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คณะพยาบาลศาสตรแมคคอรมิค มหาวิทยาลัยพายัพ
องคความรูดานการวิจัย: เทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อการทําวิจัยและการตีพิมพผลงาน
ผูถายทอดองคความรู
1. รศ.เยาวเรศ
สมทรัพย
2. ผศ.ดร.ปรารถนา
ลังการพินธุ
3. ผศ.ดร.รุงฤดี
วงคชุม
1. ความหมายของ IRB approval
IRB ยอมาจาก Institutional Review Board Approval หมายถึง การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย โดยมีคณะกรรมการทบทวนจริยธรรมงานวิจัยที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและผานการ
อบรม
2. ความสําคัญของการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
2.1 เพื่อใหมีการพิทักษสิทธิ์ หรือมีตัวแทนปกปอง หรือรักษาสิทธิ์และประโยชนโดยตรงที่จะเกิดแก
กลุมตัวอยาง โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง (Vulnerable groups)
2.2 เพื่อใหแนใจวาโครงการวิจัยปลอดภัยตอผูถูกวิจัย ผูถูกวิจัยจะไดรับการกระทําที่ถูกตองตาม
จริยธรรมและกฎหมาย และผูวิจัยมั่นใจวาไมไดเอาเปรียบผูวิจัย เปนความถูกตอง และความปลอดภัยของทุก
ฝาย
3. ผูที่ตองขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ทุกคน หมายถึง นักวิจัย ทั้งหัวหนาโครงการวิจัย และผูรวมทีมวิจัย
4. ชนิดของการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มี 3 แบบ คือ
4.1 Full Board Review ได รั บ การพิ จ ารณาแบบเต็ ม รู ป แบบ คื อ ผู ป ว ยกลุ ม เสี่ ย ง บรรดาหญิ ง
ตั้งครรภ เด็ก
4.2 Expedited Review ไมตองรับการพิจารณาแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากผูถูกวิจัยหรือผูใหขอมูล
อาจไมใชผูปวยหรือกลุมเสี่ยงหรือกลุมที่ไดรับผลกระทบทางจิตใจและรางกายหรือเปนการวิจัยในชั้นเรียน
4.3 Exemption Review ไดรับการยกเวน คือ ตองสงเอกสารแตจะไดรับการรับรองวาปลอดภัย เชน
กระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นตามปกติ ไมกระทบตอมนุษยหรือไมกระทบตอการเรียนการสอน
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5. สิ่งสําคัญทีต่ องคํานึงถึงในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
5.1 ผูวิจัยตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย
5.2 กระบวนการวิจัยตองมีความชัดเจน มีการปองกันความเสี่ยงไวลวงหนา
5.3 ทราบวิธีการ และขั้นตอนในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ศึกษาแบบฟอรมการขอ
ของแตละแหง ศึกษาขอกําหนด และเตรียมเอกสารที่ใชในการประกอบการขอประเภทนั้น ๆ ใหพรอม
5.4 ในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย กรรมการอาจเกิดขอสงสัยบางประการ จึงตอง
เตรียมตัว มีองคความรูในเรื่องที่จะทํา คือ ศึกษาจนเขาใจถองแทจนสามารถอธิบายใหผูอื่นเขาใจได เตรียม
เอกสาร และเตรียมความพรอมเพื่อตอบคําถามเพิ่มเติม
5.5 Timing คือ วางแผนระยะเวลาในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วาจะตองเริ่มเมื่อใด
จะทันตามระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยที่วางแผนไวหรือไม
5.6 เตรียมงบประมาณคาใชจายในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซึ่งแตละแหงจะมี
คาธรรมเนียมที่แตกตางกัน
6. การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6.1 การอบรมเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ท างออนไลน มี เ ว็ บ ไซต ที่ ส ามารถเข า ไปทํ า
แบบฝกหัด สามารถอาน และทําขอสอบได เชน http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning
6.2 การเขารวมการประชุมวิชาการทั่ว ๆ ไปเพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย
และสัตว ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้อาจไมมีการทดสอบ และไมมีใบประกาศนียบัตร
6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้จะมี
การแบงกลุมและอภิปรายเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย และภายหลังการอบรม ผูเขารับการอบรมจะไดรับใบ
ประกาศนียบัตร
7. การนําความรูเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยไปใชประโยชน
7.1 ใชในการทําวิจัยของตนเองดวยความระมัดระวังในการทําวิจัย ปองกันอันตรายที่จะเกิดกับกลุม
วิจัยทั้งรางกายและจิตใจ
7.2 ใหความรูแกนักศึกษาในการทําวิจัย หรือการอางอิงผลงานวิชาการ
7.3 การเปนคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
8. ปญหา อุปสรรคในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย และแนวทางแกไขปญหา
8.1 การอธิบายกระบวนการวิจัย และการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางไมชัดเจน รวมทั้งขาดโอกาสใน
การสัมภาษณกับกรรมการ ทําใหบางสวนเขาใจไมตรงกัน และใชเวลาในการสื่อ หรือขอขอมูลเพิ่มเติม แกไข
โดยการเตรียมขอมูลใหพรอม อธิบายกระบวนการวิจัยใหชัดเจน กลุมตัวอยางตองชัดเจน เครื่องมือที่ใชเปน
เครื่องมือที่มีคุณภาพที่ผานความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิและมีการปรับแกแลว มีการคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับกลุมตัวอยางทั้งกาย ใจ สังคม และมีการนําเสนอวิธีการจัดการกับความเสี่ยงอยางชัดเจน
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8.2 บางสถาบันไมมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยของตนเองทําใหใชเวลาใน
การเสนอ แกไขโดยพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยของแตละสถาบัน
8.3 มีการปรับคาธรรมเนียมในการพิจารณาภายหลังซึ่งเกินงบวิจัยที่ตั้งไว แกไขโดยเพิ่มงบวิจัยไว
ลวงหนา
8.4 ขาดการวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ทําใหงานวิจัย
ลาชา แกไขโดยวางแผนระยะเวลาอยางนอย 3 เดือน โดยเฉพาะในกรณีที่ขอแบบ Full Board Review
9. การตอยอดความรูเรื่องจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
9.1 ใชในการเรียนการสอน การอางอิงเอกสารที่ไดจากการสืบคน
9.2 ใชในการทํางานวิจัยครั้งตอไป เนื่องจากเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรม
การทําวิจัยในมนุษยมากขึ้น
9.3 ถายทอดความรูแกอาจารยและนักศึกษา และสรางความตระหนักแกนักวิจัยการขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย เปนเรื่องสําคัญ และงานวิจัยตองผานการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
9.4 เขารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู และไดมีโอกาสแบงปนตอไป ไมวาจะเปนการอบรมในพื้นที่
หรือออนไลน
10. การเรียนรู/ องคความรูใหมที่เกิดขึ้นภายหลังการนําความรูไ ปใช/ตอยอดองคความรู
10.1 ในการวิจัยควรทําตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย คือ ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ใหแลวเสร็จกอนเก็บขอมูลวิจัย ไมควรขามขั้นตอน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของจริยธรรมของนักวิจัย
10.2 ยอมรับความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย เพราะเปนผูที่มี
ประสบการณ และมีความรูโดยเฉพาะ
10.3 ทุ ก คนที่ ทํ าวิ จัย ไม วาจะเปนทั้งหัวหนา โครงการวิ จัย หรื อผูร วมทีม วิจัย ควรเพิ่ม พูนความรู
เกี่ยวกับจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษย และควรมีประกาศนียบัตรรับรองวาผานการอบรม
10.4 การขอพิจารณาจริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยแตละแหงไมเหมือนกัน จึงควรศึกษาขั้นตอนและ
เอกสารอยางดี และควรขอคําแนะนําจากผูที่เคยขอจากแตละที่
10.5 มี ก ารวางแผนเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการขอพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการทํ า วิ จั ย ในมนุ ษ ย และมี
การประมาณการงบประมาณไวลวงหนา

