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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၄/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၈) ရက ်

လူပုဂ္ဂိုလမ်ျ ောျားအ ပပေါ် သုပေသန ပဆောင်ရကွ် မှုဆဂုင်ရော ကျင့််ဝေ်ပကော်မ ေီ ဖ  ွဲ့စည်ျားခြင်ျား 

၁။ သုထတသမီ္ ောျိုးနှင  ်တောဝန်ရှ ြုဂ္  လ်မ္ ောျိုးက သုထတသနလုြင်န်ျိုးထ ောငရ်ွက်ရောတွင ်သုထတသန 

တွင် ြါဝင်ထသော လူြုဂ္  လ်မ္ ောျိုး၏ အနတရောယက်င်ျိုးရှငျ်ိုးမ္ှု၊ လံုခခံ မ္ှုနှင ် က ုယ်ြ ငု်ထလျိုးစောျိုးခွင တ် ုို့က ု 

မ္  ခ ုက်ထစရန်နငှ  ်လ အုြ်သည ် လမ္ျ်ိုးညွှန်မ္ှုမ္ ောျိုးထြျိုးန ုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အမ္   ျိုးသောျိုးညညီွတ်ထရျိုး 

အစ ုျိုးရ (NUG)၊ က နျ်ိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောန၏ လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုးအထြေါ် သုထတသနစမ္်ျိုးသြ်မ္ှု  ငု်ရော 

က င် ဝတ်ထကော်မ္တီ (Ethics Review Committee – ERC) က ု (၈-၅-၂၀၂၂) ရက်ထနို့တွင် 

ဖွ ွဲ့စည်ျိုးလ ကု်ြါသည်။ 

၂။ အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောန၊ လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုးအထြေါ် သုထတသန 

စမ္်ျိုးသြ်မ္ှု  ငု်ရော က င် ဝတ်ထကော်မ္တီ၏ တောဝန်ဝတတရောျိုးမ္ ောျိုးမ္ှော ထအောက်ြါအတ ငု်ျိုး ပဖစ်ြါသည်- 

(က) က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောနလကထ်အောက်ရှ  ဦျိုးစီျိုးဌောနေ  ျား၊ မ ျားရ ုံေ  ျားနှင ် က န်ျားေ မ ျားဌ န 

ေ  ျားမ္ ှ ဝန ်မ္်ျိုးမ္ ောျိုး၊ အပခောျိုးနှီျိုးနွှယ်ြညောရှငမ်္ ောျိုး၊ ပည မ ျားဝန်ကကီျိုးဌောနလက်ထအောက်ရှ  

ထ ျိုးနှင  ်ထ ျိုးနှီျိုးနွှယတ်ကကသ လု/်မက  င်ျားမ္ ောျိုး၊ ကုလသမ္ဂ္လက်ထအောက်ခံ အဖွ ွဲ့အစည်ျိုး 

မ္ ောျိုး၊ အစ ုျိုးရမ္ဟုတ်ထသောအဖွ ွဲ့အစညျ်ိုးမ္ ောျိုး (NGOs/ INGOs) နငှ ် န ုင်ငံတကော 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုး  ုင်ရောအဖွ ွဲ့အစညျ်ိုး (International Health Institution) မ္ ောျိုး အစရှ သည ် 
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လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုးနှင ် အဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးက ပြ လုြသ်ည  ်လူြဂု္  လ်နှင ြ်တ်သက်ထသော (ရုြ်ြ ုငျ်ိုး 

  ုင်ရော၊ စ တြ် ုင်ျိုး  ုင်ရော၊ ခံယူခ ကသ်ထ ောတရောျိုး  ုင်ရော) က န်ျိုးမ္ောထရျိုးသထုတသနမ္ ောျိုးက ု 

သုထတသနက င ်ဝတ်  ငု်ရော၊ ကျွမ္်ျိုးက ငမ်္ှု  ငု်ရော၊ လက်ထတွွဲ့အသံျုိုးဝင်မ္ှု  ငု်ရော၊ 

တည်  ဥြထေ၊ မ္ူဝါေနှင ် လုြ ်ံျုိုးလုြန်ညျ်ိုး  ုင်ရော စသည်ပဖင ် ရှုထ ောင ်ထြါင်ျိုးစံုမ္ှ 

အလုံျိုးစံ ုခခံ ငံုသံုျိုးသြ်၊ စ စစ်လမ္်ျိုးညွှန်မ္ှု ထြျိုးန ုငရ်န၊် 

(ခ) Helsinki  ုတ်ပြန်ခ က်နှင ် Council for International Organizations of Medical 

Sciences (CIOMS) ၏ လမ္်ျိုးညွှန်ခ က်မ္ ောျိုး၊ က င ်ဝတ်  ငု်ရော စည်ျိုးမ္ ဉ်ျိုးစည်ျိုးကမ္်ျိုးမ္ ောျိုး 

နှင ်အညီ သုထတသနတွင်ြါဝင်ထသော လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုး၏ အနတရောယ်ကငျ်ိုးရှင်ျိုးမ္ှု၊ လံခုခံ မ္ှုနှင ် 

က ုယ်ြ ငု်ထလျိုးစောျိုးခွင တ် ိုု့က ု မ္  ခ ကု်ထစထသော သုထတသနမ္ ောျိုးအပဖစ် ထ ောင်ရွက်န ငု်ထရျိုး 

သုထတသမီ္ ောျိုးနှင ် တောဝန်ရှ ြုဂ္  လ်မ္ ောျိုးအောျိုး လမ္ျ်ိုးညွှန်မ္ှုထြျိုးရန်၊ အ ူျိုးသပဖင ် ပြ လြု်မ္ည  ်

သုထတသနလုြင်န်ျိုးမ္ ောျိုးသည် အထပခအပမ္စ်ရှ ထသော သ ြပြံညောအထြေါ်တွင ် အထပခပြ ၍ 

ထ ျိုးအနတရောယ်နည်ျိုးြါျိုးပြီျိုး အက   ျိုးထက ျိုးဇူျိုးရှ ထသော သုထတသနမ္ ောျိုး ပဖစ်ထစရန ် ကကီျိုး ကြ် 

စ စစ၊် လမ္်ျိုးညွှန်မ္ှုထြျိုးရန၊် 

(ဂ) ြုဂ္  လ်ထရျိုး  ုင်ရော အခ က်အလက်မ္ ောျိုးြါဝင်ထသော သုထသသနအ  ပုြ ခ က်မ္ ောျိုးနှင ် 

သုထတသနတွငြ်ါဝငသ် ူ လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုး မံ္ှ ခွင ပ်ြ သထ ောတူညီမ္ှုရရှ ရန် အသ ထြျိုး 

အထ ကောင်ျိုး ကောျိုးလွှော (Informed Consent Form) မ္ ောျိုးက ု ရှုထ ောင ်ထြါင်ျိုးစံုမ္ှ သံုျိုးသြ ်

စစ်ထ ျိုး ကည ်ရှုပြျီိုး လက်ခံအတညပ်ြ ရန် (သ ုို့မ္ဟုတ်) အတည်မ္ပြ ရန၊် 

(ဃ) ပြန်လညပ်ဖည ်စကွ်ပခင်ျိုး (သ ုို့မ္ဟတု)် ပြင ်င်ပခင်ျိုး ပြ လြု်ရန် မက ်ေတကီ အကကံပြ  

 ောျိုးထသော သုထတသနစောတမ္်ျိုးမ္ ောျိုး၏ ပြန်လညပ်ဖည ်စကွ်ပြင် င်ခ ကမ်္ ောျိုးက ု  ြ်မ္ံ 

သံုျိုးသြ်စ စစ် ကည ရ်ှုပြျီိုး လကခ်ံအတည်ပြ ရန ်(သ ုို့မ္ဟုတ်) အတည်မ္ပြ ရန်၊ 

(င) သုထတသနတွငြ်ါဝင်ထသော လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုးက သုထတသနနှင ်ြတ်သက်၍ ထက နြ်မ္ှု မ္ရှ  

ထသောထ ကောင ် တ ငု် ကောျိုးလောြါက  ကောျိုးနာစစထ် ျိုးပခငျ်ိုးက စစက ု စီစဉ်ထ ောင်ရွကရ်န်၊ 
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(စ) မက ်ေတ၏ီ အစညျ်ိုးအထဝျိုးအသျီိုးသီျိုးမ္ှ အစည်ျိုးအထဝျိုးမ္တှ်တမ္်ျိုးမ္ ောျိုးနှင  ် မက ်ေတ၏ီ 

နှစအ်လ ကု် ထ ောင်ရကွခ် က်အစီရင်ခံစောမ္ ောျိုးက ု ပြည်ထ ောင်စဝုန်ကကီျိုး သံ ုို့ ထြျိုးြ ုို့ရန်နငှ  ်

လ   ွဲ့ဝှက်  န်ျိုးသ မ္ျ်ိုး ောျိုးရှ ရန်၊ 

( ) က င ်ဝတ်  ငု်ရောမ္ ောျိုးနှင ြ်တ်သက်၍ တင်သငွ်ျိုးလောထသော သုထတသနအ  ပုြ လွှောမ္ ောျိုး၏ 

သီျိုးသနို့် မ္တှ်ြံတုင်နံြါတစ်ဉ်မ္ ောျိုးက ု သတ်မ္တှ်ထြျိုးရန်၊ 

(ဇ) အတည်ပြ ခငွ ်ပြ ခ ကထ်ြျိုး ောျိုးထသော သုထတသနအ  ပုြ ခ က်မ္ ောျိုးအောျိုးလံျုိုးက ု အတွင်ျိုး 

ထရျိုးမ္ှ ျိုးအဖ  ွဲ့က စမီ္ံခနို့်ခွ ၍ အခ က်အလက်မ္ ောျိုး သ မ္်ျိုး ည်ျိုး ောျိုးရန်။ 

၃။ လူြဂု္  လ်မ္ ောျိုးအထြေါ် သုထတသနစမ္်ျိုးသြ်မ္ှု  ုင်ရော က င် ဝတ်ထကောမ်္တီနှင ် စြ်လ ဉ်ျိုးသည ် 

အခ က်အလကမ်္ ောျိုးက  ု အမ္   ျိုးသောျိုးညညီွတ်ထရျိုးအစ ုျိုးရ၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝနက်ကီျိုးဌောန၏ Website 

(https://moh.nugmyanmar.org/) တွင ် က်လက ်တု်ပြန်သွောျိုးမ္ည် ပဖစြ်ါသည်။ 

 

   က န်ျားေ မ ျားဝန်ကကျီားဌ န 

   အေ   ျားသ ျားညီည တ်မ ျားအစ ုံျား  

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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