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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนีย้ กเนือ้ หาใหเปนพิเศษเกีย่ วกับประสบการณการไปฝกอบรม
ที่ WIRB สหรัฐอเมริกา ตองขอขอบคุณผูเ ขียนและ พอ.หญิง อาภรณ
ภิรมย เกตุปญญา ที่สนับสนุน และขอบคุณผูสนับสนุนทุนไดแก
FERCAP, WIRB และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา หวังวา
คณะแพทยศาสตรอื่นๆ คงมีโอกาสเชนนี้บางอันจะทําใหระบบการ
พิจารณาจริยธรรมวิจยั มีความเขมแข็งยิง่ ขึ้นเรื่อยๆ
นิมิตร มรกต
บรรณาธิการ

ประสบการณการฝกอบรม
Bioethics and Ethics Committee Administration
ณ Western Institutional Review Board (WIRB)
เมืองโอลิมเปย มลรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ระหวางวันที่ 15 มกราคม-11 กรกฎาคม 2546
พท. สุธี พานิชกุล
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ความเปนมาของทุน และการจัดการฝกอบรม
การวิจัยในมนุษย เปนสวนสําคัญในการพัฒนาความรูแขนงตางๆ
ไมวาจะเปน สังคม มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการ
แพทย เพื่อนํามาซึง่ ความรูใ หมทจ่ี ะชวยพัฒนาสังคมหรือ เพิม่ พูน

ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาพยาบาล การศึ ก ษาวิ จั ย เหล า นี้ แ มจ ะมี
ประโยชน แตก็ยอมจะมีความเสี่ยงตอคนกลุมหนึ่งซึ่งเปนผูรวมโครง
การวิจัยในฐานะผูถูกทดลอง ความเสี่ยงเหลานี้อาจจะมาในรูปแบบของ
อันตรายตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต ถูกลวงเกินในขอมูลสวนตัว หรือผล
ข า งเคี ย งอื่ น ๆ ที่ อ าจจะคาดไม ถึ ง ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน [Institutional Review Board (IRB)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Institutional Ethics Committee (IEC)]
หรือชื่อเรียกอยางอื่นแตมีความหมายในทํ านองเดียวกัน เปนกลุม
บุคคลที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและศาสตรอื่นๆ ที่ไมใชวทิ ยาศาสตร (non-scientist) แพทย
นัก กฎหมาย ประชาชนทั่วไปซึ่งนอกจากจะมีความหลากหลายทั้งใน
ดานความรูและประสบการณแลว อาจมีความแตกตางกันในแง เชื้อ
ชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อีกทั้งจะตอง
ประกอบดวยทั้งเพศหญิงและเพศชาย มารวมกันพิจารณาโครงการวิจยั
เพื่อปกปองและใหความเปนธรรมแกผูถูกวิจัยในแงมุมตางๆ ที่นักวิจัย
เองอาจจะยังไมไดใหความสําคัญมากเพียงพอที่จะปองกันผูถูกวิจัยจาก
ความเสี่ยง ความไมสบายกายและใจ ดังไดกลาวแลว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการออกกฎหมายเพื่อใหการวิจัย
ในคนเปนไปตามระเบียบขอบังคับ มาตัง้ แตป ค.ศ. 1970–1980 ซึง่
นักวิจัยตลอดจนผูใหทุนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน จะตองปฏิบตั ิ
ตามอยางเครงครัด มีบทลงโทษทีก่ ําหนดไวสําหรับผูฝ า ฝน มีการตัง้
IRB/IEC ขึ้นในสถาบันตางๆ มากมาย WIRB จัดเปนสถาบันเอกชนที่
เกาแกและมีชื่อเสียงมายาวนาน ไดรบั การกอตัง้ ขึน้ ในป ค.ศ. 1968
โดย Dr. Angela Bowen ซึ่งเปนประธานกรรมการของสถาบันแหงนี้
ถึงแมจะมีฐานะเปรียบเสมือนบริษัทเอกชน แตก็จัดเปนผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ และมีชื่อเสียงในการบริหารจัดการเพื่อใหคํารับรอง รวม
ทั้ง ติดตามผลในการพิทักษสิทธิและดูแลความปลอดภัยของผูถูกวิจัย
มากวา 35 ป มีโครงการวิจยั ทีใ่ หการรับรองและติดตามผลไมต่ํากวาป
ละ 50,000 โครงการตอป ทั้งโครงการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
เชน Johns Hopkins University, University of Rochester, Columbia
University และของบริษัทยาและเครื่องมือแพทยที่ทําการวิจัยทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและในตางประเทศ องคการอนามัยโลกไดเล็งเห็นความ
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สํ าคัญในการใหความรูดานนี้แกคณะกรรมการจริยธรรมของประเทศ
กํ าลังพัฒนาทั้งในเอเชียและภาคพื้นแปซิฟกตะวันตก จึงไดขอความ
รว มมือให WIRB เปนสถานที่ฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมจาก
ประเทศเอเชียและภาคพื้นแปซิฟกตะวันตกดังไดกลาวแลว โดยมีผรู บั
การฝกอบรมรุนแรกไดรับการคัดเลือกจากประเทศไทย อินเดียและจีน
แตผูไดรับการคัดเลือกจากประเทศจีนไมสามารถเขารวมการฝกอบรม
ครั้งนี้ไดเนื่องจากความขัดของในการขอหนังสือเดินทางและการขอ
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
ผูเขารับการอบรมไดใหความสนับสนุนเปนคาใชจายประจําวันตลอด
ระยะเวลาที่เขารับการฝกอบรม

4. ฟงบรรยาย bioethics lecture สัปดาหละ 1 ครั้งทุกวันพุธ
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 Administration, Department of Health and Services and the International

รายละเอียดของการฝกอบรม
ในชว งแรกเปนการฝกอบรมเพื่อใหสมาชิกใหมที่จะเขามา
รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ไดทราบถึงปรัชญาและ
ปณิธานของ WIRB ในการใหการรับรองและติดตามผลของโครงการ
วิ จั ย ในการพิทักษสิทธิและความปลอดภัยของผูถูกวิจัยรวมทั้งโครง
สรางการบริหารจัดการองคกร ระเบียบปฏิบัติของการประชุมเพื่อ
พิจารณารับรองโครงการวิจยั และกฎระเบียบตางๆ ที่เปนทัง้ กฏหมาย
บังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาและจริยธรรมการวิจัยที่เปนสากล ไดแก
Declaration of Helsinki, International Conference on Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP), Belmont Report และ
International Ethics Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects (CIOMS-guidelines) ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ทุกทานจะตองทราบและปฏิบตั ใิ หถกู ตอง แมวา WIRB จะไดมกี ารฝก
อบรม WHO International fellows รุนนี้เปนรุนแรก แตบคุ ลากรผูใ ห
ความรูแกพวกเราในครัง้ นีไ้ ดทาหน
ํ าทีเ่ ปนกรรมการจริยธรรม (board
member) ของ WIRB มาเปนเวลานาน อีกทั้งยังทําหนาทีอ่ บรมสมาชิก
ใหมของ WIRB ที่ไดรับคัดเลือกเขามาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง นับเปน
บุคคลที่มีประสบการณมาก สามารถใหความกระจางและตอบคําถาม
ใหเปนที่เขาใจไดอยางดียิ่ง
กระบวนการเรียนรู

1. WIRB กําหนดหัวขอที่ควรทราบภายในชวงแรก และแจก
เอกสาร รวมทัง้ ตําราใหศึกษาลวงหนา

2. รวมอภิปรายกลุมยอยกับอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนบุคลากร
ระดับสูงใน WIRB ทุกวันๆ ละ 2 ครั้งๆละ 1-2 ชั่วโมง ไดแก
Dr. Leila McClary-Board Quality Assurance Director
Mr. David Foster- Regulatory Affairs Director

3. เขาฟงการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยสัปดาหละ 2ครัง้ ๆ ละ
ประมาณ 4 ชั่วโมง โดยมีเอกสารประกอบการประชุมใหศึกษาลวงหนา

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. ระเบียบวาระการประชุม วิธจี ดรายงานการประชุม การลง
ความเห็นและสรุปผลการประชุม
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5. สวนประกอบสํ าคัญและเครื่องมือที่จะชวยปกปองผูถูกวิจัย
ไดแก consent form และวิธีการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย
vulnerability, confidentiality, Board quality assurance
1. โครงสรางและการบริหารงานของ WIRB WIRB มี
กําเนิดเมื่อ 1968 โดย Dr. Angela Bowen ซึง่ เปน Endocrinologist
ไดรบั ทุนจาก NIH เพือ่ ทําการวิจัยเรื่องการใช hormonal therapy แก
หญิงวัยหมดประจําเดือน Dr. Bowen ไดขอรองใหแพทยและบุคคล

อื่นๆ ทีร่ จู กั มาชวยดูแลในการทําวิจัยของเธอวาเหมาะสมและปกปองผู
ถูกวิจัยอยางเต็มที่แลวหรือไม จนเกิดเปนกลุมบุคคลที่มาชวยเหลือ
กํากับดูแลในการวิจัย เมือ่ มีแพทยทา นอืน่ ไดรบั ทุนและทําวิจัยในคน
เชนเดียวกัน กลุม บุคคลที่ Dr. Bowen ไดรวบรวมขึ้นก็ไดรับการขอรอง
ใหชวยทําหนาที่เชนเดียวกับที่ไดชวยเหลือ Dr. Bowen มาแลว ในที่สุด
ก็มีผูรูจักอยางกวางขวางและไดจัดตั้งเปนบริษัท Western Institutional
Review Board, Inc. มีหนาทีใ่ นการทบทวนและใหการรับรองโครงการ
วิจยั ในคน ภายใต Mission “To Protect the Rights and Welfare of
the Human Subject”
ถึงแมวาบริษัทจะตองมีรายไดเพื่อเลี้ยงตัวเอง แต Dr.
Bowen ประธานบริษัทไดแยกการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรม

(board member) ออกจากภาคธุรกิจอยางเด็ดขาด ในภาคธุรกิจจะมี
บุคคลอีกกลุม หนึง่ ทําหนาที่ บุคคลกลุมนี้เรียกวา staff member มีฐานะ
เปนลูกจางของบริษัท ทําหนาที่จัดการเกี่ยวกับเตรียมเอกสารทุกอยาง
ตั้งแตเมื่อเอกสารจากนักวิจัยหรือผูใหทุนสงมาถึง WIRB staff จะลง
หมายเลขรับ ตรวจสอบความครบถวน จัดเตรียมเปนชุดเพื่อสงให
board member ไดพิจารณาเตรียมนําเสนอ เพื่อลงความเห็นในที่
ประชุม ในระหวางการประชุม staff ที่เปนเลขานุการจะทําหนาทีพ่ มิ พ
รายงานการประชุมอยางละเอียด บันทึกจํานวนกรรมการที่เดินเขาออกหองประชุม กรรมการผูแสดงความคิดเห็น และจํ านวนผูลง
คะแนนเสียง เลขานุการคนที่ 2 จะทําหนาทีแ่ กไข consent form ให
เปนไปตามความเห็นของกรรมการ ซึง่ consent form ที่แกไขเรียบรอย
แลวนีจ้ ะประทับตรารับรองทุกแผน เพื่อใหนักวิจัยไดรับ consent form
สําเร็จรูป นําไปใชไดโดยไมมกี ารแกไขอีก เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม staff
member จะเปนผูจัดเตรียมเอกสารรับรองเพื่อใหประธานกรรมการ
จริยธรรม (board chairman) ลงนาม ในกรณีที่ไมรับรอง หรือตองการ
เอกสารเพิ่มเติมจากนักวิจัยหรือผูใหทุน staff member ก็จะเปนผูจัด
เตรียมเอกสารเหลานี้ นอกจากนี้ยังทํ าการจัดเก็บเอกสารของแตละ
โครงการไวเปนหลักฐานเพื่อใหตรวจสอบ ติดตามผล เก็บรายงาน
adverse event, amendment, continuing review และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
กับโครงการนั้น นอกจากนี้ยังทําหนาที่ตรวจเยี่ยม (site visit) ในบาง
โครงการที่จาเป
ํ น เชน โครงการที่มีความเสี่ยงสูง โครงการทีไ่ มสงราย
งานตามกํ าหนดเวลาที่กํ าหนด หรือโครงการที่มีผูถูกวิจัยโทรมาแจง
เรื่องราวรองทุกข WIRB มี staff member กวา 100 คน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว ราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ
ไดโดย FDA หรือองคกรอื่นของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบ เขามาตรวจ
เยี่ยมไดตลอดเวลา โครงการที่ส งเขามาจะไดรับการพิจ ารณาในที่
ประชุม และสงผลการพิจารณาใหแกนักวิจัยและผูใหทุนภายในเวลา 2
สัปดาห หากเอกสารที่ไดรับครบถวนเพียงพอที่จะลงความเห็นไดภาย
ในการประชุมครั้งนั้นๆ แตหากกรรมการในทีป่ ระชุมตองการการชีแ้ จง
หรือเอกสารเพิ่มเติม ผลการพิจารณาก็จะชากวา 2 สัปดาห ขึ้นอยูกับ
นักวิจัย และผูใหทุนจะจัดการสงจดหมายชี้แจงหรือเอกสารมาใหภาย
ในเวลาเทาใด ทุกวัน WIRB จะมีการประชุม 2 คณะกรรมการ เรียก
แตละคณะกรรมการวา “Panel” คณะกรรมการที่มารวมประชุมที่
WIRB ณ เมือง Olympia มีทง้ั สิน้ 10 panel นอกจากนี้ยังมีคณะ
กรรมการในประเทศแคนาดา และประเทศชิลี อีกประเทศละ 1 panel
รวมทั้งสิ้น 12 panel
สําหรับ Board member มิไดมีฐานะเปนลูกจางของบริษัท
board member จะเปนผูทรงคุณวุฒิในแขนงตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนแพทย นัก
วิทยาศาสตร หรืออาชีพอื่นๆ ซึ่งอาจจะสมัครเขามาโดยตรง หรือไดรบั
คําแนะนําจากกรรมการ ใหเชิญเขามารวมเปนกรรมการ ผูบ ริหารระดับ
สูงซึ่งประกอบดวย Dr. Bowen, vice president และ chairman จะเปน
คณะกรรมการที่ทํ าการสัมภาษณบุคคลที่สมัครหรือถูกแนะนํามากอน
เพื่ อ ให แ น ใ จว า บุ ค คลที่ จ ะมาเป น กรรมการใหม เ ข า ใจถึ ง ปรั ช ญา
ปณิธานของ WIRB ทราบถึงหนาที่และบทบาทของกรรมการอยางดี
แลว ก็จะไดรับการแตงตัง้ ใหเปนกรรมการใหม กรรมการแตละทานจะ
มีอายุการทํางานชวงละ 1 ป เมื่อสิ้นปก็จะมีการแตงตั้งใหม โดย
กรรมการแตละทานอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดตราบเทาที่ปฏิบัติหนาที่
ไดอยางดี กรรมการแตละทานจะไดรับคาตอบแทนในการพิจารณา

4
โครงการ และการเขารวมประชุม แตจะไมไดรับเงินเดือน หรือมีผล
ประโยชนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับบริษัท
2. WIRB Standard Operating Procedures (SOPs) and
Guidelines Standard Operating Procedures เปรียบเสมือนนโยบาย
ขององคกร ในทีน่ ห้ี มายถึงคณะกรรมการจริยธรรม วามีอานาจหน
ํ
าที่
และการบริหารจัดการภายในองคกรเปนอยางไร ซึ่งจะตองกําหนดไว
เปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักในการปฏิบัติ สําหรับ guidelines นัน้
จะประกอบดวยรายละเอียดในการบริหารจัดการหนาที่ตางๆ ของบุคคล
ในองคกร วามีหนาทีท่ จ่ี ะตองปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอยางไร SOPs จะถูก
กําหนดไวอยางรอบคอบแลวและมักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหากไมจํา
เปนจริง แต guideline ซึ่งเปนรายละเอียดนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ผูก าหนด
ํ
guideline จะเปนผูที่มีอํานาจ เชน ประธานกรรมการ ซึ่งจะเปนผูลง
นามในคําสั่งและวันที่ประกาศใช
3. กฏระเบียบและขอบังคับของจริยธรรมการวิจยั ในคนที่ 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)
สําหรับระเบียบอื่นๆ ไดแก Belmont report, Declaration of
Helsinki, ICH GCP และ CIOMS guidelines นัน้ เปรียบเสมือนธรรม
เนียมปฏิบัติทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่ยอมรับนับถือกันทั่วโลก แต
ไมใชกฎหมาย ไมสามารถลงโทษผูไ มปฏิบตั ติ ามไดนอกจากการประ
นามของสังคมเทานัน้
4. ระเบียบวาระการประชุม วิธีจดรายงานการประชุม การลง
ความเห็นและสรุปผลการประชุม ที่ WIRB มี staff ที่ทาหน
ํ าทีเ่ ปน
เลขาฯ ผูจ ดบันทึกการประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก ซึง่ ผูเ ขารวมการฝก
อบรมก็ไดรับความรูถึงวิธีการจดบันทึกประชุม สาระสําคัญทีค่ วรจดลง
ในบันทึกประชุม รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการตางๆ

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
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กรุณาสง

5. สวนประกอบสําคัญและเครื่องมือที่จะชวยปกปองผูถูกวิจัย
ไดแก consent form และวิธีการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย
vulnerability, confidentiality, Board quality assurance ในชวงระยะ
4–6 สัปดาหสดุ ทาย ทาง WIRB จัดใหผูเขารวมการฝกอบรมไดศึกษา
กับ staff ในสวนรายละเอียดตางๆ ทุกเรื่อง รวมทั้งถามีปญหาขอสงสัย
สามารถสอบถามไดโดยตรง นอกจากนีแ้ ลวมีการศึกษาในระบบทางไกล
Tele-conference กับ staff ของ NIH
WIRB เปนองคกรของเอกชน มีการบริหารจัดการทีซ่ บั ซอนแตมี
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีภาระงานและบุคลากรจํานวนมาก ซึง่ คณะ
กรรมการจริยธรรมฯ ในประเทศไทยขณะนี้มีความแตกตางจาก WIRB
อยางมาก ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน
บุคลากร และจํานวนโครงการวิจัยที่ถูกสงเขามาใหพิจารณา ดังนั้นใน
การรางนโยบายและขอบังคับในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 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 ก็ใชกรอบนี้ในการกําหนด SOPs และ guidelines เชนเดียวกัน
สําหรับ Code of Federal Regulations (CFR) ของ FDA และ
NIH นีเ้ ปนกฏหมายของสหรัฐอเมริกา ซึง่ ไมมผี ลบังคับใชในประเทศ
ไทย แตอาจจําเปนตองปฏิบตั ใิ นกรณีทเ่ี ปน multicenter study ทีท่ ําทัง้
ในสหรัฐและประเทศไทย โดยเฉพาะ Title 21 CFR เมื่อตองการนําผล
ของการศึกษาจากประเทศอื่นๆ (นอกสหรัฐ) เขาไปรวมกับผลการ
ศึกษาในสหรัฐเพื่อให FDA ออกหนังสือรับรองใหผลิตและจําหนายใน
สหรัฐ หากไมปฏิบตั ติ าม ผูใหทนุ ซึง่ มักจะเปนบริษทั ผูผ ลิตยาหรือ
เครื่องมือแพทยนั้นๆ จะไมสามารถนําผลการศึกษาจากประเทศอืน่ ไป
ใชอางอิงได ในกรณีที่นักวิจัยไทยไดรับทุนของ NIH ก็จะตองปฏิบตั ิ
ตาม Title 45 CFR (The Common Rule) ของ NIH อยางเครงครัด
ไมวา จะทําวิจัยอยูในประเทศใด
ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม ผูเขารวมการฝกอบรมจะไดรบั ทัง้
ความรูและประสบการณซึ่งตองปฏิบัติจริงโดยตองเปน Board member
และในบางครั้งไดรับการฝกใหเปนประธานของการประชุม ซึ่งเปน
ประสบการณท่ีหาไดยากและมีประโยชนมาก ในบางอยางเปนสิ่งที่เรา
ไมสามารถนํามาใชในประเทศไทยได แตหลักการพื้นฐานตางๆ ดังที่
กลาวมาแลวมีความสํ าคัญทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถูกวิจัยซึ่งเปนสิ่งที่
ตองปฏิบตั ติ าม การฝกอบรมในครัง้ นีน้ บั เปนการฝกอบรมที่มีประโยชน
ทั้งตอสถาบัน และตอประเทศไทยเปนอยางมาก สมควรจะไดรบั การ
สนับสนุน เพื่อ ใหไดมีบุคลากรของทุกสถาบันที่มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในประเทศไทยไดรบั การอบรมเชนนีเ้ พิม่ มากขึน้
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