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'Science without conscience is nothing 
but ruin to the soul' 

François Rabelais
1483-1553



• Wealth without work.
• Pleasure without conscience.
• Knowledge without character.
• Commerce without morality.
• Science without humanity.
• Religion without sacrifice.
• Politics without principle.

Mohanda Gandhi
“Seven Social Sins”



"...In recent years, science and technology has 
progressed very rapidly and brought tremendous 
benefits to our daily lives.  On the other hand, 
advances in S & T have brought about problems such 
as global warming, ethical concerns in biosciences 
and information security issues in ICT.  These are the 
so-called “lights and shadows of science and 
technology.”..."

Koji Omi, Opening Ceremony Speech at the 4th 
Annual Meeting of the STS Forum, Kyoto, 2007



Some Ethical Concerns on Science, 
Technology and Innovation
• Unintended effects of science, technology 

and innovation (eg. global warming)
• Robots as weapons
• Automated vehicles
• Big data and privacy
• Enhanced humans (designer babies, post-

humans)
• Genomic medicine
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Integrity 
“ Doing the right thing even 
when nobody is watching” 

C.S. Lewis 

ความมีศีลธรรมจรรยา ความซ่ือสัตย์ 



Research Integrity 
Is critical for all kinds of researches 

Cardinal Sins on Research Misconducts 
1. Plagiarism  ลอกเขา 
2. Fabrication ป้ันน ้าเป็นตวั 
3. Falsification แอบแกใ้หดู้ดี 



https://www.bl.uk/
collection-
items/leonardo-da-
vinci-notebook



King Arthur and the Knights of 
the Round Table; Evrard 
d'Espinques - Bibliothèque 
nationale de France



https://lechatdu503.word
press.com/2014/01/20/
nasa-and-notebooks/



Michener WK (2015) Ten Simple 
Rules for Creating a Good Data 
Management Plan. 
PLOS Computational Biology 11(10): e1004525. 
https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004525
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/j
ournal.pcbi.1004525



Examples of researcher’s ethics
• Acknowledge and give credit to coworkers at all levels

• Credit where credit is due
• Acknowledge as coauthors, etc.

• Help to own team and others as appropriate
• Uphold spirit of co-operation in science

• Respect for professional (often unspoken) rules
• No overclaim of credits
• No announcement of results which have not been 

professionally scrutinized



Examples of researcher’s ethics
(contd.)

• Do not create conflicts of interest
• Benefiting self or others through bias in reviews for 

publications, awards, etc.
• Thwarting other people’s advances through non-scientific 

reasons
• Gaining credit of others for reviews of their work, etc.

• Ensure reproducibility of results, without bias
• Do not take advantage of co-workers (inc sexual 

advances)
• Do not favour others through unjustified credits (eg. 

authorship)



Examples of researchers’ ethics
• Honesty in obtaining and interpreting results

• Acknowledge results, even contradictory to expectation
• No overclaim of results
• No fabrication or cosmetic treatment of results
• No selective adoption or overthrow of results

• Honesty in financial affairs
• No causation of harm to others
• No betrayal of public faith



Examples of researchers’ ethics 
(contd.)
• Responsibility to duties and accountability for 

actions
• Kindness and understanding
• Love for fellow workers
• Passion in work



Examples of violation of research 
ethics
•Fraud
•Overclaim of results and 
interpretation

•Re-publication
•Plagiarism and copyrights violation
•False claims of priority



Definitions of Scientific 
Misconduct
• Danish definition: "Intention or gross negligence 

leading to fabrication of the scientific message or a 
false credit or emphasis given to a scientist"

• Swedish definition: "Intention[al] distortion of the 
research process by fabrication of data, text, 
hypothesis, or methods from another researcher's 
manuscript form or publication; or distortion of the 
research process in other ways.“

The Lancet



The Baltimore Case
• In 1986, Baltimore had co-authored a scientific paper on immunology

with Thereza Imanishi-Kari and others. 

• Margot O'Toole, from Imanishi-Kari's lab, could not reproduce some of 
the experiments and accused Imanishi-Kari of fabricating the data. 

• Baltimore initially refused to retract the paper although he did later 
(Imanishi-Kari did not sign the retraction).

• From public investigation, NIH's fraud unit accused Dr. Imanishi-Kari in 
1991 of falsifying data and recommended she be barred from 
receiving research grants for 10 years. 

• Baltimore was forced by his scientific peers to resign from the 
presidency of Rockefeller University. 

• In 1996, a government-appointed appeals panel reviewed the case 
again and dismissed the charges against Imanishi-Kari. 

• Baltimore is admired by many in the scientific community for standing 
behind a junior faculty member at great personal and professional 
cost. 



The Summerlin Case

• William T. Summerlin (chief of transplantation 
immunology at Sloan-Kettering) claimed he could 
transplant onto animals corneas, glands, and skin that 
would normally be rejected — sometimes even across 
species. 

• He was discovered only after three years of this when 
a lab assistant noticed that the black “skin graphs” 
were drawn on with a marker (all the rest of his work 
turned out to be fake as well). 



Stealing in Plain Sight

• Vijay Soman, an assistant professor at Yale, was 
asked to peer review a paper by Helena Wachslicht-
Rodbard. 

• He sent back a negative review, delaying 
publication, then turned around and submitted the 
same paper to another journal. 

• He was found out when, in an amazing twist of 
fate, Helena Wachslicht-Rodbard was asked to peer 
review Soman’s paper and recognized it as her own. 



The Hwang Case

• Human embryonic stem cell researcher Woo Suk 
Hwang faked his data in his May 2005 Science 
article in which he claimed to have derived eleven 
patient specific stem cell lines from cloned human 
embryos. 

• This is the conclusion reached by a committee of 
Seoul National University scientists. 

• This fakery casts doubt on Hwang's other published 
research, including his claim to have produced the 
first cloned dog, Snuppy, and on his claim to have 
produced cloned human embryos in the first place. 



8/28/2017 

Woo Suk Hwang: Fabrication 황
우
석 



The Obokata case

• In 2014, Haruko Obokata claimed that she could 
trigger normal cells into an embryonic-like stage 
simply by subjecting them to such stress as 
pressure or acid.  

• Investigation by Riken, the institute where she 
worked, showed that she manipulated the data and 
lacked ethics, integrity and humility as researchers.

• The papers were retracted and Obokata resigned 
from the institute. 

• One of her coworkers committed suicide, and the 
Riken President resigned over this incident.



The Macchiarini case

• Beginning 2008, Paulo Macchiarini claimed to 
“regenerate” windpipes to 17 or more patients 
worldwide.

• He said he seeded the bare scaffolds (patients’ 
windpipes, plastics) with stem cells taken from patients’ 
own bone marrow. 

• Planned to marry a famous reporter with guests 
including “the Obamas, the Clintons, Vladimir Putin, 
Nicolas Sarkozy and other world leaders. Andrea Bocelli 
was to sing at the ceremony.”

• However, most patients later died or suffered 
complications later.

• He turned out to be a con man with bad family history.



Journals are also to blame

• The case of Jaochim Boldt: 18 specialist journals on 
anesthesia published 88 clinical trials conducted 
without Ethics Committee approval. 

• The case of Yoshitaka Fujii: he published 200 
fraudulent papers on anesthesia



Dr. W. Volkswagen 

As of 24 June 2014

Data from Dr Yodhathai Thebtaranonth

ฐานขอ้มลู SCOPUS 
(2001 – 2014)

ฐานขอ้มลู ISI 
(2001 – 2014)

H-index = 16 H-index = 11
Total 974paper

2014 ม ี31  paper
2013 ม ี84  paper
2012 ม ี154 paper
2011 ม ี158 paper
2010 ม ี216 paper
2009 ม ี61 paper
2008 ม ี62 paper
2007 ม ี47 paper
2006 ม ี53 paper
2005 ม ี36 paper

Total 1,784 paper
2014 ม ี92  paper

2013 ม ี175  paper
2012 ม ี265  paper
2011 ม ี294 paper
2010 ม ี319 paper
2009 ม ี126 paper
2008 ม ี93 paper
2007 ม ี84 paper
2006 ม ี91 paper
2005 ม ี82 paper
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RESEARCH ETHICS IN BURAPHA UNIVERSITY 
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จริยธรรมในการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

จริยธรรมใน
สตัว์

จริยธรรมใน
มนษุย์

ความ
ปลอดภยั

ทางชีวภาพ



การหาข้อมูลเกี-ยวกับจริยธรรมการวจิยั  Website:	 research.buu.ac.th



ปฏทินิการประชุมพจิารณาจริยธรรมการวจิยั

*** ฉบับอัพเดทอยู่ในเวปไซต ์www.research.buu.ac.th à เมนู “จริยธรรมการวิจัย”



ตารางเวลาส่งเอกสาร

*** ฉบับอัพเดทอยู่ในเวปไซต ์www.research.buu.ac.th

à เมนู “จริยธรรมการวิจัย”



LAIKA
credit: spaceanswers.com



PRISON 
EXPERIMENT

credit: nytimes.com



TIME 
Magazine

April 22, 2002 
Vol. 159 No. 16
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Conducting Research  

in Human  
Both scientific and social researches 
that are involving human subjects , the 
researcher must submit a proposal to 

their institutional ethic committee  
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Basic Ethical Principles 

Respect of persons 

Beneficence 

Justice 
The Belmont Report 1979 



การดำเนินงานของคณะกรรมการ
Exemption Expedited Full Board

- ความเสี่ยงต่ำมาก

- ประธาน/ expedited 

reviewers เป็นผู้พิจารณา

และลงความเห็น

- ไม่ต้องติดตาม

ความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัย

- ความเสี่ยงต่ำ

- ประธาน/ expedited 

reviewers เป็นผู้พิจารณา

และลงความเห็น

- ติดตามความก้าวหน้า

จนกว่าจะสิ้นสุดการวิจัย

- มากกว่าความเสี่ยงต่ำ

- เข้าประชุมตามวาระ – มติ

จากที่ประชุม

- ติดตามความก้าวหน้า

จนกว่าจะสิ้นสุดการวิจัย



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

1. โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยที่ใช้ในกระบวนการเรียน
ตามปกติ ได้แก่

• การวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับวิธีการเรียนการสอน เทียบวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่
• การวิจัยที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ

(instructionaltechniques, classroom management methods) หรือ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร

• และเป็นโครงการการวิจัยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้-
• เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน 
• นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
• มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ 
• มีการออกกำลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

2. โครงการวิจัยที่ใช้วิธีการ ประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ (educational test
: cognitive,diagnostic, aptitude, achievement)

• โดยข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล และรายงาน
ผลเป็นข้อมูลโดยภาพรวม

• เป็นโครงการการวิจัยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นวิธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
• นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
• มีการปกปิดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบ
• มีการออกกำลังกายมากกว่าปกติ หรือในวิธีที่ไม่ปกติ



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

3. การวิจัยที่ดำเนินการโดยวิธี survey, สัมภาษณ์ (interview) หรือสังเกตพฤติกรรมภายใน
ชุมชน(observation of public behavior)

• โดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลและไม่มีผลกระทบ
ต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม, การจ้างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรือทำ
ให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

• เป็นโครงการการวิจัยที่ไม่มลีักษณะดังต่อไปนี้ แม้จะใช้วิธีการ Survey, interview หรือ
observation of public behavior แต่มีประเด็นพิจารณา คือ

• ข้อคำถามส่งผลกระทบถึงจิตใจ เป็นเรื่องส่วนตัวที่อ่อนไหว สมควรปกปิดหรือเป็นเรื่องที่อยากลืม
• ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย หากความลับรั่วไหลผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจถูกจับถูกปรับถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ตามกฎหมาย

• ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน์การถูกเลิกจ้างและการเสียสิทธิบางอย่าง รวมทั้ง
กระทบต่อสถานภาพทางการเงิน



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

4. การวิจัยที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรูปเอกสาร,สิ่ง
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยาหรือห้องปฏิบัติการ (pathological or diagnostic 
specimens)หรือวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็น
รายบุคคลไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านรหัสใดๆ ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้นเพื่อจะ
สืบค้นไปถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้(unidentifiable data)

• เป็นโครงการการวิจัยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
• เป็นข้อมูลหรือเนื้อเยื่อที่เก็บโดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไว้ตั้งแต่ต้นแม้ว่าผู้วิจัยจะแจ้งว่า
จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในการวิจัยก็ตาม เช่น ข้อมูลจากเวชระเบียน

• ชิ้นเนื้อทิ่อยู่ในคลังพยาธิวิทยาที่การเก็บข้อมูลในครั้งแรกต้องระบุเจ้าของ
• เป็นข้อมูลจากการวิจัยครั้งก่อน



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการจากหน่วยงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น(Quality assurance, 
Public benefit or service program)

6. การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพหรือการตรวจสอบที่ไม่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลหรือมีผลกระทบต่อข้อมูลด้าน
สุขภาพส่วนบุคคล



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Exemption review

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติ ของอาหาร การยอมรับของ
ผู้บริโภคโดยที่

• อาหารนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ
• อาหารนั้นมีสารอาหารในระดับที่ไม่เป็นอันตราย หรือมีสารเคมีเนื่องจากการ
เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าปริมาณที่บ่งถึงอันตรายตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

• เป็นโครงการวิจัยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
• มีสารปรุงแต่ง
• ปนเปื้อนสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม เกินระดับความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Expedited review

1. การวิจัยไม่ใช่ clinical trial และไม่มี clinical intervention

2. การวิจัยจะไม่ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเสี่ยงที่จะถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย อาทิ ทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง การเงิน สถานภาพทาง
สังคมหน้าที่การงาน หรือล่วงละเมิดความลับและความเป็นส่วนตัว 
ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Expedited review

3. เป็นการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งควรมีลักษณะดังนี้หากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยนั้น
3.1 หากต้องมีการเก็บเลือด จะทำโดยการเจาะปลายนิ้ว ส้นเท้า หรือติ่งหูในกรณี
ที่เป็นเด็กทารกหรือเจาะจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย โดยปริมาณเลือดและ
จำนวนครั้งที่เจาะควรเป็นดังนี้ คือ

• สำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมิใช่สตรีมีครรภ์ และมีน้ำหนักตัวไม่ต่ำ
กว่า 50 กก.ปริมาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน 550 มล. ในเวลา 8 สัปดาห์ 
และเจาะไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

• สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กก. ปริมาณเลือดที่เจาะ
จะต้องไม่เกิน 50 มล. หรือไม่เกิน 3 มล. ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ในเวลา 8
สัปดาห์ และเจาะไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง



โครงการวิจัยที่เข้าข่าย Expedited review

3.2 เป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธีที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย

3.3 เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ถูกตรวจ (ยกเว้น
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ x-ray และ microwave) ไม่ต้องใช้ยาชาหรือยาสลบ และ
เป็นวิธีที่ใช้ตรวจเพื่อการรักษาตามมาตรฐานเครื่องมือได้รับการรับรองว่าเป็น
เครื่องมือทางการแพทย์และมีจำหน่ายตามท้องตลาด

3.4 เป็นการเก็บข้อมูลจากรายงานต่างๆหรือตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รับการ
เก็บไว้เพื่อการตรวจรักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจัย

3.5 เป็นการเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสียงหรือภาพโดยการถ่ายจากกล้องถ่ายรูปหรือวิดิ
ทัศน์

3.6 เป็นการวิจัยที่เป็นการสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
3.7 เป็นการตรวจตัวอย่างส่งตรวจใดๆที่ไม่ใช่การตรวจทางพันธุศาสตร์อันสามารถ

เชื่อมโยงถึงผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือสิ่งส่งตรวจได้



เอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

• เอกสารบันทึกจากหัวหน้าส่วนงานถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

• เอกสารแบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (AF 
06-01)

• เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (AF 06-02) 
• เอกสารแบบแสดงความยินยอมของอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย (AF 06-03) 
• แบบเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูล
• เอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
• เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
หรือ ชุดที่ใช้เก็บข้อมูลจริงจากอาสาสมัคร

• หลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นสมควรตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของ
เอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
งานส่งเสริมการวิจัย  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทรศัพท์ ๐ – ๓๘๑๐ – ๒๕๖๑ – ๒  โทรสาร ๐ – ๓๘๗๔ – ๕๗๙๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ผู้วิจัยเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ดังนี้ 
(๑)  เอกสารบันทึกจากหัวหน้าส่วนงานถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
(๒)  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรบัพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุย์  จ านวน  ๓  ชุด  พร้อมแผ่น CD ที่มีไฟล์เอกสารแบบ PDF 
      จ านวน  ๑  แผ่น 
 (๒.๑)  แบบเสนอเพื่อขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ มหาวิทยาลัยบรูพา (AF 06-01) 
 (๒.๒)  โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยฉบับย่อ (ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ) พร้อมประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญ 
          และประสบการณ์ด้านการวิจัย (Curriculum Vitae) 
 (๒.๓)  เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (AF 06-02) 
 (๒.๔)  เอกสารแบบแสดงความยนิยอมของผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) (AF 06-03) 
 (๒.๕)  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว หรือชุดที่ใช้เก็บข้อมูลจริงจากผู้เข้าร่วม 
          โครงการวิจัย เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Case Record Form, CRF)  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 (๒.๖)  แบบแสดงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (AF 06-04) (กรณีที่โครงการวิจัยไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน 
          ที่สร้างผลประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น บริษัทยา) 
 (๒.๗)  เอกสารเพิ่มเติม ตามข้อก าหนดต่อไปนี้ (ถ้ามี) 
  (๒.๗.๑)  เอกสารประกัน (Insurance) ถ้าเป็นโครงการวจิัยของบรษิัทเอกชน 
  (๒.๗.๒)  เอกสารที่มีการรับรองการวิจัยในประเทศ หรือหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว 
  (๒.๗.๓)  เอกสารรายละเอียดของเครื่องมือการวิจัย 
 (๒.๘)  หลักฐานการอบรมการปฏบิัติการวิจัยทีด่ี (GCP) หรือการอบรมจรยิธรรมการวิจยั (Human Subject Protection Course) 
                     ของผู้วิจัยหลักและผู้วจิัยร่วม (ถ้ามี) 
 (๒.๙)  เอกสารอื่นๆ เช่น ใบโฆษณาเชิญชวนผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั เป็นต้น 
 (๒.๑๐)  กรณีที่เป็นโครงการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องแนบส าเนาแบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
 
หมายเหตุ  ขอให้ผู้วิจัยกรอกรายละเอียดต่างๆ ทุกช่อง  และตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน  มิเช่นนัน้เอกสารของท่านจะถูกตีกลับ 
              และอาจท าใหต้้องเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในรอบเดือนถัดไป 

ขั้นตอนการด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒.  ผู้วิจัยส่งเอกสารเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
ส่งเอกสารในขั้นตอนท่ี  ๑  ทีก่องบริการการศึกษา  ช้ัน ๗  ส านักงานอธิการบดี  (อาคาร ภปร)  มหาวิทยาลัยบรูพา 
ภายในสัปดาห์ที่  ๔  ของเดือนก่อนหน้า  เพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ ในสัปดาห์ที่  ๔  ของเดือนถัดไป 

๔.  ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ์  พิจารณาให้น าเสนอเข้าที่ประชมุ 

๕.  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
(๑)  ประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ทุกสัปดาห์ที่  ๔  ของเดือน 
(๒)  สรุปผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ 

๓.  เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ตรวจสอบเอกสาร 
กรณีพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน  เจา้หน้าท่ีส านักงานฯ  ขอเอกสารเพิม่เติมเพื่อให้ผู้วิจัยส่งให้ทันภายในสัปดาห์ที่  ๒  ของเดือน 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 
เอกสารการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ควรมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑.  รหัสโครงการวิจัย : ………………………………………………….. 

                   (ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ออกรหัส 
                   โครงการวิจัย) 

๒.  ชื่อโครงการวิจัย .............................................................................................................................  
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย .................................................................................................... 
๔.  อธิบายวิธีการวิจัย  (ให้อธิบายเฉพาะวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย)  หากเป็น

การทดลองให้อธิบายวิธีการทดลองที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ/
กลุ่มควบคุม (ถ้ามี) รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

๕.  อธิบายกระบวนการ  ขั้นตอน  และวิธีการที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะต้องปฏิบัติ หรือได้รับ การ
ปฏิบัตเิมื่อสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยละเอียด 

๖.  อธิบายความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ ชื่อเสียง เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของ
ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการวิ จั ย  (ถ้ ามี )   หรื อความไม่สะดวกที่ อาจจะเกิดขึ้ นแก่ ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการวิ จั ย 
(ถ้ามี)  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือความไม่สะดวกดังกล่าว  ให้ผู้วิจัยอธิบายแนวทางป้องกัน  และวิธีการ
แก้ไขหรือช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นระหว่างด าเนินการวิจัย 

๗. กรณีที่โครงการวิจัยมีความเสี่ยง  “สูง”  ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย ให้ผู้วิจัยอธิบายด้วยว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยถึงแก่ชีวิต  ได้รับบาดเจ็บ  หรือทุพลภาพ อันเป็น
ผลโดยตรงจากการวิจัย  ผู้วิจัยจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างไร 

๘. อธิบายประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพึงได้รับจากโครงการวิจัยทั้งทางตรงและทางอ้อม  
รวมทั้งในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ  จากโครงการวิจัย  ให้ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยทราบด้วยเช่นกัน 

๙. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับค่าชดเชยการเสียเวลา  และหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  หรือ ของที่
ระลึกท่ีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพึงได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยให้ทราบ (ถ้ามี) 

๑๐. กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องรับผิดชอบ ให้ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดและจ านวน
เงินให้ชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย   

๑๑. อธิบายการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิปฏิเสธ
การเข้าร่วมโครงการวิจัยได ้และสามารถถอนตัวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อโดยการปฏิเสธ
หรือถอนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประการใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะพึงได้รับ 
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๑๒. อธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เห็นว่าผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม 

โครงการวิจัยเป็นความลับ การเผยแพร่ผลการวิจัยจะกระท าในภาพรวม โดยผู้วิจัยจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกเปิดเผยไม่ว่าในทางใดๆ เว้นแต่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวโดยได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

๑๓.  กรณีที่ผู้วิจัยคาดว่าจะมีข้อมูล หลักวิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในระหว่างที่ยังอยู่ในโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ทราบเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะยังคงเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต่อไปหรือไม่ 

๑๔.  ระบุชื่อผู้วิจัยที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวกอย่างน้อยหนึ่งคน หน่วยงานที่สังกัดและหมายเลข
โทรศัพท์  รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้
โดยสะดวกหากมีข้อสงสัยในกระบวนการวิจัย  เช่น  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ e-mail address  

๑๕.  ระบุข้อความว่า “หากผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
สามารถแจ้งมายังคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา  งานส่งเสริมการวิจัย 
กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๖๒๐, ๐๓๘-๑๐๒๕๖๑-๖๒” ในตอนท้ายของเอกสารชี้แจง
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  

 
หมายเหตุ 

(๑)  เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ควรใช้ภาษาที่กระชับและ
มีเนื้อความทีผู่้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย  

(๒)  เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ให้แยกเป็นคนละฉบับกับ
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) 

(๓)  กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี  ให้ผู้วิจัยท าเอกสารชี้แจง 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  และบดิามารดา หรือผู้ปกครอง 

(๔)  กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็กทีม่ีอายุตั้งแต่  ๗  ปี แต่ยังไม่เกิน  ๑๒ ปี ให้ผู้วิจัยท าเอกสาร
ชี้แจงด้วยวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายส าหรับเด็กท่ีอ่านหนังสือได้ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเด็กไม่สามารถอ่าน
หนังสือได้ให้ผู้วิจัยอ่านให้ฟัง และจัดท าเอกสารชี้แจงส าหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อีกฉบับหนึ่ง   

(๕)  กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นบุคคลไมส่ามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  เช่น  บุคคลที่ 
มีอายุต่ ากว่า  ๗  ปีบริบูรณ์  วิกลจริต ไม่มีสติสัมปชัญญะ  เป็นต้น  ให้ผู้วิจัยท าเอกสารชี้แจงเฉพาะ บิดามารดา 
หรือผู้ปกครอง หรือผู้อนุบาลเพ่ือขอความยินยอม 
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-ตัวอย่าง- 

เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

(ส าหรับพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรม) 
 

รหัสโครงการวิจัย : XXXX 
โครงการวิจัยเรื่อง : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
เรียน ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

ข้าพเจ้า XXXXXXXXXXXXX ต าแหน่งXXXXXXXXXX  หน่วยงาน XXXXXXXXXX มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอ
เรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการวจิัยการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อนที่ท่านจะ
ตกลงเข้าร่วมการวิจัย  ขอเรียนให้ท่านทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย ดังนี ้

โครงการวิจัยนี้มีวัตถปุระสงค์ขอเชิญท่านและผู้ร่วมงานร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพบนพืน้ฐานนวตักรรมหรือศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาลให้เป็นนักการสร้างเสรมิสุขภาพต่อไป 

หากท่านตกลงที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยนี้ ข้าพเจา้ขอความร่วมมือให้ท่านร่วมกิจกรรมของโครงการฯ โดยการ
เข้าร่วมประชุมปฏบิัติการกับคณะท างานโครงการขับเคลื่อนวชิาชพีการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คณะผู้วจิัย)  
ในการจัดท าหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานนวัตกรรมของพื้นที่การปฏิบัตงิานของทา่น  ร่วมจัดท าแผนการ
เรียนรู ้ การเตรียมเป็นวิทยากรพื้นที่ การวางแผนและร่วมจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเฉพาะ
ทาง และ/หรือนิสิตพยาบาล จ านวนประมาณ ๑๐-๓๐ คน ที่จะมาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ ๑ คร้ัง การ
ร่วมกิจกรรมประเมินผลการใชห้ลักสูตร และการเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทั้งหมด
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยผู้วิจัยจะรับผิดชอบจ่ายคา่เดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่พัก 
ตามจ่ายจริงและตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 

การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ฯ เป็นไปโดยสมคัรใจ  ท่านอาจปฏิเสธที่จะเข้ารว่ม และถ้า
กิจกรรมนี้ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน  ทา่นสามารถถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการไดต้ลอดเวลา  โดยไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อท่านทั้งสิ้น 

ผลของการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาศักยภาพของทา่นและหน่วยบริการ  รวมทัง้ประโยชน์ในการ
พัฒนาพยาบาล และนักศึกษาพยาบาลที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ ต่อไป  การเข้าร่วมโครงการวิจัยนีไ้ม่มีความ
เสี่ยงแต่อย่างใด  ข้อมูลต่าง ๆ ของท่านจะถูกเก็บไว้เปน็ความลบั  ไม่มีการเปิดเผยชื่อของท่าน  การน าเสนอข้อมูลจะ
เป็นในภาพรวม  ทัง้นี้ข้อมูลจะถกูเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่านของคณะผูว้ิจัยเท่านัน้  ส่วนเอกสารจะเก็บไว้
ในตู้เอกสารที่ใส่กุญแจไว้เป็นเวลา  ๑ ปี หลังการเผยแพร่ผลการวิจัยและจะถูกน าไปท าลายหลงัจากนัน้ 

หากท่านมีค าถามหรือข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อข้าพเจ้า XXXXXXXXXXXXXXX หน่วยงาน xxxxxxx 
มหาวิทยาลยับูรพา  โทร xxxxxxxxxxxx  โทรศัพท์มือถือหมายเลข xxxxxxxxxx ข้าพเจ้ายินดีตอบค าถาม และข้อสงสัย
ของท่านทุกเมื่อ  และถ้าผู้วจิัยไม่ปฏิบัติตามที่ไดช้ี้แจงไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถแจ้งมายัง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยบูรพา  งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๖๒๐, ๐๓๘-๑๐๒๕๖๑-๖๒  

เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าร่วมในการวิจัยนี้  ขอความกรุณาลงนามในใบยนิยอมร่วมโครงการที่แนบ
มาด้วย  และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา  ณ  ทีน่ี้ 
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เอกสารแสดงความยินยอม 

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) 
 

รหัสโครงการวิจัย : ………………………………………………….. 
(ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ออกรหัสโครงการวิจัย) 
โครงการวิจัยเรื่อง……………………………………………………………………......………………………….………………….…………..……………… 
ให้ค ายินยอม  วันที่………..  เดือน……………….……… พ.ศ ………………. 
 

ก่อนที่จะลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย วิธีการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลส าห รับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเข้าใจค าอธิบายดังกล่าวครบถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว และผู้วิจัย
รับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ด้วยความเต็มใจ และไม่ปิดบัง ซ่อนเร้นจน
ข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ และมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
เมื่อใดก็ได้ การบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนั้นไม่มีผลกระทบต่อ.........(ให้ระบุเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เท่านั้น  เช่น การใช้บริการ การรักษาโรค  การเรียนการสอน หรือผลการเรียน เป็น
ต้น).............. ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ จะเปิดเผยได้เฉพาะในส่วนที่เป็นสรุป
ผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจดีทุกประการ  และได้ลงนามในเอกสารแสดง     ความ
ยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 

กรณีท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในเอกสารแสดงความยินยอม 
ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงนามหรือประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าในเอกสารแสดงความ
ยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
 

ลงนาม  ………………………………..……………………..ผู้ยินยอม 
(…………………………………………………….) 

ลงนาม  ………………………….……………………..…..พยาน 
(…………………………………………………….) 

หมายเหตุ กรณีท่ีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้ความยินยอมด้วยการประทับลายนิ้วหัวแม่มือ ขอให้มีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองด้วย 
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เอกสารแสดงความยินยอม 

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Consent Form) 
(ส าหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒  ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี) 

 

รหัสโครงการวิจัย : ………………………………………………….. 
(ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ออกรหัสโครงการวิจัย) 
โครงการวิจัยเรื่อง……………………………………………………………………......………………………….………………….…………..……………… 
ให้ค ายินยอม  วันที่………..  เดือน……………….……… พ.ศ ………………. 

ก่อนที่จะลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบาย
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย วิธีการวิจัย และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในเอกสารข้อมูลส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ไว้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเข้าใจค าอธิบายดังกล่าวครบถ้วนเป็นอย่างดี
แล้ว และผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยเกี่ยวกับการวิจัยนี้ด้วยความเต็มใจ และไม่ปิดบัง
ซ่อนเร้นจนข้าพเจ้าพอใจ 
 ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ และมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
เมื่อใดก็ได้ การบอกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยนั้นไม่มีผลกระทบต่อ.........(ให้ระบุเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เท่านั้น  เช่น การใช้บริการ การรักษาโรค  การเรียนการสอน หรือผลการเรียน 
เป็นต้น).............. ที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับต่อไป 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ จะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็นสรุป
ผลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจดีทุกประการ  และได้ลงนามในเอกสารแสดง     
ความยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
 

ลงนาม  ………………………………..……………………..ผู้ยินยอม 
(…………………………………………………….) 

 
ข้าพเจ้า...........................................................................บิดามารดาหรือผู้ปกครอง ยินยอมให้

.................................................................................เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 
กรณทีี่ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ผู้วิจัยได้อ่านข้อความในเอกสารแสดงความยินยอม 

ให้แก่ข้าพเจ้าฟังจนเข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงนามหรือประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าในเอกสารแสดง
ความยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ 
 

ลงนาม  ………………………………..…………………….. 
(…………………………………………………….) 
       บิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

 

ลงนาม  ……………………………………………………...พยาน 
(………………………………………….………….) 

หมายเหตุ กรณีทีบ่ิดา มารดา หรอืผู้ปกครองให้ความยินยอมด้วยการประทับลายนิ้วหัวแม่มือ ขอให้มีพยานลงลายมือช่ือรับรองด้วย 



สิ#งผดิพลาดที#มกัจะพบบ่อย

• ศกึษาโรงงาน ควรระบชืุFอโรงงานหรือไม ่?

• ระบทีุFมาของจํานวนประชากร และวิธีได้มาของผู้ เข้าร่วม

• คดัเลอืกเป็นไปอยา่งทัFวถงึ ยตุธิรรม ให้โอกาสแก่ทกุคนในการถกูสมัภาษณ์ หรือไมถ่กูสมัภาษณ์

• จะต้องระบกุารดําเนินการ หากพบผลการวิจยัวา่อยูใ่นระดบัอนัตรายตอ่กลุม่ตวัอยา่ง

• กลุม่ตวัอยา่งในแบบคําร้องและกระบวนการไมต่รงกนั

• ความเสีFยงตอ่ผู้ประกอบการ

• ระยะเวลาทีFคาดวา่จะเริFมเก็บข้อมลู จะต้องหลงัจากการรับรองแล้ว

• กระบวนการรักษาความลบั การเข้าร่วมโครงการและถอนตวั

• คา่ตอบแทน



สิ#งผดิพลาดที#มกัจะพบบ่อย

• การได้มาของกลุม่ตวัอยา่งชดัเจน วิธีแบง่กลุม่

• แรงงานข้ามชาตจิะต้องถกูกฎหมายเนืFองจากมีผลตอ่การเปิดเผยตวั

• ระบขุั Nนตอนการปฏิบตัติวัของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัให้ชดัเจน เชน่ ตอบแบบสอบถามกีFนาที เพืFอให้
สามารถตอบปฏิเสธได้

• เอกสารชี Nแจงผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัควรเป็นความเรียงและเนื Nอหากระชบั

• ควรแปลเป็นภาษาของผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั

• ระบวุา่การถอนตวัจะไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยั

• ถ้อยคําของคา่ตอบแทน เปลีFยนเป็นคา่ชดเชยการเสยีเวลา

• ภาษาทีFเหมาะสมกบัวยันกัเรียน

• การระบชืุFอของนกัเรียนในเอกสาร



สิ#งผดิพลาดที#มกัจะพบบ่อย

• ระบวิุธีการเก็บแบบสอบถามกบันกัเรียนให้มีกระบวนการรักษาความลบั

• การระบชืุFอของโรงเรียนในโครงการวิจยั

• เอกสารชี Nแจงผู้ เข้าร่วมโครงการควรแบง่ตามประเภทบคุคล

• การทดลองทีFมีความเสีFยงจะต้องมีผู้ เชีFยวชาญคอยดแูล ระบวิุธีปอ้งกนัและกรณีเกิดอบุตัเิหต ุจะต้องระบุ
วิธีการดแูลรักษา

• การระบคุวามเสีFยงให้ผู้ เข้าร่วมทราบ ไมเ่หนืFอย ไมเ่สีFยง

• เอกสารแสดงความยินยอมของเดก็

• การใช้บคุคลทีF 3	ในกระบวนการคดัเลอืกหรือตดิประกาศแบบเปิดเผย

• ใบปลวินํามาให้คณะกรรมการพิจารณา

• การเก็บข้อมลูของผู้ เข้าร่วม ระวงัข้อมลู Demographic	Data	ทีFมีความละเอียด อาจทําให้ระบุ
ตวัตนของผู้ตอบได้ อาจจะเอาข้อมลูบางอยา่งออกไป เชน่ ภาควิชา เงินเดือน



สิ#งผดิพลาดที#มกัจะพบบ่อย

• โครงการทีFมีหลายระยะ ให้อนมุตทีิละระยะ

• ระยะเวลาในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการทีFมีความเสีFยง

• เครืFองมือทีFถกูต้อง การขออนญุาตจากต้นฉบบั หรือผู้ทรงคณุวฒิุ 

• ไมมี่กรรมการคนใดทีFเป็นผู้ เชีFยวชาญจริยธรรม ดงันั Nนความเหน็ของกรรมการคนเดียวอาจไมค่รบถ้วน

• กรรมการต้องคํานงึเสมอ คือไมค่วรบอกนกัวิจยัวา่สว่นนั Nนผิด สว่นนั Nนทําไมไ่ด้ แตจ่ะต้องถามวา่มีวิธีอ่ืน
หรือไมที่Fจะไมรุ่กลํ Nาความเป็นสว่นตวั มีวิธีใดบ้างทีFลดความเสีFยงตอ่อนัตราย

• ปัญหาการกรอกแบบฟอร์ม เชน่ Font, ข้อมลูไมเ่พียงพอ, เบอร์โทรศพัท์โดยตรงถงึผู้ ยืFน ฯลฯ



ดูแบบคำร้องในภาคผนวก



Kahoot.it



“	Thank	you	for	your	attention

witawat@eng.buu.ac.th



จริยธรรมการวิจัย 
สัตว์ทดลอง
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IRB)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IACUC)
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IBC)



CR:	PETRA.ORG



Chair

กนกหทยั ออมทรัพย์

กรรมการและเลขานกุาร

สมเกียรต ิพนัธ์ศริิ

ผู้ชว่ยเลขานกุาร

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชรรัตน์ ตรงตอ่ศกัดิK

กรรมการและเลขานกุาร

เภสชักรหญิงณฏัฐิณี ธีรกลุกิตตพิงษ์

กรรมการและเลขานกุาร

อ.เจนวิทย์ นวลแสง

กรรมการ
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา

กรรมการ

ดร.วนิดา พงษ์ศกัดิKชาติ

กรรมการผศ. กนกนชุ นรวรธรรม

กรรมการ

ดร.พอจิต นนัทนาวฒัน์

กรรมการ

สตัว์แพทย์หญิงวนัทนีย์ รัตนศกัดิK

กรรมการ
นายสตัว์แพทย์สมรัฐ ทวีเดช

กรรมการ

ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร

รองประธานกรรมการ

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC)







หัวข้อเนื้อหาสำหรับการบรรยาย

• ความเป็นมาและความสำคัญ
• พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558
• โครงสร้างของคณะกรรมการฯ
• แนวทางการพิจารณาโครงการ
• ตัวอย่างการพิจารณาโครงการ

จริยธรรม
การวิจัยใน
สัตว์ทดลอง



พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

•พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงพระปรมาภิไธย วันที่ 8 
มีนาคม 2558

•ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

•วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 14 กันยายน 2558

•ยกเว้น ม.22 (4) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



ประเภทของใบอนุญาต

ใบอนุญาตใช้สัตว์ ใบอนุญาตผลิตสัตว์

ใบอนุญาตใช้สัตว์ ประเภทที่ 1 ใบอนุญาตผลิตสัตว์ ประเภทที่ 1

ใบอนุญาตใช้สัตว์ ประเภทที่ 2 ใบอนุญาตผลิตสัตว์ ประเภทที่ 2

ใบอนุญาตใช้สัตว์ ประเภทที่ 3

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาตการใช้สัตว์ ฯ ฉบับละ 1,000 บาท

2. ใบอนุญาตการผลิตสัตว์ ฯ ฉบับละ 10,000 บาท

3. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละไม่เกิน 1,000 บาท

4. การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต



พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

•ลักษณะการใช้งานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สังเกตอย่างเดียวไม่ถูกต้องตัวสัตว์ (สัตว์

อยู่ตามธรรมชาต)ิ

เก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ เป็นต้น

ถูกต้องตัวสัตว์ (จับและควบคุมสัตว)์ ผ่าตัด

กักขังสัตว ์(นำสัตว์มาเลี้ยง) การสลบสัตว์

ทำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ

ให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ทางปาก 

เส้นเลือดดำ กล้ามเนื้อ เป็นต้น

ฯลฯ



หลักการ 3R (Russell + Burch’s)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
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เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ (ประสบการณ/์แหล่งทุน/ระยะเวลา/
ข้อมูลผู้ร่วม)

2. ที่มา หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ 

•บทคัดย่อใช้ภาษาเข้าใจง่ายโดยคนทั่วไป
•ข้อมูลนำไปสู่หลักการและเหตุผลเพียงพอ
•วัตถุประสงค์ชัดเจน สอดคล้องกับชื่อเรื่องและวิธีการศึกษา
•แสดงถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับ



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3. การพิจารณาตามหลักจรรยาบรรณ และหลักการ 3R

• เหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้สัตว์/ หลักฐานที่แสดงว่าไม่มีวิธีการอื่นทดแทนการใช้สัตว์
• หลักการเลือกใช้ชนิด สายพันธุ์
• หลักการพิจารณาจำนวนสัตว์ที่เหมาะสมโดยหลักการทางสถิติ
• ความพร้อมของสถานที่ และการจัดการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นระบบ
• เทคนิคการปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างชัดเจน
• สอดคล้องต่อกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของไทยและสากล
• ระบุเอกสารอ้างอิง และหลักฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณา



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4. ระเบียบวิธีวิจัย

•ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
•การออกแบบวิธีการวิจัย (Experimental Design) – การแบ่งกลุ่ม/สถิติ/ขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ

•สิ่งที่นำมาศึกษาในสัตว์ - ความเหมาะสมถึงชนิด แหล่งที่มา ข้อมูล ปริมาณ อันตราย การ
ทำลาย สารเคมี ยา สมุนไพร สารพิษ อาหาร น้ำ รา ไวรัส แบคทีเรีย วัคซีน สารกัมมันตรังสี 

•วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ (Animal Procedure) - ไม่ทำให้สัตว์เครียด การเคลื่อนย้าย 
วิธีการให้สาร เก็บตัวอย่าง การตรวจติดตามอาการผิดปกติ



เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

5. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน- หลังการผ่าตัดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ-ลักษณะ รายละเอียด ผู้ทำ

6. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ - ระดับ เหตุผล

7. การใช้ยาสลบและยาระงับความเจ็บปวด - ความเหมาะสม การตรวจสอบ ฤทธิ์ยา

8. การนำสัตว์ไปใช้นอกสถานที่ - ความจำเป็น สถานที่ ระยะเวลา การเคลื่อนย้าย

9. จุดยุติการทดลอง - เกณฑ์การพิจารณา

10. การดำเนินการกับสัตว์ที่ยังมีชีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ - วิธีการ การตรวจสอบ

11. การผ่าซากสัตว์ - การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สถานที่

12. การกำจัดซากและของเสีย - วิธีการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

13. อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค



เอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
• เอกสารบันทึกจากหัวหน้าส่วนงานถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

• แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

• เอกสารคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัย
บูรพา 

• เอกสารโครงร่างการวิจัยฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
• ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
• หลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นสมควรตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความ
สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



ดูแบบคำร้องในภาคผนวก
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จริยธรรมการวิจัย 
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
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ประเภทของการวจิยัทางพนัธุวศิวกรรม

แบง่ระดบัความเขม้งวดในการควบคมุตาม
ประเภทของงานวจิยั

ประเภทที@ 1  งานที@ไมม่อีนัตราย

ประเภทที@ 2  งานที@อาจเป็น อนัตรายในระดบัตํ@า

ประเภทที@ 3  งานที@อาจมอีนัตรายตอ่ผูป้ฏบิตังิาน
ในหอ้งทดลอง ชุมชนและสิ@งแวดลอ้ม /งาน
เกี@ยวกบัการรกัษาผูป่้วย  โดยการดดัแปลง
พนัธุกรรม /งานที@อาจมอีนัตรายในระดบัที@ยงัไม่
เป็นที@ทราบแนช่ดั

ประเภทที@ 4  งานที@มอีนัตรายรา้ยแรงตอ่
ผูป้ฏบิตังิานในหอ้งทดลอง ชุมชน และ
สิ@งแวดลอ้ม ไดแ้ก่

! งานวจัิยที+ไมม่มีาตรการควบคมุป้องกนัในเชงิ

วทิยาศาสตร์

! งานวจัิยที+มุง่เนน้ผลติสิ+งมชีวีติกอ่โรคเพื+อเป้าหมาย

สงคราม

! งานวจัิยดัดแปลงพันธกุรรมมนุษย ์ที+ไมม่วีตัถปุระสงค์

ในทางรักษา

! BSL1 หรอื BSL2
! แจง้ IBC

! BSL2 หรอื BSL3 หรอื 
BSL4

! ขออนุญาต IBC/TBC

! BSL1 หรอื BSL2
! ขออนญุาต IBC

" หา้มดาํเนนิการ



BIOSAFETY
●Risk group 1
●Risk group 2
●Risk group 3
●Risk group 4



ดูรายละเอียดการจัดกลุ่ม



งานวจิยัประเภท 1

1.  การดดัแปลงพันธกุรรมของเซลลส์ ิ9งมชีวีติที9ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตราย

2.  งานวจัิยและทดลองที9เกี9ยวขอ้งกบัสิ9งมชีวีติดดัแปลงพันธกุรรมที9มกีาร

แลกเปลี9ยน DNA โดยกระบวนการทางสรรีวทิยา ซึ9งเป็นที9ยอมรับ ตาม

ภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.1

3.  การวจัิยและทดลองที9เกี9ยวกบัระบบเจา้บา้น/พาหะที9ไดอ้นุญาตไวใ้น

ภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.2

4.  การวจัิยและทดลองดดัแปลงพันธกุรรมในพชืที9ใชส้ารพันธกุรรมจาก

พชืชนดินัWนเอง และไมเ่ป็นวชัพชืรา้ยแรงหรอืไมส่ามารถผสมขา้มกบั

วชัพชืได ้

แจง้ IBC



งานวจิยัประเภท 2

1. การดดัแปลงพันธกุรรมของเซลลส์ ิ9งมชีวีติที9กอ่ใหเ้กดิอนัตรายในระดบัตํ9า

2. การวจัิยและทดลองที9เกี9ยวกบัระบบเจา้บา้น/พาหะที9ไมไ่ดอ้นุญาตไวใ้น
ภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.2

3. การวจัิยและทดลองที9เกี9ยวกบัระบบเจา้บา้น/พาหะที9อนุญาตไวแ้ลว้ ตาม
ภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.2 แตย่นีที9จะนํามาเชื9อมมลีกัษณะเป็น

- ตวักําหนดใหเ้กดิพษิภยั หรอื

        - DNA หรอื RNA จากจลุนิทรยีท์ี9กอ่ใหเ้กดิโรคในมนุษย ์สตัว ์หรอืพชื 
ที9อยูใ่นบญัชรีะดบัความเสี9ยง 2 ตามภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.3 หรอืมยีนีสรา้ง
โปรตนีที9มผีลตอ่การเจรญิเตบิโตหรอืการแบง่เซลล์

4. การวจัิยและทดลองกบัสิ9งมชีวีติตามภาคผนวกที9 2 ขอ้ 2.3

5. การวจัิยและทดลองดดัแปลงพันธกุรรมพชืที9ไดรั้บสารพันธกุรรมจากพชื
ชนดิอื9น หรอืสิ9งมชีวีติอื9น แตต่อ้งไมม่สีารพันธกุรรมของสิ9งมชีวีติกอ่โรคตา่ง
ถิ9น

ขออนญุาต IBC



งานวจิยัประเภท 3
1. การวจัิยและทดลองที3เกี3ยวกบัระบบเจา้บา้น/พาหะ หรอืยนี หรอืชิ>นสว่น 

DNA จากเชื>อจลุนิทรยีท์ี3อาจทําใหเ้กดิโรคในมนุษย ์สตัว ์หรอืพชื ตาม
บญัชรีะดบัความเสี3ยง 3 ตามภาคผนวกที3 2 ขอ้ 2.4 หรอืเชื>อที3อาจมี
อนัตรายในระดบัที3ยังไมเ่ป็นที3ทราบแน่ชดั

2. การวจัิยและทดลองเกี3ยวกบัสิ3งมชีวีติที3ผลติสารพษิ (toxin producers) 
การวจัิยที3เกี3ยวขอ้งกบั DNA และ การโคลนนิ3ง DNA (DNA cloning) ที3
ควบคมุการสรา้งสารพษิ หรอืผลติสารพษิที3ม ีLD50 ตํ3ากวา่ 100  นาโน
กรัมตอ่กโิลกรัม (ภาคผนวกที3 2 ขอ้ 2.6) การวจัิยที3เกี3ยวกบัยนีที3ให ้
ผลผลติสงูถงึแมว้า่สารพษิที3ผลติจะม ีLD50 สงูกวา่ 100 นาโนกรัมตอ่
กโิลกรัม ทั >งนี>  รวมถงึ การวจัิยที3ใช ้DNA ของจลุนิทรยีท์ี3ผลติสารพษิ ซึ3ง
ยังไมท่ราบแน่ชดัวา่อาจจะยังมยีนีสารพษิอยู ่ ตอ้งระบรุายละเอยีดการ
ทดลองใหช้ดัเจนถงึชนดิของสารพษิ ชนดิของสิ3งมชีวีติที3ใชร้ว่มในการทํา
โคลนนิ3ง (cloning) และระดบัความเป็นพษิที3 LD50

3. การวจัิยและทดลองที3ใชไ้วรัสเป็นพาหะ ซึ3งทําใหเ้ซลลม์นุษยต์ดิเชื>อได ้ 
หรอืงานวจัิยที3ม ีDNA สว่นที3เสรมิแตง่ ซึ3งมคีวามสามารถผลติสารควบคมุ
การเจรญิเตบิโต หรอืเป็นสารที3เป็นพษิตอ่เซลลม์นุษย์



งานวจิยัประเภท 3
4. การวจัิยและทดลองที4เกี4ยวกบัการรักษาผูป่้วยดว้ยการดดัแปลงพันธกุรรมทกุ

ประเภท

5. การวจัิยและทดลองใดๆ ที4มกีารฉีดชิHนสว่นหรอืสารพันธกุรรมของไวรัสเขา้ไป
ในตวัออ่น เพื4อดดัแปลงพันธกุรรมของสตัวท์ี4มกีารหลั4ง หรอืผลติตวัไวรัส

6. การวจัิยและทดลองที4มกีารสรา้งสายพันธุจ์ลุนิทรยีท์ี4มกีารตา้นทานยา
ปฏชิวีนะหลายชนดิ โดยที4ยาปฏชิวีนะนัHนๆ ใชใ้นการบําบดัรักษามนุษย ์
สตัว ์หรอืใชใ้นการเกษตร 

7. การวจัิยและทดลองดดัแปลงพันธกุรรมพชืที4ไดรั้บสารพันธกุรรมจากพชืชนดิ
อื4น หรอืสิ4งมชีวีติอื4น โดยสารพันธกุรรมนัHนมาจากจลุนิทรยีต์า่งถิ4นที4กอ่โรค 
หรอืมยีนีสรา้งสารพษิตอ่สตัวม์กีระดกูสนัหลงั หรอืสรา้งสารออกฤทธิXทาง
เภสชั หรอืสารที4ใชใ้นอตุสาหกรรม

8. การวจัิยและทดลองที4ไมไ่ดจั้ดอยูใ่นกลุม่ใดๆ แตอ่ยูใ่นขอบเขตของแนวทาง
ปฏบิตั ิ

ขออนญุาต IBC และ TBC



งานวจิยัประเภท 4

กา ร วิจ ัย แล ะ ทด ล อ งที7ม ีอ ัน ต รา ย ร ะ ด ับ ร้า ย แร ง ต่อ
ผูป้ฏบิตังิานในหอ้งทดลอง ชุมชน และสิ7งแวดลอ้ม  จะไม่ไดร้บั
อนญุาตใหด้าํเนนิการ กจิกรรมวจิยัเหลา่นีH ไดแ้ก่

• งานวจิยัที7ไมม่มีาตรการ และ/หรอืขอ้มลูที7ใชใ้นการพสิจูน ์และ
ควบคมุป้องกนัในเชงิวทิยาศาสตรอ์ยา่งชดัเจน

• งานวจิยัและทดลองที7มุง่เนน้ผลติสิ7งมชีวีติกอ่โรค และ/หรอื 
สารพษิ เพื7อเป้าหมายทางสงคราม และการทาํลายลา้งเผา่พนัธุ ์
มนุษยห์รอืสตัว ์

• งานวจิยัและทดลอง ที7มุง่จะดดัแปลงพนัธุกรรมของมนุษยด์ว้ย
เทคนคิทางพนัธุวศิวกรรม ที7ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคใ์นการรกัษา
ความผดิปกตทิางพนัธุกรรม



สว่นที' 2
ระดบัความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร



Biosafety Level 1 – BSL1

NOTE: ไมจํ่าเป็นตอ้งแยกออกจากหอ้งทั5วไปภายในอาคาร 
MUST: โตะ๊ปฏบิัตกิาร / อา่งลา้งมอื / อปุกรณ์วจัิยและเทคนคิทางจลุชวีวทิยาทั5วไป 
NOTE: ไมจํ่าเป็นตอ้งแยกออกจากหอ้งทั5วไปภายในอาคาร 
MUST: โตะ๊ปฏบิัตกิาร / อา่งลา้งมอื / อปุกรณ์วจัิยและเทคนคิทางจลุชวีวทิยาทั5วไป 

1. มาตรการท ั@วไป • ควรมกีารประเมนิผลเมื5อมคีวามกา้วหนา้งานวจัิย โดยหวัหนา้โครงการ
• ทําความสะอาดหอ้งปฏบิตักิาร 1 ครั Oง/วัน หรอืหลงัจากสารเคมหีก
• ตอ้งลดการปนเปืOอนของเสยีกอ่นนําไปทิOง 
• ไมใ่ชป้ากดดูไปเปต
• หา้มรับประทาน ดื5ม สบูบหุรี5 หรอืเสรมิสวยในพืOนที5หอ้งปฏบิตักิาร
• ตอ้งลา้งมอืหลงัจับสารเคมหีรอืกอ่นออกจากหอ้ง
• ระวังไมใ่หเ้กดิการฟุ้งกระจายตลอดกระบวนการวจัิย 
• ดแูลและสนใจสขุอนามยัในหอ้งปฏบิตักิาร ควรสวมชดุป้องกนัเพื5อลดความเสี5ยง

2. มาตรการพเิศษ • วัสดทุี5มกีารปนเปืOอนตอ้งใสภ่าชนะที5ปิดสนทิกอ่นออกจากหอ้งปฏบิตักิาร 
• ควบคมุไมใ่หม้แีมลงและหนูในหอ้งปฏบิตักิาร

3. อปุกรณ์ที@ใชค้วบคมุ • ไมม่ี

4. ส ิ@งอํานวยความสะดวก • ออกแบบใหง้่ายตอ่การทําความสะอาด
• โตะ๊ทนกรด/ดา่ง สารละลายอนิทรยี ์และความรอ้นปานกลาง
• เฟอรน์เิจอรแ์ข็งแรง ทําความสะอาดได ้
• มอีา่งลา้งมอื
• ถา้หนา้ตา่งเปิด ควรป้องกนัแมลงตา่งๆ ไมใ่หเ้ขา้หอ้งปฎบิตักิาร 



BSL1 ทาํงานบนโตะ๊
ปฎบิตักิาร



Biosafety Level 2 – BSL2

สิ3งที3แตกตา่งและ/หรอืเพิ3มเตมิจาก BSL1
• การฝึกอบรมทางเทคนคิเกี1ยวกบัจลุนิทรยีก์อ่โรคใหบ้คุลากรที1

เกี1ยวขอ้ง

• เครื1องมอืและครภุณัฑต์ามระดบั BSL1 เป็นอยา่งตํ1า 

• มตีูช้วีนริภยั (biosafety cabinet) class I หรอื class II และ

autoclave 

• ผูป้ฏบิตังิานควรผา่นการฝึกในหอ้งปฏบิตักิาร BSL2 มากอ่น  



Biological safety cabinet Class I

ที4มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type A

ที7มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type B1

ที7มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



Biological safety cabinet Class II

• Type B2

ที7มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



BSL2 ปฏบิตังิานในตูช้วีนริภยั



Biosafety Level 3 – BSL3

สิ3งที3แตกตา่งและ/หรอืเพิ3มเตมิจาก BSL2 
• ระบบไหลเวยีนอากาศในหอ้งปฎบิตักิารเป็นระบบที;ลดการเล็ดลอด

ของจลุนิทรยีอ์อกสูส่ ิ;งแวดลอ้ม (HEPA filter / liquid disinfectant 

traps) 

• การอนุญาตใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาในสถานที;ตอ้งเขม้งวดเป็น

พเิศษ 

• บคุลากรที;ปฏบิตังิานตอ้งผา่นการฝึกอบรม BSL3 มากอ่น   



Biological safety cabinet Class III

ที4มา: http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/lbg-ldmbl-04/ch9-eng.php#fig1a



HEPA filter box ใชก้รอง
อากาศกอ่นปลอ่ยสู่

ส ิ@งแวดลอ้ม

ตัวอยา่งระบบการจํากดัคน
เขา้ออกของ

หอ้งปฏบิัตกิาร BSL-3



หนา้หอ้ง BSL-3 ante-room

หอ้ง BSL-3

หอ้ง BSL-3

supply air

Exhaust air





Biosafety Level 4 – BSL4

สิ3งที3แตกตา่งและ/หรอืเพิ3มเตมิจาก BSL3
• ตอ้งเปลี*ยนเสื/อผา้กอ่นเขา้หอ้งปฏบิตักิาร

• ตอ้งอาบนํ/ากอ่นออกจากหอ้งปฏบิตักิาร

• พื/นที*แยกออกจากอาคารหรอืพื/นที*อื*นชดัเจน 

• ตูช้วีนริภยั class III 

• บคุลากรที*ปฏบิตังิานตอ้งผา่นการฝึกอบรม BSL4 มากอ่น   



ที#ต ั&งของหอ้งปฏบิตักิาร

ที#ตั &งของห้องปฏิบัตกิาร
ระดับห้องปฏิบัตกิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
• แยกจากพื (นที,อื,นๆ หรือพื (นที,สาธารณะโดยการใช้ประตู ○ ● ● ●
• หน้าประตมีูข้อความระบชุดัเจนเกี,ยวกบังานที,จะทํา ○ ● ● ●
• มีการตรวจตราบคุคลเข้าออกอยา่งเข้มงวด - ○ ● ●

• มีการอดุรูรอยรั,วของห้องปฏิบตักิาร และแยกตวัออกจากพื (นที,อื,นๆ - ○ ● ●
• แยกเป็นตกึหรือห้องจําเพาะ มีการอดุรูรอยรั,วด้วยระบบการให้อากาศตาม

มาตรฐานความปลอดภยัชั (นสงู

- ○ ○ ●

• สํานกังานหรือธุรการอยูแ่ยกจากห้องปฏิบตักิาร - - ● ●

• เครื,องมือหรือระบบอํานวยความสะดวกตา่งๆ ควรถกูเก็บให้เป็นสดัสว่น

และมีประตลู็อคอยา่งมิดชิด

- - ● ●

○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี



โครงสรา้งทางกายภาพ
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

โครงสรา้งทางกายภาพ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

I.  กาํแพงและผนงั

• เป็นผนังอฐิปนู - - ○ ●

• เป็นผนังอฐิ (ปนู) แบบ  non-load-bearing - - ○ ●

• เป็นโครงสรา้งโลหะผนังอฐิ (ปนู) แบบ non-load-
bearing

- - ○ ●

• เป็นคอนกรตี - - ○ ●

II.  เพดาน

• เพดานแขวนยบิซัPม ● ● ● ●

• เพดานยบิซัPมแบบแขวนทีPอดุรรัูPวได ้เพดานทบึ  ทาสี
อยา่งเหมาะสม

- ○ ● ●

III.  สารอดุร ู รอยร ัVวตา่งๆ

• ทนทานตอ่กา๊ซ สารเคม ีทีPตอ้งทาตามผนังและ
เพดาน

- ○ ● ●

• เป็นสารทีPทนตอ่กา๊ซ สารเคม ี และไมแ่ข็งตัว  - ○ ● ●



โครงสรา้งทางกายภาพ (ตอ่)
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

โครงสรา้งทางกายภาพ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

IV.  ระบบประตู

• เป็นแบบสามารถกําหนดการล็อคแบบปกติ - ○ ● ●

• เป็นแบบล็อคดว้ยตัวเอง - - ● ●

• ระบบ  key card - - - ○

• Ventilated airlock - - - ○

• ขนาดประตมูขีนาดใหญพ่อสําหรับการโยกยา้ย ● ● ● ●

• มสีญัลักษณ์ทางออก หรอืทางหนไีฟ ○ ○ ● ●

V.  หนา้ตา่ง

• ป้องกนัแมลงตา่งๆ ● ● ● ●

• แบบกระจกนริภัย - - ○ ○

VI.  พืVน

• ไมล่ืน̂ ● ● ● ●

• มคีวามทนทานตอ่การกัดกรอ่น ○ ○ ● ●



ระบบอากาศ
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบอากาศ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
I.  ระบบใหอ้ากาศในหอ้ง (Room Air Supply)

• ระบบใหอ้ากาศแยกออกจากบรเิวณหอ้งปฏบิัตกิาร - - ○ ●

• ระบบใหอ้ากาศแบบ  HEPA-filter  หรอืแบบให ้ bubble 
tight damper

- - ○ ●

• Direction inward, non-recirculated airflow - ○ ● ●

• ระบบ  interlock  ดว้ย  exhaust ventilation - - ○ ●

• มรีะบบเตอืนภัยในกรณีทีร̂ะบบขัดขอ้ง  เชน่  ระบบความ
ดันขัดขอ้ง

- - ○ ●

II. ระบบ  exhaust ventilation  ในหอ้งปฏบิตักิาร

• มรีะบบ magnetic gauges หรอืระบบควบคมุความดัน
ทางเขา้

- - - ●

• มรีะบบ  HEPA-filter  ทีเ̂ชือ̂มกบัระบบเตอืนภัยในกรณีที^
ระบบขัดขอ้ง

- - ○ ●

• ระบบ  interlock  ดว้ยระบบใหอ้ากาศ - - ○ ●

• ระบบ  bubble tight damper  เพือ̂ใชใ้นระบบลดการ
ปนเปืfอน

- - ○ ●

• ปรมิาณของ  exhaust  จากหอ้งปฏบิัตกิาร ควรอยูใ่น
ระดับ 10 เทา่ ของความจหุอ้งตอ่ 1 ชัว̂โมง

- - ○ ●



ระบบอากาศ (ตอ่) ○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบอากาศ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

III.  ระดบัของตูช้วีนริภยั

• Class I - ○ ● ●

• Class II - ○ ● ●

• Class III - - ○ ●

• Class I  และ  II  ที/มลัีกษณะแบบ  positive-
pressure suits

- - - ●

IV.  Fume hoods

• HEPA  และ  charcoal filter - - ○ ●

• Air flow alarm ○ ○ ○ ○



ระบบลดการปนเปื, อน
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบลดการปนเปื, อน
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4
I.  ระบบ  Decontamination

• พื$น เพดาน ผนัง  ตอ้งทาดว้ยสาร  disinfectant – resistant - - ● ●
• วัสดทุีDใชทํ้าโตะ๊ ตู ้ ตอ้งทนทานตอ่สารฆา่เชื$อ ○ ○ ● ●
• วัสดทุีDใชทํ้าโตะ๊ ตู ้ใชเ้ป็น plastic laminate ได ้ ○ ○ ● ●
• วัสดทุีDใชทํ้าโตะ๊  ตู ้ ตอ้งใชเ้ป็นเสตนเลสสตลี (เหล็กไมเ่ป็น

สนมิ)
- - ○ ●

II.  ระบบ  Sterilization
• มหีอ้ง  autoclave  ทีDแยกจากหอ้งปฏบิัตกิารดว้ยระบบ  

interlocking double – door
- - ○ ●

• จําเป็นตอ้งม ี autoclave  ในหอ้งปฏบิัตกิาร - ○ ● ●
• จําเป็นตอ้งม ี autoclave  ในตัวอาคาร ○ ● ● ●
• มรีะบบ  incinerator  ในตัวอาคาร - - - ●
III.  ระบบกาํจดัขยะที]เป็นของเหลว

• มกีารบําบัดนํ$าดว้ยสารฆา่เชื$อกอ่นทิ$ง - ○ ● ●
• ตอ้งฆา่เชื$อของเหลวทกุชนดิกอ่นทิ$ง - - - ●
IV.  ระบบกาํจดัขยะที]เป็นของแข็ง

• มกีารแยกประเภทขยะและบรเิวณทิ$งขยะอยา่งชดัเจน ● ● ● ●
• มหีอ้งแยกขยะเป็นสดัสว่น - - ○ ●



ระบบป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยั ○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยั
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• มทีี%สําหรับลา้งมอื ● ● ● ●

• มทีี%สําหรับลา้งมอื  ขอ้ศอก  หวัเขา่ - - ● ●

• มรีะบบฝักบัว - ○ ● ●

• มทีี%ลา้งหนา้ / ตา  เมื%อเกดิอบุัตเิหตุ ○ ○ ○ ●

• มบีรเิวณเปลี%ยนเสืFอผา้ใกลก้บั containment  
(เนืFอที%ประมาณ  0.5  ตรม. ตอ่ 1 คน)

- - ● ●

• มรีะบบฆา่เชืFอเสืFอผา้กอ่นซกัลา้ง - ○ ● ●



ระบบบรกิารภายในตวัอาคาร
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบบริการภายในตัวอาคาร
ระดับในห้องปฏิบัตกิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

I.  ระบบท่อและการระบายนํ.า
• ทกุทอ่ที'นําของที'ระบายทิ 2ง ต้องเข้าสูร่ะบบ  sterilization - - - ●
• ของเหลวหรือก๊าซจาก  autoclave  จะต้องเข้าสูร่ะบบทอ่ที'เป็นระบบปิด - - ○ ●
• ทกุข้อตอ่ของทอ่ต้องอดุรู รอยรั'ว  ด้วย  non-shrinking sealant (กาว

ผนกึ)
- - ● ●

• ทอ่นํ 2าร้อน-เย็นต้องหุ้มด้วยวสัดฉุนวน ○ ○ ● ●
• ระบบการให้นํ 2าต้องอยูบ่ริเวณนอกห้องปฏิบตักิาร - - ○ ●

II.  ระบบอดัก๊าซ
• ตดิตั 2ง  HEPA-filter - - ● ●
• ระบบก๊าซตา่งๆ มีตวักนั  back flow - - ● ●
• ระบบทอ่สญูญากาศต้องมี  HEPA-filter - - ● ●
• ระบบอดัก๊าซต้องอยูน่อกห้องปฏิบตักิาร - - ○ ●



ระบบบรกิารภายในตวัอาคาร (ตอ่)

○ หมายถงึ  “ควรม”ี  

● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  

- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบบรกิารภายในตวัอาคาร
ระดบัในหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

III.  ระบบไฟฟ้า

• Ballast และ  starter  อยูน่อกหอ้งปฏบิัตกิาร - - ○ ○

• Breaker  อยูน่อกบรเิวณ  biocontainment - - ○ ●

• ระบบความปลอดภัยของตัวตกึ ตอ้งเชืRอมโยงกบั
ระบบหอ้งปฏบิัตกิาร

○ ○ ○ ●

• มกีารระบตํุาแหน่งตา่งๆ ทีRตูต้ัวตัดไฟ  (breaker) ○ ○ ○ ○

• มรีะบบไฟฟ้าสํารอง - ○ ○ ●

• มรีะบบเตอืนภัย กรณีไฟไหม ้ ● ● ● ●

• มรีะบบโทรทัศนว์งจรปิด - - - ○



ระบบเตอืนภยัในกรณีฉุกเฉนิตา่งๆ 
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบเตอืนภยัในกรณีฉุกเฉนิตา่งๆ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• มรีะบบ  bottled back-up breathing air  ที:มี
ประสทิธภิาพใหอ้ากาศ  30  นาทตีอ่  1  คน

- - - ●

• มรีะบบ  positive-pressure hood respirator - - - ●

• มรีะบบสื:อสารระหวา่งบรเิวณ  containment  
และบรเิวณอื:นๆ ที:เกี:ยวขอ้ง

- - ○ ●

• มรีะบบไฟสญัญาณเตอืนภัย ○ ○ ● ●



ระบบการป้องกนัและตรวจสอบ
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ระบบป้องกนัและตรวจสอบ
ระดบัหอ้งปฏบิตักิาร

BSL1 BSL2 BSL3 BSL4

• มรีะบบตรวจสอบ  negative air pressure  เชน่  
การตรวจสอบรอยรั@วของระบบใหอ้ากาศ (pressure 
decay 0.05 wg loss/min)ที@ 2” wg

- - ○ ●

• ระบบใหอ้ากาศและ  exhaust ductwork ควรม ี 
leak-tight  โดยดจูากคา่ pressure decay เชน่  
BSL3 ตอ้งไมเ่กนิ 0.2% duct vol.ตอ่นาท ีที@ 2”wg 
(500 Pa) หรอื BSL4 ตอ้งไมเ่กนิ 0.1% duct vol. 
ตอ่นาท ีที@  2” wg (500 Pa)

- - ○ ●

• ระบบใหอ้ากาศและ  exhaust ductwork  ตอ้งมี
ระบบป้องกนั  back-draft

- - ● ●

• ตอ้งมกีารตรวจสอบประเมนิระบบ  HEPA-filter
ภายหลังการตดิตั tงทันที

- - ● ●

• ทดสอบ  leak - tight  ของ HEPA-filter  ตอ้งไม่
เกนิ 0.2%  ของปรมิาตรตอ่นาท ีที@  10” wg 
(2,500 Pa)

- - ○ ●

• มกีารตรวจสอบระบบเตอืนภัยเป็นประจํา ○ ○ ● ●

• มกีารตรวจสอบระบบสื@อสารเป็นประจํา - - ○ ●



สรปุความแตกตา่งของแตล่ะระดบั
○ หมายถงึ  “ควรม”ี  
● หมายถงึ  “ตอ้งม”ี  
- หมายถงึ  “ไมจ่ําเป็นตอ้งม”ี

ส ิGงหรอืความจําเป็นทีGตอ้งจดัหา
ระดบัความปลอดภยัทางชวีภาพ (Biosafety Level)

ระดบั 1 
(BSL1)

ระดบั 2 
(BSL2)

ระดบั 3 
(BSL3)

ระดบั 4 
(BSL4)

1.  โตะ๊ปฏบิัตกิาร อา่งลา้งมอื ● ● ● ●

2. การฝึกอบรมดา้นเทคนคิการ
ปฏบิัตกิารทางจลุชวีวทิยา

○ ● ● ●

3.  ระบบฆา่เชืHอปนเปืHอนดว้ยเครืIองอบ
ฆา่เชืHอดว้ยไอนํHาความดันสงู 
(autocave)

○ ● ● ●

4.  ตูช้วีนริภัย (biological safety 
cabinet)

○ Class I หรอื 
II

Class I หรอื 
II หรอื III

Class III

5.  ระบบกรองการไหลเวยีนอากาศ - - ○ ●

6.  การเขม้งวดในการอนุญาตเขา้ – 
ออกของบคุคลภายนอก

- ○ ○ ●

7.  ระบบอาบนํHา เปลีIยนเสืHอผา้กอ่น       
เขา้ - ออก หอ้งปฏบิัตกิาร

- - ○ ●

8.  การแยกอาคารหรอืหอ้งปฏบิัตกิาร
ออกมาตา่งหาก

- - - ควรม/ี 
●



การบรรจุหบีห่อส่งภายในประเทศ

Triple packaging system

1

2

3

ที#มา: สรุางค ์เดชศริเิลศิ, 2552



การขนส่งภายในหน่วยงาน

ที#มา: สรุางค ์เดชศริเิลศิ, 2552



ตวัอยา่งเชน่ กระดาษ ซองไปเปต หรอืถงุใสไ่ปเปต
เป็นตน้

ตวัอยา่งเชน่ สิ>งสง่ตรวจจากคน สตัว ์พชื ตวัอยา่งที>
นํามาศกึษา ไปเปต และ tips ที>ใชแ้ลว้ เป็นตน้

ไดแ้ก ่ทกุอยา่งที>สมัผัสสารรังส ีรวมถงึตวัสารรังสี

ไดแ้ก ่สารเคมทีกุอยา่งที>ใช ้

ไดแ้ก ่แกว้แตก เข็ม ของมคีม 

การจดัการขยะใชแ้ลว้ในหอ้งปฏบิตักิาร

ขยะท ั:วไป

ขยะมคีม

ขยะตดิเชืAอ

ขยะรงัสี

ขยะเคมี



ขยะท ั&วไป

ใสถ่งุดาํ ทิ5งเป็นขยะธรรมดา

ขยะมคีม

แกว้แตกไมม่สีารเคม ี
รวบรวมแลว้สง่ recycle

ปิดฝาเมื&อเต็ม 
และเผาทาํลาย



ขยะตดิเชื*อ

Autoclave 

กอ่นเผาทําลาย



ขยะรงัสี

การจดัการกากกมัมนัตรงัสี
ตอ้งดาํเนนิตามกฎกระทรวงและประกาศของสํานกังานปรมาณูเพื@อสนัติ

• เมื%อใชรั้งส ีตอ้งมเีจา้หนา้ที%รับผดิชอบทางเทคนคิ หรอื เจา้หนา้ที%ความ

ปลอดภยัทางรังสปีระจําหน่วยงาน เป็นผูรั้บผดิชอบการจัดการกาก หรอื

อาจมเีจา้หนา้ที%ผูดํ้าเนนิการจัดการกากกํามันตรังสโีดยเฉพาะ

• การทิIงหรอืกําจัด ตอ้งแยกชนดิของกาก และแยกชนดิ รังสี

• กาก รังส ีจะตอ้งจัดเก็บไวใ้นที%เก็บที%จัดไวใ้หเ้ทา่นัIน

• ตอ้งทําการวดัปรมิาณรังสกีอ่นทิIงเสมอ และตอ้งคํานงึถงึสารเคมทีี%

เกี%ยวขอ้งดว้ย

กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัการกากกมัมนัตรงัส ีพ.ศ. 2546
http://www.oaep.go.th/Templates/doc/laws/waste.pdf
ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพื@อสนัต ิเร ื@องขอ้กําหนดและมาตรการออกตาม
กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัการกากกมัมนัตรงัส ีพ.ศ. 2546 
http://www.oaep.go.th/Templates/doc/laws/w_detail.pdf



ขยะเคมี

เก็บในภาชนะที1
เหมาะสม

จดัเก็บให้
เหมาะสม รูจ้กัสารเคมทีี1ใช้

เป็นอยา่งด ี



Spill kit
- อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 
- วสัดดุดูซบั ป้องกนัการแพรก่ระจาย 

(สําหรับ infectious agent หรอื สารเคม ี
ซึTงจะใชว้สัดดุดูซบัคนละชนดิ)  

- ทีTตกัหรอืทีTคบี และทีTโกยขยะ 
- ภาชนะใสข่องมคีม 
- ถงุขยะพรอ้มป้ายของเสยีอนัตราย

กรณีสารตดิเชื4อหกหลน่ (spill out)

อาจใช ้ sodium hypochlorite แทน green Z ก็ได ้

ขอขอบคณุ ดร.ฉายสรุยี ์ ศภุะวไิล 
สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



กรณีสารตดิเชื-อหกหลน่ (spill out)

spill

Glass ware 

Clothing

Disinfectant

• 70 – 90% ethanol

• 5 – 10% bleach sodium hypochlorite 

• Camdye 10% lodophor + organic compound

• Roccal Benzalkonium chloride (alaecide)

cover with 
tissue

apply 
disinfectant

remove

decontaminate 

autoclave
or wash

bioharzard 
bag 

autoclave clean



ตวัอยา่งการจดัการกรณีเกดิ spill out

ที#มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

Spill out 1. แจง้ผูเ้กี@ยวขอ้งทราบ 2. ตดิป้ายแจง้เตอืน

3. เก็บเศษแกว้
ใสถ่งัขยะตดิเชืQอ

4. วางกระดาษซบัในที@
เกดิการหก

5. ราดนํQายาฆา่เชืQอ



ที#มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

7.ราดนํ(ายาฆา่เชื(อ
จนท ั3ว

8. พน่นํ (ายาฆา่เชื(อ
บรเิวณรอบๆ

9. เก็บใสถ่งัขยะ
ตดิเชื(อ

10. กระดาษซบั
ใหมอ่กีคร ั(ง

11. พน่นํ (ายาฆา่เชื(อ
อปุกรณท์ี3ใชจ้ดัการ

12. ทิ(งอปุกรณป้์องกนั
ในถงัขยะตดิเชื(อ

ตวัอยา่งการจดัการกรณีเกดิ spill out



ที#มา: http://www.yale.edu/ehs/onlinetraining/video/bloodspill.htm

13. ลา้งมอืใหส้ะอาด

12. ทิ4งอปุกรณป้์องกนัในถงัขยะตดิเชื4อ

ตวัอยา่งการจดัการกรณีเกดิ spill out



ดูแบบคำร้องในภาคผนวก



Kahoot.it



Thank	you
“I	can’t	speak	for	

myself.
You	are	my	voice.”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IRB)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IACUC)
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-IBC)


