บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติการวิจัยในคน
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการวิจัยในคน
เหตุผล
โดยที่ในปจจุบันมีโครงการวิจยั ในคนจํานวนมาก แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายกํากับดูแลการ
วิจัยในคนโดยเฉพาะ ทําใหสิทธิของบุคคลผูเขารวมการวิจัยไมไดรับความคุม ครองอยางเพียงพอ สมควรจัดระบบ
การกํากับดูแลการวิจัยในคนใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหการดําเนินโครงการวิจัยในคนตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบันกอนและมีองคกรกํากับดูแลทําหนาที่กํา หนด
มาตรฐานการทําวิจยั ในคนและตรวจตราใหการดําเนินการวิจัยในคนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

๒
ราง
พระราชบัญญัตกิ ารวิจัยในคน
พ.ศ. ....
................................................
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………...
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการวิจัยในคน
………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………...
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การวิจัยในคน” หมายความวา กระบวนการศึกษาที่ออกแบบอยา งเปนระบบเกี่ยวกับการ
ทดสอบขอสมมติฐาน หรือหาขอสรุปในลักษณะที่เปนความรูทั่วไป ทฤษฎี หลักการ แบบแผนของความสัมพันธ
หรือขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมได ในคนหรือที่เกี่ยวของกับคนทั้งที่มีชีวิตหรือเสียชีวิตโดยกระทํา ตอรางกาย จิตใจ
เซลล สวนประกอบของเซลล สารพันธุกรรม วัสดุสิ่งสงตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง รวมถึงการศึกษาจากขอมูลที่
บันทึกในเวชระเบียนหรือขอมูลดา นสุข ภาพของผูเขา รว มการวิจัย ทั้งนี้ การศึกษาดังกลา วตองเปนไป เพื่อให
ไดมาซึ่งความรูทางดานชีวเวชศาสตรหรือพฤติกรรมศาสตรสุขภาพ
“ผูวิจัย” หมายความวา บุคคลซึ่งทําการวิจัยในคนภายใตสถาบันแหงหนึ่งหรือหลายแหง และ
ใหหมายความรวมถึงหัวหนาคณะผูวิจัยซึ่งมีอํานาจควบคุมและกํากับโครงการวิจัยนั้นดวย
“ผูเขารวมการวิจัย” หมายความวา บุคคลผูเขารับการวิจัยในคนหรือเปนแหลงที่มาของเซลล
สวนประกอบของเซลล สารพันธุกรรม วัสดุสิ่งสงตรวจ เนื้อเยื่อสารคัดหลั่ง หรือขอมูลที่บันทึกในเวชระเบียนหรือ
ขอมูลดานสุขภาพ
“ผูจัดใหมีการวิจัย” หมายความวา บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนผูริเริ่มจัดการ หรือ
ใหทุนสนับสนุนการวิจัยในคน

๓
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการการวิจัยในคน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการวิจัยในคน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการวิจัยในคน
“คณะอนุกรรมการกํากับดูแล” หมายความวา คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการวิจัยในคน
“สถาบัน”หมายความวาหนวยงานที่มีการทําวิจัยในคน
“คณะกรรมการจริ ย ธรรม” หมายความว า คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
ประจําสถาบัน ซึ่งสถาบันไดแจงขึ้นทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมไวตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํา นาจออกกฎกระทรวง
และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฏกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการการวิจยั ในคน
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการวิจัยในคน” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการโดยตําแหนง ตัวแทนกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทย
สาขาอื่นที่ไมใชแพทยซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๘
ไดคัดเลือกจากผูซึ่งมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ป ระจักษในดา นกฎหมาย
ดานการแพทย ดา นการวิจัยในคน ดา นสิทธิมนุษยชน และดานจริยธรรมการวิจัยในคน ดานละหนึ่งคน เปน
กรรมการ
การดําเนินการเลือกตัวแทนกลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทยสาขาอื่นที่มิใชแพทยใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการโดยตําแหนงตามวรรคหนึ่งกําหนด
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติแตงตั้งเจาหนาที่ของสํา นักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติทําหนาที่เปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน

๔
มาตรา ๖ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนกลุมวิชาชีพ และกรรมการตามมาตรา ๕
จะดํารงตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๓ ในขณะเดียวกันมิได
มาตรา ๗ กรรมการผูท รงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ ตองเปนผูทําการวิจัยในคนหรือเกี่ยวของกับการ
วิจัยในคนมาแลวไมนอยกวาสิบป
สําหรับกรรมการซึ่งเปนตัวแทนกลุมวิช าชีพวิทยาศาสตรการแพทยส าขาอื่นที่ไมใชแพทยนั้น
ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยหรือมีประสบการณในวิชาชีพดังกลาวไมนอย
กวาสิบป
มาตรา ๘ ในการแต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให มี ค ณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง
ประกอบดวย
(๑) เลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตร
(๒) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(๓) ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ
(๔) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
(๕) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กรรมการโดยตําแหนง
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งกําหนด
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในการดํา รงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินกวาสองวาระติดตอกันไมได
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนตํา แหนงตามวาระตามมาตรา ๙ แลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) คณะกรรมการมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทา ที่มีอยูใหออก
เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิแทน
และใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน แตถาวาระที่เหลืออยู
ไมถึงเกาสิบวันรัฐมนตรีจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได

๕
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติการวิจัยในคน
(๒) กําหนดมาตรฐานการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) จัดวางระบบการรับรองคุณภาพการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรม
(๔) รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยในคนเพื่อสอดสองใหการวิจัยในคนเปนไปตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กําหนด
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประกัน หรือมาตรการการแกไขเยียวยาความ
เสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเขารวมการวิจัย
(๖) กําหนดหลักเกณฑในการรวบรวมการจัดระบบ และการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในคน เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
(๗) พิจารณาอุทธรณตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๘) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ข อง
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํา นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถา ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจ ฉัยชี้ข าดของที่ป ระชุม ใหถือเสียงขา งมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียหรือมีผลประโยชนขัดกัน
กรรมการผูนั้นมีหนาที่แจงใหคณะกรรมการทราบและตอบขอซักถามแลวออกจากที่ประชุม
วิธีก ารประชุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและการแจง การมีสว นไดสวนเสียหรือมี
ผลประโยชนขัดกันของกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
การตรวจสอบและกํากับดูแลการวิจัยในคน
มาตร า ๑๓ ให ค ณะกร รมกา ร แต ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รร มก ารขึ้ น คณะห นึ่ ง เรี ย กว า
“คณะอนุกรรมการกํ า กับ ดู แ ลการวิจัย ในคน” โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหง ชาติ เปน ประธาน
อนุกรรมการโดยตําแหนง และอนุก รรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดว ยกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรม
จํา นวนสามคน ผูทรงคุณวุฒิดา นจริยธรรมการวิจัย ในคนอีกไมเกิ นสี่ ค น และผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดา น
กฎหมายจํานวนหนึ่งคน

๖
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งอนุกรรมการผูท รงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
มาตรา ๑๔ ใหนํา มาตรา ๑๒ มาใชกับการประชุม วิธีการประชุม และการปฏิบัติง านของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและกํา กั บ ดู แ ลการวิจัย ในคนใหเ ปน ไปตามมาตรฐานและแนวปฏิ บัติ ที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๒) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) รับเรื่องรองเรียนในกรณีทมี่ ีผรู องเรียนวามีการกระทําใดที่ไมเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๔) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงในกรณีที่มีผูรองเรียนวามีการกระทําใดที่ไม
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลแลวแตกรณี มีอํานาจขอใหหนว ยงานของรัฐหรือหนว ยงานหรือบุคคลใดที่เกี่ยวของมีหนังสือชี้แ จง
ขอเท็จจริง มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา ๑๗ ใหกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํา งานไดรับ เบี้ยประชุม คา ใชจา ยในการ
เดินทางและคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวยผูเชี่ยวชาญตามที่ค ณะกรรมการกําหนดไม
นอยกวาหาคน ทั้งนีใ้ หมีตัวแทนภาคประชาชนทีไ่ มใชบคุ ลากรทางการแพทยหรือนักวิทยาศาสตรรวมดวยจํานวน
หนึ่งคนและมีผูไมสังกัดสถาบันอยางนอยหนึ่งคน
คณะกรรมการจริยธรรมจะตั้งขึน้ ไดก็โดยสถาบันที่ไมมีวัตถุประสงคหลักในเชิงพาณิชยและตอง
ไมมผี ลประโยชนขดั แยงกับการทําวิจัยในคนหรือขัดตอการปกปองคุมครองความปลอดภัยของผูเขารวมการวิจัย
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมตองมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ใหสถาบันแจงขึ้นทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมที่ตั้งขึ้นทุกคณะตอคณะกรรมการ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๗
หมวด ๓
การดําเนินการวิจัยในคน
มาตรา ๒๐ ผูวิจัยจะดําเนินการโครงการวิจัยในคนในสถาบันใดตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในสถาบันนั้น โดยผูวิจัยตองทําการวิจัยไปตามโครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบและ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจริยธรรมกําหนด
การวิจัยในคนตองมีเหตุผ ลสนับสนุนในทางวิทยาศาสตรที่คาดวา จะกอ ใหเกิด ประโยชนตอ
ผูเขารวมการวิจัยหรือตอสวนรวม
ทั้งนี้ การพิจารณาโครงการวิจัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่การวิจัยในคนจะดํา เนินการในสถาบันที่ไมมีคณะกรรมการจริยธรรม
ใหผูวิจัยยื่นขอรับความเห็นชอบตอคณะกรรมการจริยธรรมในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
ในกรณีที่การวิจัยในคนจะดําเนินการในสถาบันหลายแหง ใหผูวิจัยยื่นคําขอรับความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการจริยธรรมทุกแหงตามหลักเกณฑที่กํา หนดไวในมาตรา ๒๐ เวนแตคณะกรรมการจริยธรรม
เหลานั้นมีขอตกลงรวมกันเปนอยางอื่นซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ การวิจัยในคนจะตองทําโดยผูวิจัยซึ่งมีค วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะทําการวิจัยนั้น
อีกทั้งตองมีความรูในหลักวิธีวิจัยและหลักจริยธรรมการวิจัยในคนเปนอยางดี
การวิจัยในคนที่ใชเทคโนโลยีส มัยใหม วิทยาการที่ไมเปนที่รูจักแพรหลายหรือวิธีการที่อาจมี
ผลกระทบตอพันธุกรรมของคนหรือวิธีการอื่นใดที่อาจกอใหเกิดปญหาในทางจริยธรรมที่รา ยแรง ผูที่จะทําการ
วิจัยในเรื่องดังกลา วไดจ ะตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอยางประจักษชัดหรือมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และเรื่องที่วิจยั จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมที่มีผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นรวมอยู
ดวย หรือมีการออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
มาตรา ๒๓ การวิจัยในคนจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากผูเขารวมการวิจัยซึ่งไดรับ
การบอกกลาวขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ถูกตองและเพียงพอที่จะตัดสินใจไดดวยตนเองอยางอิสระแลว
การให ค วามยินยอมในวรรคหนึ่ ง ตอ งทํา เปนหนัง สือ หรือในกรณีจํา เปนคณะกรรมการ
จริยธรรมอาจอนุญาตใหมีการใหความยินยอมดวยวาจาก็ไดหากการใหความยินยอมโดยทําเปนหนังสือนั้นจะทํา
ใหการวิจัยไรประโยชนหรือเพิ่มความเสี่ยงใหผูเขารวมการวิจัย
การใหค วามยินยอมและวิธีการใหค วามยินยอมนอกเหนือไปจากที่บังคับไวในมาตรานี้ อาจ
กําหนดยกเวนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
การใหค วามยินยอมและวิธี การใหค วามยิน ยอมตามมาตรานี้ อาจกํา หนดยกเวนไดตาม
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๘
มาตรา ๒๔ ผูเยาวซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณสามารถใหความยินยอมในการเขารวมการ
วิจัยในคนไดดวยตนเอง
กรณีคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถตองไดรับความยินยอมจากผูอนุบาลหรือ
ผูพิทักษ
ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวซึ่ง มีอายุต่ํา กวา สิบแปดปบริบูรณอาจใหความยินยอมในการ
เขารวมการวิจัยแทนผูเยาวได แตหากผูเยาวมีอายุเจ็ดปบริบูรณขึ้นไป ผูแ ทนโดยชอบธรรมจะใหความยินยอม
โดยขัดกับเจตนาของผูเยาวนั้นมิได เวนแตไมมีทางเลือกอื่นที่เปนประโยชนตอสุขภาพเด็กเหลืออยู
มาตรา ๒๕ ความยินยอมในการเขารวมการวิจัยในคนจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได การเพิกถอน
ความยินยอมดังกลาวอาจทําไดโดยผูเยาวซงึ่ มีอายุเจ็ดปบริบูรณขึ้นไป หรือโดยผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวก็
ไดแมจะขัดกับเจตนาของผูเยาวก็ตาม หรือโดยคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถที่ศาลไดมีคํา สั่ ง
เพิกถอนการเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๒๖ การวิจัยในคนที่มีความจําเปนตองทํากับผูเขารวมการวิจัยที่ข าดความสามารถใน
การตัดสินใจใหความยินยอมได จะกระทําไดตอเมื่อเปนการวิจัยที่ไมสามารถกระทําไดในประชากรกลุมอื่นที่จะ
ทําใหบรรลุวตั ถุประสงคของการวิจยั ที่มีวตั ถุประสงคที่จะหาความรูหรือวิธีการรักษาใหมเพื่อใชในกลุมประชากร
ที่ไมสามารถใหความยินยอมเชนเดียวกันนั้น
หากการขาดความสามารถในการตั ดสิ น ใจให ค วามยิน ยอมได เป นภาวะชั่ว คราว และ
ความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมไดกลับมาเปนปกติ ใหเปนสิทธิของบุคคลนั้นในการใหความยินยอม
ใหผูแทนตามกฎหมายหรือผูซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้น แลวแตกรณี เปนผูใหความยินยอมตาม
วรรคหนึ่งแทนผูเขารวมการวิจัยที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความยินยอมเขารวมการวิจัย
หมวด ๔
สิทธิของผูเขารวมการวิจัย
มาตรา ๒๗ บุคคลยอมมีสิทธิตัดสินใจเขารวมหรือปฏิเสธไมเขารวมการวิจัยในคนไดโดยอิส ระ
ผูเขารวมการวิจัยมีสิทธิที่จะเพิกถอนการเขารับการวิจัยเมื่อใดก็ไดและการเพิกถอนดังกลาวยอมไมเปนเหตุให
ผูเขารวมการวิจัยตองรับผิดใดๆ หรือเสียสิทธิประโยชนอื่นใดที่มีอยูทั้งสิ้น
มาตรา ๒๘ บุคคลผูจะเขารว มการวิจัยในคนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ที่ถูกตองและเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมการวิจัย
ในระหวางการดําเนินการวิจัย ผูเขารวมการวิจัยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปจากขอมูล เดิม เพื่อใชในการตัดสินใจวา จะอยูรว มในการวิจัยนั้นตอหรือจะ
ถอนตัวเมื่อใดก็ได

๙
มาตรา ๒๙ ผูเขารวมการวิจัยมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองขอมูลสว นบุคคลที่เกี่ยวของหรือ
ไดมาจากการวิจัยในคน
การเปด เผยหรือเขาถึงขอมูล ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํา มิไดเวนแตจะไดรับความยินยอมโดย
ชัดแจงจากผูเขารวมการวิจัย หรือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํา หนด หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว
โดยเฉพาะ
มาตรา ๓๐ ผูเขารวมการวิจัยซึง่ มีความเปราะบางตองไดรับความคุม ครองเปนพิเศษเพื่อปกปอง
ความเปราะบางนั้น
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ “ความเปราะบาง” หมายความวา ภาวะของบุคคลซึ่งไมสามารถทํา
ความเขาใจกับขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่ไดรับ หรือไมสามารถตัดสินใจไดโดยอิสระ หรือไมสามารถปกปองตนเอง
ไดอยางเต็มที่ เชน ผูเยาว ผูบกพรองทางปญญา หญิงมีครรภ นักโทษ ชนกลุมนอย ผูอพยพ ผูอยูใ ตบังคับบัญชา
หมวด ๕
การตรวจสอบการวิจยั ในคน
มาตรา ๓๑ ใหค ณะกรรมการจริยธรรมมีห นา ที่ร ายงานผลการดํา เนินงานทุก รอบหนึ่ง ป
ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลทราบ
ในกรณีที่ค ณะกรรมการจริยธรรมพบหรือ กรณีที่มีการรองเรียนวา ผูวิจัย ไมไ ดดํา เนินการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือการ
ดําเนินการที่ตา งไปจากที่ค ณะกรรมการจริยธรรมใหค วามเห็นชอบ ใหค ณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการ
สอบสวน และสั่งใหแกไขใหถูกตอง หรือสั่งระงับการทําวิจัย
ในกรณีที่คณะกรรรการจริยธรรมเห็นวาการดําเนินการตาม วรรค ๒ เปนการดําเนินการทีม่ อี าจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการจริยธรรมแจงตอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลโดยพลันเพื่อ
ดําเนินการตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมพบ หรือกรณีที่มีการรองเรียนวา คณะกรรรมการจริยธรรม
หรือสถาบันไมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการ
ประกาศกําหนด ใหคณะกรรมการจริยธรรมแจงตอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลพบ หรือกรณีไดรับการรองเรียน หรือไดรับ
แจงวาสถาบันหรือคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนดใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลดําเนินการสอบขอเท็จจริง ใหแ ลว
เสร็จภายในสามสิบวัน

๑๐
ในกรณีที่ค ณะอนุกรรมการกํากับดูแลเห็น วาการดําเนินการไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรื อ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร หรื อ เงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการประกาศกํ า หนด แต ส ามารถแก ไ ขได ใ ห
คณะอนุก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลแจง ไปยั ง สถาบั น หรื อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมให แ ก ไ ขตามข อ เสนอของ
คณะอนุกรรมการกํา กับ ดูแ ล หากไมไ ดดํา เนินการแกไ ขในระยะเวลาที่ค ณะอนุกรรมการกํา กับ ดูแ ลกํา หนด
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจในการสั่งใหสถาบัน หรือคณะกรรมการจริยธรรมนั้น ระงับ การดําเนินงาน
วิจัยในคนไวชั่วคราวไดไมเกินหกสิบวัน และใหแจงคําสั่งดังกลาวไปยังสถาบันโดยเร็ว
ในกรณีที่ค ณะอนุกรรมการกํากับดูแลเห็นวาการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมไม
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และการ
กระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายอยา งรายแรง ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจในการสั่งให
สถาบัน หรือคณะกรรมการจริยธรรมนั้น ระงับการดําเนินงานวิจยั ในคนไวชวั่ คราวไดไมเกินหกสิบวัน และใหแจง
คําสั่งดังกลาวไปยังสถาบันโดยเร็ว
ในกรณีสถาบันหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมเห็นดว ยกับคําสั่งของคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลใหอุทธรณคําสั่งไปยังคณะกรรมการภายในสิบหาวัน นับจากทราบคําสั่ง
หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาคําอุทธรณตามมาตรา ๓๒ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสิบหาวัน
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหคณะกรรมการมีคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการเห็ น วา การดํา เนิน การไมเ ปน ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ห รื อ ตาม
หลักเกณฑ วิธีก าร หรือเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการประกาศกํา หนด ใหค ณะกรรมการสั่งใหมีก ารแกไขและ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ในการสั่งระงับโครงการวิจัยทั้งหมดที่ไดรับ การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมไวชั่วคราวดวย
จนกวาจะมีการดําเนินการแกไขดังกลาว
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีคําสั่งระงับการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม ตามมาตรา ๓๓
วรรค ๔ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเฉพาะกิจขึ้นมาทําหนา ที่พิจ ารณาโครงการวิจัยของ
สถาบันที่ถูกระงับ
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมเฉพาะกิจตามวรรคแรกใหถือเปนที่สุด

๑๑
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๖ ผูใดฝา ฝน มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง ตอ งระวางโทษจํ า คุกไมเกิน หนึ่งเดื อนหรื อ
ปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง คณะกรรมการมีอํา นาจมีคํา สั่ง
หามไมใหทําวิจัยในคนไมเกินหาป
มาตรา ๔๐ ผูใดดําเนินการวิจัยในคนโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
หรือไมดํา เนินโครงการวิ จัยตามที่ไ ดรับ ความเห็น ชอบหรือตามเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการจริยธรรมกํา หนด
ดําเนินการวิจัยโดยไมไดรับความยินยอมจากผูเ ขารวมการวิจัย หรือฝาฝนคําสัง่ ระงับโครงการวิจยั คณะกรรมการ
มีอํานาจมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ระงับการทําวิจัยในคนครั้งหนึ่งไมเกินกวาหาป
(๒) ระงับการทําวิจัยในคนครั้งหนึ่งไมต่ํากวาหาป
(๓) หามมิใหทําการวิจัยในคนตลอดชีวิต
หากการฝาฝน ตามวรรคขา งตนหรือตอมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง และมีผลทําใหผูเขารวมการวิจัยไดรับ ผลกระทบตอชีวิตและรา งกายหรือทํา ใหเสียชีวิต หรือไดรับ
อัตรายสาหัส ตองระวางโทษจํา คุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ความผิดตามมาตรานี้เปน
ความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่ม แรก ใหค ณะกรรมการพิจ ารณาตามมาตรา ๘ ดํา เนิน การเลื อ ก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ และใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติดําเนินการใหกลุมวิช าชีพ
วิทยาศาสตรการแพทยสาขาอื่นเลือกตัวแทนแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ โดยใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาในการสรรหา ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการและระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนด

๑๒
มาตรา ๔๒ โครงการวิจัยในคนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมที่สถาบัน
ยังไมไดแจงขึ้นทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ดําเนินการตอไปไดภายในรอยแปด
สิบวันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีป ระกาศตามมาตรา ๔๑ แลว แตห ากสถาบันไดแ จงขึ้นทะเบียนรายชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา โครงการวิจัย ในคนนั้นไดรับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมที่สถาบันไดแจงขึ้นทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๓ ใหมีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลตามมาตรา ๑๕ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
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