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คำว่ำ....กำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั ในคน.... หลำยคนเข้ำใจคลำดเคลือ่ น
ว่ำ หมำยถึงกำรพิจำรณำเรือ่ งจริยธรรม เรือ่ งศีลธรรม ควำมดีงำม ซึง่ ทำให้มกี ำร
ยืน่ เรือ่ งกำรทำวิจยั ไปให้ชมรมจริยธรรมอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่กไ็ ม่น่ำแปลกใจนัก
เพรำะชือ่ นี้เป็ นกำรแปลมำจำกภำษำอังกฤษอีกทีหนึง่ ซึง่ ไม่ครอบคลุม
ควำมหมำยในภำษำไทย ในควำมหมำยทีแ่ ท้จริงแล้วกำรพิจำรณำจะครอบคลุม
2 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. Scientific aspect คือ ควำมถูกต้องของระเบียบวิจยั เพือ่ ผลกำรวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ ต้องพิจำรณำเป็ นอันดับแรกก่อน กรณีทรี ่ ะเบียบวิจยั ไม่น่ำเชือ่ ถือ ก็ไม่
ต้องพิจำรณำจริยธรรมc]h;
2. Ethical aspect คือ กำรเคำรพสิทธิของควำมเป็นมนุ ษย์ ในทุกๆด้ำน กรณีที ่
ระเบียบวิจยั น่ำเชือ่ ถือ จึงพิจำรณำด้ำนจริยธรรมต่อ
1. ปกป้ องสิทธิ ความปลอดภัยของอาสาสมัคร
2. กรรมการควรได้รบั เอกสาร ได้แก่ โครงร่างการวิจยั และส่วนแก้ไขเพิม่ เติม ใบยินยอม
เอกสารโฆษณา เอกสารคู่มอื การวิจยั รายละเอียดค่าตอบแทน ชดเชยแก่อาสาสมัคร
ประวัตแิ ละประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จาเป็ นเพื่อพิจารณา
ทบทวนภายในระยะเวลาอันสมควร และสรุปความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้แก่ อนุมตั /ิ
เห็นชอบ, ให้ปรับปรุงแก้ไขก่อนอนุมตั /ิ เห็นชอบ, ไม่อนุ มตั ,ิ ถอน/ระงับ ความเห็นชอบทีเ่ คย
ให้ก่อนหน้านัน้
3. พิจารณาคุณสมบัตขิ องผูว้ จิ ยั
4. ทบทวนการวิจยั ทีด่ าเนินการอยู่ อย่างน้อยปี ละครัง้
5. ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้เพื่อคุม้ ครองอาสาสมัคร
6. กรณีการวิจยั ทีไ่ ม่ใช่เพื่อการรักษา โดยมีผแู้ ทนอาสาสมัครให้ความยินยอม ต้องมีเอกสาร
โครงร่างวิจยั และอื่น ๆ ด้วย
7. กรณียงั ไม่สามารถขอความยินยอมจากอาสาสมัครได้ก่อนเริม่ การวิจยั ต้องระบุขอ้
จริยธรรมอย่างพอเพียง (กรณีฉุกเฉิน)
8. พิจารณาเงินค่าตอบแทนอาสาสมัคร เพื่อไม่ให้เป็ นการกดดันหรือจูงใจอย่างไม่เหมาะสม
9. ดูรายละเอียดการจ่ายเงินให้อาสาสมัคร (จานวน, กาหนดเวลา) ได้กาหนดในเอกสารใบ
ยินยอมด้วย
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Belmont Report (1978)
Ethical principles and guidelines for protection of human subjects of Research
1. Respect for person 2. Beneficence
3. Justice
องค์ประกอบหน้ าที่การปฏิ บตั ิ งานของกรรมการ
1. ประกอบด้วยผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละประสบการณ์เพียงพอ สาหรับการพิจารณาทบทวน
ประเมินงานวิจยั ทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ด้านจริยธรรม รวมอย่างน้ อย 5 คน
2. ดาเนินงานตามทีก่ าหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเก็บบันทึกการประชุม
3. มีการตัดสินลงมติในวาระการประชุมทีก่ าหนดล่วงหน้า โดยมีองค์ประชุมอย่างน้ อย 3
คนขึน้ ไปหรือให้กรรมการผูท้ บทวน 2 คน พิจารณาสาหรับงานวิจยั ของเจ้าหน้าทีใ่ น
โรงพยาบาล และ 1 คน สาหรับงานวิจยั ของบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั การพิจารณาจา
กรรมการอื่นมาแล้ว
4. ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิตดั สิน
5. อาจเชิญบุคคลอื่นทีเ่ ชีย่ วชาญด้านนัน้ ๆ มาช่วยเหลือได้
6. พิ จารณาประเด็นด้านวิ ชาการ (Scientific) และจริ ยธรรม (ethical) โดยหลักเกณฑ์
จริ ยธรรมสากลสาหรับการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ได้แก่ Helsinki declaration,
CIOMS, Nuremburg Code เป็ นต้น
วิ ธีดาเนิ นการ
1. กาหนดชื่อกรรมการ และคุณสมบัติ ขอบเขตหน้าที่
2. มีนดั หมายการประชุม
3. กาหนดจานวนการประชุม
4. เก็บบันทึกข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
Nuremburg code 10 ข้อ
1. Voluntary consent
2. การวิจยั ต้องเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
3. ต้องมีหลักฐานข้อมูลสนับสนุน
อย่างเพียงพอ
4. หลีกเลีย่ งการเสีย่ งต่ออันตรายต่าง
ๆ
5. ไม่ทดลองในสิง่ ทีร่ กู้ ่อนแล้วว่าเกิด
อันตราย

6. ระดับความเสีย่ งต้องไม่เกินกว่า
ความสาคัญของความเป็ นมนุษย์
7. มีการเตรียมการอย่างรอบคอบ
ปกป้ องอันตราย
8. มีผวู้ จิ ยั ต้องเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
9. อาสาสมัครสามารถถอนตัวเมือ่ ไร
ก็ได้
10. ต้องหยุดการวิจยั ทันทีถ้าเห็น
แล้วว่าจะเกิดผลเสียชัดเจน
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CIOMS International Guideline
- ค.ศ. 1982 Council for International Organizations of Medical Sciences
- แนวทางการให้คายินยอม, การวิจยั ในประเทศกาลังพัฒนา, การปกป้ องผูอ้ ่อนด้อย, การ
กระจายภาระและประโยชน์
- ค.ศ.2002-21 guidelines
1. ethical justification and scientific validity
2. ethical review committees
3. ethical review of externally sponsored research
4. individual informed consent
5. obtaining informed consent : essential information
6. obtaining informed consent : obligation of sponsors and investigators
7. inducement to participate
8. benefits and risk of study participation
9. special limitation of risk
10. research with limited resources
11. choice of control in clinical trials
12. equitable distribution of burdens and benefits
13. research involved vulnerable persons
14. research involved children
15. research involved individuals are not capable of giving informed consent
16. women as subjects
17. pregnant women
18. confidentiality
19. right of injured subjects
20. strengthening capacity for review
21. ethical obligation of external sponsors
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สรุป คาประกาศเฮลซิ งกิ ของแพทยสมาคมโลก (Helsinki declaration)
1. มีหลักจริยธรรมในการทาวิจยั ทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับมนุษย์ รวมถึงต่อสารอื่น ๆ
ของร่างกายมนุษย์หรือข้อมูลทีท่ าให้สามารถระบุบุคคลนัน้ ได้
2. แพทย์มหี น้าทีส่ ่งเสริมปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพ
3. ให้แพทย์กระทาเพื่อผลประโยชน์ของผูป้ ่ วยเท่านัน้
4. ความก้าวหน้าทางการแพทย์มพี น้ื ฐานจากการวิจยั และมีบางส่วนทีท่ ดลองเกีย่ วข้องกับ
มนุษย์
5. ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ควรมากกว่าผลประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
6. การวิจยั เพื่อปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วยและเพิม่ พูนความรู้
7. ขัน้ ตอนส่วนใหญ่เป็ นความเสีย่ งและภาระทัง้ นัน้
8. ประชากรผูอ้ ่อนด้อย จาเป็ นต้องได้รบั การคุม้ ครองเป็ นพิเศษ
9. นักวิจยั ต้องตระหนักเสมอเกีย่ วกับ จริยธรรม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีม่ ใี น
ประเทศของตน รวมทัง้ ของสากลด้วย
10. ปกป้ องคุม้ ครองสุขภาพ ความเป็ นส่วนบุคคล และศักดิ ์ศรีของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
11. การวิจยั ต้องสอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์
12. ให้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมกับผลกระทบของสิง่ แวดล้อมและสัตว์ทดลอง
13. ออกระบบการวิจยั ให้ชดั เจน และยืน่ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
14. มีการระบุขอ้ พิจารณาทางจริยธรรม
15. ผูว้ จิ ยั ต้องมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้
16. แพทย์ควรหยุดการวิจยั ถ้าพบความเสีย่ งมากกว่าผลประโยชน์
17. ประเมินโครงการวิจยั ว่ามีประโยชน์ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนได้
18. ดาเนินการวิจยั เฉพาะทีม่ คี วามสาคัญเหนือความเสีย่ ง
19. ประชากรทีอ่ ยูใ่ นการวิจยั ได้รบั ผลประโยชน์จากผลการวิจยั
20. อาสาสมัครได้รบั การชีแ้ จงอย่างเพียงพอ
21. เคารพศักดิ ์ศรีและรักษาความลับของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
22. ได้รบั ความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ภายหลังจากชีแ้ จงอย่างพอเพียง โดยมีลาย
ลักษณ์อกั ษรถ้าไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ต้องมีหลักฐานเป็ นทางการและพยานรูเ้ ห็นด้วย
23. ระมัดระวังเรือ่ งการยินยอมเพราะมีความสัมพันธ์ในเชิงพึง่ พากับแพทย์
24. ผูไ้ ร้สมรรถภาพทางกฎหมายและผูเ้ ยาว์ตอ้ งมีผแู้ ทนยินยอมโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
25. กรณีขอ้ 24 ควรได้รบั การยินยอมจากเจ้าตัวเองด้วย
26. กรณีไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ต้องระบุเหตุผล และขอให้สามารถทาการยินยอมให้
เร็วทีส่ ุด
27. การตีพมิ พ์ตอ้ งซื่อตรงต่อผลวิจยั แจ้งแหล่งทุน
28. อาจผนวกการวิจยั กับการดูแลรักษาได้ เฉพาะทีม่ คี ุณค่าทีจ่ ะได้รบั
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29. วิธกี ารใหม่ทจ่ี ะนามาทดลอง ควรได้รบั การทดสอบมาก่อนอย่างดีทส่ี ุดทีม่ ใี นปั จจุบนั
ทัง้ นี้ไม่แยกว่าจะไม่สามารถใช้สารทีไ่ ม่มฤี ทธิ ์ หรือไม่ให้การรักษาใด ๆ ในการวิจยั ได้ หาก
พบว่ายังไม่มวี ธิ ใี ดทีไ่ ด้รบั การพิสูจน์ว่าสามารถป้ องกัน วินิจฉัยหรือรักษาได้ผล
30. เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั ผูป้ ่ วยทุกคนทีเ่ ข้าร่วมวิจยั ควรได้รบั การดูแลอย่างดีทส่ี ุดต่อไปด้วย
31. แพทย์ควรชีแ้ จงผูป้ ่ วยทีเ่ ข้าร่วมวิจยั อย่างละเอียด และการปฏิเสธเข้าร่วมวิจยั ต้องไม่
ขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์
32. กรณียงั ไม่มวี ธิ กี ารทีด่ ที ส่ี ุด แพทย์พร้อมด้วยความยินยอมของผูป้ ่ วยมีอสิ ระในการ
เลือกใช้ได้ถา้ เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ และควรบันทึกข้อมูลไว้ดว้ ย
สรุป หลักการของ International Conference on Harmonization
(ICH), Good Clinical Practice (GCP)
1. ดาเนินการวิจยั ตาม Helsinki declaration และ GCP
2. การวิจยั เฉพาะทีค่ ุม้ ค่ากับความเสีย่ งเท่านัน้
3. คานึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัคร
4. มีขอ้ มูลสนับสนุ นทัง้ ในมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์อย่างเพียงพอ
5. เขียนโครงการวิจยั ให้ละเอียดชัดเจน
6. ดาเนินการอย่างเคร่งครัดโดยผ่านกรรมการพิจารณาแล้ว (IRB/IEC)
7. แพทย์/ทันตแพทย์ เป็ นผูต้ ดั สินในทางการแพทย์เสมอ
8. ผูเ้ กีย่ วข้องดาเนินการวิจยั ต้องมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
9. อาสาสมัครยินยอมโดยสมัครใจทุกคน
10. บันทึกและดูแลข้อมูลอย่างถูกต้อง
11. รักษาความลับของอาสาสมัคร
12. เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการวิจยั อย่างดี
13. ปฏิบตั ติ ามระบบทีส่ ามารถประกันคุณภาพในทุกด้าน

X
ไ พ โ ร จ น์ บุ ญ ลั ก ษ ณ์ ศิ ริ
ป ร ะธ า น ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ยใ น ค น

โรงพยาบาลหาดใหญ่
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ตัวอย่ าง ใบคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
1. ชื่อโครงการ (ไทย) ……………………………………………………………………...……
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) ………………………………………………………………………..
2. ชื่อผู้วิจยั หลัก …………………. ตาแหน่ง (นิสิต/นักวิจยั /อาจารย์) .........................................
หน่วยงาน/สถาบันที่สงั กัด ……………………………………………
โทรศัพท์ ………. ………มือถือ ……………… E-mail Address : …………………
3. กลุม่ ประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง ที่ศกึ ษา
3.1 กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสเปราะบาง
(

) ผู้ป่วยโรคจิต

(

) ผู้ต้องขัง

(

) เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี

(

) สตรี มีครรภ์

(

) ผู้สงู อายุที่มีความจาบกพร่อง

(

) ผู้ป่วยสมองเสื่อม

(

) คนพิการ

(

) ปัญญาอ่อน

(

) ผู้อพยพ

(

) ผู้ป่วยโรค………………..

(

) ทหารเกณฑ์

(

) อื่นๆ ……………...…..

(

) ชนกลุม่ น้ อย/ต่างศาสนา/เชื ้อชาติ

3.2 กลุม่ ไม่เปราะบาง ระบุ .....................................................................
4. สถานที่เก็บข้ อมูล จานวน ................ แห่ง ระบุ .........................................................
ระบุสถานที่เก็บข้ อมูลที่มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของหน่วยงาน ......................
5. แหล่งทุนวิจยั ระบุชื่อ .................................................................................................
 อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
 ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว
จานวน/ทุนที่ได้ รับ ............................................................................... บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1 บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ยนื่ เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
พิจารณาด้านจริ ยธรรมการวิจยั
2 ใบคาขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
3 ใบยินยอมของกลุ่มประชากรหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั (Informed
Consent Form)/หากเป็ นวิทยานิพนธ์มีอาจารย์ที่ปรึ กษาลงนามกากับ
4 ข้อมูลสาหรับกลุ่มประชากรหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั (Patient/
Participant Information sheet)/หากเป็ นวิทยานิพนธ์มีอาจารย์ที่ปรึ กษา
ลงนามกากับ
5 แผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจยั (ตารางกาหนดช่วงระยะเวลา
กิจกรรมการวิจยั ทุกขั้นตอน รวมทั้งการขอพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั )
6 ประวัติและคุณสมบัติ ซึ่ งแสดงว่ามีความสามารถดาเนินการวิจยั นี้ได้
7 โครงการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Research Proposal) ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง
ให้มีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
7.1 ชื่อโครงการวิจยั เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7.2 ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาวิจยั
7.3 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ขอบเขตของโครงการวิจยั
7.4 กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวจิ ยั
7.5 กลุ่มประชากรหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
7.6 รายละเอียดวิธีการติดต่อ/วิธีการเข้าถึงผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั หรื อ
เวชระเบียน ฯลฯ
7.7 วิธีการพิทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มประชากรหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
7.8 เอกสารอ้างอิง
7.9 เครื่ องมือวิจยั /โปรแกรมดาเนิ นการทดลอง/คู่มือ (ถ้ามี)
ระบุ 1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
7.10 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้นว่าใบประกาศเชิ ญชวนผูเ้ ข้าร่ วม
วิจยั ฯลฯ ระบุ ..............................................................

มี ไม่ มี
 

เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึก
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Federalwide Assurance (FWA) for the Protection of Human Subjects
for International (Non-U.S.) Institutions
OMB No. 0990-0278

Approved for use through May 31, 2011

FWA # FWA00001614

Expires: 05/18/2013

Institution: Hat Yai Hosp

1. Institution Filing Assurance
Name of Organization: Hat Yai Hosp
City: Songkla State/Province: TH Country: TH
HHS Institution Profile File (IPF) code, if known:
Federal Entity Identification Number (EIN), if known:
If this Assurance replaces an MPA or CPA, please provide the "M" or "T" number:
2. Institutional Components
List below all components over which the Institution has legal authority that operate
under a different name. Also list with an asterisk (*) any alternate names under which the
Institution operates. The Institution should have available for review by the Office for
Human Research Protections (OHRP) upon request a brief description and line diagram
explaining the interrelationships among the Assurance Signatory Official, the Institutional
Review Board(s) (IRB), IRB support staff, and investigators in these various
components.NOTE: The Signatory Official signing this Assurance must be legally
authorized to represent the Institution providing this Assurance and all components listed
below. Entities that the Signatory Official is not legally authorized to represent
may not be listed here without the prior approval of OHRP.
Name of Component or Alternate Names Used City State or Country
3. Statement of Principles
4. Applicability
The Declaration of Helsinki
This Institution assures that all of its activities related to human subjects research,
regardless of the source of support, will be guided by the ethical principles in the
following document(s): (indicate below) This Institution assures that whenever it engages
in human subjects research conducted or supported by any U.S. department or agency that
has adopted the U.S. Federal Policy for the Protection of Human Subjects, known as the
Common Rule, the Institution will comply with the following, unless the research is
otherwise exempt from the requirements of the Common Rule or a U.S. department or
agency conducting or supporting the research has determined that the research shall be
covered by a separate assurance:
a) the Terms of the Federalwide Assurance for International (Non-U.S.) Institutions
(contained in a separate document on the OHRP website); and
b) the following procedural standards (please check one or more of the following):
5. Designation of Institutional Review Boards (IRBs) or Independent Ethics
Committees (IECs)
NOTE: Reliance on the IRB/IEC of another institution or organization or an independent
IRB/IEC must be documented by a written agreement that is available for review by
OHRP upon request. OHRP’s sample IRB Authorization Agreement may be used for this
purpose, or the parties involved may develop their own agreement. Future designation
of other IRB(s)/IEC(s) requires an update of the FWA.
HHS IRB
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The May 1, 1996, International Conference on Harmonization E-6 Guidelines for
Good Clinical Practice (ICH-GCP-E6), Sections 1 through 4
This Institution designates the following IRB(s)/IEC(s) for review of research under this
Assurance (if the IRB(s)/IEC(s) has not previously registered with HHS or has not
provided a membership roster to HHS, please submit to OHRP the appropriate IRB
registration materials which are available on the OHRP website).
HHS IRB
Registration
Number Name of IRB/IEC as Registered with HHS
6. Human Protections Administrator (e.g., Human Subjects Administrator or
Human Subjects Contact Person)
First Name: Pairoj Middle Initial: Last Name: Boonluksiri
Degrees or Suffix: M.D. Organizational Title: Ethic Committee of Hat Yai Hospital
Institution: Hat Yai Hospital
Telephone: +66-074-273-100 FAX: +66-074-246-600 E-Mail: bpairoj@gmail.com
Address: Hat Yai Hosp
182 Rattakarn Rd., HAT YAI SONGKLA 90110 THAILAND
City: Songkla State/Province: Country: TH
IRB00001629 Ministry of Public Hlth IRB #1 A
IRB00005995 Joint Rsch Ethics Committees, Thailand IRB #1 A
IRB00006539 Institute for the Development of Human Rsch Protections IRB #1 A

7. Signatory Official (i.e., Official Legally Authorized to Represent the Institution)
I understand that the Assurance Training Modules on the OHRP website describe the
responsibilities of the Signatory Official, the IRB Chair(s), and the Human Protections
Administrator under this Assurance. Additionally, I recognize that providing research
investigators, IRB members and staff, and other relevant personnel with appropriate
initial and continuing education about human subject protections will help ensure that the
requirements of this Assurance are satisfied. All information provided with this
Assurance is up-to-date and accurate. I am aware that false statements could be cause for
invalidating this Assurance and may lead to other administrative or legal action.
Signature: Date:
First Name: Kamol Middle Initial: Last Name: Veerapradist
Degrees or Suffix: M.D. Organizational Title: Hospital Director
Institution: Hat Yai Hospital
Telephone: +66-074-230-800-4 FAX: +66-074-246-600 E-Mail: uwanida@yahoo.com
Address: Hat Yai Hospital
182 Rattakarn Rd., HAT YAI SONGKLA 90110 THAILAND
City: Songkla State/Province: Country: TH

8. FWA Approval
The Federalwide Assurance for the Protection of Human Subjects for Institutions Within
the United States submitted to
HHS by the above Institution is hereby approved.
Assurance Number: FWA00001614 Expiration Date: 05/18/2013
Signature of HHS Approving Official: Jean Makle Date: 05/18/2010
FWA #: FWA00001614 Expires: 05/18/2013
Public burden for this collection of information is estimated to average two hours for a new FWA filing and
less than an hour for an FWA renewal or update. An agency may not conduct or sponsor, and a person is
not required to respond to, a collection of information unless it
displays a currently valid OMB control number. Send comments regarding this burden estimate or any other
aspect of this collection of information, including suggestions for reducing this burden to: OS Reports
Clearance Officer, Room 537H, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. Do not return
the completed form to this address.Acting officially in an authorized capacity on behalf of this
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Institution and with an understanding of the Institution’s responsibilities under this
Assurance, I assure protections for human subjects as specified above. The IRB(s)
designated above are to provide review for all research to which this Assurance applies.
The designated IRB(s) will comply with the [Terms of the Federalwide Assurance for
Institutions Within the United States] and possess appropriate knowledge of the local
context in which this Institution’s research will be conducted.

THE JOHNS HOPKINS SCHOOL OF HYGIENE
AND PUBLIC HEALTH

Pairoj Boonluksiri

has successfully completed
The Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health,
Human Subjects Research Education,
on Wednesday, January 9, 2002

Sharon S. Krag, Ph.D.
Associate Dean for Graduate
Education and Research

http://support.jhsph.edu/departments/chr/cbt/certificate.cfm
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