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ฉบับนีย้กเนือ้หาใหเปนพิเศษเกีย่วกบัประสบการณการไปฝกอบรม
ท่ี WIRB สหรัฐอเมริกา ตองขอขอบคุณผูเขยีนและ พอ.หญิง อาภรณ
ภิรมย เกตุปญญา ท่ีสนับสนุน และขอบคุณผูสนับสนุนทุนไดแก 
FERCAP, WIRB และวทิยาลยัแพทยศาสตรพระมงกฎุเกลา หวังวา
คณะแพทยศาสตรอื่นๆ คงมีโอกาสเชนนี้บางอันจะทํ าใหระบบการ
พจิารณาจริยธรรมวจิยัมีความเขมแขง็ยิง่ขึ้นเรื่อยๆ

นิมิตร  มรกต
บรรณาธิการ

Bioethics and Ethics Committee Administration
ณ Western Institutional Review Board (WIRB)
เมืองโอลิมเปย มลรัฐวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา
ระหวางวันที่ 15 มกราคม-11 กรกฎาคม 2546

พท. สุธ ี พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

ความเปนมาของทุน และการจัดการฝกอบรม
การวิจัยในมนุษย เปนสวนส ําคัญในการพัฒนาความรูแขนงตางๆ 

ไมวาจะเปน สังคม มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการ
แพทย เพื่อน ํามาซ่ึงความรูใหมท่ีจะชวยพัฒนาสังคมหรือ เพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจัยเหลานี้แมจะมี
ประโยชน แตก็ยอมจะมีความเสี่ยงตอคนกลุมหนึ่งซ่ึงเปนผูรวมโครง
การวิจัยในฐานะผูถูกทดลอง ความเสี่ยงเหลานี้อาจจะมาในรูปแบบของ
อันตรายตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต ถูกลวงเกินในขอมูลสวนตัว หรือผล
ขางเคียงอื่นๆ ท่ีอาจจะคาดไมถึง ดังนั้นจึงไดมีการจัดต้ังคณะ
กรรมการจริยธรรมการวจัิยในคน [Institutional Review Board (IRB)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Institutional Ethics Committee (IEC)] 
หรือชื่อเรียกอยางอื่นแตมีความหมายในทํ านองเดียวกัน เปนกลุม
บุคคลท่ีประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ ท้ังทางดานวิทยา-
ศาสตรและศาสตรอื่นๆ ท่ีไมใชวทิยาศาสตร (non-scientist) แพทย 
นักกฎหมาย ประชาชนท่ัวไปซ่ึงนอกจากจะมีความหลากหลายท้ังใน
ดานความรูและประสบการณแลว อาจมีความแตกตางกันในแง เชื้อ
ชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อีกท้ังจะตอง
ประกอบดวยท้ังเพศหญิงและเพศชาย มารวมกันพิจารณาโครงการวจัิย
เพ่ือปกปองและใหความเปนธรรมแกผูถูกวิจัยในแงมุมตางๆ ที่นักวิจัย
เองอาจจะยังไมไดใหความสํ าคัญมากเพียงพอที่จะปองกันผูถูกวิจัยจาก
ความเสี่ยง ความไมสบายกายและใจ ดังไดกลาวแลว

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการออกกฎหมายเพ่ือใหการวิจัย
ในคนเปนไปตามระเบียบขอบังคับ มาต้ังแตป ค.ศ. 1970–1980 ซ่ึง
นักวิจัยตลอดจนผูใหทุนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน จะตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด มีบทลงโทษท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับผูฝาฝน มีการต้ัง 
IRB/IEC ขึ้นในสถาบันตางๆ มากมาย WIRB จัดเปนสถาบันเอกชนท่ี
เกาแกและมีชื่อเสียงมายาวนาน ไดรับการกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1968 
โดย Dr. Angela Bowen ซึ่งเปนประธานกรรมการของสถาบันแหงนี ้
ถึงแมจะมีฐานะเปรียบเสมือนบริษัทเอกชน แตก็จัดเปนผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ และมีชื่อเสียงในการบริหารจัดการเพื่อใหคํ ารับรอง รวม
ท้ังติดตามผลในการพิทักษสิทธิและดูแลความปลอดภัยของผูถูกวิจัย
มากวา 35 ป มีโครงการวิจัยท่ีใหการรับรองและติดตามผลไมต่ํ ากวาป
ละ 50,000 โครงการตอป ทั้งโครงการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
เชน Johns Hopkins University, University of Rochester, Columbia 
University และของบริษัทยาและเคร่ืองมือแพทยท่ีทํ าการวิจัยท้ังใน
สหรัฐอเมริกาและในตางประเทศ องคการอนามัยโลกไดเล็งเห็นความ
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สํ าคัญในการใหความรูดานนี้แกคณะกรรมการจริยธรรมของประเทศ
กํ าลังพัฒนาท้ังในเอเชียและภาคพ้ืนแปซิฟกตะวันตก จึงไดขอความ
รวมมือให WIRB เปนสถานท่ีฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมจาก
ประเทศเอเชียและภาคพื้นแปซิฟกตะวันตกดังไดกลาวแลว โดยมีผูรับ
การฝกอบรมรุนแรกไดรับการคัดเลือกจากประเทศไทย อินเดียและจีน 
แตผูไดรับการคัดเลือกจากประเทศจีนไมสามารถเขารวมการฝกอบรม
คร้ังนี้ไดเนื่องจากความขัดของในการขอหนังสือเดินทางและการขอ
อนุญาตเดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเหลือผูเขารวมฝกอบรม
ครั้งนี้เพียง  4 คน จาก ประเทศไทย 3 คน และจากอินเดีย 1 คน โดย 
Forum of Ethical Review Committee in Asian and Western Pacific 
(FERCAP) ไดสนับสนุนคาเดินทางไปและกลับจากประเทศของผูเขา
รับการอบรมมายังสหรัฐอเมริกา และแตละสถาบันซึ่งเปนตนสังกัดของ
ผูเขารับการอบรมไดใหความสนับสนุนเปนคาใชจายประจํ าวันตลอด
ระยะเวลาที่เขารับการฝกอบรม

รายละเอียดของการฝกอบรม
ในชวงแรกเปนการฝกอบรมเพ่ือใหสมาชิกใหมท่ีจะเขามา

รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ไดทราบถึงปรัชญาและ
ปณิธานของ WIRB ในการใหการรับรองและติดตามผลของโครงการ
วิจัยในการพิทักษสิทธิและความปลอดภัยของผูถูกวิจัยรวมท้ังโครง
สรางการบริหารจัดการองคกร ระเบียบปฏิบัติของการประชุมเพ่ือ
พิจารณารับรองโครงการวิจัย และกฎระเบียบตางๆ ท่ีเปนท้ังกฏหมาย
บังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาและจริยธรรมการวิจัยที่เปนสากล ไดแก 
Declaration of Helsinki, International Conference on Harmoniza-
tion in Good Clinical Practice (ICH-GCP), Belmont Report และ 
International Ethics Guidelines for Biomedical Research Involving 
Human Subjects (CIOMS-guidelines) ซ่ึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
ทุกทานจะตองทราบและปฏิบัติใหถูกตอง แมวา WIRB จะไดมีการฝก
อบรม WHO International fellows รุนนี้เปนรุนแรก แตบุคลากรผูให
ความรูแกพวกเราในคร้ังน้ีไดทํ าหนาท่ีเปนกรรมการจริยธรรม (board 
member) ของ WIRB มาเปนเวลานาน อีกท้ังยังทํ าหนาท่ีอบรมสมาชิก
ใหมของ WIRB ที่ไดรับคัดเลือกเขามาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง นับเปน
บุคคลท่ีมีประสบการณมาก สามารถใหความกระจางและตอบคํ าถาม
ใหเปนที่เขาใจไดอยางดียิ่ง

กระบวนการเรียนรู

1. WIRB กํ าหนดหัวขอที่ควรทราบภายในชวงแรก และแจก
เอกสาร รวมท้ังตํ าราใหศึกษาลวงหนา

2. รวมอภิปรายกลุมยอยกับอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคลากร
ระดับสงูใน WIRB ทุกวันๆ ละ 2 ครั้งๆละ 1-2 ชั่วโมง ไดแก

Dr. Leila McClary-Board Quality Assurance Director
Mr. David Foster- Regulatory Affairs Director

3. เขาฟงการประชมุพิจารณาโครงการวิจัยสัปดาหละ 2คร้ังๆ ละ
ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยมีเอกสารประกอบการประชุมใหศึกษาลวงหนา

4. ฟงบรรยาย bioethics lecture สัปดาหละ 1 คร้ังทุกวันพุธ
บาย เอกสารประกอบการเรียนรู ไดแก

-WIR B Board Book, WIRB Standard Operating
Procedure (SOPs)

-WIRB Board Member Handbook
-The Belmont Report and other legacy documents
-Regulations from the U.S. Food and Drug Administra-

tion, Department of Health and Services and the International

Conference on the Harmonization
-Protecting Study Volunteer in Research by Cynthia

Dunn, M.D. and Gary Chadwid, Pharm.D., MPH.

ความรูที่ไดรับจากการศึกษา
1. โครงสรางและการบริหารงานของ WIRB
2. WIRB Board SOPs and Guidelines
3. กฏระเบียบและขอบังคับของจริยธรรมการวิจัยในคน
4. ระเบียบวาระการประชมุ วิธีจดรายงานการประชุม การลง

ความเห็นและสรุปผลการประชุม



3

5. สวนประกอบสํ าคัญและเคร่ืองมือท่ีจะชวยปกปองผูถูกวิจัย 
ไดแก consent form และวิธีการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย
vulnerability, confidentiality, Board quality assurance

1. โครงสรางและการบริหารงานของ WIRB WIRB มี
กํ าเนิดเมื่อ 1968 โดย Dr. Angela Bowen ซ่ึงเปน Endocrinologist
ไดรับทุนจาก NIH เพ่ือทํ าการวิจัยเรื่องการใช hormonal therapy แก
หญิงวัยหมดประจํ าเดือน Dr. Bowen ไดขอรองใหแพทยและบุคคล

อื่นๆ ท่ีรูจัก มาชวยดูแลในการทํ าวิจัยของเธอวาเหมาะสมและปกปองผู
ถูกวิจัยอยางเต็มที่แลวหรือไม จนเกิดเปนกลุมบุคคลที่มาชวยเหลือ
กํ ากับดูแลในการวิจัย เม่ือมีแพทยทานอ่ืนไดรับทุนและทํ าวิจัยในคน
เชนเดียวกัน กลุมบุคคลท่ี Dr. Bowen ไดรวบรวมขึ้นก็ไดรับการขอรอง
ใหชวยท ําหนาที่เชนเดียวกับที่ไดชวยเหลือ Dr. Bowen มาแลว ในที่สุด
ก็มีผูรูจักอยางกวางขวางและไดจัดตั้งเปนบริษัท Western Institutional
Review Board, Inc. มีหนาท่ีในการทบทวนและใหการรับรองโครงการ
วจิยัในคน ภายใต Mission “To Protect the Rights and Welfare of
the Human Subject”

ถึงแมวาบริษัทจะตองมีรายไดเพ่ือเลี้ยงตัวเอง แต Dr. 
Bowen ประธานบริษัทไดแยกการทํ างานของคณะกรรมการจริยธรรม 

(board member) ออกจากภาคธุรกิจอยางเด็ดขาด ในภาคธุรกิจจะมี
บุคคลอีกกลุมหน่ึงทํ าหนาท่ี บุคคลกลุมนี้เรียกวา staff member มีฐานะ
เปนลูกจางของบริษัท ทํ าหนาที่จัดการเกี่ยวกับเตรียมเอกสารทุกอยาง 
ตั้งแตเมื่อเอกสารจากนักวิจัยหรือผูใหทุนสงมาถึง WIRB staff จะลง
หมายเลขรับ ตรวจสอบความครบถวน จัดเตรียมเปนชุดเพ่ือสงให 
board member ไดพิจารณาเตรียมนํ าเสนอ เพ่ือลงความเห็นในท่ี
ประชุม ในระหวางการประชุม staff ท่ีเปนเลขานกุารจะทํ าหนาท่ีพิมพ
รายงานการประชุมอยางละเอียด บันทึกจํ านวนกรรมการท่ีเดินเขา-
ออกหองประชุม กรรมการผูแสดงความคิดเห็น และจํ านวนผูลง
คะแนนเสียง เลขานุการคนท่ี 2 จะทํ าหนาท่ีแกไข consent form ให
เปนไปตามความเห็นของกรรมการ ซ่ึง consent form ที่แกไขเรียบรอย
แลวนีจ้ะประทับตรารับรองทุกแผน เพื่อใหนักวิจัยไดรับ consent form 
สํ าเร็จรูป น ําไปใชไดโดยไมมีการแกไขอีก เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม staff 
member จะเปนผูจัดเตรียมเอกสารรับรองเพ่ือใหประธานกรรมการ
จริยธรรม (board chairman) ลงนาม ในกรณีท่ีไมรับรอง หรือตองการ
เอกสารเพิ่มเติมจากนักวิจัยหรือผูใหทุน staff member ก็จะเปนผูจัด
เตรียมเอกสารเหลานี้ นอกจากนี้ยังทํ าการจัดเก็บเอกสารของแตละ
โครงการไวเปนหลักฐานเพ่ือใหตรวจสอบ ติดตามผล เก็บรายงาน 
adverse event, amendment, continuing review และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ
กับโครงการนั้น นอกจากนี้ยังทํ าหนาที่ตรวจเยี่ยม (site visit) ในบาง
โครงการที่จ ําเปน เชน โครงการที่มีความเสี่ยงสูง โครงการท่ีไมสงราย
งานตามกํ าหนดเวลาท่ีกํ าหนด หรือโครงการท่ีมีผูถูกวิจัยโทรมาแจง
เรื่องราวรองทุกข WIRB มี staff member กวา 100 คน เพื่อใหการ
ดํ าเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ไดโดย FDA หรือองคกรอื่นของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบ เขามาตรวจ
เยี่ยมไดตลอดเวลา โครงการท่ีสงเขามาจะไดรับการพิจารณาในท่ี
ประชุม และสงผลการพิจารณาใหแกนักวิจัยและผูใหทุนภายในเวลา 2 
สัปดาห หากเอกสารที่ไดรับครบถวนเพียงพอที่จะลงความเห็นไดภาย
ในการประชุมครั้งนั้นๆ แตหากกรรมการในท่ีประชุมตองการการชีแ้จง
หรือเอกสารเพ่ิมเติม ผลการพิจารณาก็จะชากวา 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับ
นักวิจัย และผูใหทุนจะจัดการสงจดหมายชี้แจงหรือเอกสารมาใหภาย
ในเวลาเทาใด ทุกวนั WIRB จะมีการประชุม 2 คณะกรรมการ เรียก
แตละคณะกรรมการวา “Panel” คณะกรรมการท่ีมารวมประชุมท่ี 
WIRB ณ เมือง Olympia มีท้ังส้ิน 10 panel นอกจากนี้ยังมีคณะ
กรรมการในประเทศแคนาดา และประเทศชิล ี อีกประเทศละ 1 panel 
รวมทั้งสิ้น 12 panel

สํ าหรับ Board member มิไดมีฐานะเปนลูกจางของบริษัท 
board member จะเปนผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ ท้ังท่ีเปนแพทย นัก
วิทยาศาสตร หรืออาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจจะสมัครเขามาโดยตรง หรือไดรับ
คํ าแนะนํ าจากกรรมการ ใหเชิญเขามารวมเปนกรรมการ ผูบริหารระดับ
สูงซึ่งประกอบดวย Dr. Bowen, vice president และ chairman จะเปน
คณะกรรมการท่ีทํ าการสัมภาษณบุคคลท่ีสมัครหรือถูกแนะนํ ามากอน 
เพ่ือใหแนใจวาบุคคลท่ีจะมาเปนกรรมการใหมเข าใจถึงปรัชญา 
ปณิธานของ WIRB ทราบถึงหนาท่ีและบทบาทของกรรมการอยางดี
แลว ก็จะไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการใหม กรรมการแตละทานจะ
มีอายุการทํ างานชวงละ 1 ป เมื่อสิ้นปก็จะมีการแตงตั้งใหม โดย
กรรมการแตละทานอาจไดรับการแตงต้ังอีกไดตราบเทาท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางดี กรรมการแตละทานจะไดรับคาตอบแทนในการพิจารณา
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โครงการ และการเขารวมประชุม แตจะไมไดรับเงินเดือน หรือมีผล
ประโยชนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับบริษัท

2. WIRB Standard Operating Procedures (SOPs) and
Guidelines Standard Operating Procedures เปรียบเสมือนนโยบาย
ขององคกร ในท่ีนีห้มายถึงคณะกรรมการจริยธรรม วามีอ ํานาจหนาท่ี
และการบริหารจัดการภายในองคกรเปนอยางไร ซ่ึงจะตองก ําหนดไว
เปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติ สํ าหรับ guidelines นัน้
จะประกอบดวยรายละเอยีดในการบริหารจดัการหนาท่ีตางๆ ของบุคคล
ในองคกร วามีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนอยางไร SOPs จะถูก
กํ าหนดไวอยางรอบคอบแลวและมักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหากไมจํ า
เปนจริง แต guideline ซึ่งเปนรายละเอียดนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือใหสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ผูกํ าหนด
guideline จะเปนผูที่มีอ ํานาจ เชน ประธานกรรมการ ซึ่งจะเปนผูลง
นามในคํ าสั่งและวันที่ประกาศใช

3. กฏระเบียบและขอบังคับของจริยธรรมการวจิยัในคนท่ี WIRB
ใชอางอิงในการพิจารณาโครงการวิจัย ไดแก

•  Belmont Report
•  Declaration of Helsinki
•  ICH - GCP
•  International Ethics Guidelines for Biomedical

Research for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS guidelines)

•  Code of Federal Regulations : Food and Drugs
(FDA) Title 21 CFR Chapter 1 Part 50–Protections
on Human Subjects Part 56 – IRB

•  Code of Federal Regulations : National Institutes of
Health (NIH) Title 45 Part 46 (The Common rule)

สํ าหรับระเบียบอื่นๆ ไดแก Belmont report, Declaration of
Helsinki, ICH GCP และ CIOMS guidelines นัน้เปรียบเสมือนธรรม
เนียมปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่ยอมรับนับถือกันทั่วโลก แต
ไมใชกฎหมาย ไมสามารถลงโทษผูไมปฏิบัติตามไดนอกจากการประ
นามของสังคมเทานัน้

4. ระเบียบวาระการประชุม วิธีจดรายงานการประชุม การลง
ความเห็นและสรุปผลการประชุม ท่ี WIRB มี staff ท่ีทํ าหนาท่ีเปน
เลขาฯ ผูจดบันทึกการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงผูเขารวมการฝก
อบรมก็ไดรับความรูถึงวิธีการจดบันทึกประชุม สาระสํ าคัญท่ีควรจดลง
ในบันทึกประชุม รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการตางๆ

5. สวนประกอบสํ าคัญและเครื่องมือที่จะชวยปกปองผูถูกวิจัย
ไดแก consent form และวิธีการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย
vulnerability, confidentiality, Board quality assurance ในชวงระยะ
4–6 สัปดาหสุดทาย ทาง WIRB จัดใหผูเขารวมการฝกอบรมไดศึกษา
กับ staff ในสวนรายละเอียดตางๆ ทุกเรื่อง รวมทั้งถามีปญหาขอสงสัย
สามารถสอบถามไดโดยตรง นอกจากนีแ้ลวมีการศกึษาในระบบทางไกล
Tele-conference กับ staff ของ NIH

WIRB เปนองคกรของเอกชน มีการบริหารจัดการท่ีซับซอนแตมี
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีภาระงานและบุคลากรจํ านวนมาก ซ่ึงคณะ
กรรมการจริยธรรมฯ ในประเทศไทยขณะนี้มีความแตกตางจาก WIRB
อยางมาก ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยของรัฐ จํ านวน
บุคลากร และจํ านวนโครงการวิจัยที่ถูกสงเขามาใหพิจารณา ดังนั้นใน
การรางนโยบายและขอบังคับในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริย-
ธรรมฯ ในประเทศไทย นาจะใชกรอบนี้เสนอแนะโดย Food and drug
administration (FDA) ในสวนของ Guidance for institutional review
boards and clinical investigators (1998 update) Appendix H : A
self evaluation checklists for IRBs ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแลวพบวา
WIRB ก็ใชกรอบนี้ในการก ําหนด SOPs และ guidelines เชนเดียวกัน

สํ าหรับ Code of Federal Regulations (CFR) ของ FDA และ
NIH นีเ้ปนกฏหมายของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไมมีผลบังคับใชในประเทศ
ไทย แตอาจจ ําเปนตองปฏิบัติในกรณีท่ีเปน multicenter study ท่ีทํ าท้ัง
ในสหรัฐและประเทศไทย โดยเฉพาะ Title 21 CFR เม่ือตองการน ําผล
ของการศึกษาจากประเทศอื่นๆ (นอกสหรัฐ) เขาไปรวมกับผลการ
ศึกษาในสหรัฐเพื่อให FDA ออกหนังสือรับรองใหผลิตและจํ าหนายใน
สหรัฐ หากไมปฏิบัติตาม ผูใหทุนซ่ึงมักจะเปนบริษัทผูผลิตยาหรือ
เครื่องมือแพทยนั้นๆ จะไมสามารถน ําผลการศึกษาจากประเทศอ่ืนไป
ใชอางอิงได ในกรณีที่นักวิจัยไทยไดรับทุนของ NIH ก็จะตองปฏิบัติ
ตาม Title 45 CFR (The Common Rule) ของ NIH อยางเครงครัด
ไมวาจะทํ าวิจัยอยูในประเทศใด
ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม ผูเขารวมการฝกอบรมจะไดรับท้ัง

ความรูและประสบการณซึ่งตองปฏิบัติจริงโดยตองเปน Board member 
และในบางคร้ังไดรับการฝกใหเปนประธานของการประชุม ซ่ึงเปน
ประสบการณท่ีหาไดยากและมีประโยชนมาก ในบางอยางเปนสิ่งที่เรา
ไมสามารถน ํามาใชในประเทศไทยได แตหลักการพื้นฐานตางๆ ดังท่ี
กลาวมาแลวมีความสํ าคัญท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูถูกวิจัยซ่ึงเปนสิ่งท่ี
ตองปฏิบัติตาม การฝกอบรมในคร้ังนีน้บัเปนการฝกอบรมที่มีประโยชน
ท้ังตอสถาบัน และตอประเทศไทยเปนอยางมาก สมควรจะไดรับการ
สนับสนุนเพ่ือใหไดมีบุคลากรของทุกสถาบันท่ีมีคณะกรรมการจริย-
ธรรมฯ ในประเทศไทยไดรับการอบรมเชนน้ีเพ่ิมมากข้ึน

ชมรมจริยธรรมการวจัิยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง
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