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I
คํานํา
ปจจุบันมีการทําการวิจัยยาทางคลินิกจํานวนมากในประเทศไทยมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอ
การดําเนินการวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพ เชน โรงพยาบาลขนาดใหญทั้งที่เปนโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไป จํานวนประชากร และความชุกชุมของอุบัติการโรคตางๆ เปนตน กอรปกับศักยภาพสูงของ
บุคลากรทางการแพทยที่ดําเนินการวิจัยทางคลินิก สงผลใหผลการวิจัยมีคุณภาพดีเปนที่นาเชื่อถือ ทําใหอาจกลาว
ไดวาประเทศไทยเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการพัฒนายาใหมของบริษัทยาชั้นนําทั่วไป
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เปนมาตรฐานสากลดาน
จริยธรรมและวิชาการสําหรับวางรูปแบบ ดําเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก การปฏิบัติตาม
มาตรฐาน GCP เปนการรับประกันวา สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครไดรับการคุมครอง
ซึ่งนับเปนหัวใจสัญของการศึกษาวิจัยยาทางคลินิก และรับประกันวาขอมูลจากการวิจัยนาเชื่อถือ
แมวาประเทศไทยจะไมเคยมีการจัดทํา GCP ขึ้นใชมากอน แตเปนที่นาสังเกตวาการศึกษาวิจัยยา
ทางคลิกในประเทศไทยในปจจุบันยังคงเปนที่ยอมรับของสากล ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาวิจัยไดดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติของ ICH (International Conference on Harmonization) หรือ ICH GCP ที่ทั่วโลกยอมรับ ซึ่งเปน
การคุมครองอาสาสมัครในการวิจัยและไดผลการทดลองที่นาเชื่อถือ สามารถใชยื่นประกอบการขึ้นทะเบียนยากับ
หนวยงานรัฐที่รับผิดชอบ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน ไดทั่วโลก
ปจจุบันการใชอางอิงแนวปฏิบัติ ICH GCP โดยผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกอาจมีขอ
จํากัดหลายประการ เนื่องจากมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ การจัดทําแนวปฏิบัติ ICH GCP เปนภาษาไทยนับเปน
หนทางหนึ่งที่สงเสริมความเขาใจเนื้อหาที่ถูกตองตรงกันและทําไดสะดวก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบคุมครองผูบริโภคดานยาและรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทย
เล็งเห็นความสําคัญอยางยิ่งของการศึกษาวิจัยยาทางคลินิกตามมาตรฐานสากล จึงดําเนินการแปลแนวปฏิบัติ ICH
GCP เปนภาษาไทย ทั้งนี้ ไดรับอนุญาตการแปลอยางถูกตองตามกฎหมายจากเลขาธิการของ ICH แลว โดยมีวัตถุ
ประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ
1. เพื่อใหแนวปฏิบัติ ICH GCP ฉบับภาษาไทยสามารถใชเปนเอกสารอางอิงที่ใหความรูความเขา
ใจที่ถูกตองโดยสะดวกกับผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกทุกคน
2. เพื่อนําแนวปฏิบัติดังกลาวมาใชเปนพื้นฐานการปรับปรุงแกไขเปนแนวปฏิบัติ GCP สําหรับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ (Thai Guideline for Good Clinical Practice) เพื่อสงเสริมใหมีการใช
อยางกวางขวางมากขึ้น และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
คณะผูจัดทําเพียรพยายามอยางยิ่งในการแปล ICH GCP ครั้งนี้ แตก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได
ซึ่งทางคณะผูจัดทํายินดีรับฟงคําแนะนํา คําติชม หรือความเห็นจากผูอานทุกทานดวยความขอบคุณ และจะไดนํา
คําแนะนําดังกลาวมาพิจารณาประกอบการปรับปรุงแกไขตอไป
คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แนวปฏิบัติ ICH GCP ฉบับภาษาไทยเลมนี้จะอํานวยประโยชนให
กับผูเกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัยทางคลินิกอยางเต็มที่
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บทนํา *
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เปนมาตรฐานสากลดาน
จริยธรรมและดานวิชาการ สําหรับใชในการวางรูปแบบ การดําเนินงาน การบันทึกขอมูล และการเขียนรายงาน
การศึกษาวิจัยในมนุษยการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานนี้เปนการรับประกันตอสาธารณชนวา สิทธิ ความปลอดภัย
และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครไดรับการคุมครอง ตามหลักกรแหงคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of
Helsinki) และผลการวิจัยทางคลินิกเชื่อถือได
วัตถุประสงคของแนวปฏิบัติ ICH GCP เลมนี้เพื่อใหมีมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียว สําหรับการศึกษา
วิจัยทางคลินิกของประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเอื้อใหหนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมายยอมรับขอมูลทางคลินิกของกันและกัน
แนวปฏิบัตินี้พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีที่ใชอยูในสหภาพยุโรป
ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งแนวปฏิบัติจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา กลุมประเทศนอรดิคและองคกร
อนามัยโลก
การดําเนินการวิจัยเพื่อยื่นเสนอขอมูลทางคลินิกตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ควรยึดตาม
แนวปฏิบัตินี้
หลักการที่กํ าหนดในแนวปฏิบัติเลมนี้อาจประยุกตใชกับการสืบคนทางลินิกอื่นๆ ซึ่งอาจมีผล
กระทบตอความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร

หมายเหตุ: * เนื้อหาในแนวปฏิบัติเลมนี้ไดรับอนุญาตการแปลและจัดพิมพอยางถูกตองจาก ICH
5

6

1. นิยามศัพท (GLOSSARY)
1.1 อาการไมพึงประสงคจากยา (Adverse Drug Reaction: ADR) สําหรับกรณีการศึกษาวิจัย
ยาใหมหรือศึกษาขอบงใชใหม โดยเฉพาะเมื่อยังไมสามารถกําหนดขนาดที่ใชในการรักษาในขั้นตอนกอนรับขึ้น
ทะเบียนอาการทั้งปวงที่อันตรายและไมพึงประสงคอันเกิดจากยาขนาดใดๆ ก็ตาม ควรถือเปนอาการไมพึง
ประสงคจากยาคําวา “เกิดจากยา” หมายความวา อยางนอยมีความเปนไปไดอยางสมเหตุผลที่อธิบายวาอาการไม
พึงประสงคนั้นเปนผลจากยาที่ศึกษา นั่นคือ ไมสามารถตัดออกไปไดวาไมมีความสัมพันธกัน
สําหรับยาที่จําหนายในทองตลาดแลว อาการไมพึงประสงคจากยา หมายถึง อาการใดๆ ก็ตามที่
อันตรายและไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชยาในขนาดปกติทั้งเพื่อการปองกัน การวินิจฉัย หรือการรักษาโรค
หรือเพื่อการปรับเปลี่ยนการทํางานทางสรีระของรางกาย
[ดูรายละเอียดเปน “แนวทาง ICH เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลความปลอดภัยทางคลินิก: คํา
จํากัดความและมาตรฐานการรายงานเรงดวน” (ICH Guideline for Clinical Safety Data Management:
Definitions and Standards for Expedited Reporting)
1.2 เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event: AE) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคทางการ
แพทยใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับผูปวยหรืออาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยทางคลินิกหลังจากไดรับผลิตภัณฑ โดยเหตุการณ
นั้น ไมจําเปนตองสัมพันธกับยาที่ไดรับ ดังนั้น เหตุการณไมพึงประสงคอาจไดแก อาการแสดงตางๆ ซึ่งไมพึง
ประสงคและไมคาดมากอนวาจะเกิดขึ้น (รวมทั้งความผิดปกติที่ตรวจพบทางหองปฏิติการ) รวมทั้งอาการหรือโรค
ที่เกิดขึ้นเมื่อใชยาวิจัยไมวาเหตุการณนั้นจะเกี่ยวของกับยาวิจัยที่ใชหรือไมก็ตาม (ดูรายละเอียดใน “แนวทาง ICH
เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลความปลอดภัยทางคลินิก: คําจํากัดความและมาตรฐานการรายงานเรงดวน”)
1.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย (Amendment)
ดูรายละเอียดใน “สวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย (Protocol Amendment)
1.4 ขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ (Applicable Regulatory Requirement(s))
หมายถึ ง กฎหมายและข อ บั ง คั บ ใดๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิ จั ย ทางคลิ นิ กสํ าหรับผลิต ภัณฑ ที่ใ ชในการวิจัย
(investigational products)
1.5 การอนุมัติ (Approval) (ของคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน: IRB) หมายถึง
การอนุมัติของ IRB หลังจากโครงรางการวิจัยทางคลินิกไดผานการพิจารณาทบทวนแลวและอาจดําเนินการได ณ
สถาบันนั้นๆ ภายใตกรอบขอกําหนดของ IRB, สถาบันที่วิจัย, GCP, และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
1.6 การตรวจสอบการวิจัย (Audit) หมายถึง การตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยตลอดจนเอกสารซึ่งกระทําอยางเปนระบบ โดยผูที่ไมเกี่ยวของกับการวิจัยโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อดูวากิจกรรมการ
วิจัยตางๆ ไดดําเนินการ และขอมูลไดถูกบันทึก วิเคราะห และรายงานอยางถูกตองตามโครงรางการวิจัย, วิธี
ดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ของผูใหทุนวิจัย, GCP, และขอกําหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.7 ใบรับรองการตรวจสอบ (Audit Certificate) หมายถึง ใบรับรองซึ่งผูตรวจสอบการวิจัยออก
ใหเปนหลักฐานแสดงวาการวิจัยไดรับการตรวจสอบแลว
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1.8 รายงานการตรวจสอบ (Audit Report) หมายถึง รายงานผลการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบ
การวิจัยจากฝายผูใหทุนวิจัยทําไวเปนลายลักษณอักษร
1.9 หลักฐานการตรวจสอบ (Audit Trail) หมายถึง เอกสารซึ่งชวยใหสามารถทบทวนขั้นตอน
และเหตุการณตางๆ ของการวิจัยที่เกิดขึ้น
1.10 การปกปดการรักษา (Blinding/Masking) หมายถึง วิธีดําเนินการซึ่งทําใหฝายหนึ่งหรือ
หลายฝายที่เกี่ยวของกับการวิจัยไมทราบชนิดการรักษาที่อาสาสมัครไดรับ การปกปดการรักษาฝายเดียว (Singleblinding) มักหมายถึง กรณีอาสาสมัครเพียงฝายเดียวไมทราบวาตนเองไดรับการรักษาอะไร และการปกปด
การรักษา 2 ฝาย (Double-blinding) มักหมายถึง กรณีทั้งอาสาสมัคร ผูวิจัย ผูกํากับดูแลการวิจัย และในบางกรณี
ผูวิเคราะหขอมูลไมทราบชนิดการรักษาที่อาสาสมัครไดรับ
1.11 แบบบันทึกขอมูลผูปวย (Case Report Form: CRF) หมายถึง เอกสาร หรือแบบบันทึกขอ
มูล โดยระบบเชิงทัศนศาสตร (optical) หรือระบบอิเล็กทรอนิกสที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกขอมูลทั้งหมดของ
อาสาสมัครแตละคนตามที่กําหนดในโครงรางการวิจัยเพื่อจะรายงานผูใหทุนวิจัย
1.12 การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial/Study) หมายถึง การศึกษาวิจัยในมนุษยโดยมีวัตถุ
ประสงค เ พื่ อ ค น คว า หรื อ ยื น ยั น ผลทางคลิ นิ ก ผลทางเภสั ช วิ ท ยาและ/หรื อ ผลทางเภสั ช พลศาสตร
(pharmacodynamics) อื่นๆ ของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และ/หรือเพื่อคนหาอาการไมพึงประสงคใดๆ ที่เกิด
จากผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และ/หรือ เพื่อศึกษาการดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลง (metabolism)
และการขับถายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยออกจากรางกาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความปลอดภัย และ/หรือ
ประสิทธิผล คําวา การทดลองทางคลินิก (clinical trial) และการศึกษาวิจัยทางคลินิก (clinical study) มีความ
หมายเหมือนกัน
1.13 รายงานการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial/Study Report) หมายถึง การเขียนบรรยายผล
การศึกษาวิจัยผลิตภัณฑเพื่อการรักษา ปองกันหรือวินิจฉัยโรคในมนุษย โดยรวบรวมรายละเอียดทางคลินิกและ
ทางสถิติ, การนําเสนอ, และการวิเคราะหขอมูลไวในรายงานฉบับเดียวกัน (ดูรายละเอียดใน “แนวทาง ICH เรื่อง
โครงสรางและเนื้อหารายงานการวิจัยทางคลินิก” (ICH Guideline for Structure and Content of Clinical Study
Reports)
1.14 ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (Comparator) หมายถึง ผลิตภัณฑที่อยูในขั้นการวิจัยหรือผลิต
ภัณฑที่จําหนายในตลาดแลว (นั่นคือ กรณีเปรียบเทียบกับสารมีฤทธิ์) หรือยาหลอก (placebo) ซึ่งใชเปนตัว
เปรียบเทียบในการวิจัยทางคลินิก
1.15 การปฏิบัติตามขอกําหนด (ในการวิจัยทางคลินิก) (Compliance) หมายถึง การปฏิบัติ
อยางเครงครัดตามขอกํ าหนดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการวิจัย, GCP, และขอกํ าหนดของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
1.16 การรักษาความลับ (Confidentiality) หมายถึง การปองกันมิใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยว
กับผลิตภัณฑของผูใหทุนวิจัยหรือขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครใหแกบุคคลอื่นซึ่งไมไดรับอนุญาต
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1.17 สัญญา (Contract) หมายถึง ขอตกลงที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรซึ่งระบุวันที่และลงนาม
โดยผูเกี่ยวของตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป เพื่อทําความตกลงในรายละเอียดการมอบหมายหนาที่ การแจกแจงงานและ
ความรับผิดชอบ และหากเหมาะสม อาจระบุขอตกลงทางการเงินดวย โครงรางการวิจัยอาจใชเปนพื้นฐานของ
สัญญาได
1.18 คณะกรรมการประสานงาน (Coordinating Committee) หมายถึง คณะกรรมการซึ่งผูให
ทุนวิจัยอาจแตงตั้งขึ้นเพื่อประสานการวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง
1.19 ผูวิจัยที่ทําหนาที่ประสานงาน (Coordinating Investigator) หมายถึง ผูวิจัยที่ไดรับ
มอบหมายใหประสานงานกับผูวิจัยในสถาบันที่วิจัยแตละแหงซึ่งเขารวมการวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง
1.20 องคกรที่รับทําวิจัยตามสัญญา (Contract Research Organization: CRO) หมายถึง
บุคคลหรือองคกร (ดานธุรกิจ วิชาการ หรืออื่นๆ) ซึ่งทําสัญญากับผูใหทุนวิจัยเพื่อปฏิบัติหนาที่และความรับผิด
ชอบของผูใหทุนวิจัยอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1.21 การเขาถึงขอมูลโดยตรง (Direct Access) หมายถึง การไดรับอนุญาตใหสามารถตรวจ
สอบ วิเคราะห พิสูจน และคัดขอมูลในบันทึกและรายงานซึ่งมีความสําคัญตอการวัดผลการวิจัยทางคลินิกได. ผูใด
ก็ตาม (เชน หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ, ผูกํากับดูแลการวิจัยของผูให
ทุนวิจัย, และผูตรวจสอบการวิจัย) ที่ไดรับอนุญาตใหเขาถึงขอมูลโดยตรง ควรระมัดระวังอยางเต็มที่ภายใตกรอบ
ขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาความลับของอาสาสมัครและขอมูลผลิตภัณฑของผูใหทุนวิจัย
โดยเครงครัด
1.22 ระบบเอกสาร (Documentation) หมายถึง บันทึกขอมูลรูปแบบตางๆ (รวมถึง บันทึก
ตางๆ ที่ไมจํากัดเฉพาะแตบันทึกที่เปนเอกสาร บันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยระบบคลื่นแมเหล็ก และโดย
ระบบเชิงทัศนศาสตร ภาพสแกน ภาพถายรังสี และบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ) ซึ่งอธิบายหรือบันทึกวิธีการ การ
ดําเนินงาน และ/หรือผลการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการวิจัย และการดําเนินการที่กระทําไป
1.23 เอกสารสําคัญ (Essential Documents) หมายถึง เอกสารซึ่งไมวาจะพิจารณาแยกกันหรือ
รวมกันชวยใหสามารถวัดผลการวิจัยและคุณภาพของขอมูลจากการวิจัย [ดูรายละเอียดขอ 8 เรื่อง “เอกสารสําคัญ
สําหรับการดําเนินการวิจัยทางคลินิก” (Essential Documents for the Conduct of a Clinical Trial)]
1.24 การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) หมายถึง มาตรฐาน
สําหรับการวางรูปแบบ การดําเนินการ การปฏิบัติ การกํากับดูแล การตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะหและการ
รายงานการวิจัยทางคลินิก ซึ่งใหการรับประกันวาทั้งขอมูลและผลที่รายงานนั้นนาเชื่อถือและถูกตอง และรับ
ประกันวาสิทธิ บูรณภาพ (integrity) รวมทั้งความลับของอาสาสมัครในการวิจัยไดรับการคุมครอง
1.25 คณะกรรมการกํากับดูแลขอมูลอิสระ (Independent Data-Monitoring Committee:
IDMC) (Data and Safety Monitoring Board, Monitoring Committee, Data Monitoring Committee) หมายถึง
คณะกรรมการกํากับดูแลขอมูลอิสระที่ผูใหทุนวิจัยอาจแตงตั้งขึ้นเพื่อประเมินความกาวหนาเปนระยะๆ ของการ
ทดลองทางคลินิก, ขอมูลความปลอดภัย, และตัวชี้วัดประสิทธิผลที่สําคัญของการวิจัย และใหคําแนะนําแกผูใหทุน
วิจัยวาสมควรดําเนินการวิจัยตอไป หรือควรปรับเปลี่ยน หรือหยุดการวิจัย
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1.26 พยานที่ไมมีสวนไดเสีย (Impartial Witness) หมายถึง บุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับการวิจัย
และไมอยูภายใตอิทธิพลอันไมเหมาะสมของผูที่เกี่ยวของกับการวิจัย ผูเปนสักขีพยานในระหวางการขอความยิน
ยอมถาอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมอานหนังสือไมออก และเปนผูอานเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่
ใหอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมอานหนังสือไมออก และเปนผูอานเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่ให
อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมอานหนังสือไมออก และเปนผูอานเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่ใหอาสา
สมัคร
1.27 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Independent Ethics Committee: IEC) หมายถึง
กลุมบุคคลที่ทํางานเปนอิสระ (ในรูปคณะกรรมการระดับสถาบัน ภาค ประเทศ หรือระหวางประเทศ) ประกอบ
ดวยบุคลากรทางการแพทย นักวิทยาศาสตร และบุคคลอื่นที่ไมใชบุคลากรทางการแพทยหรือนักวิทยาศาสตร มี
หนาที่สรางความมั่นใจวา สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัยไดรับการคุมครอง
และใหการรับประกันแกสาธารณชนวาอาสาสมัครในการวิจัยไดรับการคุมครองจริง โดยอยางนอยควรทําหนาที่
พิจารณาทบทวนและ/หรือใหความเห็นชอบโครงรางการวิจัย, ความเหมาะสมของผูวิจัย, สถานที่ทําการวิจัย,
ตลอดจนวิธีการ รวมทั้งเอกสารที่จะใชขอความยินยอมและบันทึกความยินยอมจากอาสาสมัคร
คณะกรรมการนี้อาจมีความแตกตางในสถานภาพทางกฎหมาย องคประกอบ หนาที่ การปฏิบัติงาน
และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายของแตละประเทศ แตการทําหนาที่ของคณะกรรมการนี้ควรสอดคลองกับ
GCP ที่ระบุในแนวปฏิบัติเลมนี้
1.28 การใหความยินยอม (Informed Consent) หมายถึง กระบวนการที่อาสาสมัครยืนยันโดย
ความสมัครใจยินดีที่จะเขารวมการวิจัยนั้นๆ หลังจากไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ของการวิจัยโดย
ละเอียดทุกแงมุมกอนตัดสินใจเขารวมการวิจัยของอาสาสมัคร การใหความยินยอมตองทําเปนลายลักษณอักษร มี
การลงนามและลงวันที่ในเอกสารใบยินยอม (informed consent form)
1.29 การตรวจตรา (Inspection) หมายถึง การตรวจอยางเปนทางการของหนวยงานควบคุม
ระเบียบ กฎหมาย โดยตรวจทั้งเอกสาร สถานที่ บันทึกขอมูลและสิ่งอื่นๆ ที่หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการวิจัย ซึ่งอาจจะอยู ณ สถานที่วิจัย หรือที่ทําการของผูใหทุนวิจัยและ/หรือที่องคกรที่
รับทําวิจัยตามสัญญา หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายเห็นสมควร
1.30 สถาบันที่วิจัย (Institution) หมายถึง หนวยงานไมวาจะเปนสวนราชการหรือภาคเอกชนทั้ง
สถาบันทางการแพทย หรือทางทันตกรรมที่มีการดําเนินการวิจัยทางคลินิก
1.31 คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional Review Board: IRB)
หมายถึงคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบดวยแพทย นักวิทยาศาสตรและผูที่ไมอยูในสายวิทยาศาสตร มีหนาที่สราง
ความมั่นใจวาสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัยไดรับการคุมครอง โดย
อยางนอยควรทํ าหนาที่พิจารณาทบทวน, ใหความเห็นชอบ, และทบทวนทั้งโครงรางการวิจัยและสวนแกไข
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง รวมทั้งพิจารณาวิธีการและเอกสารที่จะใชขอความยินยอมและบันทึกความยินยอมของอาสา
สมัคร
1.32 รายงานผลระหวางการวิจัย (Inteim Clinical Trial/Study Report) หมายถึง รายงาน
ผลการวิจัยที่ดําเนินการแลวบางสวน และการประเมินผลการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาระหวางที่การวิจัย
ดําเนินอยู
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1.33 ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (Investigational Product) หมายถึง ผลิตภัณฑยาที่เปนสารออก
ฤทธิ์หรือยาหลอก ที่ใชทดสอบหรือใชเปนตัวเปรียบเทียบในการวิจัย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑที่ไดรับอนุมัติใหจําหนาย
ในตลาดแลว แตนํามาใชหรือเปลี่ยนแปลงสูตรตํารับหรือนํามาบรรจุในรูปแบบที่ตางจากที่อนุมัติ หรือนํามาใชใน
ขอบงใชใหมที่ยังไมอนุมัติ หรือนํามาศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมตามขอบงใชที่อนุมัติแลว
1.34 ผูวิจัย (Investigator) หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินการวิจัยทางคลินิก ณ สถานที่
วิจัย ถาการวิจัยดําเนินการโดยทีมงานหลายคน ผูวิจัยที่รับผิดชอบเปนหัวหนาทีมอาจเรียกวาผูวิจัยหลัก [ดู
รายละเอียดหัวขอ “ผูรับชวงวิจัย” (Subinvestigator)]
1.35 ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย (Investigator/Institution) หมายถึง ผูวิจัยและ/หรือสถาบันที่วิจัย
ตามที่กําหนดโดยขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.36 เอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator’s Brochure) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมขอมูลจาก
การศึกษาทั้งที่ทําในมนุษย (clinical) และที่ไมไดทําในมนุษย (nonclinical) ของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ซึ่งเปน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยในอาสาสมัคร (ดูรายละเอียดขอ 7 เรื่อง “เอกสารคูมือ
ผูวิจัย”)
1.37 ผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัคร (Legally Acceptable Representative) หมายถึง
บุคคลหรือองคกรที่มีอํานาจโดยชอบธรรมตามกฎหมายในการใหความยินยอมแทนผูที่จะเปนอาสาสมัครที่จะเขา
รวมการวิจัยทางคลินิก
1.38 การกํากับดูแลการวิจัย (Monitoring) หมายถึง การดําเนินการเพื่อติดตามความกาวหนา
ของการวิจัยทางคลินิก เพื่อใหความมั่นใจวาการดําเนินการวิจัย การบันทึกและการรายงานเปนไปตามโครงราง
การวิจัย, วิธีดําเนินการมาตรฐาน, GCP, และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.39 รายงานผลการกํากับดูแลการวิจัย (Monitoring Repeot) หมายถึง รายงานที่เปนลาย
ลักษณอักษรที่ผูกํากับดูแลการวิจัยเสนอตอผูใหทุนวิจัย ภายหลังการตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัยแตละครั้ง และ/หรือ
หลังจากการติดตออื่นๆ เกี่ยวกับการวิจัย ทั้งนี้ตามวิธีดําเนินการมาตรฐานของผูใหทุนวิจัย
1.40 การวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง (Multicentre Trial) หมายถึง การวิจัยทางคลินิกที่
ดําเนินการตามโครงรางการวิจัยเดียวกัน แตดําเนินการวิจัย ณ สถานที่วิจัยมากกวาหนึ่งแหง และ ดังนั้น จึงมีผูวิจัย
ที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งคน
1.41 การศึกษาวิจัยที่ไมไดทําในมนุษย (Nonclinical Study) หมายถึง การศึกษาทางชีวการ
แพทย ซึ่งไมไดกระทําในมนุษย
1.42 ความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ (Opinion in relation to IEC)
หมายถึง การตัดสินและ/หรือคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ
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1.43 เวชระเบียนตนฉบับ (Original Medical Record) ดูรายละเอียดหัวขอ “เอกสารตนฉบับ”
(Source Documents)
1.44 โครงรางการวิจัย (Protocol) หมายถึง เอกสารซึ่งระบุวัตถุประสงค การวางรูปแบบการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การคํานวณทางสถิติและการบริหารจัดการการวิจัย. โครงรางการวิจัยมักระบุความเปนมาและ
เหตุผลของการวิจัย แตอาจระบุในเอกสารอางอิงอื่นๆ ได ในแนวปฏิบัติ ICH GCP เลมนี้ คําวา “โครงรางการ
วิจัย” จะรวมทั้งโครงรางการวิจัยและสวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย
1.45 สวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย (Protocol Amendment) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
และการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอยางเปนทางการของโครงรางการวิจัยโดยกระทําเปนลายลักษณอักษร
1.46 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) หมายถึง กระบวนการทั้งปวงที่มีการวาง
แผนและดําเนินการอยางเปนระบบเพื่อสรางความมั่นใจวา การดําเนินการวิจัย ตลอดจนการเก็บ (generated) การ
บันทึกและการรายงานขอมูล เปนไปตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.47 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง เทคนิคการปฏิบัติและกิจกรรมที่
เกี่ยวของในระบบประกันคุณภาพเพื่อยืนยันวา การดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกมีคุณภาพตาม
เกณฑที่กําหนด
1.48 การสุมตัวอยาง (Randomization) หมายถึง กระบวนการที่ใชกําหนดวาอาสาสมัครแตละ
คนจะอยูในกลุมการรักษาดวยผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยหรือกลุมควบคุม โดยอาสาสมัครมีโอกาสเทาเทียมกันใน
การถูกเลือกใหรับการรักษาอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลดอคติ
1.49 หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย (Regulatory Authorities) หมายถึง องคกรตางๆ ที่มี
อํานาจในการควบคุมบังคับใชระเบียบหรือกฎหมาย ในแนวปฏิบัติ GCP เลมนี้ คําวา “หนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมาย” หมายความรวมถึง องคกรที่ทําหนาที่พิจารณาทบทวนขอมูทางคลินิกที่ไดรับ และองคกรที่ทําหนาที่
ตรวจตราการวิจัย (ดูขอ 1.29) องคกรเหลานี้บางกรณีหมายถึงพนักงานเจาหนาที่ (competent authorities)
1.50 เหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง (Serious Adverse Drug Reaction: Serious ADR)
หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคใดๆ ทางการแพทย ที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับยาขนาดใดๆ ก็ตาม แลวทําให
- เสียชีวิต
- เปนอันตรายคุกคามตอชีวิต
- ตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
- เกิดความพิการ/ทุพพลภาพที่สําคัญอยางถาวร หรือ
- เกิดความพิการ/ความผิดปกติแตกําเนิด
(ดูรายละเอียดใน “แนวทาง ICH เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลความปลอดภัยทางคลินิก: คําจํากัดความและ
มาตรฐานการรายงานเรงดวน”)
1.51 ขอมูลตนฉบับ (Source Data) หมายถึง ขอมูลทั้งหมดจากการตรวจพบทางคลินิก จากการ
สังเกตอาการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะดําเนินการวิจัย ที่ปรากฎในบันทึกขอมูลตนฉบับ รวมทั้งสําเนาบันทึก
ขอมูลตนฉบับ ซึ่งไดรับการรับรองแลว ขอมูลเหลานี้เมื่อประกอบกันขึ้นทําใหสามารถประเมินการวิจัยได ขอมูลตน
ฉบับรวมอยูในเอกสารตนฉบับ (บันทึกขอมูลตนฉบับหรือสําเนาบันทึกขอมูลตนฉบับที่ไดรับการรับรองแลว
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1.52 เอกสารตนฉบับ (Source Documents) หมายถึง เอกสาร ขอมูล และบันทึกตางๆ ตนฉบับ
(เชน เวชระเบียนในโรงพยาบาล ขอมูลผูปวยในคลินิกและในสํานักงาน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึก
ชวยจํา บันทึกประจําวันของอาสาสมัครหรือรายการเพื่อใชประเมินอาการ บันทึกการจายยาของเภสัชกร ขอมูลที่
บันทึกจากเครื่องตรวจอัตโนมัติ สําเนาเอกสารที่ผานการรับรองวาเปนขอมูลที่ถูกตอง ไมโครฟช ฟลมภาพถาย
ไมโครฟลมหรือสื่อแมเหล็ก ภาพถายรังสี แฟมขอมูลผูปวย บันทึกตางๆ ที่เก็บไวที่ฝายเภสัชกรรม ที่หอง
ปฏิบัติการ รวมทั้งที่แผนกเทคนิคการแพทยที่เกี่ยวของกับการวิจัยทางคลินิก)
1.53 ผูใชทุนวิจัย (Sponsor) หมายถึง บุคคล บริษัท สถาบันหรือองคกรซึ่งเปนผูรับผิดชอบการ
ริเริ่มการบริหารจัดการ และ/หรือ ใหทุนสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
1.54 ผูวิจัยเปนผูลงทุนวิจัย (Sponsor-Investigator) หมายถึง ผูที่ทั้งริเริ่มและดําเนินการวิจัย
ทางคลินิกโดยลําพังหรือเปนทีม รวมทั้งเปนผูดูแลการบริหาร การจายหรือใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยใหอาสา
สมัครคํานี้ไมครอบคลุมถึงองคกรหรือบริษัทที่ไมใชตัวบุคคล ความรับผิดชอบของผูวิจัยที่เปนผูลงทุนวิจัย จึงรวม
ความรับผิดชอบของผูใหทุนวิจัยและผูวิจัยไวดวยกัน
1.55 วิธดี ําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures: SOPs) หมายถึง คําแนะนําที่
เปนลายลักษณอักษรโดยละเอียด เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดเปนไปในรูปแบบเดียวกัน
1.56 ผูรับชวงวิจัย (Subinvestigator) หมายถึง ผูที่อยูในทีมงานวิจัยทางคลินิกซึ่งไดรับ
มอบหมายหนาที่ใหดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัยและไดรับการกํากับดูแลจากผูวิจัยหลัก ณ สถานที่วิจัย ใหทํา
หนาที่ที่สําคัญ และ/หรือตัดสินใจในเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการวิจัย (เชน ผูชวยวิจัย แพทยประจําบาน และแพทย
ผูปฏิบัติงานวิจัย) ดูหัวขอ “ผูวิจัย” ดวย
1.57 อาสาสมัคร (Subject/Trial Subject) หมายถึง บุคคลผูเขารวมการวิจัยทางคลินิก ไมวาจะ
เปนผูไดรับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยหรืออยูในกลุมเปรียบเทียบก็ตาม
1.58 รหัสประจําตัวอาสาสมัคร (Subject Identification Code) หมายถึง เลขรหัสเฉพาะสําหรับ
อาสาสมัครแตละคนซึ่งไดรับจากผูวิจัย เพื่อปกปองขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัคร และใชแทนชื่ออาสาสมัครใน
กรณีผูวิจัยรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และ/หรือรายงานขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1.59 สถานที่วิจัย (Trial Site) หมายถึง สถานที่ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย
1.60 อาการไมพึงประสงคจากยาที่ไมคาดคิดมากอน (Unexpected Adverse Drug Reaction)
หมายถึง อาการไมพึงประสงคซึ่งลักษณะหรือความรุนแรงไมเปนไปตามขอมูลผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (เชน ขอมูล
ในเอกสารคูมือผูวิจัยสําหรับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยซึ่งยังไมอนุญาตใหขึ้นทะเบียน หรือเอกสารกํากับยา/บทสรุป
ขอมูลผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนแลว) (ดูรายละเอียดใน “แนวทาง ICH เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลความ
ปลอดภัยทางคลินิก: คําจํากัดความและมาตรฐานการรายงานเรงดวน”)
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1.61 อาสาสมัครที่ออนดอย (Vulnerable Subjects) หมายถึง บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงใหเขา
รวมการวิจัยทางคลินิกไดโดยงาย ดวยความหวังวาจะไดรับประโยชนจากการเขารวมการวิจัย ไมวาจะสมเหตุสมผล
หรือไมก็ตาม หรือเปนผูที่ตอบตกลงเขารวมการวิจัยเพราะเกรงกลัววาจะถูกกลั่นแกลงจากผูมีอํานาจเหนือกวาหาก
ปฏิเสธ ตัวอยาง เชน ผูที่อยูในองคกรที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เชน นักศึกษาแพทย นักศึกษา
เภสัชศาสตร นักศึกษาทันตแพทย และนักศึกษาพยาบาล บุคลากรระดับลางของโรงพยาบาลและเจาหนาที่หอง
ปฏิบัติการ ลูกจางบริษัทยา ทหาร และผูตองขัง นอกจากนี้ยังรวมถึงผูปวยซึ่งเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาด
ได ผูปวยในสถานคนชรา คนตกงานหรือคนยากจน ผูปวยในสภาวะฉุกเฉิน เผาพันธุชนกลุมนอย ผูไมมีที่อยูอาศัย
ผูเรรอน ผูอพยพ ผูเยาว และผูที่ไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได
1.62 ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร (Well-being of the trial subjects) หมายถึง สภาวะ
อันสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจของอาสาสมัครที่เขารวมกรวิจัยทางคลินิก
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2. หลักการของ ICH GCP
2.1 ควรดําเนินการวิจัยทางคลินิกใหสอดคลองกับหลักกรจริยธรรมแหงคําประกาศเฮลซิงกิ และ
เปนไปตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.2 กอนเริ่มการวิจัย ควรพิจารณาชั่งนํ้าหนักระหวางความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายที่จะเกิด
ขึ้นกับประโยชนที่คาดวาทั้งอาสาสมัครในการวิจัยและสังคมจะไดรับ ควรเริ่มการวิจัยและดําเนินการวิจัยตอไป
เฉพาะกรณีที่ประโยชนที่จะไดรับคุมคากับความเสี่ยง
2.3 สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ควรคํานึงถึงและ
ควรมีความสําคัญเหนือประโยชนทางวิชาการและประโยชนของสังคม
2.4 ควรมีขอมูลทั้งที่ศึกษาในมนุษยและที่ไมไดศึกษาในมนุษยของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยมาก
พอเพียงที่สนับสนุนการทดลองทางคลินิกที่เสนอ
2.5 การวิจัยทางคลินิกควรถูกตองตามหลักวิชาการและเขียนไวอยางละเอียดชัดเจนในโครงราง
การวิจัย
2.6 ควรดําเนินการวิจัยทางคลินิกโดยปฏิบัติอยางเครงครัดตามขอกําหนดในโครงรางการวิจัยที่ได
รับอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบแลว จากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน หรือคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมอิสระ
2.7 แพทย หรือทันตแพทย (แลวแตกรณี) ผูมีคุณสมบัติเหมาะสมควรมีหนาที่รับผิดชอบดูแล
รักษาและตัดสินใจทางการแพทยที่กระทําแกอาสาสมัครเสมอ
2.8 ผูเกี่ยวของกับการดําเนินการวิจัยแตละคนควรมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผานการศึกษา การ
ฝกอบรมและมีประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ของตนเองอยางดี
2.9 อาสาสมัครควรใหความยินยอมโดยสมัครใจทุกคน กอนเขารวมการวิจัยทางคลินิก
2.10 ควรบันทึก ดูแล และเก็บรักษาขอมูลจากการวิจัยทางคลินิกทั้งปวงโดยวิธีซึ่งชวยใหการราย
งานการแปลผล และการตรวจสอบทําไดอยางถูกตอง
2.11 ควรคุมครองขอมูลความลับของอาสาสมัคร โดยใหความเคารพตอสิทธิสวนบุคคลและกฎ
เกณฑการรักษาความลับตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.12 ควรผลิต ดูแล และเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี (Good
Manufacturing Practice: GMP). ควรใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยตามที่กําหนดในโครงรางการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
แลว
2.13 ควรปฏิบัติตามระบบซึ่งมีวิธีดําเนินการที่สามารถประกันคุณภาพการวิจัยในทุกๆ ดาน
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3. คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional Review
Ethics Committee: IEC)
3.1 หนาที่รับผิดชอบ
3.1.1 IRB/IEC ควรปกปองสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย
ทุกคน ควรใหความสําคัญเปนพิเศษสําหรับการวิจัยซึ่งเกี่ยวของกับอาสาสมัครที่ออนดอย
3.1.2 IRB/IEC ควรไดรับเอกสารตางๆ ตอไปนี้ ไดแก โครงรางการวิจัยและสวนแกไขเพิ่มเติม
โครงรางการวิจัย เอกสารใบยินยอมและเอกสารใบยินยอมฉบับลาสุดซึ่งผูวิจัยเสนอเพื่อใชในการวิจัย ขอมูลความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีอยู รายละเอียดคาตอบแทนและคาชดเชยที่จะใหอาสาสมัคร ประวัติการศึกษา ผลงาน
และประสบการณของผูวิจัย (curriculum vitae) ฉบับลาสุด และ/หรือ เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูวิจัย และ
เอกสารอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
IRB/IEC ควรพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางคลินิกที่เสนอภายในระยะเวลาอันสมควร และสรุป
ความเห็นเปนลายลักษณอักษรซึ่งระบุโครงการวิจัย และเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณาทบทวน รวมทั้งวันที่ที่ทํา
การทบทวนอยางชัดเจน โดยความเห็นของคณะกรรมการ อาจสรุปไดอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
- อนุมัติ/เห็นชอบ
- ขอใหปรับแกโครงรางการวิจัยกอนอนุมัติ/เห็นชอบ
- ไมอนุมัติ/มีความเห็นในทางปฏิเสธ และ
- ถอน/ระงับคําอนุมัติ/ความเห็นชอบที่เคยใหกอนหนานั้น
3.1.3 IRB/IEC ควรพิจารณาคุณสมบัติของผูวิจัยสํ าหรับโครงการวิจัยที่เสนอ จากประวัติ
การศึกษา ผลงานและประสบการณ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ตามที่ IRB/IEC ตองการ
3.1.4 IRB/IEC ควรพิจารณาทบทวนการวิจัยที่ดําเนินการอยูอยางตอเนื่องเปนระยะตามความ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงตออาสาสมัคร แตการพิจารณาทบทวนการวิจัยควรทําอยางนอยปละครึ่ง
3.1.5 IRB/IEC อาจขอขอมูลเพิ่มเติมจากที่กําหนดในขอ 4.8.10 เพื่อใหอาสาสมัคร หาก
IRB/IEC พิจารณาเห็นวาขอมูลเพิ่มเติมเหลานี้จะชวยใหสามารถคุมครองสิทธิ ความปลอดภัย และ/หรือ ความ
เปนอยูที่ดีของอาสาสมัครดียิ่งขึ้น
3.1.6 เมื่อตองดําเนินการศึกษาวิจัยที่ไมใชเพื่อการรักษา (non-therapeutic trial) โดยมีผูแทน
โดยชอบธรรมของอาสาสมัครเปนผูใหความยินยอม (ดูขอ 4.8.12 และขอ 4.8.14) IRB/IEC ควรกําหนดให
โครงรางการวิจัยที่เสนอ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ระบุขอพิจารณาทางจริยธรรมอยางพอเดียง และเปนไปตามขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยการวิจัยลักษณะนั้น
3.1.7 ในกรณีโครงรางการวิจัยระบุวาการขอความยินยอมจากอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
ของอาสาสมัครกอนเริ่มการวิจัยทางคลินิกไมสามารถกระทําได (ดูขอ 4.8.15) IRB/IEC ควรกําหนดใหโครงราง
การวิจัยที่เสนอ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ระบุขอพิจารณาทางจริยธรรมอยางพอเพียง และเปนไปตามขอกําหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยการวิจัยลักษณะนั้น (นั่นคือ ในกรณีฉุกเฉิน)
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3.1.8 IRB/IEC ควรพิจารณาทบทวนทั้งจํานวนเงินที่จะจายและวิธีการจายเงินใหอาสาสมัครเพื่อ
รับประกันวาไมเปนการกดดันหรือเปนการจูงใจอาสาสมัครอยางไมเหมาะสม ควรแบงจายเงินใหอาสาสมัครเปน
รายครั้งและไมควรจายเปนกอนเดียวเมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ
3.1.9 IRB/IEC ควรใหความมั่นใจวารายละเอียดการจายเงินใหอาสาสมัคร ซึ่งรวมถึงวิธีการ
จํานวนเงินและกําหนดเวลาการจายเงิน ไดกําหนดในเอกสารใบยินยอม และเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร และ
ควรระบุวิธีการแบงจายเงินใหอาสาสมัครเปนรายครั้งดวย

3.2 องคประกอบ หนาที่และการปฏิบัติงาน
3.2.1 IRB/IEC ควรประกอบดวยกรรมการจํ านวนตามสมควร ซึ่งรวมแลวมีคุณสมบัติและ
ประสบการณเพียงพอสําหรับพิจารณาทบทวนและประเมินงานวิจัยที่เสนอตอคณะกรรมการ ทั้งดานวิทยาศาสตร
ดานการแพทยและดานจริยธรรม IRB/IEC ควรประกอบดวย
ก. กรรมการอยางนอย 5 คน
ข. กรรมการอยางนอย 1 คน มีความถนัดในสาขาวิชาที่ไมใชวิทยาศาสตร
ค. กรรมการอยางนอย 1 คน ไมไดทํางานในสถาบันหรือสถานที่วิจัย
เฉพาะกรรมการของ IRB/IEC ที่ไมเกี่ยวของกับผูวิจัยและผูใหทุนวิจัยเทานั้นควรมีสิทธิลงคะแนน
เสียงและใหความเห็นเกี่ยวกับการวิจัย
ควรเก็บรักษาบัญชีรายชื่อและคุณสมบัติของกรรมการไว
3.2.2 IRB/IEC ควรปฏิบัติหนาที่ตามวิธีดําเนินงานที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร ควรเก็บรักษา
บันทึกกิจกรรมของคณะกรรมการและรายงานการประชุม และควรปฏิบัติตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2.3 IRB/IEC ควรตัดสินลงมติในวาระการประชุมที่มีการประกาศนัดหมายลวงหนาและมีองค
ประชุมครบอยางนอยตามจํานวนที่ระบุในวิธีดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
3.2.4 เฉพาะกรรมการผูเขารวมการพิจารณาทบทวนและการอภิปรายของ IRB/IEC เทานั้นควรมี
สิทธิลงคะแนนเสียง/ใหความเห็นและ/หรือคําแนะนํา
3.2.5 ผูวิจัยอาจใหขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มเติม แตไมควรเขารวมการตัดสินหรือลง
คะแนนเสียงและ/หรือใหความเห็นของ IRB/IEC
3.2.6 IRB/IEC อาจเชิญบุคคลอื่นที่มีความชํานาญในดานนั้นๆ มาชวยเหลือได

3.3 วิธดี ําเนินการ
IRB/IEC ควรกําหนดวิธีดําเนินการเปนลายลักษณอักษร และปฏิบัติตามวิธีดําเนินการซึ่งควร
ประกอบดวย
3.3.1 กําหนดองคประกอบ (ชื่อและคุณสมบัติของกรรมการ) และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการ
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3.3.2 นัดหมายประชุม เชิญประชุมและดําเนินการประชุม
3.3.3 ดําเนินการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยครั้งแรกและพิจารณาทบทวนอยางตอเนื่อง
3.3.4 กําหนดวาการพิจารณาทบทวนการวิจัยตอเนื่องนั้นจะกระทําบอยครั้งเพียงใด ตามความ
เหมาะสม
3.3.5 จัดใหมีการพิจารณาทบทวนอยางเรงดวนและการใหคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบกรณี
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยของโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติแลวและกําลังดําเนินการอยู ตามขอกําหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.3.6 กําหนดอยางชัดเจนวาไมควรรับอาสาสมัครเขารวมการวิจัยกอนที่ IRB/IEC จะใหคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
3.3.7 กํ าหนดอยางชัดเจนวาไมควรดํ าเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัยหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัย กอนที่การแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัยนั้นจะไดรับคําอนุมัติและ/หรือความเห็น
ชอบเปนลายลักษณอักษรจาก IRB/IEC ยกเวนในกรณีจําเปนเพื่อขจัดอันตรายเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร
หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยเทานั้น (เชน การเปลี่ยน
แปลงผูกํากับดูแลการวิจัย เบอรโทรศัพท เปนตน) (ดูรายละเอียดในขอ 4.5.2)
3.3.8 กําหนดอยางชัดเจนวาผูวิจัยควรรายงานตอ IRB/IEC โดยทันทีเมื่อ
ก. มีการดํ าเนินการที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัยหรือการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัยเพื่อ
ขจัดอันตรายเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร (ดูรายละเอียดขอ 3.3.7, ขอ 4.5.2 และขอ
4.5.4)
ข. มีก ารเปลี่ยนแปลงการวิจัยในทางที่เ พิ่มความเสี่ย งตออาสาสมัคร และ/หรือกระทบตอ
การดําเนินการวิจัยอยางชัดเจน (ดูรายละเอียดขอ 4.10.2)
ก. เกิดอาการไมพึงประสงคจากยาทั้งชนิดรายแรงและไมคาดคิดมากอนทั้งหมด
ข. มีขอมูลใหมซึ่งอาจกระทบความปลอดภัยของอาสาสมัครในทางไมพึงประสงค หรือการดําเนิน
การวิจัย
3.3.9 ใหความมั่นใจวา IRB/IEC แจงใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยทราบเปนลายลักษณอักษรโดยทันที
เกี่ยวกับ
ก. การตัดสิน และ/หรือความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการวิจัย
ข. เหตุผลประกอบการตัดสิน และ/หรือความเห็นนั้น
ค. วิธีดําเนินการขออุทธรณตอการตัดสิน และ/หรือความเห็นของคณะกรรมการ

3.4 บันทึกขอมูล
IRB/IEC ควรเก็บรักษาบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด (เชน วิธีดําเนินการที่เปนลายลักษณ
อักษร รายชื่อกรรมการ รายละเอียดอาชีพและ/หรือสถาบันตนสังกัดของกรรมการ เอกสารที่ยื่นเสนอ รายงานการ
ประชุมและจดหมายติดตอ) เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป หลังจากการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณและมีไวพรอมเมื่อ
หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายตองการ
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IRB/IEC อาจถูกรองขอจากผูวิจัย ผูใหทุนวิจัยหรือหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ใหสงวิธี
ดําเนินการที่เปนลายลักษณอักษรและรายชื่อกรรมการ แกผูขอ
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4.

ผูวิจัย

4.1 คุณสมบัติของผูวิจัยและขอตกลง
4.1.1 ผูวิจัยควรมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยผานการศึกษา การฝกอบรมและมีประสบการณที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดํ าเนินงานวิจัยอยางถูกตอง และควรมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ และควรแสดงหลักฐานคุณสมบัติเหลานั้นโดยมีเอกสารแสดงประวัติการศึกษา ผลงานและประสบการณ
การทํางานฉบับลาสุดและ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูใหทุนวิจัย, IRB/IEC, และ/หรือหนวยงานควบคุม
ระเบียบกฎหมายตองการ
4.1.2 ผูวิจัยควรมีความคุนเคยอยางยิ่งเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยอยางเหมาะสม
ตามที่ระบุในโครงรางการวิจัย ในเอกสารคูมือผูวิจัยฉบับลาสุด ในเอกสารขอมูลผลิตภัณฑ และในเอกสารอื่นๆ ที่ผู
ใหทุนวิจัยมอบใหผูวิจัย
4.1.3 ผูวิจัยควรตระหนักและพรอมปฏิบัติตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยว
ของ
4.1.4 ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรใหความรวมมือกับการกํากับดูแลและการตรวจสอบการวิจัยโดยผู
ใหทุนวิจัยรวมทั้งการตรวจตราการวิจัยโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายที่เหมาะสม
4.1.5 ผูวิจัยควรเก็บรักษาบัญชีรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผูวิจัยมอบหมายงาน
สําคัญที่เกี่ยวของกับการวิจัยให

4.2 ทรัพยากรที่เพียงพอในการวิจัย
4.2.1 ผูวิจัยควรสามารถแสดงศักยภาพการคัดเลือกอาสาสมัครที่เหมาะสมอยางเพียงพอ ภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงไว (เชน โดยอาศัยขอมูลยอนหลัง)
4.2.2 ผูวิจัยควรมีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินงานวิจัยอยางถูกตอง และเสร็จสิ้นการวิจัยภายในระยะ
เวลาที่ตกลงไว
4.2.3 ผูวิจัยควรมีผูชวยงานวิจัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิ่งสนับสนุนการวิจัยพอเพียง ตลอด
ระยะเลาดําเนินการวิจัย เพื่อสามารถดําเนินการวิจัยอยางถูกตองและปลอดภัย
4.2.4 ผูวิจัยควรสรางความมั่นใจวาผูรวมดําเนินการวิจัยทุกคนทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงรางการ
วิจัยผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และภาระหนาที่ที่เกี่ยวของของแตละคน โดยละเอียด

4.3 การดูแลรักษาทางการแพทยแกอาสาสมัครในการวิจัย
4.3.1 แพทยผูมีคุณสมบัติเหมาะสม (หรือทันตแพทย แลวแตกรณี) ซึ่งเปนผูวิจัยหรือผูรับชวง
วิจัย ควรมีหนาที่รับผิดชอบตัดสินใจทางการแพทยทั้งหมด (หรือทางทันตกรรม) ที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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4.3.2 ในระหวางการวิจัยและการติดตามอาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย หากเกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงคใดๆ กับอาสาสมัคร รวมทั้งควมผิดปกติของคาการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีความสําคัญทาง
คลินิกที่เกี่ยวของกับการวิจัย ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรใหความมั่นใจวาจะใหการดูแลรักษาทางการแพทยแกอาสา
สมัครอยางเต็มที่ นอกจากนั้น ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรแจงใหอาสาสมัครทราบดวยวาจะไดรับการดูแลรักษาทาง
การแพทย ในกรณีเกิดความเจ็บปวยอื่นๆ รวมดวยระหวางการวิจัย
4.3.3 ในกรณีอาสาสมัครมีแพทยผูใหการดูแลรักษาอยูกอนแลว (primary physician) และตกลง
ที่จะใหแพทยทานนั้นทราบวาตนเขารวมการวิจัย ผูวิจัยควรแจงใหแพทยทานนั้นทราบการเขารวมการวิจัยของ
อาสาสมัคร
4.3.4 ในกรณีอาสาสมัครถอนตัวจากการวิจัยกอนสิ้นสุดการวิจัย แมวาอาสาสมัครไมจําเปนตอง
แจงเหตุผลการถอนตัว แตผูวิจัยควรพยายามหาเหตุผลการถอนตัวของอาสาสมัครโดยยังคงเคารพในสิทธิของ
อาสาสมัครอยางเต็ม

4.4 การติดตอกับ IRB/IEC
4.4.1 กอนเริ่มการวิจัย ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรไดรับคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบเปนลาย
ลักษณอักษรและลงวันที่ จาก IRB/IEC สําหรับเอกสารที่ยื่นเสนอ ไดแก โครงรางการวิจัย เอกสารใบยินยอม
เอกสารใบยินยอมฉบับแกไขลาสุด วิธีดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร (เชน เอกสารโฆษณา) และเอกสารอื่นที่จะ
ใหอาณาสมัคร
4.4.2 ในการยื่นขออนุมัติตอ IRB/IEC ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรยื่นสําเนาเอกสารคูมือผูวิจัยฉบับ
ลาสุด หากมีการปรับปรุงแกไขระหวางดําเนินการวิจัย ผูว ิจัย/สถาบันที่วิจัยควรสงสําเนาเอกสารคูมือผูวิจัยฉบับ
ปรับปรุงแกไขให IRB/IEC ดวย
4.4.3 ระหวางดําเนินการวิจัย ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรสงเอกสารทั้งมดที่ตองพิจารณาทบทวนให
IRB/IEC

4.5 การปฏิบัติตามโครงรางการวิจัย
4.5.1 ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรดําเนินการวิจัยตามขอกําหนดในโครงรางการวิจัยที่ไดรับคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC, ตามที่ตกลงกับผูใหทุนวิจัย, และกับหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
ดวยในกรณีมีขอกําหนด, ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยรวมทั้งผูใหทุนวิจัยควรลงนามรวมกันในโครงรางการวิจัย หรือใน
สัญญาอื่นเพื่อยืนยันขอตกลงรวมกันนี้
4.5.2 ผูวิจัยไมควรดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัย หรือเปลี่ยนแปลงโครงรางการ
วิจัย โดยไมไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุนวิจัย รวมทั้งไมไดผานการพิจารณาทบทวนและไมไดรับคําอนุมัติ และ/
หรือความเห็นชอบเปนหลักฐานในสวนแกไขเพิ่มเติมจาก IRB/IEC กอน ยกเวนในกรณีจําเปนเพื่อขจัดอันตราย
เฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร หรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการวิจัยเทานั้น
(เชน การเปลี่ยนแปลงผูกํากับดูแลการวิจัย การเปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพท เปนตน)
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4.5.3 ผูวิจัยหรือบุคคลที่ผูวิจัยมอบหมาย ควรบันทึกเปนหลักฐานและอธิบายการดําเนินการวิจัยที่
เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัยที่ไดรับอนุมัติ
4.5.4 ผูวิจัยอาจดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัย หรืออาจเปลี่ยนแปลงโครงรางการ
วิจัยไดในกรณีเพื่อขจัดอันตรายเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครโดยไมตองไดรับคําอนุมัติและ/หรือความเห็น
ชอบจาก IRB/IEC กอน แตหลังจากนั้นผูวิจัยควรยื่นเสนอเรื่องการดําเนินการที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัย
หรือการเปลี่ยนแปลงโครงรางการวิจัย รวมทั้งเหตุผลของการกระทําดังกลาว และหากเหมาะสม สวนแกไขเพิ่มเติม
โครงรางการวิจัยที่เสนอ ตอหนวยงานดังตอไปนี้โดยเร็วที่สุด
ก. IRB/IEC เพื่อพิจารณาทบทวนและใหคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบ
ข. ผูใหทุนวิจัยเพื่อทําความตกลง และ
ค. หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ในกรณีมีขอกําหนด

4.6

ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย

4.6.1 ผู  วิ จั ย/สถาบั น ที่ วิ จั ย มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เก็ บ รั ก ษาและควบคุ ม ปริ ม าณรั บ-จ าย
(accountability) ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ณ สถานที่วิจัย
4.6.2 หากไดรับอนุญาต/จําเปนตองทํา ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยอาจ/ควรมอบหมายหนาที่เพียง
บางสวนหรือทั้งหมดในการจัดเก็บรักษาและควบคุมปริมาณรับ-จายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยใหเภสัชกรหรือ
บุคคลอื่นที่เหมาะสมภายใตการกํากับดูแลของผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
4.5.3 ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย และ/หรือเภสัชกรหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมที่ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
มอบหมายควรเก็บรักษาบันทึกการนําสงผลิตภัณฑไปยังสถานที่วิจัย, บัญชีรายการยาที่สถานที่วิจัย การใชยาโดย
อาสาสมัครแตละคน, รวมทั้งการสงคืนผลิตภัณฑที่ไมไดใชแกผูใหทุนวิจัย หรือวิธีกําจัดผลิตภัณฑที่ไมไดใชอื่นๆ
บันทึกเหลานี้ควรระบุวันที่ ปริมาณ เลขที่การผลิต (batch/serial numbers) วันหมดอายุ (หากมี) และเลขรหัส
เฉพาะที่กําหนดบนผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยและที่ใหอาสาสมัครในการวิจัย, และมีผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยที่ได
จากผูใหทุนวิจัยเหลือในปริมาณที่ถูกตอง
4.5.4 ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยตามแนวทางที่ผุใหทุนวิจัยกําหนด (ดูรายละเอียดขอ
5.13.2 และขอ 5.14.3) และตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.5.5 ผูวิจัยควรใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยตามที่ระบุในโครงรางการวิจัยที่ไดรับอนุมัติเทานั้น
4.5.6 ผูวิจัยหรือบุคคลที่ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยมอบหมาย ควรอธิบายวิธีการใชผลิตภัณฑที่ใชใน
การวิจัยอยางถูกตองแกอาสาสมัครทุกคน และควรตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับการวิจัยนั้นๆ วา อาสา
สมัครแตละคนปฏิบัติตามขอแนะนํานั้นอยางถูกตอง

4.7 วิธีดําเนินการสุมตัวอยางและเปดรหัสขอมูลเกี่ยวกับการรักษาที่อาสาสมัคร
ไดรับ
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ผูวิจัยควรปฏิบัติตามวิธีดําเนินการสุมตัวอยางที่ระบุในโครงรางการวิจัย (ถามี) และควรใหความ
มั่นใจวา การเปดรหัสขอมูลการรักษาที่อาสาสมัครไดรับ ไดดําเนินการตามที่กําหนดในโครงรางการวิจัยเทานั้น. ถา
เปนการวิจัยแบบปกปดการรักษา ผูวิจัยควรบันทึกและอธิบายใหผูใหทุนวิจัยทราบถึงการเปดรหัสของผลิตภัณฑที่
ใชในการวิจัยกอนกําหนดโดยเร็ว (เชน การเปดรหัสโดยบังเอิญ การเปดรหัสเนื่องจากเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคชนิดรายแรง)

4.8 การใหความยินยอมของอาสาสมัครในโครงการวิจัย
4.8.1 ในการขอความยินยอมและบันทึกความยินยอมจากอาสาสมัคร ผูวิจัยควรปฏิบัติตามขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และควรยึดตาม GCP และหลักการจริยธรรมแหงคําประกาศเฮลซิงกิ
อยางเครงครัดกอนเริ่มดําเนินการวิจัย ผูวิจัยควรไดรับอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC ตอเอกสาร
ใบยินยอมและเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร
4.8.2 ควรทบทวนแกไขเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัครเมื่อมีขอมูลใหมที่
สําคัญเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลตอการใหความยินยอมของอาสาสมัคร. เอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นฉบับแกไข
ใดๆ ที่จะใหอาสาสมัครควรไดรับคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC กอนนําไปใช อาสาสมัครหรือผู
แทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครควรไดรับแจงใหทราบขอมูลใหมในเวลาอันสมควร ซึ่งอาจมีผลตอความสมัคร
ใจของอาสาสมัครที่จะคงอยูในการวิจัยตอไป ควรบันทึกการแจงขอมูลใหมเหลานี้เปนหลักฐาน

4.8.3 ผูวิจัยรวมทั้งเจาหนาที่ในโครงการวิจัย ไมควรบังคับหรือลอใจอยางไมเหมาะสมใหอาสา
สมัครเขารวมการวิจัย หรือยังคงอยูในการวิจัยตอไป
4.8.4 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งโดยวาจาและที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งเอกสารใบยิน
ยอม ไมควรระบุขอความดวยภาษาใดๆ ที่ทําใหอาสาสมัครหรือตัวแทนโดยชอบธรรมสละสิทธิ หรือเสมือนวาสละ
สิทธิใดๆ ตามกฎหมาย หรือปลอยหรือดูเสมือนปลอยใหผูวิจัย สถาบันที่วิจัย ผูใหทุนวิจัย หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของหลุดพนจากความรับผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการดําเนินการวิจัยโดยประมาทเลินเลอ
4.8.5 ผูวิจัยหรือบุคคลที่ผูวิจัยมอบหมายควรแจงเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการวิจัย รวมทั้ง
เอกสารและคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC โดยละเอียดแกอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
ในกรณีอาสาสมัครไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได

4.8.6 ภาษาที่ใชใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยทั้งดวยวาจาและที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งเอกสาร
ใบยินยอม ควรเปนภาษาที่อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมและพยานที่ไมมีสวนไดเสีย (แลวแตกรณี)
สามารถเขาใจไดงาย และหลีกเลี่ยงศัพทเทคนิคเทาที่จะทําได
4.8.7 กอนไดรับความยินยอมเขาเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัย ผูวิจัยหรือบุคคลที่ผูวิจัยมอบ
หมายควรใหเวลาอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมอยางเพียงพอ และใหโอกาสซักถามรายละเอียดตางๆ เกี่ยว
กับการวิจัยรวมทั้งใหเวลาอยางพอเพียงในการตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการวิจัยหรือไม คําถามทุกคําถามเกี่ยว
กับการวิจัยควรไดรับการตอบจนเปนที่พอใจของอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
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4.8.8 กอนที่อาสาสมัครเขารวมการวิจัย อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม รวมทั้งบุคคลผูทํา
หนาที่ใหขอมูลและคําอธิบายในระหวางการขอความยินยอม ควรลงนามและลงวันที่ดวยตนเองในเอกสารใบยิน
ยอม
4.8.9 ในกรณีอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมไมสามารถอานหนังสือได ควรมีพยานที่ไมมี
สวนไดเสียอยูดวยตลอดระยะเวลาที่มีการใหขอมูลและคําอธิบายระหวางการขอความยินยอม หลังจากมีการอาน
และอธิบายรายละเอียดในเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัครใหผูแทนโดยชอบธรรมหรืออาสา
สมัครฟง ซึ่งหลังจากนั้นอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมใหความยินยอมดวยวาจาเพื่อเขารวมการวิจัย และได
ลงนามและลงวันที่ดวยตนเองในเอกสารใบยินยอม (หากทําได) ดังนั้น พยานที่ไมมีสวนไดเสียควรลงนามและลง
วันที่ดวยตนเองในเอกสารใบยินยอมดังกลาวดวย โดยการลงนามในเอกสารใบยินยอมดังกลาว พยานยืนยันวาขอ
มูลในเอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นๆไดรับการอธิบายอยางถูกตอง และอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
แสดงวาเขาใจรายละเอียดตางๆ พรอมทั้งใหความยินยอมเขารวมการวิจัยโดยสมัครใจ
4.8.10 การใหขอมูลและคําอธิบายในระหวางการขอความยินยอมและในเอกสารใบยินยอม รวม
ทั้งเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร ควรมีรายละเอียดตอไปนี้
ก. ระบุวาโครงการนี้เปนการวิจัย
ข. จุดมุงหมายของการวิจัย
ค. การรักษาที่ใหในการวิจัยและโอกาสที่อาสาสมัครจะไดรับการรักษาอยางใดอยางหนึ่งตามวิธี
การสุมเลือก
ง. วิธีดําเนินการวิจัยรวมถึงวิธีดําเนินการตางๆ ที่มีการลวงลํ้า (invasive) รางกายของอาสาสมัคร
จ. หนาที่รับผิดชอบของอาสาสมัคร
ฉ. สวนของโครงการวิจัยที่เปนการทดลอง
ช. ความเสี่ยงหรือความไมสะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัคร และในบางกรณีแกตัวออน
หรือทารกในครรภ หรือทารกที่ดื่มนํ้านมมารดา
ซ. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับอยางสมเหตุผล ในกรณีการวิจัยไมกอเกิดประโยชนทางคลินิกแก
อาสาสมัคร ควรแจงใหอาสาสมัครทราบดวยเชนกัน
ฌ. วิธีดําเนินการหรือการรักษาที่เปนทางเลือกอื่นๆ ที่อาสาสมัครอาจไดรับ รวมทั้งประโยชนและ
ความเสี่ยงที่สําคัญของทางเลือกอื่นๆ นั้น
ญ. คาชดเชยและ/หรือการรักษาที่อาสาสมัครจะไดรับ ในกรณีเกิดอันตรายอันเปนผลจากการวิจัย
ฎ. การจายคาตอบแทน (ถามี) ซึ่งกําหนดเปนรายครั้งแกอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย
ฏ. คาใชจายตางๆ (ถามี) สําหรับอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย
ฐ. ขอความที่ระบุวาการเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครเปนไปโดยความสมัครใจ และอาสาสมัคร
อาจปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกขณะ โดยไมมีความผิดหรือสูญเสีย
ประโยชนที่อาสาสมัครพึงไดรับ
ฑ. ขอความที่ระบุวาผูกํากับดูแลการวิจัย ผูตรวจสอบการวิจัย IRB/IEC และหนวยงานควบคุม
ระเบียบ กฎหมาย จะไดรับการอนุญาตใหตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของอาสาสมัคร
โดยตรง เพื่อตรวจสอบ ความถูกตองของวิธีดําเนินการวิจัยทางคลินิก และ/หรือขอมูลอื่นๆ
โดยไมละเมิดสิทธิของอาสาสมัครในการรักษาความลับเกินขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบ
กฎหมายอนุญาตไว ทั้งนี้ โดยการลงนามในเอกสารใบยินยอม อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบ
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ฒ.

ณ.
ด.
ต.
ถ.
ท.

ธรรมของอาสาสมัครอนุญาตใหบุคคลตางๆ ขางตนมีสิทธิตรวจสอบเวชระเบียนตนฉบับของ
อาสาสมัครโดยตรง
มีขอความที่ระบุวาบันทึกที่ระบุขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครจะไดรับการเก็บรักษาเปน
ความลับ และจะไมเปดเผยขอมูลเหลานี้แกสาธารณชนเกินขอบเขตที่กฎหมาย และ/หรือ
ระเบียบกฎหมายอนุญาต. ในการตีพิมพผลการวิจัย ขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครจะยังคง
เก็บรักษาเปนความลับ
มีขอความที่ระบุวาอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม จะไดรับแจงใหทราบขอมูลใหมใน
เวลาอันสมควร ซึ่งอาจมีผลตอความสมัครใจของอาสาสมัครที่จะคงเขารวมการวิจัยตอไป
บุคคลที่จะติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยและสิทธิของอาสาสมัคร และบุคคลที่จะ
รับแจงเหตุในกรณีเกิดอันตรายอันเปนผลจาการวิจัย
สภาวการณ และ/หรือเหตุผลที่อาจเพิกถอนอาสาสมัครออกจากการวิจัย
ระยะเวลาที่คาดวาอาสาสมัครเขารวมการวิจัย
จํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยโดยประมาณ

4.8.11 กอนเขารวมการวิจัย อาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมควรไดรับสําเนาเอกสารใบยิน
ยอมซึ่งลงนามและลงวันที่เรียบรอยแลว รวมทั้งเอกสารอื่นที่ใหอาสาสมัคร. ตลอดระยะเวลาเขารวมการวิจัย อาสา
สมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมควรไดรับสําเนาเอกสารใบยินยอมฉบับแกไขซึ่งลงนามและลงวันที่เรียบรอยแลว
รวมทั้งสําเนาเอกสารอื่นที่มีการแกไขเพิ่มเติมที่ใหอาสาสมัครดวย
4.8.12 เมื่อการวิจัยทางคลินิก (เพื่อการรักษาหรือไมก็ตาม) เกี่ยวของกับอาสาสมัครซึ่งตองขอ
ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม (เชน ผูเยาว หรือผูปวยโรคสมองเสื่อมรุนแรง) อาสาสมัครควรไดรับการ
อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยดวยวิธีที่เหมาะสมที่อาสาสมัครนั้นจะเขาใจได และถาทําไดอาสาสมัครควรลงนามและลง
วันที่ในเอกสารใบยินยอมดวยตนเอง
4.8.13 ยกเวนจากที่ระบุในขอ 4.8.14 การวิจัยที่ไมใชเพื่อการรักษา (นั่นคือ การวิจัยที่ไมกอ
ประโยชนทางคลินิกแกอาสาสมัครโดยตรง) ควรดําเนินการในอาสาสมัครที่สามารถใหความยินยอม สามารถลง
นามและลงวันที่ในเอกสารใบยินยอมดวยตนเองได
4.8.14 การวิจัยที่ไมใชเพื่อการรักษาอาจดําเนินการในอาสาสมัครที่ผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูให
ความยินยอมแทนได หากเขาเงื่อนไขครบทุกขอตอไปนี้
ก. ไมสามารถดําเนินการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคได ในอาสาสมัครที่สามารถใหความ
ยินยอมดวยตนเองได
ข. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแกอาสาสมัครตํ่า
ค. ผลกระทบทางลบตอความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครมีนอยและตํ่า
ง. การวิจัยนั้นไมถูกหามโดยกฎหมาย
จ. IRB/IEC ได พิ จารณาอนุมัติแ ละ/หรือเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรใหผูแทนโดยชอบ
ธรรมใหความ
การวิจัยดังกลาวควรกระทําในผูปวยซึ่งมีโรคหรืออาการซึ่งผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยดังกลาวมุงใช
สําหรับรักษาโรคหรืออาการนั้น ยกเวนในกรณีมีเหตุผลอันควร. ควรติดตามดูแลอาสาสมัครเหลานี้อยางใกลชิด
เปนพิเศษและควรถอนอาสาสมัครดูจะรับความทุกขทรมานโดยไมสมควร
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4.8.15 ในสถานการณฉุกเฉินซึ่งอาสาสมัครไมสามารถใหความยินยอมกอนเขารวมการวิจัยได
หากทําไดควรขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม. ในกรณีที่อาสาสมัครไมสามารถใหความยินยอมกอนเขา
รวมการวิจัยไดและไมสามารถติดตอกับผูแทนโดยชอบธรรมได การคัดเลือกอาสาสมัครดังกลาวเขารวมการวิจัย
ควรดําเนินการตามมาตรการที่กําหนดในโครงรางการวิจัย และ/หรือในเอกสารอื่นๆ ที่ไดรับคําอนุมัติและ/หรือ
ความเห็นชอบเปนหลักฐานจาก IRB/IRC แลว ทั้งนี้ เพื่อปกปองสิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของ
อาสาสมัคร และเพื่อใหความมั่นใจวา ผูวิจัยจะปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด.
ควรแจงใหอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมทราบเกี่ยวกับการวิจัยโดยเร็วที่สุด และควรขอความยินยอมที่จะคง
เขารวมการวิจัยตอไป รวมทั้งขอความยินยอมอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ดูขอ 4.8.10)

4.9 บันทึกและรายงาน
4.9.1 ผูวิจัยควรใหความมั่นใจวาขอมูลที่บันทึกถูกตอง สมบูรณ อานออกงาย และสมารถสงขอมูล
ในรูปแบบบันทึกขอมูลผูปวยและรายงานทั้งหมดที่กําหนดตอผูใหทุนวิจัยไดทันเวลา
4.9.2 ขอมูลที่รายงานในแบบบันทึกขอมูลผูปวยซึ่งไดจากเอกสารตนฉบับ ควรสอดคลอตองกัน
กับขอมูลในเอกสารตนฉบับนั้นๆ หรือควรอธิบายใหชัดเจนหากมีความแตกตางกัน
4.9.3 การเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขใดๆ ที่กระทําในแบบบันทึกขอมูลผูปวย ควรลงวันที่ ลงชื่อ
ยอกํากับและใหคําอธิบาย (หากจําเปน) รวมทั้งไมควรทําใหขอมูลที่ลงไวกอนหนานั้นเลอะเลือน (นั่นคือ ควรเก็บ
รักษาหลักฐานการตรวจสอบไว) วิธีการดังกลาวใหถือปฏิบัติทั้งกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขใดๆ ในเอกสาร
และขอมูลซึ่งบันทึกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส [ดูรายละเอียดในขอ 5.18.4 (ฑ)]. ผูใหทุนวิจัยควรใหคําแนะนําแก
ผูวิจัยและ/หรือผูแทนที่ผูวิจัยมอบหมายในการแกไขดังกลาว ผูใหทุนวิจัยควรมีวิธีดําเนินการเปนลายลักษณอักษร
เพื่อประกันวาการเปลี่ยนแปลงหรือกรแกไขขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวยโดยผูแทนที่ผูใหทุนวิจัยมอบหมายมี
การบันทึกเปนหลักฐาน, มีความจําเปนตองทํา, และไดรับรองโดยผูวิจัย. ผูวิจัยควรเก็บรักษาบันทึกขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงและแกไขเหลานี้
4.9.4 ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย ควรเก็บรักษาเอกสารจากการวิจัยตามที่ระบุในหัวขอ “เอกสารสําคัญ
สําหรับการดําเนินการวิจัยทางคลินิก” (ดูขอ 8) และตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูวิจัย/
สถาบันที่วิจัยควรดําเนินมาตรการเพื่อปองกันการทําลายเอกสารสําคัญเหลานี้โดยบังเอิญหรือกอนกําหนด
4.9.5 ควรเก็บรักษาเอกสารสําคัญเหลานี้จนกระทั่งประเทศสุดทายในกลุม ICH อนุมัติการวาง
จําหนายผลิตภัณฑดังกลาวไมตํ่ากวา 2 ป และจนกระทั่งไมมีการยื่นหรือรออนุมัติการวางจําหนายในตลาดในกลุม
ICH หรือเปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ภายหลังการยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
อยางเปนทางการ. ควรเก็บรักษาเอกสารเหลานี้เปนระยะเวลานานกวานี้ หากเปนขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรือเปนความตกลงกับผูใหทุนวิจัย ผูใหทุนวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบแจงใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยทราบวา
เมื่อใดไมจําเปนตองเก็บเอกสารเหลานี้อีกตอไป (ดูรายละเอียดขอ 5.5.12)

4.9.6 ควรบันทึกรายละเอียดเงินสนับสนุนการวิจัยในสัญญาที่ทํ าขึ้นระหวางผูใหทุนวิจัย และ
ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
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4.9.7 เมื่อไดรับการรองขอจากผูกํากับดูแลการวิจัย ผูตรวจสอบการวิจัย IRB/IEC หรือหนวยงาน
ควบคุมระเบียบกฎหมาย ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรจัดเตรียมบันทึกขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยใหพรอม
เพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยตรง

4.10 รายงานความกาวหนาของการวิจัย
4.10.1 ผูวิจัยควรยื่นบทสรุปสถานภาพการวิจัยเปนลายลักษณอักษรตอ IRB/IEC ปละครั้ง หรือ
บอยกวานั้นหาก IRB/IEC ตองการ
4.10.2 ผูวิจัยควรสงรายงานเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งมีผลกระทบที่
สําคัญตอการดําเนินการวิจัยและ/หรือเพิ่มความเสี่ยงแกอาสาสมัครในการวิจัยใหผูใหทุนวิจัย, ให IRB/IEC
(ดูรายละเอียดขอ 3.3.8), และหากเกี่ยวของ ใหสถาบันที่วิจัย

4.11 การรายงานความปลอดภัย
4.11.1 ควรรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงทั้งหมดใหแกผูใหทุนวิจัยทราบโดยทันที
ยกเวนเปนเหตุการณซึ่งโครงรางการวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ (เชน เอกสารคูมือผูวิจัย) ระบุวาไมจําเปนตองรายงาน
โดยทันที รายงานทันทีควรตามดวยรายงานที่เปนลายลักษณอักษรโดยละเอียด ในรายงานทันทีและรายงานติดตาม
ผลควรระบุอาสาสมัครโดยใชเลขรหัสเฉพาะของอาสาสมัครในการวิจัย ไมควรใชชื่อ, เลขประจําตัวประชาชน,
และ/หรือที่อยูของอาสาสมัคร. ผูวิจัยควรปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยการรายงาน
อาการไมพึงประสงคจากยาชนิดรายแรงที่ไมคาดคิดมากอน ตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายและตอ
IRB/IEC
4.11.2 ควรรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และ/หรือความผิดปกติที่รวจพบทางหองปฏิบัติการ
ซึ่งระบุในโครงรางการวิจัยวามีความสําคัญยิ่งตอการประเมินความปลอดภัย ใหผูใหทุนวิจัยทราบตามขอกําหนด
ของการรายงานและภายในระยะเวลาที่ผุใหทุนวิจัยระบุในโครงรางการวิจัย
4.11.3 สําหรับรายงานการเสียชีวิต ผูวิจัยควรใหขอมูลเพิ่มเติมตามที่ผูใหทุนวิจัยและ IRB/IEC
ตองการ (เชน รายงานผลการตรวจศพและรายงานทางการแพทยขั้นสุดทาย)

4.12 การยุติการวิจัยกอนกําหนดหรือการระงับการวิจัย
ถาการวิจัยถูกยุติกอนกําหนดหรือถูกระงับไวไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควร
แจงใหอาสาสมัครในการวิจัยทราบโดยทันที ควรรับประกันวาอาสาสมัครจะไดรับการรักษาหรือติดตามผลการ
รักษาอยางเหมาะสม และหากมีขอกํ าหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรแจงให
หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายทราบดวย นอกจากนี้
4.12.1 ในกรณีที่ผูวิจัยยุติหรือระงับการวิจัยโดยมิไดขอความเห็นชอบจากผูใหทุนวิจัยกอนผูวิจัย
ควรแจงใหสถาบันที่วิจัยทราบหากเกี่ยวของ และผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรแจงใหผูใหทุนวิจัยและ IRB/IEC ทราบ
โดยทันทีเชนกัน พรอมคําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการยุติหรือระงับการวิจัย
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4.12.2 ถาผูใหทุนวิจัยยุติหรือระงับการวิจัย (ดูรายละเอียดในขอ 5.21) ผูวิจัยควรแจงใหสถาบัน
ที่วิจัยทราบโดยทันทีหากเกี่ยวของ และผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรแจงให IRB/IEC ทราบโดยทันทีเชนกัน พรอม
คําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการยุติหรือระงับการวิจัย
4.12.3 ถา IRB/IEC ยุติ IRB/IEC ยุติหรือระงับคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบในการดําเนิน
การวิจัย (ดูรายละเอียดขอ 3.1.2 และ 3.3.9) ผูวิจัยควรแจงใหสถาบันที่วิจัยทราบหากเกี่ยวของ และผูวิจัย/
สถาบันที่วิจัยควรแจงใหผูใหทุนวิจัยทราบโดยทันทีเชนกัน พรอมคําอธิบายที่เปนลายลักษณอักษรโดยละเอียดถึง
สาเหตุของการยุติหรือระงับการวิจัย
4.13

รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยโดยผูวิจัย (Final Report)

ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ ผูวิจัยควรแจงใหสถาบันที่วิจัยทราบหากเกี่ยวของ ผูวิจัย/สถาบันที่
วิจัยควรสงบทสรุปผลลัพธการวิจัยให IRB/IEC และสงรายงานอื่นๆ ตามที่หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
ตองการ
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5.

ผูใหทุนวิจัย

5.1 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
5.1.1 ผูใหทุนวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบดํ าเนินการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อสรางความมั่นใจวาการวิจัยไดดําเนินการ และ
ขอมูลไดรับการเก็บบันทึก และรายงาน โดยปฏิบัติตามโครงการวิจัย ตาม GCP และตามขอกําหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.1.2 ผูใหทุนวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบรักษาขอตกลงของทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความมั่นใจวา
ทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลโดยตรงของสถานที่วิจัยทุกแหง (ดูขอ 1.21), รวมทั้งเอกสารและ/หรือ
ขอมูลตนฉบับ, และรายงานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกํากับดูแลและการตรวจสอบ
การวิ จั ย โดยผู  ใ หทุน วิจัยรวมทั้งการตรวจตราการวิจัย โดยหนวยงานควบคุม ระเบียบกฎหมายทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
5.1.3 การควบคุมคุณภาพ ควรมีการดําเนินการในทุกขั้นตอนของการจัดการขอมูล เพื่อสราง
ความมั่นใจวาขอมูลทั้งหมดเชื่อถือได และไดรับการประมวลผลอยางถูกตอง
5.1.4 ขอตกลงซึ่งทําขึ้นโดยผูใหทุนวิจัยกับผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย วมทั้งกลุมบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยทางคลินิก ควรกระทําเปนลายลักษณอักษรและถือเปนสวนหนึ่งของโครงรางการวิจัย หรือทําเปนขอ
ตกลงแยกตางหาก
5.2 องคกรที่รับทําวิจัยตามสัญญา (CRO)
5.2.1 ผูใหทุนวิจัยอาจมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบบางสวนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยของผูใหทุนวิจัยให CRO แตความรับผิดชอบสูงสุดตอคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลจากการวิจัย
ยังเปนของผูใหทุนวิจัยเสมอ. CRO ควรทําหนาที่ดําเนินการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพของงานวิจัย
5.2.2 การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบให CRO ควรกระทําเปนลายลักษณอักษร
5.2.3 หนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับงานวิจัยอื่นๆ ซึ่งไมไดระบุในการมอบหมายงานให
CRO ยังเปนของผุใหทุนวิจัย
5.2.4 รายละเอียดอางอิงถึงผูใหทุนวิจัยที่ปรากฎในแนวปฏิบัติเลมนี้ทั้งหมดให CRO ถือปฏิบัติ
กับหนาที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่ CRO จะกระทําแทนผูใหทุนวิจัย
5.3 ความเชี่ยวชาญทางการแพทย
ผูใหทุนวิจัยควรแตงตั้งบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหคําแนะนําดานการ
วิจัยอยางทันทวงทีเมื่อมีคําถามหรือปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในกรณีจําเปนอาจแตงตั้งที่ปรึกษา
จากภายนอกเพื่อวัตถุประสงคนี้ได
5.4 การวางรูปแบบการวิจัย
5.4.1ผูใหทุนวิจัยควรใชบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เชน นักชีวสถิติ นักเภสัชวิทยาคลินิกและ
แพทย) ตามความเหมาะสม ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ตั้งแตวางรูปแบบโครงรางการวิจัยและแบบบันทึก
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ขอมูลผูปวย วางแผนการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนวิเคราะหและเตรียมรายงานผลระหวางการวิจัยและรายงานเมื่อ
เสร็จสิ้นการวิจัย
5.4.2 คําแนะนําอื่นๆ ที่เกี่ยวของดูไดจาก: “โครงรางการวิจัยทางคลินิกและการปรับปรุงแกไข
โครงรางการวิจัย” [Clinical Trial Protocol and Protocol Amendment(s)] (ดูรายละเอียดขอ 6), “แนวทาง ICH
เรื่อง โครงสรางและเนื้อหาของรายงานการวิจัยทางคลินิก”, รวมทั้งคําแนะนําอื่นๆ ที่เหมาะสมของ ICH เกี่ยวกับ
การวางรูปแบบการวิจัย, โครงรางการวิจัย, และการดําเนินการวิจัย
5.5 การบริหารจัดการงานวิจัย การจัดการขอมูล และการเก็บบันทึกขอมูล
5.5.1ผูใหทุนวิจัยควรใชบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยทั้งหมด,
จัดการขอมูล, ตรวจสอบขอมูล, ดําเนินการวิเคราะหทางสถิติและจัดเตรียมรายงานผลการวิจัย
5.5.2 ผูใหทุนวิจัยอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลขอมูลอิสระ เพื่อทําหนาที่ประเมิน
ความกาวหนาของการวิจัยทางคลินิก รวมทั้งประเมินขอมูลความปลอดภัยและตัววัดประสิทธิผลที่สําคัญ (critical
efficacy endpolints) เปนระยะๆ และใหคําเสนอแนะตอผูใหทุนวิจัยวาควรดําเนินการวิจัยตอไป เปลี่ยนแปลงหรือ
ยุติการวิจัย, คณะกรรมการดังกลาวนี้ควรมีวิธีปฏิบัติงานที่เขียนเปนลายลักษณอักษร และควรเก็บรักษาบันทึกราย
งานการประชุมทุกครั้ง
5.5.3 เมื่ อ ใช ร ะบบการจั ด การข อ มู ล แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ/หรื อ ระบบข อ มู ล แบบ
อิเล็กทรอนิกสระยะไกล (remote electronic trial data systems) ผูใหทุนวิจัยควรจะ
ก. สรางความมั่นใจและบันทึกเปนหลักฐานวา ระบบประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกสเปนไป
ตามขอกําหนดของผูใหทุนวิจัยวาดวยความสมบูรณ ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และสามารถ
ดําเนินการไดอยางคงที่สมํ่าเสมอ [นั่นคือ การตรวจสอบความถูกตอง (validation)
ข. มีวิธีดําเนินการมาตรฐานในการใชระบบเหลานี้
ค. สรางความมั่นใจวาระบบดังกลาวถูกออกแบบมาใหสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลได
โดยไมลบขอมูลเดิมที่บันทึกไวทิ้งไป [นั่นคือ ยังคงเก็บรักษาหลักฐานการตรวจสอบ, หลักฐาน
ขอมูลเดิม (data trail), และหลักฐานการแกไข (edit trail) ไว]
ง. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ปองกันมิใหเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
ซ. มีรายชื่อของผูที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบบันทึกขอมูล (ดูราย
ละเอียดขอ 4.1.5 และ 4.9.3
ฉ. มีระบบเก็บขอมูลสํารองเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูล
ช. ปองกันการเปดเผยการปกปดการรักษาที่อาสาสมัครไดรับ (ถามี) เชน ยังคงการปกปดการ
รักษาที่อาสาสมัครไดรับในระหวางการปอนขอมูลเขาสูระบบ และระหวางการประมวลผลขอมูล
ในระบบ)
5.5.1 ถาขอมูลไดรับการเปลี่ยนแปลง (transformed) ระหวางการประมวลผลขอมูลในระบบ ควร
สามารถเปรียบเทียบขอมูลและขอสังเกตเดิมกับขอมูลที่ประมวลผลแลวไดเสมอ
5.5.2 ผูใหทุนวิจัยควรใชรหัสอาสาสมัครที่ไมกํากวม (ดูรายละเอียดขอ 1.58) เพื่อสามารถบง
บอกขอมูลทุกรายการของอาสาสมัครแตละรายได
5.5.3 ผูใหทุนวิจัยหรือเจาของขอมูลรายอื่น ควรเก็บรักษาเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามที่ผู
ใหทุนวิจัยระบุใหครบถวน (ดูรายละเอียดขอ 8 “เอกสารสําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัยทางคลินิก”)
5.5.4 ผูใหทุนวิจัยควรเก็บรักษาเอกสารสํ าคัญที่เฉพาะเจาะจงกับผูใหทุนวิจัยทั้งหมด ตามขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศที่อนุมัติผลิตภัณฑนั้น และ/หรือ ของประเทศที่ผูใหทุนวิจัยตั้ง
ใจจะขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
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5.5.5 ในกรณีผูใหทุนวิจัยยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (นั่นคือ ยุติการ
ศึกษาขอบงใชบางขอหรือทุกขอ, ทางที่ใหยา, หรือรูปแบบของยา) ผูใหทุนวิจัยควรเก็บรักษาเอกสารสําคัญที่
เฉพาะเจาะจงกับผูใหทุนวิจัยทั้งหมดเปนเวลาอยางนอย 2 ป นับจากการยุติการพัฒนาอยางเปนทางการ หรือตาม
ขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.5.6 ถาผูใหทุนวิจัยยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ผูใหทุนวิจัยควรแจงให
ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย รวมทั้งหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายทั้งหมดทราบ
5.5.7 ควรรายงานการโอนหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใดๆ ของขอมูลจากการวิจัยไปยังองคกรที่เหมาะ
สม ตามที่กําหนดโดยขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.5.8 เอกสารสําคัญที่เฉพาะเจาะจงกับผูใหทุนวิจัย ควรเก็บรักษาไวจนกระทั่งประเทศสุดทายใน
กลุม ICH อนุมัติการวางตลาดผลิตภัณฑดังกลาวไมตํ่ากวา 2 ป และจนกระทั่งไมมีการยื่นขอหรือรออนุมัติการวาง
ตลาดผลิตภัณฑของประเทศในกลุม ICH หรืออยางนอยเปนเวลา 2 ป นับจากยุติการพัฒนาทางคลินิกของผลิต
ภัณฑที่ใชในการวิจัยอยางเปนทางการ ควรเก็บรักษาเอกสารเหลานี้เปนระยะเวลานานกวานี้ หากเปนขอกําหนด
ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือเปนความตองการของผูใหทุนวิจัย
5.5.9 ผูใหทุนวิจัยควรแจงใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยทราบเปนลายลักษณอักษร ถึงความจําเปนใน
การเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยไว และควรแจงใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยทราบเปนลายลักษณอักษรดวย
ในกรณีที่ไมจําเปนตองเก็บรักษาเอกสารเหลานั้นอีกตอไป
5.6 การคัดเลือกผูวิจัย
5.6.1 ผูใหทุนวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบคัดเลือกผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย ผูวิจัยแตละทานควรมีคุณ
สมบัติเหมาะสมโดยผานการฝกอบรมและมีประสบการณ รวมทั้งมีทรัพยากรสนับสนุนพอเพียง (ดูรายละเอียดขอ
4.1 และ 4.2) ที่จะดําเนินการวิจัยอยางถูกตอง ผูใหทุนวิจัยยังมีหนาที่รับผิดชอบแตงตั้งคณะกรรมการประสาน
งาน และ/หรือ คัดเลือกผูวิจัยที่ทําหนาที่ประสานงาน ในกรณีเปนการวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง
5.6.2 กอนทําความตกลงกับผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยเพื่อดําเนินการวิจัย ผูใหทุนวิจัยควรมอบโครง
รางการวิจัยและเอกสารคูมือผูวิจัยที่ทันสมัย และใหเวลาผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยอยางเพียงพอเอพิจารณาทบทวน
โครงรางการวิจัยและขอมูลที่มอบให
5.6.3 ผูใหทุนวิจัยควรไดรับขอตกลงจากผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยในเรื่องตางๆ ตอไปนี้
ก. จะดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ (ดูราย
ละเอียดในขอ 4.1.3) รวมทั้งตามโรงรางการวิจัยซึ่งตกลงกับผูใหทุนวิจัยไว และไดรับคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC แลว (ดูรายละเอียดขอ 4.5.1)
ข. จะปฏิบัติตามวิธีดําเนินการในการบันทึกและ/หรือรายงานขอมูล
ค. จะอนุญาตใหมีการกํากับดูแล การตรวจสอบ และการตรวจตราการวิจัย (ดูรายละเอียดขอ
4.1.4) และ
ง. จะเก็บรักษาเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการวิจัย จนกระทั่งผูใหทุนวิจัยแจงใหทราบวาไมจําเปนตอง
เก็บรักษาเอกสารเหลานี้อีกตอไป (ดูรายละเอียดขอ 4.9.4 และขอ 5.5.12)
ผูใหทุนวิจัยและผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรลงนามรวมกันในโครงรางการวิจัยหรือเอกสารอื่นเพื่อ
ยืนยันตามขอตกลงนี้
5.7 การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
กอนเริ่มดําเนินการวิจัย ผูใหทุนวิจัยควรกําหนด แตงตั้ง และมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
ทั้งหมดเกี่ยวกับการวิจัยใหชัดเจน
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5.8 การจายคาชดเชยแกอาสาสมัครและผูวิจัย
5.8.1 ในกรณีเปนขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ผูใหทุนวิจัยควรทําประกันหรือยอม
รับที่จะชดเชยคาเสียหาย (ซึ่งครอบคลุมทั้งดานกฎหมายและดานการเงิน) ในกรณีผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยถูกฟอง
รองเรียกคาเสียหายที่เกิดจากการวิจัย ยกเวนการเรียกรองความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติผิดจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (malpractice) และ/หรือ เกิดจากความประมาทเลินเลอ (negligence)
5.8.2 นโยบายและวิธีดําเนินงานของผูใหทุนวิจัย ควรระบุคาใชจายการรักษาพยาบาลที่จะใหอาสา
สมัครที่ไดรับบาดเจ็บจากการวิจัย ตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.8.3 เมื่อมีการจายคาชดเชยแกอาสาสมัครในการวิจัย วิธีและลักษณะการจายคาชดเชยควรเปนไป
ตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.9 การสนับสนุนดานการเงิน
ควรบันทึกการสนับสนุนทางการเงินในการวิจัยเปนหลักฐานในขอตกลงระหวางผูใหทุนวิจัยกับผูวิจัย/
สถาบันที่วิจัย
5.10 การแจง และ/หรือการยื่นเสนอเรื่องตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
กอนเริ่มดําเนินการวิจัยทางคลินิก ผูใหทุนวิจัย (หรือผูใหทุนวิจัยและผูวิจัยรวมกัน หากเปนขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ) ควรยื่นเอกสารตามที่กําหนดตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายที่
เหมาะสม เพื่อพิจารณาทบทวน ใหความเห็นชอบ และ/หรืออนุญาตใหเริ่มดําเนินการวิจัยได (ตามขอกําหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ) เอกสารที่ใชในการแจงและ/หรือการยื่นเรื่องเสนอตอหนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมาย ควรลงวันที่และมีขอมูลเพียงพอที่ชวยระบุโครงรางการวิจัยนั้นได
5.11 การยืนยันการพิจารณาทบทวนการวิจัยโดย IRB/IEC
5.11.1 ผูใหทุนวิจัยควรไดรับรายละเอียดตอไปนี้จากผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
ก. ชื่อและที่อยูของ IRB/IEC ของผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
ข. คํารับรองจาก IRB/IEC วา IRB/IEC ไดจัดตั้งและปฏิบัติหนาที่ตาม GCP และตามกฎหมาย
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ค. คําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยเปนลายลักษณอักษรจาก IRB/IEC และใน
กรณีผูใหทุนวิจัยตองการ ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยควรจัดเตรียมเอกสารตางๆ ไดแก สําเนาโครงรางการวิจัยฉบับลา
สุด เอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร วิธีดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร และเอกสารเกี่ยวกับ
การจายเงินและคาชดเชยใหอาสาสมัคร รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ IRB/IEC อาจเรียกขอจากผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
5.11.2 ในกรณี IRB/IEC กําหนดเงื่อนไขการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบตอการแกไขเปลี่ยน
แปลงในดานตางๆ ของการวิจัย เชน การปรับปรุงแกไข (modification) โครงรางการวิจัย, การปรับปรุงแกไข
เอกสารใบยินยอมและเอการอื่นที่จะใหอาสาสมัคร, และ/หรือการปรับปรุงแกไขวิธีดําเนินการตางๆ ผูใหทุนวิจัย
ควรไดรับสําเนาเอการที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแลวจากผูวิจัย/สถานที่วิจัย รวมทั้งทราบวันที่ที่ไดรับคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบจาก IRB/IEC ตอเอกสารที่แกไขเปลี่ยนแปลงนั้น
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5.11.3 ผูใหทุนวิจัย ควรไดรับเอกสารคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยฉบับ
ใหมจาก IRB/IEC พรอมระบุวันที่ที่อนุมัติ รวมทั้งเอกสารใหยุติหรือระงับเปนการชั่วคราวของคําอนุมัติและ/หรือ
ความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัย
5.12 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
5.12.1 เมื่อวางแผนการวิจัย ผูใหทุนวิจัยควรใหความมั่นใจวาขอมูลความปลอดภัย และประสิทธิ
ผลที่ไดจากการศึกษาที่ไมไดทําในมนุษย และ/หรือที่ทําในมนุษย มีเพียงพอที่สนับสนุนการใชผลิตภัณฑในอาสา
สมัครในการศึกษาวิจัย ทั้งชองทางการให (route) ขนาดที่ใช ระยะเวลาของการใช ตลอดจนกลุมประชากร
5.12.2 ผูใหทุนผูวิจัยควรปรับปรุงเอกสารคูมือผูวิจัยใหทันสมัยอยูเสมอในทันทีที่มีขอมูลใหมที่
สําคัญเพิ่มขึ้น (ดูรายละเอียดขอ 7 เรื่อง “เอกสารคูมือผูวิจัย”)
5.13 กระบวนการผลิต การบรรจุ การทําฉลาก และการกําหนดรหัสของผลิตภัณฑที่ใชในการ
วิจัย
5.13.1 ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวา มีการตรวจสอบคุณลักษณะ (characterized) ของ
ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (รวมทั้ง ยาเปรียบเทียบที่มีฤทธิ์และยาหลอก แลวแตกรณี) อยางเหมาะสมตามลําดับ
ขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑระยะนั้นๆ และไดรับการผลิตตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี รวมทั้งมีรหัสและฉลากที่ไม
ทําใหผูวิจัย และ/หรืออาสาสมัครรูชนิดการรักษาที่อาสาสมัครไดรับ (ในกรณีเปนการวิจัยแบบปกปดการรักษา).
นอกจากนี้ การทําฉลากผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ควรเปนไปตามขอกําหนดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.13.2 ผูใหทุนวิจัย ควรกําหนดรายละเอียดตางๆ ของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ไดแก อุณหภูมิ
ในการเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา (เชน ปกปองใหพนแสง) ระยะเวลาในการเก็บ ชนิดสารละลายที่ใชและวิธี
ดําเนินการผสมผงยา และอุปกรณที่ใชสําหรับใหผลิตภัณฑโดยวิธีหยดเขาหลอดเลือดดํา (ถามี). ผูใหทุนวิจัยควร
แจงรายละเอียดเหลานี้แกผูเกี่ยวของทุกคน (ไดแก ผูกํากับดูแลการวิจัย ผูวิจัย เภสัชกร และผูดูแลคลังยา)
5.13.3 การบรรจุผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ควรสามารถปองกันการปนเปอนและการเสื่อมสภาพ
ระหวางการขนสงและการเก็บรักษา
5.13.4 ในการวิจัยชนิดปกปดการรักษา ควรมีกลวิธีที่สามารถระบุชนิดของผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว
ในกรณีมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทยเกิดขึ้น แตไมอนุญาตใหเปดฉลากการปกปดการรักษาโดยไมสามารถตรวจ
สอบได
5.13.5 ถามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับสูตรของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยหรือผลิตภัณฑเปรียบ
เทียบระหวางการพัฒนาทางคลินิก ควรมีผลการศึกษาเพิ่มเติมของผลิตภัณฑที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงสูตร (เชน
ความคงตัวของผลิตภัณฑ อัตราการละลาย และผลทางดานชีวอนุเคราะห) ซึ่งจําเปนตอการประเมินวา การเปลี่ยน
แปลงสูตรดังกลาว จะทําใหคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยเปลี่ยนแปลงอยางมาก
หรือไม และควรมีขอมูลดังกลาวกอนจะนําผลิตภัณฑสูตรใหมไปใชในการวิจัย
5.14 การจัดหาและดูแลผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
5.14.1 ผูใหทุนวิจัยมีหนาที่จัดหาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยแกผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย
5.14.2 ผูใหทุนวิจัยไมควรสงมอบผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย จนกวาจะได
เอกสารที่จําเปนครบถวน (เชน คําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยจาก IRB/IEC และหนวยงาน
ควบคุมระเบียบกฎหมาย)
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5.14.3 ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวา วิธีดําเนินการที่เปนลายลักษณอักษรมีคําแนะนําใหผู
วิจัย/สถาบันที่วิจัยควรปฏิบัติในการดูแลจัดการและเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย รวมทั้งการบันทึกการ
ปฏิบัติงานดังกลาว. วิธีดําเนินการเหลานี้ควรกลาวถึงการรับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยจํานวนเพียงพอโดยไมมี
ความเสียหายเกิดขึ้น ตลอดจนการดูแลจัดการ การเก็บรักษา การจาย การเก็บคืนผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยที่อาสา
สมัครยังไมไดใชและการสงมอบผลิตภัณฑที่ยังไมไดใชดังกลาวคืนแกผูใหทุนวิจัย (หรือการกําจัดผลิตภัณฑที่ใชใน
การวิจัยดวยวิธีอื่นหากผูใหทุนวิจัยเห็นชอบและสอดคลองกับขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ)
5.14.4 ผูใหทุนวิจัยควรจะ
ก. สรางความมั่นใจในการนําสงผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยใหผูวิจัยในระยะเวลาที่เหาะสม
ข. เก็บรักษาเอกสารที่บันทึกการขนสง การรับของ การกําจัด การสงคืน และการทําลายผลิตภัณฑที่
ใชในการวิจัย (ดูรายละเอียดขอ 8 “เอกสารสําคัญสําหรับการดําเนินการวิจัยทางคลินิก”)
ค. จัดใหมีระบบเก็บคืนผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย และมีเอกสารกํากับการเก็บคืนเหลานี้ (เชน การ
เรียกกลับผลิตภัณฑที่มีขอบกพรอง การคืนผลิตภัณฑหลังเสร็จสิ้นการวิจัย และการคืนผลิต
ภัณฑหมดอายุ)
ง. จัดใหมีระบบกําจัดผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยซึ่งยังไมไดใช และมีเอกสารกํากับการกําจัดผลิต
ภัณฑเหลานี้
5.14.5 ผูใหทุนวิจัยควรจะ
ก. ดํ าเนินการเพื่อสรางความมั่นใจวาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยมีคุณภาพคงเดิมตลอดระยะเวลา
การใช
ข. เก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย จํ านวนเพี ย งพอเพื่ อ ทํ าการยื น ยั น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(specifications) ของผลิตภัณฑ (หากจําเปน) และเก็บรักษาบันทึกการวิเคราะหตัวอยางรุน
และลักษณะผลิตภัณฑ. หากผลิตภัณฑคงสภาพนานเพียงพอ ควรเก็บตัวอยางไวจนกระทั่งการ
วิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
แลวแตวาระยะเวลาใดยาวนานกวากัน
5.15 การเขาถึงบันทึกขอมูล
5.15.1 ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวา โครงรางการวิจัยหรือขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร
อื่นไดระบุวา ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยอนุญาตใหเขาถึงเอกสาร/ขอมูลตนฉบับโดยตรง เพื่อการกํากับดูแลและการ
ตรวจสอบการวิจัยการพิจารณาทบทวนโดย IRB/IEC และการตรวจตราโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
5.15.2 ผูใหทุนวิจัยควรตรวจสอบวา อาสาสมัครแตละคนใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
อนุญาตใหเขาถึงขอมูลโดยตรงของเวชระเบียนตนฉบับของอาสาสมัคร เพื่อการกํากับดูแลและการตรวจสอบการ
วิจัย การพิจารณาทบทวนโดย IRB/IEC และการตรวจตราโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
5.16 ขอมูลความปลอดภัย
5.16.1 ผูใหทุนวิจัมีหนาที่รับผิดชอบประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง
5.16.2 ผู  ใ ห ทุ น วิ จั ย ควรแจ ง ใหผู วิจัย/สถาบั น ที่ วิ จั ย ทั้ ง หมดและหน ว ยงานควบคุ ม ระเบี ย บ
กฎหมายทราบทันทีเกี่ยวกับขอมูลที่คนพบซึ่งอาจมีผลกระทบอยางไมพึงประสงคตอความปลอดภัยของอาสา
สมัคร หรือมีผลกระทบตอการดําเนินการวิจัย หรือเปลี่ยนแปลงคําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบของ IRB/IEC
ใหคงดําเนินการวิจัยตอไป
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5.17 ผูใหทุนวิจัยควรเรงรายงานอาการไมพึงประสงคจากยาทั้งปวงทั้งชนิดรายแรงและที่ไม
คาดคิดมากอน ตอผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ตอ IRB(s)/IEC(s) และตอหนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมาย หากมีขอกําหนด
5.17.2 รายงานเรงดวนดังกลาว ควรเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของและ
เปนไปตาม “แนวทาง ICH เรื่อง การบริหารจัดการขอมูลความปลอดภัยทางคลินิก: คําจํากัดความและมาตรฐาน
การรายงานอยางเรงดวน”
5.17.3 ผูใหทุนวิจัยควรยื่นเสนอรายงานความปลอดภัยฉบับลาสุด (safety updates) ทั้งหมดและ
รายงานเปนระยะ ตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ตามที่กําหนด
5.18 การกํากับดูแลการวิจัย
5.18.1 จุดมุงหมาย (purpose)
จุดมุงหมายของการกํากับดูแลการวิจัย คือ เพื่อยืนยันวา
ก. สิทธิและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครไดรับการคุมครอง
ข. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยถูกตอง สมบูรณ และสามารถตรวจสอบจากเอกสารตนฉบับได
ค. การดํ าเนินการวิจัยเปนไปตามโครงรางการวิจัย/สวนแกไขเพิ่มเติมฉบับลาสุดที่ไดรับอนุมัติ
รวมทั้งเปนไปตาม GCP และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.18.2 การคัดเลือกและคุณสมบัติของผูกํากับดูแลการวิจัย
ก. ผูกํากับดูแลการวิจัยควรไดรับแตงตั้งจากผุใหทุนวิจัย
ข. ผูกํากับดูแลการวิจัยควรไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสม และควรมีความรูทางวิทยาศาสตร
และ/หรือความรูทางดานคลินิกอยางเพียงพอในการกํากับดูแลการวิจัย ควรบันทึกคุณสมบัติ
ของผูกํากับดูแลการวิจัยเปนหลักฐาน
ค. ผูกํ ากับดูแลการวิจัยควรมีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย,
โครงรางการวิจัย, เอกสารใบยินยอมและเอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร, วิธีดําเนินการมาตรฐานของผูใหทุนวิจัย,
GCP, และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.18.3 ขอบเขตและลักษณะการกํากับดูแลการวิจัย
ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่ใจวาการวิจัยไดรับการกํ ากับดูแลอยางเพียงพอ ผูใหทุนวิจัยควร
กําหนดขอบเขตและลักษณะการกํากับดูแลการวิจัยที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค จุดมุงหมาย การ
วางรูปแบบการวิจัย และภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย, อยางไรก็ตามในกรณีพิเศษผูใหทุนวิจัยอาจกําหนดวาการ
กํากับดูแลการวิจัยจากสวนกลางรวมกับวิธีดําเนินการตางๆ เชน การฝกอบรมและการประชุมผูวิจัย รวมทั้งคํา
แนะนําการดําเนินการวิจัยอยางละเอียด (extensive written guidance) สามารถรับประกันการดําเนินการวิจัย
อยางเหมาะสมตาม GCP ได. วิธีที่ยอมรับในการคัดเลือกขอมูลเพื่อตรวจสอบกับเอกสารตนฉบับ อาจใชการสุม
เลือกตัวอยางตามหลักสถิติได
5.18.4 หนาที่รับผิดชอบของผูกํากับดูแลการวิจัย
ผูกํากับดูแลการวิจัยซึ่งปฏิบัติตามขอกําหนดของผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวา การวิจัยได
ดําเนินการและมีการบันทึกอยางถูกตอง โดยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการวิจัยและตอ
สถานที่วิจัย ตอไปนี้
ก. ทําหนาที่เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารระหวางผูใหทุนวิจัยและผูวิจัย
ข. ตรวจสอบวาผูวิจัยมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีทรัพยากรเพียงพอ (ดูรายละเอียดขอ 4.1, ขอ
4.2, และขอ 5.6) และคงมีอยูตลอดระยะเวลาการวิจัย และตรวจสอบวาสิ่งสนับสนุนการวิจัย
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ตางๆ ไดแก หองปฏิบัติการ อุปกรณ และบุคลากร มีเพียงพอที่อํานวยใหการดําเนินการวิจัย
เปนไปอยางถูกตองปลอดภัยและคงมีอยูตลอดระยะเวลาการวิจัย
ค. ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยวา
(1) ระยะเวลาที่เก็บและสภาพที่เก็บเปนที่ยอมรับได และมีปริมาณผลิตภัณฑเพียงพอตลอด
การวิจัย
(2) ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยถูกสงมอบใหอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เขารวมการ
วิจัยเทานั้นและใหตามขนาดที่ระบุในโครงรางการวิจัย
(3) อาสาสมัครไดรับคําแนะนําที่จําเปนในการใช การดูแล การเก็บรักษา และการสงคืนผลิต
ภัณฑที่ใชในการวิจัยอยางถูกตอง
(4) การรับมอบ การใช และการสงคืนผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ณ สถานที่วิจัย มีการควบคุม
และบันทึกในเอกสารโดยละเอียด
(5) การกําจัดผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยซึ่งยังไมไดใช ณ สถานที่วิจัย เปนไปตามขอกําหนด
ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของผูใหทุนวิจัย
ง. ตรวจสอบวาผูวิจัยปฏิบัติตามโครงรางการวิจัยและสวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัยทั้งหมด
(หากมี) ที่ไดรับอนุมัติแลว
จ. ตรวจสอบวาอาสาสมัครแตละคนใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร กอนเขารวมการวิจัย
ฌ. สรางความมั่นใจวาผูวิจัยไดรับเอกสารคูมือผูวิจัยฉบับลาสุด เอกสารทั้งหมด และสิ่งจําเปนอื่นๆ
ทั้งหมดในการวิจัยเพื่อสามารถดํ าเนินการวิจัยอยางถูกตอง และเปนไปตามขอกํ าหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ญ. สรางความมั่นใจวาผูวิจัยและบุคลากรในทีมงานของผูวิจัยรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย
อยางเพียงพอ
ซ. ตรวจสอบวาผูวิจัยและบุคลากรในทีมงานของผูวิจัยปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางสอด
คลองกับโครงรางการวิจัย และขอตกลงอื่นๆ ที่เปนลายลักษณอักษรระหวางผูใหทุนวิจัยกับผู
วิจัย/สถาบันที่วิจัยและดูแลวาไมมีการมอบหมายหนาที่เหลานี้ใหผูอื่นที่ไมไดรับอนุญาต
ญ. ตรวจสอบวาผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทานั้นเขาสูการวิจัย
ฎ. ตรวจสอบวาเอกสารตนฉบับและบันทึกขอมูลจากการวิจัยอื่นๆ ถูกตอง, สมบูรณ, ทันสมัย,
และถูกเก็บรักษาไว
ฏ. ตรวจสอบวาผูวิจัยสงเอกสารตางๆ ที่จําเปนทั้งหมด ไดแก รายงาน ใบแจงเตือน ใบสมัครและ
ใบคํารอง (applications and submissions) และตรวจสอบวาเอกสารเหลานี้ถูกตอง สมบูรณ สง
มอบทันเวลา อานงาย มีการลงวันที่และระบุโครงการวิจัยนั้น
ฐ. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวยเปรียบ
เทียบกับเอกสารตนฉบับ และบันทึกขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย. ในการนี้ผูกํากับดูแล
การวิจัยควรมุงตรวจสอบวา
(1). ขอมูลที่ตองการตามที่ระบุในโครงรางการวิจัย ไดรับการรายงานอยางถูกตองในแบบ
บันทึกขอมูลผูปวย และสอดคลองตองกันกับขอมูลในเอกสารตนฉบับ
(2). ขนาดยา และ/หรือวิธีการรักษาใดๆ ของอาสาสมัครแตละคนที่เปลี่ยนไปจากที่กําหนด
ไดรับการบันทึกอยางชัดเจน
(3). เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น, ยาที่ใหรวมกัน, และอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นระหวาง
การวิจัย ไดรับการรายงานในแบบบันทึกขอมูลผูปวยตามที่กําหนดในโครงรางการวิจัย
(4). การไมมาพบแพทยตามนัดของอาสาสมัคร การทดสอบและการตรวจรางกายที่ไมได
กระทําในอาสาสมัคร ไดรับการรายงานอยางชัดเจนในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
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(5). การถอนตัวและการขาด (drop out) จากการวิจัยของอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยแลว
ทั้งหมด ไดรับการรายงานและอธิบายสาเหตุในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
ฑ. แจงใหผูวิจัยทราบถึงความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวย รวมทั้งการ
กรอกขอมูลขาดหายไปหรืออานไมออก ผูกํากับดูแลการวิจัยควรใหความมั่นใจวาการแกไข การ
เพิ่มเติม หรือการลบขอมูลออกไดกระทําอยางเหมาะสม มีการลงวันที่และอธิบายสาเหตุ (หาก
จํ าเปน) และมีการลงชื่อยอกํากับโดยผูวิจัย หรือบุคลากรในทีมงานของผูวิจัยที่ไดรับมอบ
อํานาจใหทําการแทนผูวิจัย. ควรบันทึกการมอบอํานาจดังกลาวเปนหลักฐานดวย
ฒ. ดูวามีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสมในระยะเวลาอันสม
ควรตามที่กําหนดใน GCP, ในโครงรางการวิจัย, โดย IRB/IEC, โดยผูใหทุนวิจัย, และขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ณ. ดูวาผูวิจัยเก็บรักษาเอกสารสําคัญครบถวนหรือไมเพียงใด (ดูรายละเอียดขอ 8 เรื่อง “เอกสาร
สําคัญสําหรับการทําวิจัยทางคลินิก”)
ธ. แจงใหผูวิจัยทราบถึงการดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัย, วิธีดําเนินการมาตร
ฐาน, GCP, และขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และดําเนินมาตรการที่เหมาะสม
เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีก
8.18.5 วิธีดําเนินการกํากับดูแลการวิจัย
ผูกํากับดูแลกรวิจัยควรปฏิบัติตามวิธีดําเนินการมาตรฐานที่ผูใหทุนวิจัยกําหนดเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งวิธีดําเนินการตางๆ ที่กําหนดขึ้นโดยผูใหทุนวิจัย เพื่อใชกํากับดูแลการวิจัยเฉพาะนั้นๆ
5.18.6 รายงานการกํากับดูแลการวิจัย
ก. ผูกํากับดูแลการวิจัยควรสงมอบรายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูใหทุนวิจัยภายหลังการตรวจเยี่ยม
สถานที่วิจัย หรือหลังจากการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยทุกครั้ง
ข. ในรายงานควรระบุวันที่ สถานที่วิจัย ชื่อผุกํากับดูแลการวิจัย และชื่อผูวิจัยหรือบุคคลอื่นๆ ที่ติดตอ
ดวย
ค. รายงานการกํากับดูแลการวิจัยควรประกอบดวยบทสรุป (summary) ของสิ่งที่ผุกํากับดูแลการวิจัย
พิจารณาทบทวน และบันทึกของผุกํากับดูแลการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งตรวจพบ/ขอเท็จจริงที่สําคัญ, การ
ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัยและขอบกพรองตางๆ, ขอสรุป, มาตรการที่ดําเนินการแลว
หรือที่จะดํ าเนินการ, และ/หรือมาตรการที่แนะนํ าใหดํ าเนินการเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอ
กําหนดตางๆ ไดอยางถูกตองตอไป
ฎ. ควรบันทึกการพิจารณาทบทวนและการติดตามรายงานการกํากับดูแลการวิจัยกับผูใหทุนวิจัยกับผู
ใหทุนวิจัย เปนหลักฐานโดยผูแทนที่ผูใหทุนวิจัยมอบหมาย
5.19 การตรวจสอบการวิจัย
ในกรณีผูใหทุนวิจัยดําเนินการตรวจสอบการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ผูใหทุน
วิจัยควรพิจารณาสิ่งตางๆ ตอไปนี้
5.19.1 จุดมุงหมาย
จุดมุงหมายของการตรวจสอบการวิจัยของผูใหทุนวิจัย ที่ดําเนินการเปนเอกเทศและแยกออกจาก
การกํากับดูแลการวิจัย หรือหนาที่การควบคุมคุณภาพที่ทําเปนประจํา คือ เพื่อประเมินการดําเนินการวิจัยและ
ประเมินการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ทั้งในโครงรางการวิจัย, วิธีดําเนินการมาตรฐาน, GCP, และขอกําหนด
ของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.19.2 การคัดเลือกและคุณสมบัติของผุตรวจสอบการวิจัย
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ก. ผูใหทุนวิจัยควรแตงตั้งบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการวิจัยทางคลินิก และ/หรือระบบงานวิจัยทาง
คลินิกเพื่อตรวจสอบการวิจัย
ข. ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวาผูตรวจสอบการวิจัยมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผานการอ
บรมและมีประสบการณที่จะปฏิบัติงานการตรวจสอบการวิจัยอยางถูกตอง. ควรบันทึกคุณ
สมบัติของผูตรวจสอบการวิจัยเปนหลักฐาน
5.19.3 วิธีดําเนินการตรวจสอบการวิจัย
ก. ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวาการตรวจสอบการวิจัยทางคลินิกและระบบงานวิจัยทาง
คลินิก ไดดําเนินการโดยสอดคลองกับวิธีดําเนินการที่เปนลายลักษณอักษรของผูใหทุนวิจัยวา
จะตรวจสอบอะไร ตรวจสอบอยางไร ตรวจสอบบอยแคไหน รูปแบบ รวมทั้งเนื้อหาของรายงาน
การตรวจสอบเปนอยางไร
ข. แผนการและวิธีดําเนินการตรวจสอบการวิจัยของผูใหทุนวิจัย ควรกําหนดตามความสําคัญของ
กรวิจัยที่จะยื่นเสนอตอหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย, จํานวนอาสาสมัครที่เขารวมการ
วิจัย, ประเภทและความซับซอนของการวิจัย, ระดับความเสี่ยงที่จะมีตออาสาสมัครในการวิจัย,
และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ค. ควรบันทึกขอสังเกตและสิ่งตรวจพบใดๆ โดยผูตรวจสอบการวิจัยเปนหลักฐาน
ง. เพื่อรักษาความเปนอิสระและคุณคาของการตรวจสอบการวิจัย หนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมายไมควรเรียกขอรายงานการตรวจสอบเปนประจํา. หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
อาจขอรายงานการตรวจสอบไดเปนกรณีๆ ไปเมื่อมีหลักฐานแสดงการไมปฏิบัติ GCP อยาง
รายแรงหรืออยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการตามกฎหมาย
จ. ผูใหทุนวิจัยควรออกใบรับรองการตรวจสอบการวิจัย เมื่อมีขอกําหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.20 การไมปฏิบัติตามขอกําหนด
5.20.1 การไมปฏิบัติตามขอกําหนดในโครงรางการวิจัย, วิธีดําเนินการมาตรฐาน, GCP, และ/
หรือขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย หรือสมาชิกในทีมงานของผูใหทุนวิจัย
ควรสงผลใหผูใหทุนวิจัยดําเนินการโดยทันทีเพื่อทําใหเกิดการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ อยางถูกตองตอไป
5.20.2 ในกรณีการกํากับดูแลการวิจัยและ/หรือการตรวจสอบการวิจัยระบุวามีการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ อยางรายแรง และ/หรืออยางตอเนื่องโดยผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย ผูใหทุนวิจัยควรยุติการเขารวม
การวิจัยของผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยนั้นๆ และผุใหทุนวิจัยควรแจงใหหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายทราบโดยทัน
ที
5.21 การยุตโิ ครงการวิจัยกอนกําหนดหรือการระงับโครงการวิจัยชั่วคราว
ถาการวิจัยถูกยุติกอนกําหนดหรือถูกระงับไวชั่วคราว ผูใหทุนวิจัยควรแจงการยุติหรือการระงับโครง
การวิจัยใหผูวิจัย/สถาบันที่วิจัย รวมทั้งหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายทราบโดยทันที พรอมใหเหตุผล
ประกอบดวย. IRB/IEC ควรไดรับแจงโดยทันทีเชนกันพรอมทั้งเหตุผลจากผูใหทุนวิจัยหรือจากผูวิจัย/สถาบันที่
วิจัย ตามที่ระบุในขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
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5.22 รายงานผลการวิจัยทางคลินิก
ไมวาการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณหรือถูกยุติกอนกําหนด ผูใหทุนวิจัยควรใหความมั่นใจวาไดจัดเตรียม
รายงานผลการวิจัยทางคลินิกและสงใหหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายตามที่กําหนดในขอกําหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ผุใหทุนวิจัยควรใหความมั่นใจดวยวารายงานผลการวิจัยทางคลินิกที่ใชยื่นของอนุมัติเพื่อวาง
ตลาดผลิตภัณฑไดมาตรฐานตามที่กําหนดใน “แนวทาง ICH เรื่อง โครงสรางและเนื้อหาของรายงานการวิจัยทาง
คลินิก” (หมายเหตุ: “แนวทาง ICH เรื่อง โครงสรางและเนื้อหาของรายงานการวิจัยทางคลินิก” ระบุวาในบาง
กรณีสามารถใชรายงานผลการวิจัยทางคลินิกฉบับยอได)
5.23 การวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง
สําหรับการวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวา
5.23.1 ผูวิจัยทุกคนดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติอยางเครงครัดตามขอกําหนดโครงรางการวิจัยที่ตก
ลงรวมกับผูใหทุนวิจัย และหากจําเปน กับหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย รวมทั้งตามการอนุมัติและ/หรือ
ความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยโดย IRB/IEC
5.23.2 แบบบันทึกขอมูลผูปวยถูกออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูลที่ตองการจากสถานที่วัยทุกแหง.
สําหรับผูวิจัยที่กําลังรวบรวมขอมูลอื่นเพิ่มเติมจะไดรับแบบบันทึกขอมูลผูปวยเสริมซึ่งออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูล
เพิ่มเติมนั้นๆ
5.23.3 ไดบันทึกหนาที่รับผิดชอบของผูวิจัยที่ทําหนาที่ประสานงานและผูวิจัยรวมอื่นๆ เปนหลัก
ฐานกอนเริ่มการวิจัย
5.23.4 ผูวิจัยทุกคนไดรับคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงรางการวิจัย. การปฏิบัติตาม
มาตรฐานเดียวกันในการประเมินสิ่งตรวจพบทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ, รวมทั้งการกรอกขอมูลใหสมบูรณ
ในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
5.23.5 การติดตอสื่อสารระหวางผูวิจัยทุกคนเปนไปโดยสะดวก
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6. โครงรางการวิจัยทางคลินิกและสวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย
โดยทั่วไปเนื้อหาของโครงรางการวิจัยควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ที่ระบุในสวนนี้ อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่เฉพาะเจาะจงของสถานที่วิจัยหนึ่งๆ อาจถูกแยกไวในสวนแยกของโครงรางการวิจัย หรือในขอตกลงที่ทํา
แยกตางหาก นอกจากนี้ ขอมูลบางสวนตามรายการขางลางนี้อาจบรรจุในเอกสารอางอิงอื่นๆ ของโครงรางการวิจัย
เชน เอกสารคูมือผูวิจัย

6.1 ขอมูลทั่วไป
6.1.1 ชื่อโครงรางการวิจัย เลขรหัสโครงรางการวิจัยและวันที่ สําหรับสวนแกไขเพิ่มเติมโครงราง
การวิจัยใดๆ ควรมีเลขรหัสของฉบับที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมและวันที่ดวย
6.1.2 ชื่อและที่อยูของผูใหทุนวิจัยและผูกํากับดูแลการวิจัย (ถาแตกตางไปจากของผูใหทุนวิจัย)
6.1.3 ชื่อและตําแหนงของบุคคลผูมีอํานาจลงนามในโครงรางการวิจัย และสวนแกไขเพิ่มเติม
โครงรางการวิจัยแทนผูใหทุนวิจัย
6.1.4 ชื่อ ตําแหนง ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเชี่ยวชาญทางการแพทย (หรือทันตแพทย
แลวแตกรณี) ที่ผูใหทุนวิจัยแตงตัวสําหรับรับผิดชอบโครงการวิจัยนั้นๆ
6.1.5 ชื่อและตําแหนงของผูวิจัยซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการวิจัย ที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทของสถานที่วิจัย
6.1.6 ชื่อ ตํ าแหนง ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของแพทยผูมีคุณสมบัติเหมาะสม (หรือ
ทันตแพทยแลวแตกรณี) ผูมีหนาที่รับผิดชอบตอการตัดสินใจทุกเรื่องทางการแพทย (หรือทางทันตกรรม) ที่
เกี่ยวกับสถานที่วิจัยนั้น (ในกรณีไมไดกําหนดใหเปนหนาที่รับผิดชอบของผูวิจัย)
6.1.7 ชื่อและที่อยูของหองปฏิบัติการทางคลินิกของแผนกทางดานการแพทย และ/หรือแผนก
เทคนิคอื่นๆ และ/หรือของสถาบันที่มีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยนั้น
6.2 ขอมูลความเปนมาของการวิจัย
6.2.1 ชื่อและรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
6.2.2 บทสรุปของสิ่งที่คนพบจากการศึกษาที่ไมไดทําในมนุษยซึ่งอาจมีความสําคัญทางคลินิก
อยางมากและบทสรุปของสิ่งที่คนพบจากการศึกษาในมนุษยที่เกี่ยวของกับการวิจัยนั้นๆ
6.2.3 บทสรุปของความเสี่ยงและประโยชนทั้งที่ทราบมากอนและที่อาจจะเกิดขึ้นในอาสาสมัคร
(ถามี)
6.2.4 รายละเอียดและเหตุผลประกอบเกี่ยวกับชองทางที่ให ขนาด แผนการให (dosage
regimen) และระยะเวลาการรักษา
6.2.5 ขอความที่ระบุวา การวิจัยจะดําเนินการตามขอกําหนดของโครงรางการวิจัย , ตาม GCP,
และตามขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
6.2.6 รายละเอียดประชากรที่จะศึกษาวิจัย
6.2.7 เอกสารอางอิงของสิ่งตีพิมพและขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย และที่ใหความเปนมาสําหรับ
การวิจัยนั้นๆ
6.3 วัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการวิจัย
รายละเอียดของวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของโครงการวิจัย
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6.4 การวางรูปแบบการวิจัย
ความนาเลื่อมใสทางวิชาการ (scientific integrity) ของการวิจัย และความนาเชื่อถือของขอมูลจาก
การวิจัยขึ้นกับการวางรูปแบบการวิจัยอยางมาก รายละเอียดเกี่ยวกับการวางรูปแบบการวิจัยควรประกอบดวย
เนื้อหาตอไปนี้
6.4.1 ขอความที่ระบุอยางเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตัววัดผลหลัก และตัววัดผลรอง (หากมี) ซึ่งจะทํา
การวัดระหวางการวิจัย
6.4.2 รายละเอียดของชนิดและ/หรือรูปแบบการวิจัยที่จะดําเนินการศึกษา [เชน การวิจัยแบบปก
ปดการรักษาสองฝาย, แบบเปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo-controlled), แบบขนานเพื่อเปรียบเทียบผลไป
พรอมกัน (parallel design) และแผนภาพที่แสดงการวางรูปแบบการวิจัย วิธีดําเนินการและลําดับการดําเนินงาน
6.4.3 รายละเอียดของมาตรการที่ใชลดหรือหลีกเลี่ยงอคติ ไดแก
ก. การสุมตัวอยาง
ข. การปกปดการรักษา
6.4.4 รายละเอียดการรักษา ขนาด และแผนการใหผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย นอกจากนี้ควรระบุ
รายละเอียดของรูปแบบผลิตภัณฑ (dosage form) การบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยดวย
6.4.5 ระยะเวลาที่คาดวาอาสาสมัครจะอยูในการวิจัย และรายละเอียดของลําดับและระยะเวลาของ
ชวงการวิจัยทุกชวง รวมทั้งระยะเวลาการติดตามผล (ถามี)
6.4.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกฎการหยุด (stopping rules) หรือเกณฑการยกเลิก (discontinuation
criteria) การเขารวมการวิจัยของอาสาสมัครแตละราย ของโครงการวิจัยบางสวนหรือทั้งหมด
6.4.7 วิธีดําเนินการควบคุมดูแลปริมาณรับ-จายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย รวมถึงยาหลอกและยา
เปรียบเทียบ (ถามี)
6.4.8 การเก็บรักษารหัสการสุมรักษาที่อาสาสมัครไดรับ (trial treatment randomization codes)
และวิธีดําเนินการเปดเผยรหัสนั้น
6.4.9 การกําหนดวาขอมูลใดบางที่จะบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวยโดยตรง (นั่นคือ ไมมี
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกสมากอน) และการกําหนดวาขอมูลใดจะถือเปน
ขอมูลตนฉบับ
6.5 การคัดเลือกอาสาสมัครและการถอนตัวอาสาสมัคร
6.5.1 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขาสูโครงการวิจัย
6.5.2 เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัย
6.5.3 เกณฑการถอนตัวอาสาสมัครออกจากการวิจัย (นั่นคือ ยุติการรักษาดวยผลิตภัณฑหรือการ
รักษาอื่นๆ ที่ใชในการวิจัย) และวิธีดําเนินการที่ระบุสิ่งตอไปนี้
ก. การถอนตัวอาสาสมัครออกจากการวิจัย หรือการรักษาดวยผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย จะกระทํา
ไดเมื่อใดและอยางไร
ข. ชนิดของขอมูลและระยะเวลาที่จะรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครที่ถอนตัวจากการวิจัย
ค. การทดแทนอาสาสมัครที่ถอนตัวจากการวิจัย จะกระทําไดหรือไมและอยางไร
ง. การติดตามอาสาสมัครที่ถอนตัวจากการรักษาดวยผลิตภัณฑหรือการรักษาอื่นๆ ที่ใชในการวิจัย
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6.6 การดูแลรักษาอาสาสมัคร
6.6.1 การรักษาที่จะใหควรระบุชื่อผลิตภัณฑทุกชนิด ขนาดที่ใช ตารางการให ชองทางและ/หรือ
วิธีการบริหารยา และระยะเวลาการรักษา ซึ่งรวมทั้งระยะเวลาการติดตามอาสาสมัครในแตละกลุมการวิจัยที่ไดรับ
การรักษาดวยผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย หรือ ที่ไดรับการรักษาอื่นๆ ในการวิจัย
6.6.2 ยา และ/หรือวิธีการรักษาตางๆ ทั้งที่อนุญาตใหใชได (รวมทั้งยาที่ใชเพื่อชวยชีวิต) และ
ไมอนุญาตใหใช ทั้งกอนและ/หรือระหวางการวิจัย
6.6.3 วิธีดําเนินการกํากับดูแลวาอาสาสมัครปฏิบัติตามขอกําหนดในโครงรางการวิจัย
6.7 การประเมินประสิทธิผล
6.7.1 การกําหนดตัววัดประสิทธิผล (efficacy parameters)
6.7.2 วิธีและชวงเวลาทีท่ ําการประเมิน บันทึก และวิเคราะหตัววัดประสิทธิผลเหลานั้น
6.8 การประเมินความปลอดภัย
6.8.1 การกําหนดตัววัดความปลอดภัย (safety parameters)
6.8.2 วิธีและชวงเวลาที่ทําการประเมิน บันทึก และวิเคราะหตัววัดความปลอดภัยเหลานั้น
6.8.3 วิธีดําเนินการบันทึกและรายงานเหตุการณไมพึงประสงค และความเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
ระหวางการวิจัย รวมทั้งวิธีดําเนินการคัดกรองรายงานดังกลาว
6.8.4 ชนิดและระยะเวลาการติดตามอาสาสมัครภายหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
6.9 สถิติ
6.9.1 รายละเอียดวิธีการทางสถิติที่ใช รวมทั้งเวลาที่วางแผนจะทําการวิเคราะหขอมูลระหวาง
การวิจัย [(planned interim analysis(ses)]
6.9.2 จํานวนอาสาสมัครที่จะเขารมการวิจัยในกรณีการวิจัยที่กระทําพรอมกันหลายแหง ควร
ระบุจํานวนอาสาสมัครที่จะเขารวมการวิจัยแตละแหงดวย ระบุเหตุผลในการกําหนดเลือกขนาดตัวอยาง (อาสา
สมัคร) ในการวิจัยรวมทั้งการคํานวณทางสถิติเพื่อหาคาความนาเชื่อ (power) ของการวิจัยและความสมเหตุสมผล
ทางคลินิก
6.9.3 ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่จะเลือกใช
6.9.4 เกณฑการยุติโครงการวิจัย
6.9.5 วิธีดําเนินการที่ใชตรวจสอบกรณีขอมูลขาดหายไป , ไมไดใช , และนาเคลือบแคลงสงสัย
6.9.6 วิธีดํ าเนินการรายงานการปฏิบัติที่เบี่ยงเบนจากแผนการวิเคราะหทางสถิติเดิม (ควร
อธิบายการเบี่ยงเบนจากแผนการวิเคราะหทางสถิติเดิมอยางสมเหตุสมผลในโครงรางการวิจัย และ/หรือในราย
งานเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย ตามความเหมาะสม)
6.9.7 การคัดเลือกอาสาสมัครที่จะนําผลมาวิเคราะห (เชน อาสาสมัครทุกคนที่ไดรับการสุม
เลือกเขาโครงการวิจัย อาสาสมัครทุกคนที่ไดรับยา อาสาสมัครทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาสาสมัครที่สามารถ
ประเมินผลได)
6.10 การเขาถึงขอมูลตนฉบับและเอกสารตนฉบับโดยตรง
ผูใหทุนวิจัยควรสรางความมั่นใจวามีการระบุอยางชัดเจนในดครงรางการวิจัย หรือเอกสารขอตกลง
อื่นที่เปนลายลักษณอักษรวา ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยจะอนุญาตใหมีการกํากับดูแลการวิจัย การตรวจสอบการวิจัย
การพิจารณาทบทวนใหความเห็นชอบโดย IRB/IEC และการตรวจตราโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
ทั้งนี้ โดยใหมีการเขาถึงขอมูลตนฉบับและเอกสารตนฉบับโดยตรง
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6.11 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
6.12 จริยธรรม
รายละเอียดทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย
6.13 การจัดการขอมูลและการเก็บรักษาบันทึกขอมูล
6.14 การสนับสนุนทางการเงินและการประกัน
การสนับสนุนทางการเงินและการประกัน กรณีไมมีการระบุในขอตกลงที่ทําขึ้นตางหาก
6.15 นโยบายการตีพิมพผลการวิจัย
นโยบายการตีพิมพ กรณีไมมีการระบุในขอตกลงที่ทําขึ้นตางหาก
6.16 รายละเอียดเพิ่มเติม
(หมายเหตุ เนื่องจากโครงรางการวิจัยและรายงานการวิจัยทางคลินิกมีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิด ขอมูลที่เกี่ยวของอาจดูไดจาก “แนวทาง ICH เรื่อง โครงสรางและเนื้อหาของรายงานการวิจัยทางคลินิก”)
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7. เอกสารคูมือผูวิจัย (Investigator’s Brochure; IB)
7.1 บทนํา
เอกสารคูมือผูวิจัยเปนเอกสารรวบรวมขอมูลจากการศึกษาวิจัยทั้งที่ทําในมนุษยและที่ไมไดทําใน
มนุษยและที่ไมไดทําในมนุษยของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยซึ่งเกี่ยวของกับการศึกษาผลิตภัณฑนั้นในอาสาสมัคร
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลแกผูวิจัยและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดเขาใจหลักการเหตุผลและสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดหลักของโครงรางการวิจัยได เชนขนาด ความถี่/ชวงหางในการให วิธีการให และวิธีดําเนินการ
กํากับดูแลความปลอดภัย. เอกสารคูมือฯ ยังใหความกระจางในการดูแลรักษาอาสาสมัครตลอดระยะเวลาการวิจัย
ทางคลินิก. ควรนําเสนอขอมูลดังกลาวอยางกระชับ งายเที่ยงตรง (objective) ไมเอนเอียง และไมเปนการสงเสริม
จุดขายของผลิตภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อใหแพทยหรือผูวิจัยเขาใจและสามารถประเมินความเหมาะสมในแงความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยของโครงการวิจัยไดโดยปราศอคติ. ดวยเหตุผลดังกลาว ผุเชี่ยวชาญทางการแพทยควรมีสวนรวมใน
การแกไขปรับปรุงเอกสารคูมือฯ แตเนื้อหาของเอกสารคูมือฯ ควรไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญในสาขาผูจัด
เตรียมขอมูลนั้นๆ
แนวปฏิบัติเลมนี้อธิบายขอมูลพื้นฐานซึ่งควรมีอยูในเอกสารคูมือฯ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะการวาง
รูปแบบดวย เปนที่คาดวา ชนิดและรายละเอียดของขอมูลที่มีจะแตกตางกันได ตามระยะการพัฒนาของผลิตภัณฑ
ที่ใชในการวิจัย ในกรณีผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยมีจําหนายในทองตลาด และความรูทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑ
นั้นเปนที่เขาใจอยางกวางขวางในหมูแพทยเวชปฏิบัติแลว เอกสารคูมือฯ อาจไมจําเปนตองมีรายละเอียดมากนัก
หากหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมายอนุญาต อาจใชเอกสารขอมูลผลิตภัณฑ เอกสารกํากับยา หรือฉลากยาแทน
ได ถาเอกสารดังกลาวมีขอมูลทันสมัย ครบถวน และครอบคลุมทุกแงมุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ซึ่งขอ
มูลนั้นอาจมีความสําคัญตอผูวิจัย. ในกรณีการศึกษาเพื่อหาการใชใหมของผลิตภัณฑที่วางตลาดแลว (นั่นคือ หา
ขอบงใชใหม) ควรเตรียมเอกสารคูมือฯ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชใหมดังกลาว ควรพิจารณาทบทวนเอกสารคู
มือฯ อยางนอยปละครั้งและควรปรับปรุงแกไขตามความจําเปนโดยสอดคลองกับวิธีดําเนินการที่ผูใหทุนวิจัยเขียน
ไวเปนลายลักษณอักษรอาจสมควรปรับปรุงเอกสารคูมือฯ ไดบอยครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับระยะของการพัฒนาผลิตภัณฑ
และขอมูลใหมที่เกี่ยวของที่เพิ่มขึ้น. อยางไรก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับ GCP ขอมูลใหมที่เกี่ยวของอาจมีความ
สําคัญมาก จึงควรติดตอแจงใหผูวิจัยและหากเปนไปไดแจงให IRB/IEC และ/หรือหนวยงานควบคุมระเบียบ
กฎหมายทราบกอนที่จะเพิ่มเติมในเอกสารคูมือฯ ฉบับปรับปรุงแกไข
โดยทั่วไปผูใหทุนวิจัยมีหนาที่รับผิดชอบจัดหาเอกสารคูมือฯ ที่ทันสมัยใหผูวิจัย และผูวิจัยนําเสนอ
เอกสารคูมือฯ ที่ทันสมัยดังกลาวตอ IRB/IEC. ในกรณีผูวิจัยเปนผูลงทุนวิจัยเอง ควรพิจารณาวามีเอกสารคูมือ
จากผูผลิตหรือไม. หากผูวิจัยที่เปนผูลงทุนวิจัยจัดหาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยเอง ผูวิจัยควรจัดหาขอมูลที่จําเปน
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในกรณีการเตรียมเอกสารคูมือฯ อยางเปนทางการไมสามารถกระทําได ผูวิจัยที่
เปนผูลงทุนวิจัยควรจัดทําสวนความเปนมาของโครงรางการวิจัยใหมีขอมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทน ซึ่งบรรจุขอมูล
ใหมๆ ขั้นตํ่าตามที่ระบุในแนวปฏิบัติเลมนี้

7.2 แนวทางทั่วไป
เอกสารคูมือผูวิจัย ควรประกอบดวย
7.2.1 หนาซึ่งระบุชื่อโครงการวิจัย
ในหนานี้ควรมีชื่อผูใหทุนวิจัย, การระบุลักษณะผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยแตละชนิด (นั่นคือ ระบุ
เลขที่การวิจัย ชื่อเคมีหรือชื่อสามัญทางยาที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนชื่อการคาตามที่กฎหมายอนุญาตและเปนไป
ตามความประสงคของผูใหทุนวิจัย) และวันที่เอกสารคูมือฯ ไดรับอนุมัติใหเผยแพร. นอกจากนี้ควรระบุเลขที่ฉบับ
หากมีการปรับปรุงแกไขควรระบุวาเปนฉบับปรับปรุงแกไขฉบับที่เทาไร และระบุเลขที่ฉบับและวันที่ของเอกสารคู
มือฯ ฉบับกอนที่ถูกแทนที่ดวยฉบับปรับปรุงแกไข ไดแสดงตัวอยางในภาคผนวกที่ 1
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7.2.2 ขอความระบุถึงการรักษาความลับ
ผูใหทุนวิจัยอาจมีความประสงคที่จะระบุขอความใหผูวิจัย และ/หรือผูรับคนอื่นๆ รักษาขอมูลใน
เอกสารคูมือฯ เปนความลับและใชประโยชนเพื่อการวิจัยของทีมงานผูวิจัย รวมทั้ง IRB/IEC เทานั้น
7.3 เนื้อหาในเอกสารคูมือผูวิจัย
เอกสารคูมือผูวิจัยควรประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี้ โดยแตละสวนควรมีเอกสารอางอิงประกอบ
ดวยตามความเหมาะสม
7.3.1 สารบัญ
ไดแสดงตัวอยางสารบัญในภาคผนวกที่ 2
7.3.2 บทสรุป
บทสรุปยอ(ไมควรเกิน 2 หนา) ซึ่งเนนการใหขอมูลคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่ใชในการ
วิจัยทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ทางเภสัชกรรม ทางเภสัชวิทยา ทางพิษวิทยา ทางเภสัชจลนศาสตร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและขอมูลทางคลินิกที่เกี่ยวของกับระยะการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
7.3.3 บทนํา
ควรมีขอความแนะนําสั้นๆ ประกอบดวย ชื่อเคมี (รวมทั้งชื่อสามัญทางยาและชื่อการคาหากไดรับ
อนุมัติ) ของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย, สวนผสมสําคัญทุกชนิด, กลุมของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยที่แบงตามกลไก
การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและตําแหนงที่คาดของผลิตภัณฑในกลุมนั้น (เชน ประโยชนของผลิตภัณฑ), เหตุผล
ที่ทํ าการวิจัยโดยใชผลิตภัณฑนี้, รวมถึงขอบงใชของผลิตภัณฑที่คาดวาจะนํามาใชสําหรับปองกัน รักษาหรือ
วินิจฉัย. ทายที่สุด บทนําควรใหแนวทางทั่วไปที่จะปฏิบัติในการประเมินผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
7.3.4 คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑและสูตรตํารับ
ควรมีรายละเอียดของสารที่อยูในผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (รวมทั้ง สูตรโครงสรางและ/หรือสูตร
เคมี) และบทสรุปสั้นๆ ของคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อใหดําเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอยางเหมาะสมตลอดระยะเวลาทําการวิจัย ควรใหราย
ละเอียดสูตรตํารับที่จะใช รวมทั้งรายละเอียดสารประกอบอื่นๆ ที่ไมใชตัวยาสําคัญในสูตรตํารับ และใหเหตุผล
หากมีความเกี่ยวของทางคลินิก. ควรมีคําแนะนําวิธีเก็บรักษาและดูแลจัดการผลิตภัณฑดวย
ควรระบุสารเคมีอื่นๆ ที่มีโครงสรางทางเคมีคลายคลึงกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยดวย
7.3.5 การศึกษาวิจัยที่ไมไดทําในมนุษย
บทนํา
ควรมีบทสรุปผลการศึกษาวิจัยที่ไมไดทําในมนุษยทั้งหมดที่เกี่ยวของ ไดแก ผลทางเภสัชวิทยา พิษ
วิทยาเภสัชจลนศาสตร และกระบวนการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยภายในรางกาย. บทสรุปนี้ควร
ระบุระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัยและการอภิปรายความสัมพันธของสิ่งที่คนพบกับผลทางการรักษาที่
ศึกษาวิจัยในมนุษย รวมทั้งผลไมพึงประสงคและที่ไมคาดคิดที่อาจจะเกิดในมนุษย
ขอมูลที่ใหอาจระบุสิ่งตางๆ ตอไปนี้ ตามความเหมาะสมหากทราบและมีขอมูลแลว ไดแก
O สายพันธุของสัตวทดลองที่ใชทดสอบ
O จํานวนและเพศของสัตวทดลองแตละกลุม
O ขนาดที่ใหแตละครั้ง (เชน มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)
O ชวงหางการใหแตละครั้ง (dose interval)
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ชองทางการให
O ระยะเวลาการใหแตละครั้ง หรือ แตละการรักษา (duration of dosing)
O ขอมูลการกระจายตัวในรางกาย
O ระยะเวลาการติดตามผลภายหลังหยุดใหผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยแลว
O ผลดานตางๆ ตอไปนี้
- ลักษณะและความถี่ของผลทางเภสัชวิทยาหรือการเกิดพิษ
- ความรุนแรงหรือความหนักหนวงของผลทางเภสัชวิทยาหรือความรุนแรงของการเกิดพิษ
- เวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์หรือเกิดพิษ
- การทําใหฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือการเกิดพิษหมดไป
- ระยะเวลาการเกิดผลทางเภสัชวิทยาหรือเกิดพิษ
- ผลการตอบสนองเมื่อใหผลิตภัณฑขนาดตางๆ
การนําเสนอขอมูลเหลานี้ในรูปตารางหรือทําเปนรายการ จะทําใหการนําเสนอมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอมูลสวนตางๆ ตอไปนี้ควรอภิปรายสิ่งคนพบที่สําคัญที่สุดจากการศึกษาวิจัย, รวมทั้งผลกรตอบ
สนองตอยาขนาดตางๆ ที่ให, ความสัมพันธของผลดังกลาวในมนุษยและการศึกษาดานอื่นๆ ที่จะทําในมนุษย.
หากเปนไปไดควรเปรียบเทียบขนาดยาที่ใหผลการรักษาและขนาดยาที่ไมทําใหเกิดพิษในสัตวทดลองชนิดเดียวกัน
(นั่นคือ ควรอภิปรายคาดัชนีการรักษา). ควรระบุความเกี่ยวโยงของขอมูลเหลานี้กับขนาดยาที่เสนอขึ้นเพื่อใชใน
มนุษย หากเปนไปได การเปรียบเทียบควรทําโดยพิจารณาจากระดับยาในเลือด และ/หรือในเนื้อเยื่อมากกวาที่จะ
เปรียบเทียบในเชิงมิลลิกรัมตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม
ก. การศึกษาทางเภสัชวิทยาที่ไมไดทําในมนุษย
ควรมีบทสรุปคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย ตลอดจนของเมตาบอไลท
ตางๆ ที่สําคัญจากการศึกษาในสัตวทดลองตามความเหมาะ บทสรุปนี้ควรรวบรวมการศึกษาที่ประเมินฤทธิ์การ
รักษาที่สําคัญ (เชน โมเดลของสัตวทดลองที่ใชในการศึกษาประสิทธิผลของยา การศึกษาการจับกับตัวรับยา และ
ความเฉพาะเจาะจงของการออกฤทธิ์) รวมทั้งการศึกษาที่ประเมินความปลอดภัย (เชน การศึกษาพิเศษเพื่อ
ประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ นอกเหนือจากผลการรักษาที่ตองการ)
ข. การศึกษาเภสัชจลนศาสตรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑในสัตวทดลอง
ควรมีบทสรุปผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวะ รวมทั้งการ
กําจัดของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยในสัตวทดลองทุกสายพันธุที่ศึกษา. การอภิปรายสิ่งที่คนพบควรกลาวถึงการดูด
ซึ ม เข า สู  ร  า งกายและปริ ม าณที่เ ข าสู ก ระแสเลือดและกระจายไปตามอวัย วะตางๆ (local and systemic
bioavailability) ของทั้งผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยและเมตาบอไลทที่เกิดขึ้น รวมทั้งความสัมพันธของผลการศึกษา
ตางๆ ที่กลาวมากับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตวทดลองที่ศึกษา
ค. พิษวิทยา
ควรอธิบายบทสรุปผลทางพิษวิทยาจากการศึกษาที่เกี่ยวของในสัตวทดลองสายพันธุตางๆ ภายใต
หัวขอตอไปนี้ ตามความเหมาะสม
O การใหผลิตภัณฑเพียงครั้งเดียว
O การใหผลิตภัณฑหลายๆ ครั้ง
O การเกิดมะเร็ง
O การศึกษาพิเศษอื่นๆ (เชน การระคายเคืองและการแพ)
O ความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ
O ความเปนพิษตอระบบพันธุกรรม (การกลายพันธุ)
O
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7.3.6 ผลในมนุษย
บทนํา
ควรอภิปรายผลที่ทราบแลวจากการใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยใมนุษยอยางละเอียดทุกแงมุม ซึ่ง
รวมถึงขอมูลทางเภสัชจลนศาสตร, กระบวนการเปลี่ยนแปลง, เภสัชพลศาสตร, ผลการตอบสนองเมื่อใหขนาด
ตางๆ, ความปลอดภัย, ประสิทธิผล, และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ, หากเปนไปไดควรมีบทสรุปของแตละการวิจัย
ทางคลินิกที่เสร็จสมบูรณแลวประกอบ นอกจากนี้ควรมีขอมูลอื่นๆ ของผลการใชผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย นอก
เหนือจากผลการวิจัยทางคลินิก เชน จากประสบการณการใชยาภายหลังวางจําหนายในตลาดแลว
ก. เภสัชจลนศาสตรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยในมนุษย
O ควรนําเสนอบทสรุปขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย โดยมีขอมูล
ตอไปนี้ (ถามี)
- เภสัชจลศาสตร (ซึ่งรวมถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม การดูดซึม การจับ
กับโปรตีนในเลือด การกระจายตัวและการขับถายออกจากรางกายของผลิตภัณฑที่ใชในการ
วิจัย)
- ชีวอนุเคราะหของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (เชน จําแนกตามเพศ อายุและกลุมที่มีการทํางาน
ของอวัยวะบกพรอง)
- ปฏิกิริยาระหวางกัน (เชน ปฏิกิริยาระหวางกันของผลิตภัณฑและผลของอาหารตอผลิตภัณฑ)
- ขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรอื่นๆ (เชน ผลการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรในประชากรกลุม
ตางๆ ซึ่งกระทําในการวิจัยทางคลินิก)
ข. ความปลอดภัยและประสิทธิผล
ควรมีบทสรุปขอมูลของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย (รวมทั้งเมตาบอไลทหรือสารที่ไดจากการเปลี่ยน
แปลงในรางกาย ตามความเหมาะสม) ดานความปลอดภัย, ดานเภสัชพลศาสตร, ดานประสิทธิผล, และผลการ
ตอบสนองตอผลิตภัณฑเมื่อใหขนาดตางๆ ซึ่งไดจากการศึกษาวิจัยในมนุษยกอนหนานี้ (ทั้งในอาสาสมัครสุขภาพ
ดี และ/หรือในผูปวย). ควรอภิปรายความหมาย (implications) ของขอมูลเหลานี้. ในกรณีการวิจัยทางคลินิก
หลายๆ เรื่องเสร็จสมบูรณแลว การมีบทสรุปความปลอดภัยและประสิทธิผลจากการศึกษาตามขอบงใชในประชา
กรกลุมยอยตางๆ อาจชวยใหการนําเสนอขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น. การสรุปอาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดขึ้นในการ
วิจัยทางคลินิกทั้งหมด (รวมทั้ง อาการไมพึงประสงคจากการศึกษาขอบงใชทั้งหมด) ในรูปตารางจะเปนประโยชน.
ควรอภิปรายความแตกตางที่สําคัญของลักษณะการเกิด และ/หรืออุบัติการณของอาการไมพึงประสงคจากยาเมื่อ
ศึกษาในขอบงใชตางๆ หรือในประชากรกลุมยอยตางๆ.
เอกสารคูมือฯ ควรใหรายละเอียดความเสี่ยงและอาการไมพึงประสงคจากยาที่อาจเกิดขึ้นโดยคาด
คะเนจากประสบการณการใชทั้งผลิตภัณฑที่ทําการวิจัยนั้น และผลิตภัณฑอื่นที่เกี่ยวของมากอน นอกจากนี้ ยังควร
ใหรายละเอียดขอควรระวังหรือการกํากับดูแลเปนพิเศษที่จะกระทําเมื่อใชผลิตภัณฑเพื่อการวิจัยนั้น
ค. ประสบการณดานการตลาด
เอกสารคูมือฯ ควรระบุประเทศที่ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยวางจํ าหนายในทองตลาดหรือไดรับ
อนุมัติแลว. ควรสรุปขอมูลสําคัญที่พบภายหลังการวางจําหนายในทอตลาดแลว (เชน สูตรตํารับ ขนาดที่ใช ชอง
ทางการใหและอาการไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑ). นอกจากนี้ เอกสารคูมือฯ ยังควรระบุชื่อทุกๆ ประเทศที่ผลิต
ภัณฑที่ใชในการวิจัยไมไดรับอนุมัติและ/หรือขึ้นทะเบียนใหวางจําหนายในทองตลาดได หรือถูกถอนออกจาก
ตลาด และ/หรือถูกถอนทะเบียนตํารับยา
7.3.7 บทสรุปขอมูลและคําแนะนําสําหรับผูวิจัย
ในสวนนี้ควรนําเสนอการอภิปรายขอมูลจากการศึกษาในมนุษยและที่ไมไดศึกษาในมนุษยโดยรวม
และควรสรุปขอมูลจากแหลงอื่นๆ ในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยเทาที่จะเปนไปได โดยวิธีนี้ผู
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วิจัยสามารถทราบการแปลผลขอมูลที่มีอยูโดยละเอียดที่สุด รวมทั้งการประเมินความหมายขอมูลดังกลาวสําหรับ
การวิจัยทางคลินิกในอนาคต
ควรอภิปรายรายงานการวิจัยที่ตีพิมพแลวของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ตามความเหมาะสม การทําเชน
นี้จะชวยใหผูวิจัยสามารถคาดการอาการไมพึงประสงคจากยาหรือปญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวิจัยทางคลินิกได
วัตถุประสงคโดยรวมของเอกสารคูมือฯ สวนนี้ เพื่อใหผูวิจัยเขาใจความเสี่ยงและอาการไมพึง
ประสงคที่อาจเกิดขึ้นอยางชัดเจน รวมทั้งตระหนักวาอาจตองมีการทดสอบ การเฝาสังเกต และขอควรระวังเฉพาะ
ที่จําเปนอื่นๆ สําหรับการวิจัยทางคลินิกนั้น. ความเขาใจดังกลาวควรอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยูทางกายภาพ
ทางเคมี ทางเภสัชกรรม ทางเภสัชวิทยา ทางพิษวิทยาและทางคลินิกของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย. นอกจากนี้ควร
มีคําแนะนําใหผูวิจัยทางคลินิกตระหนักและทราบวิธีการรักษาอาการพิษจากการรับยาเกินขนาดและอาการไมพึง
ประสงคจากยาที่อาจเกิดขึ้น โดยคําแนะนําเหลานี้รวบรวมจากประสบการณการใชในมนุษยมากอนและจากความรู
ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย

7.4. ภาคผนวกที่ 1
หนาชื่อเรื่องของเอกสารคูมือผูวิจัย (ตัวอยาง )
ชื่อผูใหทุนวิจัย
ชื่อผลิตภัณฑ:
เลขรหัสโครงการวิจัย:
ชื่อ: ชื่อเคมี ชื่อสามัญทางยา (หากไดรับการอนุมัติแลว )
ชื่อการคา (หากไดรับการอนุญาตตามกฎหมายและหากผูใหทุนวิจัยตองการ)
เอกสารคูมือผูวิจัย
- ฉบับหมายเลข:
- วันที่ไดรับอนุมัติใหเผยแพร:
- แทนฉบับหมายเลข:
- วันที่:

7.5 ภาคผนวกที่ 2
สารบัญของเอกสารคูมือผูวิจัย (ตัวอยาง)
- ขอความที่ระบุการรักษาความลับ (อาจมีหรือไมก็ได)
- หนาสําหรับลงลายมือชื่อ (อาจมีหรือไมก็ได)
1.
สารบัญ
2.
บทสรุป
3.
บทนํา
4.
คุณสมบัติทางภายภาพ ทางเคมี และทางเภสัชกรรมรวมทั้งสูตรตํารับ
5.
การศึกษาที่ไมไดทําในมนุษย
5.1
ดานเภสัชวิทยา
5.2
ดานเภสัชจลนศาสตรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑในสัตว
ทดลอง
5.3
ดานพิษวิทยา
6.
ผลในมนุษย
6.1
เภสัชจลนศาสตรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑในมนุษย
6.2
ความปลอดภัยและประสิทธิผล
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7.

6.3
ประสบการณดานการตลาด
บทสรุปขอมูลและคําแนะนําสําหรับผูวิจัย

หมายเหตุ: เอกสารอางอิงจาก 1. สิ่งตีพิมพ
2. รายงาน
เอกสารอางอิงตางๆ เหลานี้ ควรมีอยูในสวนทายของแตละบท
ภาคผนวก (ถามี)
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8. เอกสารสําคัญสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางคลินิก
8.1 บทนํา
เอกสารสําคัญ หมายถึง เอกสารซึ่งไมวาพิจารณาแยกกันหรือรวมกัน ชวยใหสามารถประเมินการ
ดําเนินงานวิจัยและคุณภาพของขอมูลที่ได เอกสารนี้ใชแสดงวาผูวิจัย ผูใหทุนวิจัยและผูกํากับดูแลการวิจัย ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน GCP รวมทั้งขอกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด
เอกสารสํ าคัญยังชวยใหบรรลุวัตถุประสงคอื่นๆที่สํ าคัญ. การจัดเก็บเอกสารสํ าคัญไวที่ผูวิจัย/
สถาบันที่วิจัยและที่ผูใหทุนวิจัยในเวลาที่เหมาะสม สามารถชวยการบริหารจัดการงานวิจัยของผูวิจัย ของผูใหทุน
วิจัย และของผูกํากับดูแลการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี. เอกสารเหลานี้ยังเปนเอกสารที่มักไดรับการตรวจสอบ
โดยผูตรวจสอบการวิจัยอิสระของผูใหทุนวิจัย รวมทั้งการตรวจตราโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ซึ่งเปน
ส ว นหนึ่งของกระบวนการเพื่อยืน ยันความถูกตอง (validity) ของการดํ าเนินการวิจัยและความนาเชื่อถือ
(integrity) ของขอมูลที่ได
รายการขั้นตํ่าของเอกสารสําคัญตางๆแบงออกเปน 3 สวน ตามลําดับขั้นการวิจัย ซึ่งตามปกติจะทํา
ใหเกิดเอกสารสําคัญในลําดับการวิจัยตางๆ ดังนี้
1. กอนการวิจัยทางคลินิกจะเริ่มขึ้น
2. ระหวางดําเนินการวิจัยทางคลินิก และ
3. หลังการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือหลังยุติโครงการวิจัย
ควรมีรายละเอียดจุดมุงหมายของเอกสารแตละชนิด และรายละเอียดที่วาควรเก็บเอกสารเหลานี้ในสถานที่ของ
ผูวิจัย/สถานที่วิจัย หรือของผูใหทุนวิจัย หรือของทั้ง 2 ฝาย หรือไม. เปนที่ยอมรับวาเอกสารบางอยางสามารถ
รวบรวมไวดวยกันไดโดยมีขอแมวาจะสามารถจําแนกขอมูลแตละสวนไดทันที
ควรจัดทําแฟมขอมูลหลักขึ้นตั้งแตเริ่มตนทําการวิจัย และเก็บไวทั้งที่ผูวิจัย/สถานที่วิจัยและที่สํานัก
งานของผูใหทุนวิจัย การปดการวิจัยขั้นสุดทายสามารถทําไดเฉพาะเมื่อผูกํากับดูแลการวิจัยทําการทบทวนเอกสาร
ทั้งหมดที่มีอยูทั้งในแฟมขอมูลของผูวิจัย/สถานที่วิจัยและของผูใหทุนวิจัย และรับรองวาเอกสารสําคัญทั้งหมดเก็บ
อยูในแฟมขอมูลที่เหมาะสม
ควรเตรียมเอกสารใดๆ หรือเอกสารทั้งหมดที่ระบุในแนวปฏิบัตินี้ ใหพรอมเพื่อการตรวจสอบโดย
ผูตรวจสอบการวิจัยจากผูใหทุนวิจัยและการตรวจตราโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย

8.2 กอนเริ่มการวิจัยทางคลินิก
ระหวางการวางแผน ควรมีเอกสารตางๆ ตอไปนี้ และควรเก็บเอกสารเหลานี้ในแฟมขอมูลกอนการ
วิจัยจะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการ
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ชื่อเอกสาร

จุดมุงหมายของเอกสาร

เก็บไวในแฟมขอมูลของ
ผูวิจัย/สถานที่วิจัย ผูใหทุนวิจัย

8.2.1 เอกสารคูมือผูวิจัย





8.2.2









8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขอมูลลาสุดดาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่ใช
ในการวิจัยไดมอบใหผูวิจัยแลว
โครงรางการวิจัยและสวนแกไข เพื่อเปนหลักฐานแสดงความตกลงรวมกัน
เพิ่มเติมโครงรางการวิจัย (ถามี) ระหวางผูวิจัยกับผูใหทุนวิจัยในโครงรางการ
ที่ลงนามโดยผูเกี่ยวของ และตัว วิจัย/สวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย
อยางแบบบันทึกขอมูลผูปวย
และตัวอยางแบบบันทึกขอมูลผูปวย
ขอมูลที่ใหอาสาสมัคร
-เอกสารใบยินยอม
เพื่อเปนหลักฐานแสดงความยินยอมเขา
รวมการวิจัยโดยสมัครใจหลังไดรับคําชี้แจง
เกี่ยวกับการวิจัยโดยละเอียด
(รวมทั้งเอกสารฉบับแปลทั้ง
หมด)
-เอกสารอื่นๆ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาอาสาสมัครจะได
รับเอกสารที่เหมาะสม (ทั้งเนื้อหาและการใช
ถอยคํา) เพื่อประกอบการตัดสินใจใหความ
ยินยอมโดยสมัครใจ
-ขอความโฆษณาเพื่อคัดเลือก
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวามาตรการการคัด
อาสาสมัครเขารวมการวิจัย
เลือกอาสาสมัครเขารวมการวิจัยมีความ
(ถาใช)
เหมาะสมและไมมีการบีบบังคับ
งบประมาณการวิจัย
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการตกลงทางการ
เงินสําหรับการวิจัยระหวางผูวิจัย/สถาบันที่
วิจัย กับผูใหทุนวิจัย
ขอความที่ระบุเกี่ยวกับการ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะมีการจายคา
ประกัน (ถาตองมี)
ชดเชยใหอาสาสมัครหากเกิดอันตรายเนื่อง
จากการวิจัย
ขอตกลงที่ลงนามโดยฝายตางๆ เพื่อเปนหลักฐานแสดงความตกลงรวมกัน
ที่เกี่ยวของ ตัวอยาง เชน
-ขอตกลงระหวางผูวิจัย/สถาบัน
ที่วิจัยกับผูใหทุนวิจัย
-ขอตกลงระหวางผูวิจัย/สถาบัน
ที่วิจัยกับองคกรที่รับทําวิจัยตาม
สัญญา
- ขอตกลงระหวางผูใหทุนวิจัย
กับองคกรที่รับทําวิจัยตาม
สัญญา
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- ขอตกลงระหวางผูวิจัย/สถาบัน
ที่วิจัยกับผูมีอํานาจอนุญาตการ
วิจัย (ถาตองมี)
8.2.7 คําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบ
-โครงรางการวิจัยและสวนแกไข
เพิ่มเติมโครงรางการวิจัย
-แบบบันทึกขอมูลผูปวย (ถามี)
-เอกสารใบยินยอม
-เอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร
-ขอความโฆษณาที่ใชคัดเลือก
อาสาสมัครเขารวมการวิจัย
(ถาใช)
-การจายคาชดเชยแกอาสาสมัคร (ถามี)
-เอกสารอื่นๆ ที่ไดรับคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบ
8.2.8 องคประกอบและรายชื่อ
IRB/IEC
8.2.9 การอนุมัติ/ การใหความเห็น
ชอบ/ การแจงเตือนเกี่ยวกับ
โครงรางการวิจัย จากหนวยงาน
ควบคุมระเบียบกฎหมาย
(ถาตองมี)
8.2.10ประวัติการศึกษา ผลงานและ
ประสบการณการทํางาน และ/
หรือเอกสารอื่นที่แสดงคุณสมบัติ
ของผูวิจัยและผูรับชวงวิจัย
8.2.11คา/พิสัยปกติ ในวิธีดําเนินการ
และ/หรือการทดสอบตางๆ ทาง
การแพทย/ทางหองปฏิบัติการ/
ทางเทคนิค ที่ระบุในโครงราง
การวิจัย
8.2.12วิธีดําเนินการ/การทดสอบตางๆ
ทางการแพทย/ทางหองปฏิบัติการ/ทางเทคนิค

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาการวิจัยไดผาน
และ/หรือความเห็นชอบของเอกสารเหลานี้









เพื่อเปนหลักฐานแสดงวา IRB/IEC มีองค

ประกอบถูกตองตาม GCP
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการไดรับอนุมัติ/

ความเห็นชอบ/ การแจงเตือนอยางเหมาะ
(ถาตองมี)
สมจากหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
กอนเริ่มดําเนินการวิจัย ตามขอกําหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติและความ

เหมาะสมในการดําเนินการวิจัย และ/หรือให
การดูแลทางการแพทยแกอาสาสมัคร


(ถาตองมี)

(ถาตองมี)



เพื่อเปนหลักฐานแสดงคาและ/หรือพิสัย
ปกติของการทดสอบตางๆ





เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาสถานที่นั้น
สามารถดําเนินการทดสอบตางๆ ที่กําหนด
และสนับสนุนความนาเชื่อถือของผลการ
ตรวจ


(ถาตองมี)



-การตรวจรับรอง หรือ
-การรับรองมาตรฐาน
(accreditation) หรือ
-การควบคุมคุณภาพของหนวย
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งานและ/หรือการประเมินคุณภาพจากสถาบันภายนอก หรือ
-การตรวจสอบความถูกตอง
อื่นๆ (validation) (ถาตองมี)
8.2.13 ตัวอยางฉลากที่ปดบนภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย

8.2.14 คําแนะนําการดูแลผลิตภัณฑ
และสารอื่นๆ ที่ใชในการวิจัย
(ถาไมระบุในโครงรางการวิจัย
หรือเอกสารคูมือผูวิจัย)
8.2.15 บันทึกการขนสงผลิตภัณฑและ
สารอื่นๆ ที่ในการวิจัย

8.2.16 ใบรับรองผลการวิเคราะหผลิต
ภัณฑที่ใชในการวิจัยที่ขนสงมา
8.2.17 วิธีดําเนินการเปดรหัสผลิตภัณฑ
ที่ใชในการวิจัยแบบปกปดการ
รักษา
8.2.18 บัญชีรายชื่อหลักที่ใชในการสุม
ตัวอยาง (master randomization list)
8.2.19 รายงานการกํากับดูแลการวิจัย
กอนเริ่มการวิจัย
8.2.20 รายงานการกํากับดูแลการวิจัย
ขณะเริ่มตนการวิจัย

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขอความบนฉลาก
ถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
และมีคําแนะนําการใชที่เหมาะสมใหอาสาสมัคร
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวามีคําแนะนําการ
เก็บรักษา การบรรจุ การจาย และการ
กําจัดผลิตภัณฑ รวมทั้งสารอื่นๆ ที่ใชในการ
วิจัยอยางถูกตอง
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวันที่ขนสง เลขที่
การผลิต และวิธีการขนสงผลิตภัณฑและ
สารอื่นๆ ที่ใชในการวิจัย เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบรุนที่ผลิต ทบทวนสภาพการขนสง และการควบคุมปริมาณรับ-จายผลิตภัณฑและสารอื่นๆ ที่ใชในการวิจัยได
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาเปนผลิตภัณฑที่
ใชในการวิจัยจริง มีความบริสุทธิ์และขนาด
ความแรงตามที่ตองการใชในการวิจัย
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาจะทําอยางไร ใน
กรณีฉุกเฉินเพื่อเปดเผยชื่อผลิตภัณฑที่ใช
ในการวิจัยที่ปกปดไว โดยไมเปดเผยการ
ปกปดการรักษาที่อาสาสมัครคนอื่นๆ ไดรับ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการสุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาสถานที่วิจัยมี
ความเหมาะสมที่จะทําการวิจัย (อาจรวมไว
กับเอกสารขอ 8.2.20)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูวิจัยและคณะ
ทํางานของผูวิจัยทบทวนวิธีดําเนินการ
ตางๆ ในการวิจัยแลว (อาจรวมไวกับ
เอกสารขอ 8.2.19)
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(บุคคลที่สาม
หากมี)

(บุคคลที่สาม
หากมี)
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8.3 ระหวางดําเนินการวิจัยทางคลินิก
นอกจากเอกสารดังกลาวขางตนที่ตองเก็บเขาแฟมขอมูลแลว เอกสารตางๆ ตอไปนี้ ควรเก็บเขาแฟมขอมูลระหวาง
ดําเนินการวิจัยดวยเพื่อเปนหลักฐานวาขอมูลใหมๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของไดรับการบันทึกทุกครั้งเมื่อเกิดขึ้น
ชื่อเอกสาร
จุดมุงหมายของเอกสาร
เก็บไวในแฟมขอมูลของ
ผูวิจัย/สถานที่วิจัย ผูใหทุนวิจัย
8.3.1 เอกสารคูมือผูวิจัยฉบับลาสุด

8.3.2 การทบทวนแกไขเอกสารตอไป
นี้
-โครงรางการวิจัย/สวนแกไข
เพิ่มเติมโครงรางการวิจัยและ
และบันทึกขอมูลผูปวย
-เอกสารใบยินยอม
-เอกสารอื่นที่จะใหอาสาสมัคร
-ขอความโฆษณาเพื่อคัดเลือก
อาสาสมัครเขารวมการวิจัย
(ถาใช)
8.3.3 คําอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบ
และวันที่ไดรับอนุมัติหรือความ
เห็นชอบจาก IRB/IEC ตอ
เอกสารตางๆ ตอไปนี้

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผุวิจัยรับทราบ
ขอมูลใหมที่เกี่ยวของกับการวิจัยในเวลาที่
เหมาะสม
เพื่อเปนหลักฐานการทบทวนแกไขเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยระหวางดําเนิน
การวิจัย









เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาสวนแกไขเพิ่มเติม
และ/หรือ เอกสารที่ทบทวนแกไขตางๆ
ผานการพิจารณาทบทวนโดย IRB/IEC และ
ไดรับคําอนุมติและ/หรือความเห็นชอบแลว
และเพื่อระบุฉบับที่และวันที่ที่ไดรับคํา
อนุมัติและ/หรือความเห็นชอบของเอกสาร
เหลานี้





-สวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการ
วิจัย
-การทบทวนแกไขเอกสาร
ตอไปนี้
(1) เอกสารใบยินยอม
(2) เอกสารอื่นที่จะให
อาสาสมัคร
(3) ขอความโฆษณาเพื่อ
คัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการ
วิจัย (ถาใช)
-เอกสารอื่นๆ ที่ไดรับคําอนุมัติ
และ/หรือความเห็นชอบ
-เอกสารแสดงการพิจารณา
ทบทวนการวิจัยอยางตอเนื่อง
(ถาตองมี)
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8.3.4 การอนุมัติ/ การใหความเห็น
ชอบ/ การแจงเตือน จากหนวย
งานควบคุมระเบียบกฎหมาย
(ถากําหนด) ในกรณี
-สวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการ
วิจัยและเอกสารอื่นๆ
8.3.5 ประวัติการศึกษา ผลงานและ
ประสบการณการทํางานของผู
วิจัย และ/หรือผูรับชวงวิจัยคน
ใหม
8.3.6 เอกสารที่ระบุคาใหมของ คา/
พิสัยปกติในวิธีดําเนินการ/การ
ทดสอบตางๆ ทางการแพทย/
ทางหองปฏิบัติการ/ทางดาน
เทคนิคที่ระบุในโครงรางการวิจัย
8.3.7 เอกสารฉบับลาสุดเกี่ยวกับวิธี
ดําเนินการ/การทดสอบตางๆ
ทางการแพทย/ทางหองปฏิบัติ
การ/ทางเทคนิค
-การตรวจรับรอง หรือ
-การรับรองมาตรฐาน หรือ
-การควบคุมคุณภาพของหนวย
งานและ/หรือการประเมินคุณภาพจากสถาบันภายนอก หรือ
-การตรวจสอบความถูกตอง
อื่นๆ (ถาตองมี)
8.3.8 เอกสารแสดงการขนสงผลิตภัณฑและสารอื่นๆ ที่ใชในการ
วิจัย
8.3.9 ใบรับรองผลการวิเคราะหผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยรุนผลิตใหม
(new batches)
8.3.10 รายงานการตรวจเยี่ยมหรือ
กํากับดูแลการวิจัย
8.3.11 เอกสารแสดงการติดตออื่นๆ ที่
เกี่ยวของนอกเหนือจากการ
ตรวจเยี่ยมสถานที่วิจัย ไดแก
-จดหมาย

เพื่อเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติตามขอ
กําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ


(ถาตองมี)



(ดูขอ 8.2.10)





เพื่อเปนหลักฐานแสดงคา/พิสัยปกติที่ไดรับ
การทบทวนแกไขระหวางการดําเนินการ
วิจัย (ดูขอ 8.2.11)





เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาการทดสอบนั้นยัง
คงเหมาะสมที่จะใชตลอดระยะเวลาทําการ
วิจัย (ดูขอ 8.2.12)

(ดูขอ 8.2.15)


(ถาตองมี)







(ดูขอ 8.2.16)



เพื่อเปนหลักฐานแสดงการตรวจเยี่ยมสถาน
ที่วิจัยและสิ่งตรวจพบโดยผูกํากับดูแลการ
วิจัย
เพื่อเปนหลักฐานการตกลง หรือการ
อภิปรายประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร
งานวิจัย, การปฏิบัติที่ละเมิดขอกําหนดใน
โครงรางการวิจัย, การดําเนินการวิจัย,
การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค



-บันทึกการประชุม
-บันทึกการพูดคุยทางโทรศัพท
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8.3.12 เอกสารใบยินยอมที่ลงนามแลว

8.3.13 เอกสารตนฉบับ

8.3.14 แบบบันทึกขอมูลผูปวยซึ่งกรอก
ขอมูลเสร็จสมบูรณแลวพรอมทั้ง
ลงนามและวันที่โดยผูรับผิดชอบ
8.3.15 เอกสารบันทึกการแกไขตางๆ
ในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
8.3.16 เอกสารแจงเหตุการณไมพึง
ประสงคชนิดรายแรง และรายงานที่เกี่ยวของจากผูวิจัยถึงผูให
ทุนวิจัย
8.3.17 การแจงอาการไมพึงประสงคจาก
ยาชนิดรายแรงที่ไมคาดคิดมา
กอน และขอมูลความปลอดภัย
อื่นๆ โดยผูใหทุนวิจัย และ/หรือ
ผูวิจัย (ถาเกี่ยวของ) ตอหนวย
งานควบคุมระเบียบกฎหมาย
และ IRB/IEC
8.3.18 การแจงขอมูลความปลอดภัย
จากผูใหทุนวิจัยถึงผูวิจัย
8.3.19 รายงานการวัยประจําปหรือ
รายงานระหวางการวิจัยที่สงให
IRB/IEC และหนวยงานควบคุม
ระเบียบกฎหมาย
8.3.20 เอกสารขอมูลอาสาสมัครที่เขา
รับการคัดเลือก (subject
screening log)
8.3.21 เอกสารรหัสรายชื่อจริงของ
อาสาสมัคร (subject

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาอาสาสมัครแตละ
คนใหความยินยอมและลงวันที่กอนเขารวม
การวิจัย โดยปฏิบัติตาม GCP และโครงราง
การวิจัย รวมทั้งเพื่อเปนหลักฐานแสดงการ
อนุญาตใหเขาถึงขอมูลผูปวยโดยตรงดวย
(ดูขอ 8.2.3)
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาอาสาสมัครมีตัว
ตนอยูจริงและสนับสนุนความนาเชื่อถือของ
ขอมูลที่รวบรวมขึ้น รวมทั้งเพื่อรวบรวม
เอกสารตนฉบับที่เกี่ยวของกับการวิจัย,
การรักษาทางแพทย, และประวัติของอาสาสมัคร
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูวิจัยหรือสมาชิก
ในทีมงานของผูวิจัยที่ไดรับมอบอํานาจ ยืนยันขอมูลที่บันทึกไว
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลง/
เพิ่มเติมหรือแกไขทั้งหมดในแบบบันทึกขอมูลผูปวยที่บันทึกขอมูลเบื้องตนไวแลว
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูวิจัยแจงเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงและราย
งานอื่นที่เกี่ยวของใหผูใหทุนวิจัยทราบ ตาม
หลักการขอ 4.11
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูใหทุนวิจัยและ/
หรือผูวิจัยแจงอาการไมพึงประสงคจากยา
ชนิดรายแรงที่ไมคาดคิดมากอนให หนวย
งานควบคุมระเบียบกฎหมายและ IRB/IEC
ทราบ ตามหลักการขอ 5.17 และขอ 4.11.1
และแจงรายงานขอมูลความปลอดภัยอื่นๆ
ตามหลักการขอ 5.16.2
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผูใหทุนวิจัยแจง
ขอมูลความปลอดภัยใหผูวิจัยทราบ ตาม
หลักการขอ 5.16.2
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการสงรายงานการ
วิจัยประจําปหรือรายงานระหวางการวิจัย
ตอ IRB/IEC ตามหลักการขอ 4.10 และตอ
หนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ตาม
หลักการขอ 5.17.3
เพื่อเปนหลักฐานแสดงขอมูลที่ระบุอาสาสมัครที่เขารับการคัดเลือกกอนเขารวมการ
วิจัย
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาผุวิจัย/สถาบันที่
วิจัยเก็บรักษาบัญชีรายชื่อจริงของอาสา55






(สําเนา)


(ตัวจริง)


(สําเนา)


(ตัวจริง)




(ถาตองมี)












(ถาตองมี)




(ถาตองมี)
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identification code list)

8.3.22

8.3.23

8.3.24

8.3.25

สมัครทุกคนที่ไดรับหมายเลขประจําตัวใน
การวิจัยเปนความลับ เพื่อใหผูวิจัย/สถาบัน
ที่วิจัยสามารถระบุวาอาสาสมัครเปนใคร
เอกสารรายชื่ออาสาสมัครที่เขา เพื่อเปนหลักฐานแสดงลําดับของอาสารวมการวิจัย (subject
สมัครที่เขาสูการวิจัยเรียงตามหมายเลข
enrolment log)
ประจําตัวที่ใชในการวิจัย
เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณ เพื่อเปนหลักฐานแสดงวามีการใชผลิต
รับ-จายผลิตภัณฑที่ใชในการ
ภัณฑที่ใชในการวิจัยตามที่ระบุในโครงราง
วิจัย ณ สถานที่วิจัย
การวิจัย
แผนเอกสารลายมือชื่อ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงลายมือชื่อ และชื่อยอ
(signature sheet)
ของบุคคลทั้งหมดผูมีอํานาจบันทึก และ/
หรือแกไขขอมูลในแบบบันทึกขอมูลผูปวย
บันทึกการเก็บตัวอยางของ
เพื่อเปนหลักฐานแสดงสถานที่เก็บและชนิด
เหลว/เนื้อเยื่อรางกาย (ถามี)
ของตัวอยางที่เก็บไว กรณีจําเปนตองสอบ
วิเคราะห (assay) ซํ้า















8.3 หลังการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือหลังยุติโครงการวิจัย
หลังจากการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือยุติโครงการวิจัย เอกสารทั้งหมดในขอ 8.2 และขอ 8.3 ควรเก็บรวบรวมในแฟมขอูล
เดียวกัน พรอมกับเอกสารตอไปนี้
ชื่อเอกสาร
จุดมุงหมายของเอกสาร
เก็บไวในแฟมขอมูลของ
ผูวิจัย/สถานที่วิจัย ผูใหทุนวิจัย
8.4.1 เอกสารแสดงการควบคุม
ปริมาณรับ-จาย ผลิตภัณฑที่
ใชในการวิจัย ณ สถานที่วิจัย

8.4.2 เอกสารแสดงการทําลายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย
8.4.3 เอกสารรหัสรายชื่อจริงอาสาสมัครที่เสร็จสิ้นการใชงานแลว
(completed subject)
identification code list)
8.4.4 ใบรับรองการตรวจสอบการ
วิจัย (ถามี)
8.4.5 รายงานการกํากับดูแลการวิจัย
ครั้งสุดทายเมื่อปดโครงการ
วิจัย (final trial close-out
report)

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาปริมาณมีการใชผลิต- 
ภัณฑที่ใชในการวิจัยตามที่ระบุในโครงการ
การวิจัย และเพื่อเปนหลักฐานแสดงปริมาณ
คงเหลือของผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัยภายหลัง
การรับมอบ ณ สถานที่วิจัย, การจายใหอาสา
สมัคร, การคืนจากอาสาสมัคร, และการสงคืน
ใหผูใหทุนวิจัย
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการทําลายผลิต
ภัณฑที่ใชในการวิจัยที่ยังไมไดใชโดยผูให
(ถาทําลาย ณ
ทุนวิจัย หรือทําลาย ณ สถานที่วิจัย
สถานที่วิจัย)
เพื่อสามารถระบุอาสาสมัครที่เขารวมการ

วิจัยทุกคนได กรณีมีการติดตามผลตอไป
ควรเก็บเอกสารรหัสรายชื่อจริงเปนความลับ
และเปนระยะเวลาตามที่ตกลงไว
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวามีการตรวจสอบ
การวิจัยแลว
เพื่อเปนหลักฐานแสดงวากิจกรรมตางๆ ที่
ตองปฏิบัติทั้งหมดในการปดโครงการวิจัย
ไดกระทําเสร็จสมบูรณและสําเนาเอกสาร
สําคัญตางๆ ไดจัดเก็บในแฟมที่เหมาะสม
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8.4.6 เอกสารเกี่ยวกับการรักษาที่
อาสาสมัครไดรับ (treatment
allocation) และเอกสารเกี่ยว
กับการเปดรหัสผลิตภัณฑที่
อาสาสมัครไดรับ (decoding
documentation)
8.4.7 รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยที่ผู
วิจัยสงมอบให IRB/IEC (ถา
กําหนด) และใหหนวยงาน
ควบคุมระเบียบกฎหมาย (ถา
เกี่ยวของ)
8.4.8 รายงานการวิจัยทางคลินิก



สงคืนเอกสารเหลานี้แกผูใหทุนวิจัยไวเปน
หลักฐานแสดงการเปดเผยชนิดการรักษาที่
อาสาสมัครไดรับซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวาง
ดําเนินการวิจัย

เพื่อเปนหลักฐานแสดงวาการวิจัยเสร็จ
สมบูรณแลว

เพื่อเปนหลักฐานแสดงผลและการแปลผล
การวิจัย
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(ถาตองใช)



