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คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิก 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิกและความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร จึงจัดทำคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการวิจัย ผู้ที่
ได้รับอนุญาตให้ผลิตยาตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้วิจัยใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวิจัยยาทางคลินิกได้อย่างเหมาะสมและทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นสำคัญ 
โดยยังคงปฏิบัติตามแนวทางของปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice, GCP) และลดความ
เสี่ยงต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิจัยยาทางคลินิกได้ ดังนี้ 

1. สำหรับโครงการวิจัยยาทางคลินิกใหม่ทีจ่ะเริ่มดำเนินการ  
ควรเลื่อนหรือชะลอการเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยใหม่ที่

จะเริ่มดำเนินการไปก่อน แต่หากพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงแล้ว ยังคงยืนยันที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย 
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมแผนป้องกันและรองรับเหตุที่อาจเกิดขึน้หรือแก้ไขโครงร่างการวิจัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับก่อนดำเนินการ 
และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต่อไป 

2. สำหรับโครงการวิจัยยาทางคลินิกที่กำลังดำเนินการอยู่  
ควรประเมินความเสี่ยงและพิจารณาดำเนินมาตรการต่าง ๆ  ให้ เหมาะสมกับ

โครงการวิจัยยาทางคลินิกแต่ละโครงการโดยอาศัยแนวทางต่อไปนี้ 
2.1. ตัดสินใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

การตัดสินใจเปิดรับอาสาสมัครต่อไป การให้ยาวิจัยในอาสาสมัครต่อไป และความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
การติดตามอาสาสมัครระหว่างดำเนินการวิจัย โดยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ต้องแจ้งให้อาสาสมัครทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการวิจัยและแผนการกำกับดูแลการวิจัยซึ่งอาจมผีลกระทบต่ออาสาสมัครโดยตรง 

2.2. ปรึกษากับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจั ยในคนที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยายอมรับ เพ่ือพิจารณาดำเนินการวิจัยต่อไป หรือหยุดการให้ยาวิจัย หรือถอน
อาสาสมัครออกจากการวิจัย ทั้งนี้ การตัดสินใจจะขึ้นกับสถานการณ์เฉพาะหน้า รวมถึงคุณสมบัติของยาวิจัย 
ความสามารถในการติดตามความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ผลกระทบต่อการจัดหายาวิจัย และธรรมชาติ
ของโรคท่ีวิจัยอีกด้วย 

2.3. ด้วยเหตุที่อาสาสมัครอาจจะไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่วิจัยตามการ
นัดหมายของโครงการได้ ควรพิจารณาวิธีทางเลือกที่จะใช้ในการประเมินความปลอดภัย (เช่น การติดต่อทาง
โทรศัพท์ การนัดหมายเสมือนจริง (virtual visit) การประเมินในสถานที่อ่ืน เช่น ห้องปฏิบัติการทางคลินิก
ใกล้บ้าน หรือศูนย์เอกซเรย์) ที่อาจพิจารณาไว้เป็นทางเลือกเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นไปได้ ตลอดจน 
เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาสาสมัครได้ และควรพิจารณาว่าอาสาสมัครจำเป็นจะต้องมา
ตามการนัดหมาย ณ สถานที่วิจัยด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาสาสมัครได้อย่างเต็มที่ 
(เช่น การเข้ารับการตรวจที่จำเป็นในการประเมินความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือความปลอดภัยในการใช้ยาวิจัย
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ไดอ้ย่างเหมาะสม) ดังนั้น หากตัดสินใจที่จะให้อาสาสมัครใช้ยาวิจัยต่อไป ควรพิจารณาว่าการใช้วิธีทางเลือกใน
การกำกับดูแลการวิจัยนั้นจะสามารถทำใหม้ัน่ใจในความปลอดภัยของอาสาสมัครได้หรือไม่ 

2.4. กรณีของอาสาสมัครบางรายที่ไม่อาจเข้าถึงยาวิจัยหรือไม่อาจเดินทางมา
สถานที่วิจัยได้อีกต่อไป อาจต้องมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยเพ่ิมเติม (เช่น กรณีอาสาสมัครที่หยุดการรักษา
ด้วยยาวิจัยที่มีสารออกฤทธิ์) 

2.5. จัดทำกระบวนการใหม่แทนที่หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่เดิมตาม
ความเหมาะสมของโครงการวิจัยยาทางคลินิกแต่ละโครงการ เช่น การพิจารณาเลื่อนการประเมินผลในการวิจัย
ทางคลินิกที่กำลังดำเนินการอยู่  การปิ ดรับอาสาสมัครใหม่ หรือแม้แต่การถอนอาสาสมัครออกจาก
โครงการวิจัยยาทางคลินิก 

2.6. หากโครงการวิจัยทางคลินิกที่กำลังดำเนินการอยู่จะต้องดำเนินการตรวจ    
คัดกรอง COVID-19 ตามข้อบังคับของระบบสาธารณสุข ไม่จำเป็นต้องแก้ไขโครงร่างการวิจัยแม้ว่าจะเป็นการ
ทำในระหว่างการนัดหมายของโครงการวิจัยก็ตาม เว้นแต่ว่าผู้ให้ทุนวิจัยต้องการเก็บข้อมูลเพ่ือเพ่ิมเติมเป็น
วัตถปุระสงค์ใหมข่องโครงการนั้น 

2.7. โดยทั่วไป จะไม่ดำเนินการอ่ืนใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงร่างการวิจัยก่อน
จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยอมรับ แต่หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแสดง
ความยินยอมอันเนื่องมาจาก COVID-19 ผู้ให้ทุนวิจัยและผู้วิจัยจะต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับโดยเร็วที่สุด 
ทั้งนี้ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยหรือแผนการวิจัยเพ่ือลดหรือขจัดอันตรายเฉพาะหน้าหรือเพ่ือ
คุ้มครองชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร (เช่น ลดการสัมผัส COVID-19) อาจดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ก่อนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยอมรับ แต่จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยายอมรับโดยเร็วที่สุด 

2.8. หากนำวิธีทางเลือกในการกำกับดูแลการวิจัยมาใช้ปฏิบัติ ควรเป็นวิธีที่
สอดคล้องกับโครงร่างการวิจัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้บันทึกเหตุผลที่อาจนำวิธีทางเลือกใดมา
ใช้ปฏ ิบัต ิ พร้อมทั ้งบันทึกว่า COVID-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างไรจึงนำไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงการ
ดำเนินการวิจัยและช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนระบุว่ามีผลกระทบต่ออาสาสมัครรายใดและ
อย่างไร 

2.9. กรณีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมาย การผิดนัดหมาย หรืออาสาสมัครถอนตัว
จากการวิจัยซ่ึงอาจทำให้ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ (เช่น ขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ระบุในโครงร่างการวิจัย) ต้องบันทึก
สาเหตุในแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพ่ืออธิบายถึงเหตุผลของข้อมูลที่หายไป รวมถึงความเกี่ยวข้องกับ COVID-19 
(เช่น จากการไม่มาตามนัดหมาย หรือ การถอนตัวจากการวิจัยอันเนื่องจากการระบาดของ COVID-19) 
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และควรมีการสรุปข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายงานการวิจัยทางคลินิกที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนวิจัยและ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.10. หากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการนัดหมาย ณ สถานที่วิจัย  
ทำให้ไม่สามารถจ่ายยาวิจัยให้กับอาสาสมัครเพ่ือบริหารยาด้วยตนเองได้ตามปกติหรือทำให้ไม่สามารถบริหาร
ยาวิจัยให้กับอาสาสมัครในสถานพยาบาลได้ อาจพิจารณาใช้วิธีทางเลือกที่ปลอดภัยในการจ่ายยาวิจัยให้กับ
อาสาสมัครเพ่ือบริหารยาวิจัยด้วยตนเองหรือวิธีทางเลือกในการบริหารยาวิจัยให้กับอาสาสมัคร ทั้งนี้  จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ยอมรับก่อนดำเนินการและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบต่อไป และยังคงต้องจัดทำบัญชี
ยาวิจัยและบันทึกหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2.11. ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการกำกับดูแลการวิจัย ณ สถานที่วิจัยได้ ผู้ให้ทุนวิจัย
ควรพิจารณาใช้วิธีการกำกับดูแลการวิจัยจากส่วนกลางหรือแบบทางไกลเพ่ือให้ยังคงสามารถติดตามการ
ดำเนินการวิจัยในแต่ละสถานที่วิจัยได้ 

3. สำหรับโครงการวิจัยยาทางคลินิกที่ ได้รับผลกระทบที่ยังไม่มีแผนการและ
กระบวนการรองรับสถานการณ์ COVID-19  

ควรหารือร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยายอมรับเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนการและกระบวนการขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
แผนการและกระบวนการที่มีอยู่เดิม โดยอธิบายแนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการคุ้มครองอาสาสมัครและจัดการ
การดำเนินการวิจัยทางคลินิกเมื่อโครงการวิจัยยาทางคลินิกอาจต้องหยุดชะงักอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ในสถานที่วิจัย โดยควรระบุถึงความเปลี่ยนแปลงแผนการและกระบวนการต่าง ๆ 
ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงผลกระทบในกระบวนการขอความยินยอม การนัดหมายและกระบวนการของการวิจัย 
การเก็บข้อมูล การกำกับดูแลการวิจัย การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงผู้วิจัย 
เจ้าหน้าที่วิจัย และหรือผู้กำกับดูแลการวิจัยอันเนื่องมาจากการจำกัดการเดินทาง มาตรการกักกัน หรือ
ความเจ็บป่วยจาก COVID-19 เท่านั้น ทั้งนี้ แผนการและกระบวนการจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
และควบคุมการระบาดของ COVID-19 และอาจจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

4. สำหรับโครงการวิจัยยาทางคลินิกทุกโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 

จะต้องชี้แจงรายละเอียดไว้ในรายงานการวิจัยทางคลินิกหรือในเอกสารของ
โครงการวิจัยยาทางคลินิกดังกล่าว โดยแสดง 

4.1. มาตรการที่อาจนำมาใช้ปฏิบัติในการจัดการการดำเนินการในช่วงที่การวิจัย
หยุดชะงักอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 

4.2. รายการอาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของโครงการวิจัยยา
ทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ COVID-19 โดยแสดงรหัสประจำตัวอาสาสมัครแยกตามสถานที่วิจัย 
พร้อมคำอธิบายว่ามีเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมการวิจัยของอาสาสมัครแต่ละรายอย่างไร 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง คำแนะนำและแนวทางการดำเนินการวิจัยยาทางคลินิก 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  หน้า 5 

4.3. การวิเคราะห์และการอภิปรายถึงผลกระทบจากมาตรการที่นำมาใช้ปฏิบัติ 
(เช่น การให้อาสาสมัครหยุดยาวิจัยหรือถอนตัวจากการวิจัย วิธีทางเลือกที่ใช้ในการเก็บข้อมูลความปลอดภัย
และหรือประสิทธิผลที่สำคัญ เป็นต้น) ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลที่มีการรายงานของ
การศึกษาวิจัยนั้น 

โดยสรุป ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการวิจัย ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ผลิตยาตัวอย่างสำหรับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้วิจัย ตลอดจนคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับ จำเป็นต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของอาสาสมัครและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในโครงการวิจัยยา
ทางคลินิก โดยต้องบันทึกหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตระหนัก
ถึงความจำเป็นกรณีต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย ตลอดจนการดำเนินการที่เบี่ยงเบนไปจากโครงร่าง
การวิจัยอันเนื่องมาจาก COVID-19 และหรือมาตรการควบคุมการระบาดนั้น ดังนั้น การดำเนินการวิจัยยาทาง
คลินิกในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะต้องคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์
ของโครงการวิจัยยาทางคลินิกให้ได้มากที่สุดและต้องบันทึกเหตุผลของการเบี่ยงเบนไปจากโครงร่าง
การวิจัยด้วย 

--------------------------------------------------- 

 


