพาะ อันถือเปนวัตถุประสงคหลักและสําคัญของการจัดตั้งกอง
ทุนนี้ สําหรับเหตุผลที่ตองมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการของสํานัก
งานนั้ น ก็เพื่ อให สํานั กงานมี อิสระในการบริห ารจัดการดานการเงิน โดยไมจําเป น ต องพึ่ งพางบ
ประมาณของรัฐมากเกินไป
แหลงที่มาของรายไดของกองทุนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการบริหารกิจการของสํานัก
งานเปนไปไดตามวัตถุประสงค ตามรางพระราชบัญ ญั ตินี้กําหนดใหกองทุนมีรายไดจากหลาย
แหลงที่มาดวยกัน โดยแหลงที่มาที่สําคัญก็คือ (๑) เงินที่ไดรับจากคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ (๒) เงินที่ไดรับจากคาธรรมเนียมการวิจัย โดยเงินและทรัพย
สินที่เปนของกองทุนเหลานี้ถือเปนเงินหรือทรัพยสินที่สํานักงานฯ ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ อยางไร
ก็ตาม การรับ จาย และเก็บรักษาเงินและทรัพยสินตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
และภายใน ๓ เดือนนับแตสิ้นปงบประมาณ คณะกรรมการตองเสนองบดุลและรายงานการรับจาย
เงินของกองทุนซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลวตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนํา
เสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอ
ไปดวย
หมวด ๕ การวิจัยในมนุษย (มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๖)
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บทบัญญัติหมวด ๕ กําหนดหลักการตางๆ ในการดําเนินการวิจัยในมนุษยไวเปนพื้นฐาน
นับตั้งแตกระบวนการในการขอรับความยินยอมจากบุคคลที่จะเขารับการวิจัยจนถึงกระบวนการใน
การขอรับความเห็นชอบในการดําเนินโครงการวิจัยในมนุษย ซึ่งแตละมาตรามีสาระสําคัญดังนี้
ความยินยอมในการเขารับการวิจัย
มาตรา ๓๘ วรรคแรกกําหนดหลักการพื้นฐานวา การวิจัยในมนุษยซึ่งจะกระทําตอบุคคลใด
หรือกระทําตอเวชระเบียน ฐานขอมูล วัสดุสิ่งตรวจ น้ําคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุกรรมที่ไดจาก
รางกายของบุคคลที่อาจระบุถึงได จะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลนั้นหรือบุคคลผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายที่จะใหความยินยอมแทนบุคคลนั้นกอนเสมอ เชน ในกรณีที่ผูวิจัยตองการทดลอง
ผลิตภัณฑยาชนิดหนึ่งกับนาย ก. ผูวิจัยนั้นก็จะตองไดรับความยินยอมจากนาย ก. กอน แตหาก
นาย ก. ไมอาจใหความยินยอมได เนื่องจากนาย ก. มีอายุต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดใหสามารถให
ความยินยอมดวยตนเอง หรือนาย ก. อยูในสภาวะบกพรองทางจิต ซึ่งไมอาจใหความยินยอมได
ในกรณีเชนนี้ ผูวิจัยนั้นตองไดรับความยินยอมจากผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะใหความยินยอม
แทนกอนจึงจะดําเนินการวิจัยได เชน หากกฎหมายกําหนดวาผูแทนโดยชอบธรรมของบุคคลที่
อายุต่ํากวาสิบแปดปสามารถใหความยินยอมแทนบุคคลนั้นได เมื่อผูแทนโดชอบธรรมของบุคคล
นั้นใหความยินยอมแลว ผูวิจัยจึงจะสามารถดําเนินการวิจัยในบุคคลนั้นได หรือในกรณีที่บุคคล
ผูจะเขารับการวิจัยเปนคนวิกลจริตซึ่งศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หากมีกฎหมาย
กําหนดใหผูอนุบาลของบุคคลนั้นสามารถใหความยินยอมแทนคนไรความสามารถนั้นได ผูวิจัยก็
จะสามารถดําเนินการวิจัยนั้นไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลนั้นแลว
แตหากในกรณีที่ปรากฏวาบุคคลที่จะเขารับการวิจัยนั้นไมสามารถใหความยินยอมได และ
บุคคลนั้นไมมีบุคคลตามกฎหมายที่จะใหความยินยอมแทน เชน หากมีกฎหมายกําหนดใหผูแทน
โดยชอบธรรมสามารถใหความยินยอมแทนบุคคลอายุต่ํากวาสิบแปดปได แตปรากฏวาบุคคลนั้น
ไมมีผูแทนโดยชอบธรรม เชน ผูแทนโดยชอบธรรมถึงแกความตายแลวทั้งหมด การวิจัยในมนุษย
ที่จะกระทําตอบุคคลที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปนั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น โดยรางพระราชบัญญัตินี้ไดเปดโอกาสใหมีการ
ถกเถียงในชั้นคณะกรรมการวาสมควรใหมีการศึกษาวิจัยในกรณีเชนนี้หรือไม ภายใตขอบเขตและ
เงื่อนไขอยางไร
รางมาตรา ๓๘ วรรคสอง ไดกําหนดใหผูเยาวที่มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปสามารถ
ใหความยินยอมในการเขารับการวิจัยไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม
บทบัญญัตินี้มีนัยยะสําคัญวา หากเปนกรณีของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวไมวาเมื่อมีอายุครบยี่สิบ
ปบริบูรณตามกฎหมายหรือโดยการสมรส บุคคลนั้นยอมสารถใหความยินยอมในการเขารับการ
วิจัยไดโดยลําพังตนเองอยูแลว แตในกรณีของบุคคลที่มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป แตยังไม
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ถึงยี่สิบปบริบูรณ บุคคลเชนนี้ยังคงอยูในสถานะเปนผูเยาวตามกฎหมาย ซึ่งการทํานิติกรรมใดๆ
ตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนเสมอ แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เห็นวา
บุคคลดังกลาวมีความรูสํานึกผิดชอบชั่วดีพอสมควรแลว จึงสมควรกําหนดใหบุคคลเหลานี้สามารถ
ใหความยินยอมในการเขารับการวิจัยไดโดยลําพังตนเอง โดยไมจําตองไดรับความยินยอมจากผู
แทนโดยชอบธรรมแตอยางใด
สวนในกรณีของผูเยาวที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณนั้น รางมาตรา ๓๘ วรรคสาม ได
กําหนดใหเปนการชัดเจนวาผูแทนโดยชอบธรรมของบุคคลนั้นสามารถใหความยินยอมในการที่ผู
เยาวเขารับการวิจัยได เพื่อเปนการขจัดปญหาความคลุมเครือทางกฎหมายวาผูแทนโดยชอบธรรม
สามารถให ความยิน ยอมในแทนผูเยาวในการเขารับ การวิจัยไดห รือไม แตทั้งนี้ รางมาตรานี้ ได
กําหนดขอจํากัดเพิ่มเติมไวดวยวา หากผูเยาวนั้นมีอายุตั้งแตเจ็ดปบริบูรณขึ้นไป ผูแทนโดยชอบ
ธรรมจะใหความยินยอมโดยขัดกับเจตนาของผูเยาวนั้นไมได เชน ในกรณีที่ผูจะเขารับการวิจัยเปน
ผูเยาวที่มีอายุ ๑๕ ป ๘ เดือน ในกรณีเชนนี้ ผูเยาวนั้นยอมไมอาจใหความยินยอมในการเขารับ
การวิจัยได แตบุคคลที่มีสิทธิในการใหความยินยอมแทนก็คือ ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวนั้น
ในกรณีเชนนี้ หากปรากฏวาผูแทนโดยชอบธรรมประสงคใหผูเยาวในความปกครองของตนเขารับ
การวิจัยในโครงการวิจัยหนึ่ง แตผูเยาวนั้นแสดงเจตนาชัดแจงไมประสงคที่จะเขารับการวิจัย ใน
กรณีเชนนี้ ผูแทนโดยชอบธรรมนั้นยอมไมมีอํานาจที่จะใหความยินยอมแทนผูเยาวนั้น เพราะถือ
เปนการขัดกับเจตนาของผูเยาวโยชัดแจง ทั้งนี้ ไมวา ผูเยาวนั้นจะมีเหตุผลสมควรในการปฏิเสธ
หรือไมก็ตาม และแมวาการเขารับการวิจัยนั้นจะกอใหเกิดประโยชนแกผูเยาวนั้นเพียงใดก็ตาม ผู
แทนโดยชอบธรรมก็ไมสามารถใหความยินยอมแทนผูแทนได หลักการเชนนี้ถือเปนการเคารพใน
การแสดงเจตนาของผูเยาว
รางมาตรา ๓๘ วรรคสี่ ไดกําหนดวาความยินยอมในการเขารับการวิจัยในมนุษยจะเพิก
ถอนเสียเมื่อใดก็ได เชนในกรณีที่นายแดงมีอายุ ๒๕ ป ไดใหความยินยอมในการเขารับการวิจัยใน
โครงการทดลองวัค ซี น ชนิ ด หนึ่ งในระยะเวลา ๑ ป เวลาผ านไป ๖ เดื อน นายแดงเปลี่ย นใจไม
ตองการเขารวมโครงการตอไป ในกรณีเชนนี้ นายแดงยอมเพิกถอนความยินยอมในการเขารับการ
วิจัยในโครงการนั้นได สําหรับกรณีที่เปนการใหความยินยอมโดยผูแทนโดยชอบธรรมตามวรรค
สาม การเพิกถอนความยินยอมนั้นอาจทําได ๒ กรณีคือ การเพิกถอนความยินยอมโดยผูเยาวเอง
เชน นางเขียวมารดาของเด็ก หญิ งเหลืออายุ ๑๒ ป ไดให ความยินยอมแทนในการให เด็กหญิ ง
เหลืองเขารับการวิจัยในโครงการวิจัยหนึ่ง ตอมาเด็กหญิงเหลืองไมตองการเขารวมโครงการตอไป
ไมวาดวยเหตุผลใด เด็กหญิงเหลือยอมมีสิทธิปฏิเสธไมเขารวมโครงการวิจัยนั้นตอไปได แมทั้งที่
ขัดกับเจตนาของนางเขียวมารดาซึ่งตองการใหเด็กหญิงเหลืองเขารวมโครงการวิจัยตอไป หลัก
การเชนนี้ไดกําหนดขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของผูเยาวในการปฏิเสธไมเขารวมการวิจัยเมื่อตนเองไม
ประสงคที่จะเขารวมโครงการตอไป กรณีที่สองคือ การเพิกถอนความยินยอมโดยผูแทนโดยชอบ
ธรรมนั้นเอง ซึ่งกําหนดใหกระทําไดแมทั้งที่ขัดกับเจตนาของผูเยาวนั้น เชนจากตัวอยางขางตน

บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษยฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒

10

หากนางเขียวเห็นวาการเขารวมโครงการวิจัยจะไมเปนประโยชนตอเด็กหญิงเหลืองตอไป นาง
เขียวยอมอาจเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวได แมทั้งที่เด็กหญิงเหลืองจะเห็นวาตนเองหรือสังคม
จะไดรับการประโยชนจากโครงการวิจัยนั้น และตองการเขารวมรับการวิจัยตอไปก็ตาม หลักการ
เชนนี้กําหนดไวก็เพื่อใหสิทธิแกผูแทนโดยชอบธรรมในการตัดสินใจวาจะใหบุคคลที่อยูในความดู
แลเขารวมโครงการวิจัยตอไปหรือไม ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูแทนโดยชอบธรรมสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชนของผูเยาวนั้นมากที่สุด กลาวโดยสรุปก็คือ ในการเขารวมรับการวิจัย ผูแทนโดย
ชอบธรรมจะใหความยินยอมโดยขัดกับเจตนาของผูเยาวไมได แตในการเพิกถอนความยินยอมนั้น
ผูแทนโดยชอบธรรมสามารถเพิกถอนความยินยอมได ทั้งที่ขัดกับเจตนาของผูเยาว และผูเยาวก็
สามารถเพิกถอนความยินยอมได ทั้งที่ขัดกับเจตนาของผูแทนโดยชอบธรรม
สําหรับผลของการเพิกถอนความยินยอมนั้น รางมาตรา ๓๕ วรรคหา ไดกําหนดวาการ
เพิกถอนความยินยอมยอมไมเปนเหตุใหผูรับการวิจัย บุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมายที่จะใหความ
ยินยอมแทน หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูรับการวิจัยตองรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเปนหลัก
ประกันวาความยินยอมในการเขารับการวิจัยนั้นเปนความยินยอมที่แทจริง ผูใหความยินยอมใน
การเขารับการวิจัยตองมีหลักประกันวาเมื่อเพิกถอนความยินยอมแลว ตนเองจะไมตองรับผิดใดๆ
ตอผูไดรับความเสียหาย เชน ผูวิจัย หรือผูจัดการวิจัย มิฉะนั้น หากผูใหความยินยอมนั้นประสงคที่
จะเพิกถอนความยินยอม แตเกรงวาการเพิกถอนนั้นจะทําใหตนตองรับผิดตอผูอื่น จึงตองใหความ
ยินยอมนั้นตอไป ความยินยอมเชนวานี้จึงไมอาจเรียกไดวาเปนความยินยอมที่แทจริงได
ความสมบูรณของความยินยอมในการเขารับการวิจัย
รางมาตรา ๓๙ ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องความสมบูรณของความยินยอมในการเขารับ
การวิจัยวาจะตองเปนความยินยอมแทจริงและผูจะเขารับการวิจัยตองไดรับขอมูลอยางเพียงพอใน
การตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย จึงไดกําหนดหลักการวาความยินยอมในการเขารับการวิจัยนั้น
ตองเปนไปโดยสมัครใจของบุคคลผูใหความยินยอม ซึ่งความหมายถึงตัวบุคคลผูเขารับการวิจัย
เองหรือบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมายในการใหความยินยอมแทน และไดกําหนดวาบุคคลผูให
ความยินยอมนั้นตองไดรับทราบและเขาใจวัตถุประสงคและกระบวนการวิธีวิจัยของโครงการวิจัย
ในมนุ ษ ย นั้ น ตลอดจนประโยชน แ ละความเสี่ ย งที่ พึ ง คาดหมายได จ ากการเข า ร ว มวิ จั ย อย า ง
ครบถวนแลว และเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดใหการใหความยินยอมในการเขารับ
การวิจัยตามพระราชบัญญัตินี้ตองทําเปนหนังสือดวย นอกจากนี้ยังไดใหอํานาจแกคณะกรรมการ
ในการกําหนดหลักเกณฑอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรเพื่อใหเกิดหลักประกันวาความยินยอมใน
การเขารับการวิจัยนั้นเปนความยินยอมที่แทจริงและผูใหความยินยอมไดรับทราบขอมูลอยางเพียง
พอดวย
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การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
รา งมาตรา ๔๐ ได กํ า หนดให ส ถาบั น วิ จั ย ซึ่ งได จั ด ตั้ งคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จั ย
สามารถขอขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตอคณะกรรมการได โดยคณะกรรมการมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิ จั ย นั้ น บทบั ญ ญั ติ นี้ มิ ได เป น บทบั งคั บ ว าสถาบั น วิ จั ย ทุ ก สถาบั น จะต อ งจั ด ตั้ งคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยขึ้น เพียงแตสถาบันวิจัยใดที่ไดจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ประจําสถาบันนั้นแลว และการจัดตั้งนั้นเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด สถาบันวิจัยนั้นก็
ยอมสามารถขอขึ้นทะเบียนตอคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยได การขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยกอใหเกิดผลดีแกสถาบันวิจัยนั้น เพราะการวิจัยในมนุษยจะกระทําไดตอเมื่อโครงการ
วิจัยในมนุษยนั้นไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ขึ้นทะเบียนตอคณะ
กรรมการการวิจัยในมนุษยเทานั้น
การขอรับความเห็นชอบโครงการวิจัยในมนุษย
รางมาตรา ๔๑ ไดกําหนดวา กอนทําการวิจัยในมนุษย ผูวิจัยตองเสนอโครงการวิจัยและ
ยื่นคําขอเพื่อขอรับความเห็นชอบตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกอนเสมอ การยื่นคําขอตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใดขึ้นอยูกับวาการวิจัยนั้นไดกระทําในสถาบันวิจัยหรือไม หาก
การวิจัยนั้นไดกระทําในสถาบันวิจัย การยื่นคําขอตองยื่นตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันวิจัยนั้น หากสถาบันวิจัยนั้นไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยอาจยื่นคําขอตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ตนปฏิบัติหนาที่อยูเปนปกติธุระได แตหากสถาบันวิจัยที่ผูวิจัย
นั้นปฏิบัติหนาที่อยูเปนปกติธุระก็ไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเชนเดียวกัน ในกรณีเชนนี้
ผูวิจัยอาจยื่น คําขอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใดๆ ก็ได ที่ ขึ้นทะเบี ยนไวตามพระราช
บัญญัตินี้
ส ว นในกรณี ที่ ก ารวิ จั ย ที่ เสนอนั้ น ไม ไ ด ทํ า ในสถาบั น วิ จั ย ผู วิ จั ย ต อ งยื่ น คํ า ขอต อ คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ตนเองปฏิบัติหนาที่เปนปกติธุระ แตหากสถาบันวิจัยของตนเองไมมี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยนั้นก็อาจยื่นคําขอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใดๆ
ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได
หลักการตามรางมาตรานี้เปนไปเพื่อใหเกิดความชัดเจนวาการยื่นคําขอรับความเห็นชอบ
โครงการวิจัยนั้นจะตองดําเนินการตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใด โดยไดกําหนดลําดับกอน
หลังไวชัดเจนเพื่อปองกันมิใหมีการเลือกยื่นขอรับความเห็นชอบตอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ และเพื่อปองกันมิใหมีการยื่นคําขอตอคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยหลายแหงในกรณีที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่อยูเปนปกติธุระในสถาบันวิจัยหลายแหง วรรคสองของ
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มาตรานี้จึงไดกําหนดใหผูวิจัยสามารถยื่นคําขอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไดเพียงแหง
เดียวเทานั้น
รางมาตรา ๔๑ วรรคสาม ยังไดกําหนดรายการที่ตองแนบพรอมกับคําขอรับความเห็นชอบ
โครงการวิจัยไวดวย โดยกําหนดใหผูวิจัยตองเสนอเอกสารดังตอไปนี้ตอคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยคือ โครงรางการวิจัย สําเนาเอกสารที่จะใชบันทึกความยินยอมของผูรับการวิจัยหรือผูมี
อํานาจตามกฎหมายของบุคคลนั้น ชื่อ ที่อยู และประวัติโดยยอของผูวิจัย และผูรวมทําการวิจัยใน
กรณีที่มีผูทําการวิจัยหลายคน ลายมือชื่อของผูวิจัย และรายการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
การวิจัยในสถานที่วิจัยหลายแหง
รางมาตรา ๔๒ ไดกําหนดหลักการในการยื่นคําขอรับความเห็นชอบในกรณีที่มีการวิจัยใน
สถานที่วิจัยหลายแหง โดยกําหนดใหตองมีการยื่นคําขอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทุก
แหงตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑ แตหากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเหลานั้นมี
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการวิจัย ไมวาจะเปนการจัดตั้งคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ร ว มระหว า งสถาบั น หรื อ การยอมรั บ ผลการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยอื่น หากขอตกลงนั้นไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการการวิจัยใน
มนุษยแลว ผูวิจัยก็เพียงแตปฏิบัติตามขอตกลงนั้นได โดยไมจําเปนตองยื่นขอรับความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทุกแหง หลักการนี้จึงเปนการยอมรับใหมีการจัดทําขอตกลงรวม
กันของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในกรณีที่มีการวิจัยในสถานที่วิจัยหลายแหงนั่นเอง
หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
รางมาตรา ๔๓ ไดกําหนดใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
โครงการวิจัย ในมนุ ษ ย ต ามหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ ค ณะกรรมการการวิจัย ในมนุ ษ ย
กําหนด โดยคณะกรรมการวิจัยในมนุษยจะตองทําการกําหนดมาตรฐานในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบโครงการวิจัยในมนุษยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยโดยมีการคํานึงถึงสิทธิของผู
รับการวิจัยอยางเพียงพอ หลักการตามมาตรานี้จะชวยใหมาตรฐานการพิจารณาใหความเห็นชอบ
โครงการวิจัยในมนุษยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแตละแหงไมมีความแตกตางกันมากนัก
และจะชวยสรางหลักประกันวาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครง
การวิจัยในมนุษยโดยมีการคํานึงถึงสิทธิของผูรับการวิจัยอยางเพียงพอ
การแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการวิจัยในมนุษย
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รางมาตรา ๔๔ ไดกําหนดใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแจงผลการพิจารณาโครงการ
วิจัยในมนุษยใหคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยทราบ เพื่อเปนขอมูลวาโครงการวิจัยในมนุษยใด
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว และโครงการวิจัยใดไดมีการเสนอตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว แตไมไดรับความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการรวบรวม
ขอมูลดานตางๆ ตามหลักการนี้ คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยจะมีอํานาจหนาที่เพียงรับแจงขอ
มูลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเทานั้น แตจะไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเพิกถอน
ความเห็นชอบโครงการวิจัยในมนุษยที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว
ผูวิจัยจึงเพียงแตเสนอโครงการและยื่นคําขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เทานั้น โดยไมจําเปนตองยื่นคําขอใดๆ ตอคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยทั้งสิ้น หลักการเชนนี้จึง
เปนการลดขั้นตอนของการยื่นคําขออนุญาตการวิจัยในมนุษย และเปนการยอมรับนับถือในผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดวย
การแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยในมนุษย
โดยปกติเมื่อโครงการวิจัยในมนุษยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
แลว โครงการวิจัยนั้นอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงบางประการได รางมาตรา ๔๕ ไดยอมรับวาการแก
ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได โดยผูวิจัยอาจขอแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยในมนุษย
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได สวนปญหาวากรณีใดบางที่อาจยื่นคํา
ขอแกไขเพิ่มเติมไดหรือไม และจะตองดําเนินการอยางไร คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยจะมีหนาที่
ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ เหลานี้
การเริ่มการวิจัยในมนุษย
รางมาตรา ๔๖ ไดกําหนดใหผูวิจัยตองเริ่มทําการวิจัยในมนุษยภายในกําหนดหกเดือนนับแต
วันที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แตหากเปนกรณีที่มีความจําเปนไมอาจ
เริ่มโครงการวิจัยภายในระยะเวลาดังกลาวได ผูวิจัยอาจยื่นคําขอขยายระยะเวลาตอคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยนั้นได โดยในการพิจารณาขยายระยะเวลาการเริ่มโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดดวย
ความรับผิดทางอาญาของผูทําการวิจัย
การดําเนินการในโครงการศึกษาวิจัยในมนุษยนั้นยอมกอใหเกิดอันตรายแกผูรับการวิจัยได
เสมอ แมทั้งผูวิจัยจะไดพยายามปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบและเปนไปตามมาตรฐานการ
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ปฏิบัติที่ดีแลว แตเมื่อเกิดความเสียหายแกชีวิตหรือรางกายของผูรับการวิจัยยอมอาจทําใหผูทํา
การวิจัยตองถูกฟองรองดําเนินคดีทางอาญาอันกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงทั้งตอผูทําการวิจัย
เองและประโยชนของสาธารณะ รางฯ มาตรา ๔๖/๑ จึงกําหนดใหผูทําการวิจัยหลุดพนจากความ
รับผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นแกผูรับการวิจัย โดยมีขอจํากัดคือ ประการแรก โครงการวิจัยนั้นตองเปน
โครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว และการดําเนินโครง
การนั้นตองเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบไว ประการที่สอง การกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับ
การวิจัยนั้นตองมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดโดยเจตนา ประการที่สาม การหลุดพนจาก
ความรับผิดนั้นจํากัดเฉพาะตอผูรับการวิจัยเทานั้น ดังนั้น หากกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
ภายนอก บุ คคลภายนอกยอมมีสิท ธิฟ องรองดําเนินคดีได และความรับ ผิดที่ หลุดพ นนั้ นจํากัด
เฉพาะความรับผิดทางอาญาเทานั้น ผูรับการวิจัยหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายในการดําเนินคดีแทน
ยอมมีสิทธิเรียกรองในทางแพงหรือตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ไี ด
หมวด ๖ คณะกรรมการตรวจตราการวิจัยในมนุษย (มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๕๒)
บทบัญญัติในหมวดนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการตรวจ
ตรา” (Inspection Board) ทําหนาที่ในการสอดสงตรวจตราการวิจัยในมนุษยใหเปนไปตามมาตร
ฐานที่คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยกําหนดและเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ องคประกอบของ
คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ ๖ คน โดยกําหนดให
เลขาธิการสํานักงานการวิจัยในมนุษยเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง เนื่องจากเลขาธิการเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานฯ จึงสมควรกําหนดใหมีบทบาทหนาที่สําคัญในอันที่จะทําใหภาร
กิจของสํานักงานฯ สมดังความมุงหมาย สวนกรรมการประกอบดวยตัวแทนจากสภาวิชาชีพตางๆ
จํ า นวน ๔ คน ซึ่ ง เป น กลุ ม วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ในมนุ ษ ย โ ดยตรง ส ว น
ตัวแทนอีกคนหนึ่งจะมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการ
ทดลองยาและการขึ้นทะเบียนยาอันเปนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของการมนุษยโดยตรงเชนกัน สวน
กรรมการคนสุดทายเปนกรรมการโดยตําแหนงคือผูอํานวยการสํานักตรวจตราการวิจัยในมนุษย
ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจตรา โดยผู
อํานวยการสํานักงานการวิจัยในมนุษยจะทําหนาที่เปนเลขนุการของคณะกรรมการดวย เพื่อให
การปฏิบัตภิ ารกิจของคณะกรรมการเปนไปอยางราบรื่น
คณะกรรมการตรวจตราฯ จะมีอํานาจหนาที่สําคัญคือ (๑) การตรวจตราและควบคุมกํากับ
การดําเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) การสั่งระงับการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (๓) การเสนอแนะหรือให
ความชวยเหลือแกการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ (๔) การตรวจตราโครง
การวิจัยใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
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จะเห็นไดวา คณะกรรมการตรวจตราจะมีอํานาจหนาที่ทั้งในการตรวจตราและการชวย
เหลือเสนอแนะการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย โดยในสวนของการตรวจตรานั้น คณะ
กรรมการตรวจตราฯ จะมีหนาที่ในการตรวจตราทั้งในสวนของการดําเนินงานของคณะกรรมการจ
ริยธรรมการวิจัยและในสวนของการดําเนินงานตามโครงการวิจัยในมนุษย ทั้งยังมีอํานาจในการสั่ง
ระงับการดําเนินการที่ไมเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนดดวย โดยในสวนของอํานาจ
การสั่งระงับการดําเนินงานนั้น คณะกรรมการตรวจตราจะมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินการของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยเทานั้น แตไมมีอํานาจระงับการดําเนินงานของผูวิจัยในโครงการวิจัย
โดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจากรางกฎหมายนี้มุงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีหนาที่ในการสอด
สองตรวจการการดําเนินงานของโครงการวิจัยในมนุษยที่คณะกรรมการนั้นไดพิจารณาใหความ
เห็ นชอบแลว แต คณะกรรมการตรวจตราจะมี ห น าที่ ในการตรวจสอบการดํ าเนิ นการของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยอีกชั้นหนึ่งเทานั้น อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจตราอาจมีความจํา
เปนตองตรวจตราการดําเนินการของโครงการวิจัยดวยเพื่อพิจารณาประกอบวาคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัย ได ป ฏิ บั ติ ห น า สมความมุ งหมายหรือ ไม จึงกํ า หนดให ค ณะกรรมการตรวจตรามี
อํานาจตรวจตราการดําเนินการของโครงการวิจัยดวย สวนเมื่อคณะกรรมการตรวจตรามีคําสั่งให
ระงับการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว โครงการวิจัยจะดําเนินการตอไปได
หรือไมนั้น บทบัญญัตินี้จะอยูในหมวดตอไป
หมวด ๗ การตรวจตราการวิจัยในมนุษย (มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๘)
โดยทั่วไปแลว การตรวจตราการวิจัยในมนุษยจะเริ่มตนมาจากการดําเนินงานของสํานัก
ตรวจตราการวิจัยในมนุษย ซึ่งเปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจตราฯ แตในบางกรณี
คณะกรรมการตรวจตราอาจไดรับทราบขอมูลโดยตรง ในหมวดนี้ไดกําหนดกระบวนการสอบสวน
และพิจารณาเปน ๒ ระดับ ก็คือ การสอบสวนโดยคณะกรรมการตรวจตรา และการพิจารณาในชั้น
คณะกรรมการการวิจัยในมนุษย โดยแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญดังนี้
การสอบสวนชั้นคณะกรรมการตรวจตรา
บทบัญญัติในหมวด ๗ ไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนตางๆ ในการตรวจตราการวิจัยใน
มนุ ษ ย กล าวคื อ เมื่ อ สํ านั ก ตรวจตราการวิจัย ในมนุ ษ ย ได ตรวจพบวาการดํ า เนิ น การของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยไมเปนไปตามกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด สํานักงานตรา
ซึ่งมีผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจตราจะตองรายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจตราเพื่อใหคณะกรรมการตรวจตราดําเนินการสอบสวน หรือเมื่อคณะกรรมการ
ตรวจตราเองมี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ว า การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการจริ ย ธรรมไม เป น ไปตาม
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กฎหมาย ซึ่ งอาจมาจากการสืบ ทราบของคณะกรรมการตรวจตราหรือมีก ารรองเรีย นต อคณะ
กรรมการตรวจตราโดยตรง คณะกรรมการตรวจตราจะตองดําเนินการตรวจสอบใหเสร็จภายใน
๓๐ วัน แตหากการสอบสวนไมเสร็จ คณะกรรมการตรวจตราสามารถขยายระยะเวลาสอบสวน
ออกไปไดอีก ๓๐ วัน ในกรณีเชนนี้ หากการสอบสวนยังไมแลวเสร็จ คณะกรรมการตรวจตราตอง
รายงานไปยังคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยเพื่อขอขยายระยะเวลาสอบสวนออกไป หากคณะ
กรรมการการวิจัยในมนุษยเห็นสมควร ก็จะขยายระยะเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน
กอนที่คณะกรรมการตรวจตราจะสรุปสํานวนและมีคําสั่ง รางพระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดให
คณะกรรมการตรวจตราตองมีหนังสือแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ถูกตรวจตราทราบ
วาคณะกรรมการตรวจตรากําลังดําเนินการสอบสวนและอาจมีคําสั่งใหระงับการดําเนินการของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยได เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจตราและใหโอกาสแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการสอบ
สวน แตทั้งนี้ หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประสงคจะชี้แจงขอเท็จจริง คณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยนั้นตองชี้แจงเปนหนังสือภายใน ๗ วันนับแตวันไดรับหนังสือแจงจากคณะกรรมการ
ตรวจตรา เหตุที่มีการกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนและการชี้แจงไวเชนนั้นก็เพื่อใหกระบวน
การตรวจสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการสอบสวนอาจขยายได
เทาที่จําเปน เนื่องจากในบางกรณีมีความยุงยากสลับซับซอนหรือมีบุคคลที่เกี่ยวของจํานวนมาก
จึงสมควรเปดโอกาสใหมีการขยายระยะเวลาไดเทาที่จําเปนและสมควร
ในการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจตรานั้น คณะกรรมการตรวจตราอาจมีคําสั่งได ๒
กรณี คือ กรณีแรก มีคําสั่งใหยุติการตรวจตรา เชนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจตราเห็นวาการ
ดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวแลว และกรณีที่
สอง คือ มีคําสั่งให ระงับการดําเนิ นการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้น หลังจากคณะ
กรรมการตรวจตรามีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดแลว คณะกรรมการตรวจตราตองมีหนังสือแจงใหคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นทราบผลของการสอบสวนดวย ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจตรามีคํา
สั่งใหระงับการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยนั้นก็จะพิจารณาโครงการวิจัยใดๆ มิได จนกวาคําสั่งนั้นจะสิ้นผลไปตามมาตรา ๕๕ วรรคหก
ซึ่ ง หมายความถึ ง กรณี ที่ ค ณะกรรมการการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มี คํ า สั่ ง ว า การดํ า เนิ น งานของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยไมมีมูลความผิด หรือคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยมีคําสั่งใหเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียน หรือมีคําสั่งใหระงับการขึ้นทะเบียนเปนการชั่วคราว หรือเมื่อคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษยมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดนั่นเอง
การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย
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ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําสั่งใหระงับการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการตรวตรามีหนาที่ตองสรุปและสงสํานวนการสอบสวนใหแกคณะกรรมการการวิจัยใน
มนุษยทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง และเมื่อคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยไดรับราย
งานการสอบสวนแลว คณะกรรมการการวิจัยในมนุษยตอพิจารณาสํานวนการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน แตหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ก็สามารถขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
การกําหนดระยะเวลาไวเชนนี้ก็เพื่อใหคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยพิจารณาสํานวนการสอบ
สวนดวยความรวดเร็ว เพราะหากมีการพิจารณาที่ลาชาอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการวิจัยใน
มนุษยในภาพรวมได
ในการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยนั้นมนุษยนั้น คณะกรรมการฯ อาจมีคําสั่งไดใน
๓ กรณีคือ
(๑) หากคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไมมีมูล
ความผิด คณะกรรมการก็ จะมี คําสั่งเพิ ก ถอนคํ าสั่งของคณะกรรมการตรวจตรา ซึ่ งทํ าให ค ณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการอื่นตอไปได ซึ่งในกรณี
เช น นี้ จ ะไม มี ผ ลกระทบต อ โครงการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ที่ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้น
(๒) หากคณะกรรมการฯ เห็นวาการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไมเปน
ไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการไดกําหนดไว
และการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง คณะกรรมการฯ ก็จะมีคําสั่งใหเพิก
ถอนการขึ้ น ทะเบี ย นของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจั ย นั้ น ซึ่ งในกรณี เช น นี้ นอกจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นจะไมสามารถพิจารณาโครงการวิจัยอื่นไดแลว โครงการวิจัยที่ไดรับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นก็จะดําเนินตอไปไมไดดวย เพราะถือ
วาในขณะนั้นไมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่จะสอดสองติดตามการดําเนินการของโครงการ
วิจัยในมนุษยนั้นแลว การดําเนินงานของโครงการวิจัยนั้นจะทําตอไปไดก็ตอเมื่อ กรณีแรก มีการ
ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยนั้นใหม หรือกรณีที่สอง ผูวิจัยที่รับผิด
ชอบโครงการวิจัยนั้นไดนําโครงการวิจัยไปเสนอและขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริย
ธรรมการวิจัยที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และคณะกรรมการจ
ริยธรรมการวิจัยนั้นไดใหความเห็นชอบโครงการวิจัยนั้นแลว ในกรณีเชนนี้ โครงการวิจัยนั้นก็จะ
สามารถดําเนินตอไปไดเพราะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมาสอดสองดูแลแลว
(๓) ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นวาการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยโครงการใดโครงการหนึ่งไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด แตคณะกรรมการเห็นวาการกระทําดัง
กลาวมิไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง คณะกรรมการก็จะมีคําสั่งระงับการขึ้นทะเบียน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นไวชั่วคราว ซึ่งในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการฯ จะกําหนดเงื่อน
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ไขใดๆ เพิ่ มเติมให คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยปฏิบั ติก็ได ผลของคําสั่งในกรณี เชนนี้ก็คือ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นจะพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการวิจัยอื่นตอไปมิไดจนกวา
จะมี ก ารเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง ระงั บ การขึ้ น ทะเบี ย น แต โ ครงการวิ จั ย ที่ ผ า นการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นแลวสามารถดําเนินการตอไปได โดยคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยยังคงมีหนาที่ตองสอดสองดูแลโครงการวิจัยนั้นตอไปดวย
ในกรณีที่คณะกรรมการฯมิไดมีคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวขางตนภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหคําสั่งระงับการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยของคณะกรรมการตรวจตราเปนอันสิ้นผลไป ซึ่งทําใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สามารถดําเนินการตอไปได เหตุที่กําหนดเชนนี้ก็เพื่อใหคณะกรรมการฯ ตองพิจารณาสํานวนการ
สอบสวนดวยความรวดเร็วเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกการวิจัยโดยรวม
คําสั่งของคณะกรรมการฯ ดังกลาวขางตนนั้น รางพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนที่สุด ซึ่ง
หมายความวาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจะอุทธรณตอฝายบริหารเกี่ยวกับคําสั่งนี้มิได อยาง
ไรก็ตาม คําสั่งเชนนี้ยอมถือวาเปนคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งยอมอาจกระทําไดตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
อํานาจของคณะกรรมการตรวจตรา คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจา
หนาที่ในการเรียกบุคคลมาใหถอยคําหรือสงเอกสาร และอํานาจตรวจคน
ตามรางมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจตรา คณะ
อนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการมี
อํานาจในการมีหนังสือสอบถามหรือกําหนดใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา รวมถึงอํานาจในการ
ตรวจคน ยึดหรืออายัดทรัพยสินที่จะนํามาใชเปนพยานหลักฐานดวย
หมวด ๘ พนักงานเจาหนาที่ (มาตรา ๕๙ ถึงมาตรา ๖๑)
สําหรับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่โดยทั่วไปนั้น ในหมวดนี้ไดกําหนดใหพนักงานเจา
หนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่วิจัย ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ สอบถามขอเท็จจริง
ตรวจสอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐาน ถายภาพ ถายสําเนา หรือนําเอกสารที่เกี่ยวของไปตรวจ
สอบ หรือกระทําการอยางอื่นตามสมควรเพื่อใหไดขอเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระ
ราชบัญญัตินี้ และหากพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําผิดที่เกี่ยวกับการดําเนินการในโครงการ
วิจัยที่ ไม ไดรับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริย ธรรรมการวิจัย พนั กงานเจาหน าที่ นั้ นก็ มี
อํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลัก ฐาน ทรัพ ยสิน หรือสิ่งของ เพื่ อใชเป น พยานหลัก ฐานในการ
พิจารณาดําเนินการตอไปดวย
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หมวด ๙ บทกําหนดโทษ (มาตรา ๖๒ ถึงมาตรา ๖๕)
บทบัญญัติในหมวด ๙ ไดกําหนดใหผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัติบางประการตามพระราช
บัญญัตินี้ตองรับผิดในทางอาญาดวย โดยมีการกระทําความผิด ๒ กรณีที่เกี่ยวของกับการวิจัยใน
มนุษยโดยตรง คือ กรณีแรก การทําการวิจัยในมนุษยในโครงการวิจัยที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย บทบัญญัตินี้ถือเปนบทหามที่สําคัญมิใหมีการทําการศึกษาวิจัยใน
โครงการวิจัยในมนุษยที่ไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ทั้งนี้เพื่อปอง
กันมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําการศึกษาวิจัยในมนุษยโดยฝาฝนตอพระราชบัญญัตินี้อันอาจกอให
เกิดความเสียหายหรืออันตรายตอสิทธิของผูรับการวิจัยได ผูที่ตองรับผิดตามมาตรานี้คือบุคคลทุก
คนที่ทําการศึกษาวิจัยในโครงการนั้น โดยไมไดจํากัดเพียงแตเฉพาะผูวิจัยซึ่งเปนหัวหนาคณะนัก
วิจัยเทานั้น นอกจากนี้บุคคลที่มีสวนใหความชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในการทําวิจัยใน
โครงการนี้ก็ตองรับผิดตามกฎหมายดวย กรณีที่สอง คือ การคัดเลือกบุคคลหรือโฆษณาคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ ให เข า ร ว มเป น ผู รั บ การวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย บทบัญญัตินี้เปนบทบัญญัติที่หามมิใหมีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขารับ
การวิจัย ทั้งที่โครงการนั้นยังไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกอน บท
บัญญัติทั้งสองมาตราดังกลาวนี้เปนบทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักกฎหมายระหวางประเทศและ
กฎหมายภายในของหลายประเทศซึ่งจะชวยควบคุมมิใหมีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของผู
รับการวิจัยไดในระดับหนึ่ง
การกําหนดโทษทางอาญาสําหรับบุคคลที่ฝาฝนบทบัญญัติตางๆ ตามรางพระราชบัญญัตินี้
ไดกําหนดใหมีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับ
โดยมีอัตราโทษรุนแรงลดหลั่นกันไปตามสภาพแหง
ความผิด
บทเฉพาะกาล (มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๘)
บทเฉพาะกาลที่สําคัญของพระราชบัญญัตินี้ก็คือ หลักการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๖
กลาวคือ ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสํานักงานการวิจัยในมนุษยนั้นจะตองมีการเตรียมความ
พรอมหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยให
ครบถวนกับตองมีการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจตราดวย โดยคณะกรรมการการวิจัย
ในมนุษยตองมีภารกิจสําคัญในการกําหนดอํานาจหนาที่และมาตรฐานการดําเนินงานของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งการรับขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยดวย ซึ่งภาร
กิจเหลานี้มีความสําคัญตอประชาคมวิจัยเปนอยางยิ่ง หากหลักเกณฑเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยมี
ผลใชบังคับทันทีโดยไมมีหลักเกณฑรองรับอยางครบถวน จะกอใหเกิดผลกระทบตอการวิจัยโดย
รวมได ดังนั้นรางมาตรา ๖๖ วรรคแรก จึงไดกําหนดมิใหนําหลักการบางเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยใน

บันทึกประกอบรางพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษยฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒
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มนุษยใชพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับภายในระยะเวลาหนึ่ง และไดกําหนดใหคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษยที่จะไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๖๗ ตองดําเนินการรางประกาศตางๆ เกี่ยวกับการ
วิจัยในมนุษยใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตไดรับการแตงตั้ง ซึ่งเมื่อหลักเกณฑเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษยไดประกาศแลว ก็จะนําหลักการในการวิจัยในมนุษยนั้นมาใชบังคับทันที
สวนมาตรา ๖๖ วรรคสอง เปนการกําหนดสถานภาพของโครงการวิจัยที่ไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตลอดมาตั้งแตกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช
บังคับและหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลวแตกอนที่คณะกรรมการจะมีประกาศตาม
วรรคแรกครบถวน โดยใหถือวาโครงการวิจัยดังกลาวทุกโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยตามพระราชบัญญัตินี้ตอไปอีก ๑๘๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการมี
ประกาศครบถวน อยางไรก็ตาม หากปรากฏวาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนั้นไดมาขอขึ้น
ทะเบียนและไดรับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการมี
ประกาศครบถวน ในกรณีเชนนี้จะถือวาโครงการวิจัยนั้นไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจ
ริยธรรมการวิจัยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนนั้น
ผลของหลักการดังกลาวก็คือ โครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบกอนวันที่คณะกรรมการมี
ประกาศครบถ ว นสามารถดํ า เนิ น การต อ ไปได อี ก ๑๘๐ วั น แต ห ากภายใน ๑๘๐ วั น นั้ น คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ไดใหความเห็นชอบนั้นไดรับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการการ
วิจัย โครงการวิจัยนั้ นก็จะถือวาไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ ขึ้น
ทะเบียนนั้นแลวดวย โดยผูวิจัยไมตองเสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจ
ริยธรรมการวิจัยนั้นหรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอื่นอีก แตหากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยนั้นไมไดขอขึ้นทะเบียนหรือขอขึ้นทะเบียนแลวแตไมไดรับการขึ้นทะเบียน โครงการวิจัย
นั้นจะดําเนินการตอไปไดเพียง ๑๘๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการมีประกาศครบถวนเทานั้น หาก
ผูวิจัยประสงคจะดําเนินการโครงการวิจัยตอไป ผูวิจัยก็จะตองดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญั ตินี้ เพื่อเปนหลัก
ประกันวาผูรับการวิจัยจะไดรับความคุมครองภายใตมาตรฐานเดียวกัน
สวนกรณีตามมาตรา ๖๗ นั้น เปนการกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย และเนื่องจากภารกิจที่มีเปนจํานวนมาก จึงไดกําหนดให
อธิบดีกรมการแพทยเปนเลขาธิการสํานักงานการวิจัยในมนุษยในระยะสามปแรกของการบังคับใช
กฎหมาย และภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการมีหนา
ที่คัดเลือกเลขาธิการคนใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่สืบตอจากอธิบดีกรมการแพทยตอไป
โดยสรุป รางพระราชบัญญัตินี้ถือเปนกฎหมายที่จะควบคุมและกํากับการวิจัยใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ทําใหสิทธิของบุคคลผูรับการวิจัยไมไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ และได
สรางระบบในการสอดสองตรวจตราใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

