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หมวดที ่1  

โครงสร้างและหน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมฯ  

ประจาํคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิล 

(Structure and Authority of the MU-DT/PY-IRB) 

บทที ่1 

โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(Structure of the MU-DT/PY-IRB) 

1. ผู้มีอาํนาจแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authorized the MU-DT/PY-IRB) 

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลเสนอช่ือคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหอ้ธิการบดีเป็น

ผูล้งนามแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ซึ่งประกอบดว้ยประธานฯ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และ

ผูช้่วยเลขานุการ โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเ์ป็นผูค้ดัเลือกประธาน ดว้ยตนเอง สาํหรบัตาํแหน่งอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ รองประธาน กรรมการ เลขานกุาร และผูช้่วยเลขานกุาร คดัเลือกโดยความเห็นชอบของประธาน ร่วมกบั

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณบดีคณะเภสชัศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายให้

ดแูลเรื่องจริยธรรมการวิจยัในคน 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Composition of the MU-DT/PY-IRB) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีมีคณุวฒิุและประสบการณใ์นศาสตร์

แขนงต่างๆ และเพ่ือให้มีมุมมองท่ีกว้างขวางครอบคลุมทุกด้าน และป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึน้ต่อ

อาสาสมคัร คณะกรรมการจริยธรรมฯ จงึตอ้งมีความหลากหลายโดยมีองคป์ระกอบดงันี ้

1) มีจาํนวนกรรมการหลกัอย่างนอ้ย 20 คน ประกอบดว้ย 

1.1. กรรมการท่ีมีความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และ                          

เภสชัศาสตร ์(Scientific Member)  

1.2. กรรมการท่ีมิใช่ผูป้ฏิบติังานในสงักดัคณะทนัตแพทยศาสตร ์หรือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

(Non-affiliated Member) อย่างนอ้ย 1 คน 

1.3. กรรมการจากบุคคลทั่วไปท่ีเป็นบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย (Lay Person Member) อย่างน้อย                 

1 คน 

2) มีสดัสว่นกรรมการหลกัท่ีมาจากคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์3 ตอ่ 1 

3) มีทัง้เพศหญิงและเพศชาย 

4) มีกรรมการอย่างนอ้ย 2 ประเภท คือ กรรมการหลกั (Board Member) กรรมการเสริม (Alternate Member) 

3.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Qualification of the MU-DT/PY-IRB) 

1) กรรมการหลัก (Board Member) และ กรรมการเสริม (Alternate Member) 

เป็นผูส้าํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาบตัรทางดา้นใดดา้นหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้คือ วิทยาศาสตร ์วิทยาศาสตร์

การแพทย ์สงัคมศาสตร/์ พฤติกรรมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์หรือ สาขาอ่ืนๆ โดยตอ้งผ่านการฝึกอบรมความรู ้

ดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนและแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมจริยธรรมฯ (MU-DT/PY-IRB SOP 

Training) 
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2) กรรมการจากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member) 

เป็นบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีไม่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางดา้นวิทยาศาสตร์

การแพทยเ์พ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประชาชนท่ีเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในโครงการวิจัย โดยตอ้งผ่านการ

ฝึกอบรมความรูด้า้นจริยธรรมการวิจัยในคนและแนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมจริยธรรม (MU-

DT/PY-IRB SOP Training) 

4. การได้มาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Obtaining of the MU-DT/PY-IRB) 

1) การไดม้าซึง่ประธาน 

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นผูพิ้จารณาสรรหาประธานซึง่เป็นขา้ราชการ

ประจาํ ขา้ราชการบาํนาญ พนกังานมหาวิทยาลยั หรืออาจารยพิ์เศษของมหาวิทยาลยัมหิดล 

2) การไดม้าซึง่รองประธาน 

ประธานเป็นผู้คัดเลือกรองประธานจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ี เป็นบุคลากรจากคณะ                

ทนัตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

3) การไดม้าซึง่เลขานกุาร 

ประธานและรองประธานเป็นผูค้ดัเลือกเลขานกุารจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเป็นบุคลากรจาก

คณะทนัตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

4) การไดม้าซึง่กรรมการหลกั 

ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมายทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกรรมการหลกัจากขา้ราชการประจาํ ขา้ราชการบาํนาญ พนกังาน

มหาวิทยาลยั อาจารยพิ์เศษของมหาวิทยาลยั หรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยั 

5) การไดม้าซึง่กรรมการเสริม 

ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกรรมการเสริมจากขา้ราชการประจาํ ขา้ราชการบาํนาญ พนกังาน

มหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ไดค้วามครบถ้วน

สมบรูณข์องความหลากหลายท่ีครอบคลมุสาขาวิชาดา้นต่างๆ ของคณะกรรมการจรยิธรรม 

6) การไดม้าซึง่กรรมการจากบคุคลทั่วไป 

ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมายทาํหนา้ท่ีคดัเลือกกรรมการจากบคุคลทั่วไป 
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บทที ่2 

ความสัมพันธข์องคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับหน่วยงานอืน่ 

(The MU-DT/PY-IRB’s Relationship with Others Institutions) 

1. ความสัมพันธกั์บคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล (The Relationship 

with the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, Mahidol University) 

1) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลมีหนา้ท่ีประกาศนโยบายการกาํกับดูแลโครงการวิจัย              

ในคนภายในคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลและเสนอช่ือใหอ้ธิการบดี

เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอ้มทั้งใหก้ารสนับสนุนใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถ

ดาํเนินงานใหล้ลุว่งไปไดอ้ย่างอิสระ ยติุธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายตา่งๆ 

2) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล พึงจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึง 

บุคลากร การเขา้รบัการฝึกอบรม วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานท่ีและงบประมาณแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดลตอ้งใหก้ารรบัผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีปฏิบติังาน

ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจยัโดยสจุริต และจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใน

กรณีท่ีถกูฟ้องรอ้งในทางแพ่ง 

4) ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจไม่อนุมัติให้

โครงการวิจยัท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว้ ดาํเนินการวิจยัได ้แต่ไม่สามารถอนุมัติ

ใหโ้ครงการวิจยัท่ีไม่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดาํเนินการวิจยัในคนได ้

5) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผูบ้ริหาร ดงันี ้

5.1 การรายงานผลการดาํเนินงานตามปกติ 

รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี (มกราคม-ธันวาคม) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อ

มหาวิทยาลยั (ผ่านศนูยส์ง่เสริมจริยธรรมการวิจยัในคน) ภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

5.2 การรายงานกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีการยติุการรบัรองโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผลการพิจารณา

ตอ่คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณบดีคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใน 2 สปัดาห์

หลงัการประชมุ โดยโครงการวิจยัท่ีมีการยติุการรบัรองมีสาเหตจุากเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ 

• เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์า้ยแรง (Serious Adverse Events: SAE) หรือปัญหาท่ีไม่สามารถ

คาดการณไ์ดล้่วงหนา้ (Unanticipated Problems) และมีเหตสุนบัสนุนใหเ้ช่ือไดว้า่น่าจะเก่ียวขอ้ง

กบัการวิจยั 

• นักวิจัยไม่ดาํเนินการวิจัยตามแบบเสนอโครงการท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรม 

หรือไม่ดาํเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเป็นการกระทาํซ ํา้แลว้ซ ํา้อีก และ

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่ออาสาสมคัร หรืออาจทาํใหเ้สื่อมเสียช่ือเสียงของคณะทนัตแพทยศาสตร์

หรือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
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2. ความสัมพันธกั์บสถาบัน/องคก์รอืน่ (The Relationship with Others Institutions) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความเป็นอิสระจากสถาบนั/ องคก์รอ่ืนทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั แต่

อาจมีการติดต่อประสานงานเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความสอดคลอ้งกับ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นโครงการวิจัยพหุสถาบันคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ของแต่ละสถาบนัมีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจยัพหสุถาบนัโดยผลการพิจารณาไมจ่าํเป็นตอ้ง

เหมือนกบัสถาบนั/องคก์รอ่ืน 

ในกรณีการรบัรองโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันร่วมกับสถาบันอ่ืนท่ีลงนามเป็นภาคีร่วมกับสาํนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีจะให้คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research 

Ethics Committee: CREC) เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณารบัรองและติดตามดแูลโครงการวิจัยในคน โดย CREC จะ

มีหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ท่ียังไม่ไดร้บัการรบัรอง (Initial Review), โครงการวิจัยท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้

และขอรับการรับรองต่อเน่ือง (Continuing Review), โครงการวิจัยท่ีขอปรับเปลี่ยน (Protocol Amendment), 

โครงการวิจยัท่ีมีการเบ่ียงเบน (Protocol Deviation), เหตกุารณไ์มพ่ึงประสงค ์(Adverse Events: AE) ท่ีเกิดขึน้ใน

ทกุๆ สถาบนั และรายงานการแจง้ปิดโครงการวิจยั (Closed-out Report) ทัง้นีค้ณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัใน

คนประจาํคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสัชศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะรบัรายงาน

เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท่ี์เกิดขึน้เฉพาะในมหาวิทยาลยัมหิดล (Internal AE) เพ่ือพิจารณาลงความเห็น แลว้แจง้

ต่อ CREC จากนั้น CREC จะแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องท่ีเก่ียวข้องให้ทุกสถาบันภาคีรับทราบในเวลาท่ี

เหมาะสม 

3. ความสัมพันธกั์บนักวิจัย (The Relationship with Research Investigators) 

 คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะติดต่อกบัหวัหนา้โครงการวิจยัในฐานะผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแต่ขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้เรียบรอ้ยก่อนเริ่ม

ดาํเนินงานการใหข้อ้มลูตา่งๆ ท่ีจาํเป็นและการรายงานผลการดาํเนินงานรวมทัง้การรายงานเหตกุารณท่ี์ไมพ่ึง

ประสงคต์ามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแลโครงการวิจัยในคนท่ีเขา้มาดาํเนินการภายใน 

คณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยหวัหนา้โครงการวิจยัจะนาํเอกสารและ

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสท่ี์เก่ียวข้องมาติดต่อท่ีสาํนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจาํคณะ               

ทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตรม์หาวิทยาลยัมหิดล (MU-DT/PY-IRB) ชัน้ 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

50 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล โดย

มีเกณฑก์าํหนดดงันี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) โครงการวิจยัท่ีดาํเนินการในคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละ/ หรือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมี

หัวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือนักวิจัยร่วมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละ/ หรือคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดลหรือบุคคลภายนอก กระบวนการกาํกับดูแลทั้งหมดอยู่ในความรบัผิดชอบของ MU-

DT/PY-IRB 

หมวดที่ 1 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 3: 15/3/2017 5/95 

 

2) โครงการวิจัยท่ีนักวิจัยสังกัดอยู่ในหลายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งท่ีมีและไม่มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนประจาํส่วนงาน และดาํเนินการวิจยัร่วมกันภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 

หรือกรณีท่ีนักวิจัยสังกัดส่วนงานหนึ่งแต่ดาํเนินการวิจัยในอีกส่วนงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

กระบวนการกาํกบัดแูลโครงการวิจยัจะเป็นไปตามบนัทกึความรว่มมือ (MOU) ระหวา่งคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคนประจาํส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ในการกาํกับดแูลโครงการวิจัยในคน เพ่ือลดความ

ซํา้ซอ้นในการดาํเนินงาน 

4. ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่ควบคุมดูแลการวิ จัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ

พระราชบัญญัตทิีม่ีกาํหนดไว้ (The Relationship with Regulatory Agencies) 

 องคก์รดงักล่าวไดแ้ก่ แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สภาเภสชักรรม สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนา้ท่ีปฏิบัติตามขอ้บังคบัของแพทยสภา พ.ศ. 

2549 ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหมวด 6 การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย ์

ขอ้บงัคบัของทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรมหมวด 6 การทดลองในมนษุย ์ขอ้บงัคบั

ของสภาเภสชักรรม และกฎหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุอ่ืนๆ  

หมวดที ่1 
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บทที ่3 

หน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(Authority of the MU-DT/PY-IRB) 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกตาํแหน่งหนา้ท่ีเป็นงานท่ีตอ้งทุ่มเทกาํลงักายและ

กาํลังปัญญาในการทาํหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบต่อนักวิจัย อาสาสมคัรและสถาบันในอนัท่ีจะรบัรองและ

ติดตามดูแลใหก้ารวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามหลักจริยธรรมการวิจัยเพ่ือสวสัดิภาพของอาสาสมัคร และเพ่ือธาํรงไวซ้ึ่งเกียรติและศกัดิ์ศรีของ

คณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล  

1. หน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authority of the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี ้

1) พิจารณาโครงการวิจยัท่ีสง่มาเพ่ือขอรบัการรบัรอง 

2) ตรวจสอบและติดตามความกา้วหนา้ของโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

3) กาํหนดมาตรการหรือขอ้จาํกดัเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการดาํเนินการวิจยั 

4) พิจารณาให้พักหรือถอนการรับรองโครงการวิจัยหากพบว่ามีรายงานผลข้างเคียงท่ีรุนแรงและ/หรือมี                 

การดาํเนินการวิจยัท่ีเบ่ียงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้อย่างมีนยัสาํคญั 

5) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ท่ีปรกึษาท่ีสามารถช่วยเหลือคณะกรรมการจริยธรรมฯ เก่ียวกบัความชาํนาญเฉพาะ

ในโครงการวิจยัท่ีเสนอมาเช่น ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคหรือเช่ียวชาญดา้นระเบียบวิธีวิจยัหรืออาจเป็นผูแ้ทน

ของชมุชนผูป่้วยหรือกลุม่ผลประโยชนเ์ฉพาะ 

6) รกัษาความลบัของขอ้มลูในโครงการวิจยัและขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Operational Agreement of the MU-DT/PY-

IRB) มีดังนี ้

1) กรรมการตอ้งผ่านการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน และควรมีการพฒันาความรูด้า้นจริยธรรมการวิจยั

ในคนอย่างตอ่เน่ือง โดยเขา้รบัการอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยัในคน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2) กรรมการตอ้งปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน เพ่ือพิทกัษศ์กัดิศ์ร ีสิทธิ ความปลอดภยัและความ

เป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมคัร 

3) กรรมการตอ้งเตม็ใจเปิดเผย ช่ือ อาชีพ อาย ุหน่วยงานท่ีสงักดัตอ่สาธารณะ  

4) กรรมการตอ้งลงนามในเอกสารการรกัษาความลบัเอกสารโครงการวิจยั ขอ้มลูเก่ียวกบัอาสาสมคัรและเรื่อง

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการรกัษาความลบัของขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

5) กรรมการตอ้งเปิดเผยการมีผลประโยชนท์ับซอ้นหรือการมีส่วนไดส้่วนเสีย (Conflict of Interest: COI) กับ

โครงการวิจยั โดยยอมรบัขอ้ตกลงท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบลว่งหนา้ว่ามีส่วนไดส้่วนเสียกบัโครงการวิจยัท่ี

เขา้ประชมุครัง้นัน้ และตอ้งไมเ่ขา้รว่มการพิจารณารวมถงึการลงมติในโครงการวิจยันัน้ 
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3. หน้าทีแ่ละวาระการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Autority and Operation and of the MU-

DT/PY-IRB) มีดังนี ้

1) ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Chair of the MU-DT/PY-IRB) 

1.1 หนา้ท่ีของประธาน มีดงันี ้

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจยัประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการวิจยัท่ีไดร้บัการยกเวน้การพิจารณา

รบัรอง (Exemption Review) โครงการวิจยัท่ีไดร้บัการพิจารณาแบบเรง่ดว่น (Expedited Review) 

และ โครงการวิจัยท่ีไดร้ับการพิจารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full Board Review) ตามความ

เหมาะสม พรอ้มสรุปความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบประเมินโครงการท่ีเจา้หนา้ท่ีได้

จดัสง่ใหพ้รอ้มกบัเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ และเตรียมนาํเสนอในท่ีประชมุตามวาระท่ีกาํหนด 

• ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีตั้งไวใ้ห้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และมี

ประสิทธิภาพ โดยประธานอาจมอบหมายหนา้ท่ีนีแ้ก่รองประธาน หรือกรรมการ ท่ีเหมาะสม หาก

ประธานติดภารกิจไมส่ามารถมาเขา้ประชมุไดต้ามกาํหนด 

• ลงนามในเอกสารสาํคญัดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) และหนังสือรับรองการยกเว้น             

การพิจารณาโครงการวิจยั (Certificate of Exemption: COE) 

- บนัทกึขอ้ความแจง้ผลการพิจารณาโครงการวิจยั 

- เอกสารสาํคญัอ่ืนๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

• เป็นผูค้ดัเลือกกรรมการใหม่ และกรรมการเสริมร่วมกบัคณบดีคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณบดี

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเ์ป็นผูด้าํเนินการเสนอ

ช่ือใหก้ับอธิการบดีเป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดใหม่ ก่อนคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ชุดปัจจุบนัครบวาระ 180 วนัทาํการ เพ่ือความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน และแต่งตัง้

กรรมการเสริมเพ่ือใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์ของความหลากหลายท่ีครอบคลุมสาขาวิชาดา้น

ตา่งๆ 

• เป็นผูแ้ตง่ตัง้บคุคลเป็นอนกุรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีต่างๆ ตามความจาํเป็น เช่นคณะอนุกรรมบริหาร

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เย่ียมสาํรวจหน่วยวิจยัเม่ือมีเหต ุ(For-cause Site Visit) 

• ทาํหนา้ท่ีประธานของคณะอนกุรรมการบริหารและดาํเนินการใหมี้การประชมุคณะอนกุรรมบริหาร

คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Executive Policy Commitee) และเป็นประธานในการประชมุ 

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรแ์ละ

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

1.2 วาระการปฏิบติังาน 

• วาระการปฏิบติังาน 4 ปี 

• อาจไดร้บัการแตง่ตัง้ซ ํา้ตามความเหมาะสม 
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• พน้หนา้ท่ีเม่ือครบวาระ หรือพน้หนา้ท่ีก่อนครบวาระ ดว้ยเหตตุ่างๆ เช่น เสียชีวิต หรือลาออก เป็น

ตน้ 

• หากเป็นการพน้หนา้ท่ีก่อนครบวาระคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลจะตอ้ง

ดาํเนินการเสนอช่ือให้กับอธิการบดีเป็นผู้แต่งตัง้ประธานใหม่ภายใน 30 วัน โดยผู้ท่ีไดร้ับการ

แต่งตัง้ใหม่เพ่ือทดแทนผูท่ี้พน้หนา้ท่ีก่อนครบวาระจะดาํรงตาํแหน่งเท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้

ดาํรงตาํแหน่งคนก่อน 

2) รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Vice Chair of the MU-DT/PY-IRB) 

2.1  หนา้ท่ีของรองประธาน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full Board 

Review ตามความเหมาะสม พรอ้มสรุปความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรลงในแบบประเมินโครงการท่ี

เจ้าหน้าท่ีไดจ้ัดส่งให้พรอ้มกับเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ และเตรียมนาํเสนอในท่ีประชุมตามวาระท่ี

กาํหนด 

• ดาํเนินการประชมุแทนประธานในกรณีท่ีประธานติดภารกิจไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้

• ลงนามแทนประธานในเอกสารสาํคญัตา่งๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธาน 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ แทนประธานหากประธานไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

• ทาํหนา้ท่ีรองประธานของคณะอนกุรรมการบริหาร 

2.2  วาระการปฏิบติังาน 

เช่นเดียวกบัวาระการปฏิบติังานของประธาน 

3) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Secretary of the MU-DT/PY-IRB) 

3.1 หนา้ท่ีของเลขานกุาร  

• คดักรองจาํแนกประเภทโครงการวิจยัเป็นประเภท Exemption Review, Expedited Review และ 

Full Board Review เพ่ือนาํเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในการกาํหนดรายช่ือ Primary 

Reviewer ของแต่ละโครงการวิจัย และติดตามใหเ้จา้หน้าท่ีส่งเอกสารท่ีจาํเป็นให้กรรมการให้

เรียบรอ้ยตามกาํหนด 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full Board 

Review ตามความเหมาะสม พรอ้มสรุปความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรลงในแบบประเมินโครงการท่ี

เจ้าหน้าท่ีไดจ้ัดส่งให้พรอ้มกับเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ และเตรียมนาํเสนอในท่ีประชุมตามวาระท่ี

กาํหนด 

• ตรวจสอบการจดัโครงการวิจยัใหม่ และโครงการวิจยัซึ่งท่ีประชุมมีมติยงัไม่รบัรองจนกวา่จะมีการ

แกไ้ข ซึง่นกัวิจยัไดท้าํการปรบัแกไ้ขและชีแ้จงเหตผุลเขา้มาใหม ่นาํเขา้วาระประชมุ 

• ตรวจรายงานผลการดาํเนินการวิจยัของโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรอง นาํเสนอรายงานเหตกุารณ์

อนัไมพ่งึประสงคข์องโครงการวิจยัตา่งๆ ตอ่ท่ีประชมุ และสรุปมติท่ีประชมุเพ่ือแจง้ตอ่นกัวิจยั 

• นาํเสนอการปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยัตอ่ท่ีประชมุ และสรุปมติท่ีประชมุเพ่ือแจง้ตอ่นกัวิจยั 
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• สรุปรายงานผลการดาํเนินการวิจยั และการขอต่ออายุหนงัสือรบัรองโครงการวิจยัสาํหรบัปีถดัไป 

และการแจง้ปิดโครงการวิจยัแจง้แก่ท่ีประชมุและดาํเนินการตามมติท่ีประชมุ 

• รวบรวมความเห็นของท่ีประชุม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบันทึกแจ้งผลการ

พิจารณาโครงการวิจยัซึง่จดัพิมพโ์ดยเจา้หนา้ท่ีก่อนเสนอตอ่ประธานเพ่ือลงนาม 

• ตรวจสอบความถกูตอ้งและความเรียบรอ้ยของรายงานการประชมุซึง่จดัพิมพโ์ดยเจา้หนา้ท่ี 

• ตรวจสอบการจดัเก็บเอกสารของเจา้หนา้ท่ี 

• ทาํหนา้ท่ีเลขานกุารคณะอนกุรรมการบริหาร 

3.2  วาระการปฏิบติังาน 

เช่นเดียวกบัวาระการปฏิบติังานของประธาน 

4) กรรมการหลัก (Board Member) 

4.1 หนา้ท่ีของกรรมการหลกั 

• พิจารณาโครงการวิจัยท่ีไดร้ับมอบหมายพรอ้มสรุปความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกับเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ และเตรียมนาํเสนอในท่ี

ประชมุตามวาระท่ีกาํหนด 

• เข้าประชุมตามวาระท่ีกําหนดไว ้เพ่ือนําเสนอโครงการวิจัยและความเห็นต่อท่ีประชุมในฐานะ 

Primary Reviewer หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ ขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี 

อย่างชา้ภายใน 7 วันทาํการ ก่อนการประชุม เพ่ือเชิญใหก้รรมการท่านอ่ืนเป็นผูพิ้จารณาและทาํ

หนา้ท่ีแทนในการนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุ 

• กรรมการท่ีมีประสบการณส์งู อาจจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํหนา้ท่ีเป็น Expedited Reviewer เพ่ือ

ดาํเนินการพิจารณาแบบเรง่ดว่นตามท่ีประธานกาํหนด 

• หากกรรมการมีความจาํเป็นจะตอ้งเข้าประชุมล่าชา้กว่าเวลาท่ีกาํหนด หรือจะตอ้งออกจากท่ี

ประชุมก่อนสิน้สุดการประชุมขอใหก้รรมการแจง้แก่ประธานล่วงหนา้เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการ

ประชมุไดอ้ย่างครบองคป์ระชมุตลอดการประชมุ 

4.2 วาระการปฏิบติังาน 

• วาระการปฏิบติังานครัง้ละ 4 ปี ซึง่จะตอ่วาระการทาํงานไดต้ามความเหมาะสม  

• พน้หนา้ท่ีเม่ือครบวาระ หรือพน้หนา้ท่ีก่อนครบวาระ ดว้ยเหตตุ่างๆ เช่น เสียชีวิต หรือลาออก เป็น

ตน้ หรือประธานขอใหล้าออกหากไมส่ามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 

• หากลาออก หรือประธานขอใหล้าออกก่อนครบวาระประธานจะเสนอช่ือกรรมการใหม่ใหค้ณบดี

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

• กรรมการใหมท่ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้เพ่ิมเติมมีวาระการทาํงาน 4 ปี (ไม่ตอ้งหมดวาระพรอ้มกบัประธาน

หรือกรรมการอ่ืน) 
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5) กรรมการเสริม (Alternate Member) 

5.1 หนา้ท่ีของกรรมการเสริม 

• พิจารณาโครงการวิจัยท่ีไดร้บัมอบหมายพรอ้มสรุปความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ัดส่งใหพ้รอ้มกับเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ และเตรียมนาํเสนอในท่ี

ประชมุตามวาระท่ีกาํหนดเป็นครัง้คราว 

• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือให้ครบองค์ประชุม หรือในวาระการประชุมท่ี

จาํเป็นตอ้งใหก้รรมการเสริมท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาพิจารณาใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุม 

หากไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดเ้น่ืองจากติดภารกิจ ขอใหแ้จง้แก่เจา้หนา้ท่ีอย่างนอ้ย 5 วนัทาํการ

ก่อนการประชมุ เพ่ือเชิญกรรมการท่านอ่ืน 

• กรรมการท่ีมีประสบการณ์สูง อาจจะไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํหนา้ท่ีเป็น Expedited Reviewer ใน

ฐานะผูเ้ช่ียวชาญ 

• รบัปรกึษาขอ้ปัญหาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

5.2 วาระการปฏิบติังาน 

• วาระการปฏิบติังานเช่นเดียวกบักรรมการหลกั 

•  พน้หนา้ท่ีเม่ือหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานขอใหล้าออกหากไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 

6) กรรมการจากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member) 

6.1 หนา้ท่ีของกรรมการจากบคุคลทั่วไป 

• Lay Person Member มีศักดิ์และสิทธ์ิเทียบเท่ากรรมการท่านอ่ืนโดยไม่ตอ้งทาํหน้าท่ี Primary 

Reviewer แต่สามารถศึกษาโครงการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทําความเข้าใจและให้

ความเห็นเก่ียวกบัเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรของแตล่ะโครงการวิจยั ในฐานะตวัแทนประชาชน ซึง่มี

สิทธ์ิท่ีจะรบัรูข้อ้เท็จจริงและเขา้ใจขอ้มลูในการทาํวิจยั เพ่ือการตดัสินใจของอาสาสมคัรในการเขา้

รว่มโครงการวิจยัดว้ยความสมคัรใจอย่างแทจ้ริง 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือใหค้รบองคป์ระชุม หากไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมได้

เน่ืองจากติดภารกิจขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนการประชุม เพ่ือเชิญ

กรรมการท่านอ่ืน 

6.2 วาระการปฏิบติังาน 

• วาระการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรรมการครั้งละ 4 ปี ซึ่งจะต่อวาระการทาํงานไดต้ามความ

เหมาะสม 

• พน้หนา้ท่ีเม่ือหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานขอใหล้าออกหากไม่สามารถทาํ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม 
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4. กรรมการผู้พจิารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer) 

 คณะอนุกรรมการบริหารเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการผูมี้ประสบการณจ์ากกรรมการหลกั และกรรมการเสริม

ใหท้าํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน โดยกรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนมีหนา้ท่ี

พิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงน้อย (Minimal Risk) แบบเร่งด่วน (Expedited Review) ในฐานะผู้มี

ประสบการณด์า้นจริยธรรมการวิจยัในคนและ/ หรือผูเ้ช่ียวชาญทางสาขานัน้ 

5. ผู้เชีย่วชาญ (Consultant) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจในดา้นวิชาการได ้คณะกรรมการอาจขอความเห็นจาก

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการและไม่มีส่วนไดส้่วนเสียกบัโครงการวิจยัและยงัเป็นผูท่ี้สามารถรกัษาความลบั

ของโครงการวิจยัได ้โดยยินยอมลงนามในขอ้ตกลงการรกัษาความลบั ทัง้นีเ้จา้หนา้ท่ีจะจดัส่งโครงการวิจยัให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา และส่งกลบัคืนก่อนการประชุมพรอ้มแบบใหค้วามเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ/ หรือ

เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามเห็นในท่ีประชมุไดต้ามความเหมาะสม 

6. อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดย่อย (Panel) 

 กรณีท่ีมีจาํนวนโครงการวิจัยเพ่ิมมากขึน้ อาจจะมีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ ชุดย่อยมากกว่า 1 ชุด

เพ่ือให้สามารถจัดการประชุมไดบ้่อยครั้งขึน้ โดยคณะอนุกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีองคป์ระกอบท่ี

เหมือนกนัคือ ประธานและ/ หรือรองประธาน เลขานกุารและ/ หรือผูช้่วยเลขานกุาร โดยใชห้ลกัการและวิธีการ

ในการดาํเนินการประชุมอย่างเดียวกนัทัง้ 2 ชุด ทัง้นีก้รรมการเสริมจะไดร้บัเชิญเขา้ประชุมเพ่ิมเติมในแต่ละ

ชดุตามความเหมาะสม 

7. การฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการ (Training of the MU-DT/PY-IRB Member) 

กรรมการทกุท่านจะตอ้งไดร้บัความรูด้า้นจรยิธรรมการวิจยัในคน และไดร้บัการชีแ้จงใหท้ราบแนวทางการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นอย่างดี เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของกรรมการทกุท่านไดม้าตรฐาน

สมํ่าเสมอ และเป็นธรรมกบัทุกโครงการวิจยัท่ีเสนอเพ่ือขอรบัการรบัรอง นอกจากนีค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ยงัมีหนา้ท่ีใหค้วามรูอ้ย่างตอ่เน่ืองกบักรรมการทัง้คณะเพ่ือใหท้ราบการปรบัเปลี่ยนแนวทางการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และประเด็นท่ีละเอียดอ่อนทาง

จริยธรรมการวิจัยท่ีกาํลังเป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมทั้งความเคลื่อนไหวในดา้น

จริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ เพ่ือให้กรรมการทุกท่านมีความรูท่ี้ทันสมัยสามารถนําความรูท่ี้ได้มา

ประกอบการพิจารณาไดร้อบคอบย่ิงขึน้ และเพ่ือรกัษามาตรฐานและรบัประกนัคุณภาพในการพิจารณาของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

วิธีการใหค้วามรู้แก่กรรมการมีดังนี ้

1) ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation for New Board Member) โดยจัดอบรมกรรมการใหม่เพ่ือใหท้ราบ

แนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Standard Operating Procedure: 

SOP)  

2) การจัดอบรมกรรมการทุกครั้งท่ี มีการปรับเปลี่ยน  (Standard Operating Procedure: SOP) เพ่ือให้

กรรมการทกุท่านทราบขอ้มลูท่ีมีการปรบัเปลี่ยน  
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3) จดัสมัมนา/ รว่มสมัมนาในหวัขอ้ท่ีน่าสนใจอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัความรู ้และ

เปิดโอกาสใหก้รรมการไดส้นทนาแลกเปลี่ยนความรู ้และปัญหาท่ีประสบในการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะ

เป็นการเพ่ิมพนูประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

4) จดัเก็บวารสาร บทความ หนงัสือ ตาํรา เอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไวใ้นสาํนกังานเพ่ือใหก้รรมการไดใ้ชอ้า้งอิง เม่ือ

ประสบปัญหาในการตดัสินใจ 

5) แจกจ่ายเอกสารบทความดา้นจริยธรรมการวิจยัใหแ้ก่กรรมการเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 

6) สนบัสนนุใหก้รรมการไดมี้โอกาสเขา้รว่มประชมุ สมัมนาดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนท่ีจดัขึน้ภายในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลใหก้ารสนับสนุน

คา่ใชจ้่ายตามระเบียบของคณะทนัตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

8. ค่าตอบแทนทีก่รรมการจะได้รับ (Honorarium for the MU-DT/PY-IRB Member) 

1) กรรมการจะไดร้บัคา่ตอบแทนในการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีตอ้งนาํเขา้ประชมุเพ่ือลงความเห็น และในการ

นาํเสนอในท่ีประชมุเรื่องละ 500 บาท สาํหรบัเบีย้ประชมุใหเ้ป็นไปตามประกาศของแตล่ะคณะ 

2) กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น Expedited Reviewer จะได้รับค่าตอบแทนในการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจยัประเภท Expedited Review โครงการละ 500 บาท โดยการบันทึกความเห็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษรในแบบประเมินโครงการวิจยัท่ีกาํหนด 

3) กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น Exemption Reviewer จะได้รับค่าตอบแทนในการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจยัประเภท Exemption Review โครงการละ  200 บาท โดยการบนัทกึความเห็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษรในแบบประเมินโครงการวิจยัท่ีกาํหนด 

4) กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกคณะทนัตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลจะไดร้บั

คา่ตอบแทนในการเขา้ประชมุครัง้ละ 1,500 บาท 

5) ท่ีปรกึษาคณะกรรมการจริยธรรมจะไดร้บัคา่ตอบแทนในการเขา้ประชมุครัง้ละ 500 บาท 

6) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีคณะกรรมการจริยธรรมขอใหช้่วยพิจารณาใหค้วามเห็นเป็นกรณีพิเศษ จะไดร้บัค่าตอบแทน

ในการทบทวนพิจารณาโครงการละ 500 บาท ในกรณีท่ีเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามเห็นในท่ีประชมุจะไดร้บั

เบีย้ประชมุครัง้ละ 1,500 บาท 

7) กรรมการผูท้าํหนา้ท่ีในการรวบรวมขอ้พิจารณาเพ่ือทาํจดหมายแจง้ผลโครงการวิจยัแก่หวัหนา้โครงการวิจยั 

จะไดร้บัคา่ตอบแทนโครงการละ 300 บาท 

8) กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหท้าํหนา้ท่ีทบทวนรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคแ์ละเอกสารอ่ืนๆ ท่ีผูวิ้จยัส่ง

มาเพ่ือใหค้ณะกรรมการจริยธรรมพิจารณารบัรองภายหลงัจากโครงการวิจัยนัน้ไดร้บัการรบัรองแลว้ จะ

ไดร้บัคา่ตอบแทนในการปฏิบติังานเรื่องละ 500 บาท 

9) ค่าใชจ้่ายของกรรมการในการเดินทางเพ่ือตรวจเย่ียมสถานท่ีทาํวิจยัในกรณีเกิดเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหนา้ หรือการดาํเนินงานวิจยัท่ีเบ่ียงเบนไปจาก

โครงการวิจยัท่ีไดแ้จง้ไว ้ใหเ้บิกจ่ายจากคณะทนัตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลท่ี

เป็นตน้สงักดัของนกัวิจยัหลกั/ นกัวิจยัรว่ม 

โดยค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับนี ้มิได้เกีย่วเน่ืองกับการลงความเหน็ในการพจิารณาโครงการแต่อย่างใด 
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บทที ่4 

การรักษาความลับของโครงการวิจัย 

(Confidentiality Protection) 

1. การรักษาความลับสาํหรับกรรมการ 

บุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการจะตอ้งถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะรกัษาความลบัของโครงการวิจยัท่ีเสนอ

ขอรบัการพิจารณารบัรองโดยเครง่ครดัและมีการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ลงนามในเอกสารขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั (Confidentiality Agreement) ซึง่เจา้หนา้ท่ี

จะเก็บเอกสารนีไ้วใ้นแฟ้มประวติัของกรรมการทกุท่าน 

2) ส่งคืนเอกสารท่ีเก่ียวกบัโครงการวิจัยกลบัไปท่ีสาํนักงานเพ่ือการเก็บรกัษาหรือทาํลาย และทาํลายขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกสท์กุรูปแบบท่ีไดร้บัหลงัวนัประชมุพิจารณา 

2. การรักษาความลับสาํหรับเจ้าหน้าที ่

 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งรบัทราบการรกัษาความลบัของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ และปฏิบติัตามอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ลงนามในเอกสารขอ้ตกลงการรกัษาความลบั

ของโครงการวิจยัเช่นเดียวกบักรรมการโดยจะตอ้งเก็บเอกสารนีไ้วใ้นแฟ้มประวติัของเจา้หนา้ท่ีทกุคน 

3. การรักษาความลับสาํหรับบุคคลอืน่ๆ 

บุคคลภายนอกท่ีมิใช่กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้เย่ียมดูงาน เย่ียมสาํรวจ หรือสงัเกตุการณ ์สาํนกังาน

และ/หรือการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งลงนามในเอกสารขอ้ตกลงการรักษาความลับของ

โครงการวิจยั 
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บทที ่5 

การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการ 

(Conflict of Interest Management) 

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี ้

1) การมีสว่นไดส้ว่นเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ไดแ้ก่ กรณีตอ่ไปนี ้ 

1.1 กรรมการหรือคู่สมรส มีส่วนไดส้่วนเสียทางการเงินกับผู้ใหทุ้นท่ีเป็นบริษัทเอกชน เช่น บริษัทผูผ้ลิต

เวชภัณฑห์รือเครื่องมือทางการแพทยใ์นรูปแบบท่ีเป็นหุน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับเครื่องหมายการคา้และ

สิทธิบตัรหรือไดร้บัการสนบัสนนุทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เช่น เป็นท่ีปรกึษาหรือเป็นวิทยากรของบริษัท 

1.2 กรรมการหรือคูส่มรส มีสว่นไดส้ว่นเสียกบันกัวิจยัในรูปแบบท่ีเป็นหุน้สว่นท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องหมายการคา้และสิทธิบตัร 

2) การมีสว่นไดส้ว่นเสียท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งทางการเงิน (Non-Financial Conflict of Interest) ไดแ้ก่ กรณีตอ่ไปนี ้

2.1 มีความสนใจในการวิจยัเรื่องเดียวกนั 

2.2 เป็นผูมี้ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดท่ีอาจมีผลตอ่การพิจารณาโครงการวิจยั 

2.3 ผูท่ี้อยู่ในทีมวิจยัเดียวกนั หรือเป็นท่ีปรกึษาโครงการวิจยัของนกัศกึษา 

2.4 เป็นผูบ้งัคบับญัชาขัน้ตน้ของหวัหนา้โครงการวิจยั 

2. การจัดการการมีส่วนได้ส่วนเสีย  

1) กรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียจะตอ้งดาํเนินการดงันี ้

1.1 แจง้กบัประธานก่อนการประชมุ 

1.2  ออกจากหอ้งประชุมในขณะท่ีมีการใหค้วามเห็นและพิจารณาลงมติ โดยกรรมการผูน้ัน้สามารถอยู่ในท่ี

ประชมุไดห้ากมีการรอ้งขอเพ่ือใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโครงการวิจยั 

2) ประธานจะพิจารณาและดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ไมก่าํหนดใหก้รรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทาํหนา้ท่ีเป็น Primary Reviewer ของโครงการวิจยันัน้ 

2.2 แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบเม่ือเริ่มประชมุ 

2.3 ขอใหก้รรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียออกจากหอ้งประชมุในขณะท่ีมีการใหค้วามเห็นและลงมติ 

หากกรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชุมในขณะนั้นแล้ว ทําให้ไม่ครบองค์ประชุมท่ีจะ

ลงคะแนนเพ่ือตัดสินผลการพิจารณาโครงการได้ การพิจารณาโครงการจะต้องถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมี

กรรมการท่านอ่ืนมาเขา้ประชมุในขณะนัน้ และโครงการวิจยันัน้อาจตอ้งถกูเลื่อนการตดัสินผลเป็นการประชมุวาระ

ถดัไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของประธาน 
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บทที ่6 

คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(The MU-DT/PY-IRB’s Executive Committee) 

 คณ ะอนุกรรมการบริหารจัดตั้งขึ ้นโดยผู้ท่ีท ําหน้าท่ี เป็น  ประธาน รองประธาน เลขานุการและ

ผูช้่วยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนประจาํคณะทนัตแพทยศาสตร ์และคณะเภสชัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล จะทาํหนา้ท่ีเป็นประธาน รองประธาน เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ

บริหารจริยธรรมการวิจยั โดยตาํแหน่ง รวม 4 คน โดยมีหนา้ท่ีดงันี ้

1. กาํหนดนโยบายและวิธีการบริหารจดัการภายในสาํนกังานแก่เจา้หนา้ท่ี 

2. พิจารณาจาํแนกประเภทโครงการวิจัยตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอและกาํหนดรายช่ือ

กรรมการ ผู้รับผิดชอบพิจารณาโครงการวิจัยโดยเฉพาะโครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full Board 

Review) 

3. พิจารณาและแกไ้ขปัญหากรณีเรง่ดว่น 

4. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบติังานตามหนา้ท่ีเฉพาะ ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการทบทวนพิจารณาเหตกุารณ์

ไมพ่งึประสงค ์คณะอนกุรรมการตรวจเย่ียมสถานท่ีทาํวิจยั เป็นตน้ 

5. วางแผนกาํหนดการใหค้วามรูด้า้นจริยธรรมการวิจยัในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

6. คณะอนุกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละครัง้ ทุกวนัพฤหสับดีท่ี 1 ของเดือนและมีการบันทึกการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหาร โดยประธานฯ หรือผูแ้ทนจะนาํมาแจง้ในท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมตามวาระ

ปกติตามความเหมาะสม 
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บทที ่7 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุนการทาํงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(MU-DT/PY-IRB Staff) 

1. เจ้าหน้าทีม่ีหน้าทีส่นับสนุนงานด้านธุรการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังต่อไปนี ้ 

1) รบัเอกสารโครงการวิจยัตรวจสอบความครบถว้นของเอกสาร ลงทะเบียนรบั-สง่เอกสาร 

2) ติดตอ่สื่อสารกบันกัวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือขอขอ้มลูเก่ียวกบัโครงการวิจยัตามการรอ้งขอของกรรมการหรือ

ชีแ้จงรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกบัผลการพิจารณาโครงการวิจยั 

3) จดัเตรียมเอกสารก่อนการประชมุและจดัสง่เอกสารโครงการวิจยัใหแ้ก่กรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

4) จดัทาํเอกสารหลงัการประชมุ เช่น บนัทกึแจง้ผลการพิจารณาใหแ้ก่นกัวิจยัและจดัทาํรายงานการประชมุ 

5) ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย และรับเอกสารของโครงการท่ีไดร้ับการรับรองแลว้ เม่ือมีการแจ้ง

ปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย (Protocol Amendment) รายงานการเบ่ียงเบนจากโครงร่างวิจัย (Protocol 

Deviation) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse Event Report) การแจง้ปิดโครงการวิจัย (Close-

out Report) และรวบรวมเอกสารดงักลา่วนาํเสนอเลขานกุารเพ่ือบรรจเุขา้วาระประชมุ 

6) จัดเก็บเอกสาร/ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการวิจัยอย่างมีระเบียบ ให้สามารถสืบค้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทาํลายขอ้มลูพรอ้มกบัการทาํลายเอกสารโครงการวิจยัตามกาํหนด 

7) บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยลงในฐานข้อมูล (Database) ทําสําเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือป้องกันการ                

สูญหายของข้อมูล เดือนละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ท่ี  1 ของเดือน และรวบรวมสถิติเพ่ือทํารายงานผล                        

การดาํเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอตอ่ผูบ้ริหารตามกาํหนด  

8) รบัเรื่องราวรอ้งทุกขท่ี์เก่ียวขอ้งกับโครงการวิจยัจากผูม้าติดต่อและนาํเสนอต่อประธาน หรือผูแ้ทนท่ีไดร้บั

มอบหมายเพ่ือดาํเนินการตอ่ 

2. เจ้าหน้าทีต้่องได้รับการปฏิบัตติามกระบวนการดังต่อไปนี ้เพือ่ใหส้ามารถทาํงานตามหน้าทีไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

1) ทาํการมอบหมายงานสาํหรบัเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือใหส้ามารถปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ

สามารถปฏิบติังานทดแทนกนัได ้หากมีการลาของเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหนึ่ง 

2) ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมความรูด้า้นจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือความเขา้ใจในงานท่ีตอ้ง

ปฏิบติั 

3) จดัใหมี้การประชมุเจา้หนา้ท่ีภายในสาํนกังานเพ่ือติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ 

4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง เช่น                 

การประกันคณุภาพงาน (Quality Assurance) ทักษะภาษาองักฤษ ทกัษะในการติดต่อสื่อสาร และทกัษะ

ในการใชส้ื่อสารสนเทศ เป็นตน้ 
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หมวดที ่2 

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Protocol Consideration Processes) 

บทที ่1 

หลักจริยธรรม กฎหมาย และประกาศมหาวิทยาลัย 

ทีค่ณะกรรมการจริยธรรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน  

(Ethical Principles for the Operation of the MU-DT/PY-IRB) 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการวิจัยไดม้าตรฐานสากล ซึ่งเป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ คณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ไดอ้า้งอิงหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

1. Nuremberg Code. 1947. 

2. World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving 

Human Subjects. 2013. (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/) 

3. The Belmont Report. 1974. 

4. The International Conference on Harmonization ( ICH) , Guidance for Industries in Good Clinical 

Practice (GCP). 2002. 

5. International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects: The Council for 

International Research Involving Human Subjects: The Council for International Organization of 

Medical Sciences (CIOMS) in the Collaboration with World Health Organization. 2002. 

6. International Ethical Guidelines on Epidemiological Studies: The Council for International 

Organization of Medical Sciences ( CIOMS)  in the Collaboration with World Health Organization. 

2009. 

7. กฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งเช่น  

1) พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 

2) พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครวัและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2553 

3) พระราชบญัญติัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

5) ประมวลกฎหมายอาญา 

8. ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 9 การศกึษาวิจยัและการ

ทดลองในมนษุย ์

 

หมวดที่ 2 
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9. ขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 6 การทดลองในมนษุย ์

10. 26ขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมว่าดว้ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสชักรรม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 262546 หมวด ๖ การปฏิบติั

ในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

11. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องนโยบายในการกาํกบัดแูลโครงการวิจยัในคน พ.ศ. 2559 

12. ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่องเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจาํส่วนงาน 

พ.ศ. 2533 

13. จรรยาบรรณของนกัวิจยั โดยสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ พ.ศ 2541 

14. ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 

หมวดที่ 2 
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บทที ่2 

การกาํหนดขอบข่ายและประเภทโครงการวิจัย 

(Scope of Authority Defined and Type of Research) 

1. โครงการวจัิยทีต้่องขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

1.1  โครงการวิจัยที่มีขอบข่าย (Scope) ที่ต้องขอการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ก่อนดาํเนินการวิจัย ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี ้

1) โครงการวิจัย ท่ีรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณ ะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2) โครงการวิจัยท่ีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีทําวิจัยทั้งภายในและภายนอกของคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณ ะ                      

เภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล** 

3) โครงการวิจยัท่ีใชข้อ้มลูของคณะทนัตแพทยศาสตรห์รือคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดลซึง่มิใช่

ขอ้มลูสาธารณะและสามารถสืบคน้ไปถงึตวับคุคลท่ีจะเป็นอาสาสมคัรได ้

4) โครงการวิจยัท่ีหวัหนา้โครงการเป็นบุคคลภายนอกคณะ ขอเขา้ทาํการวิจยัท่ีมีการเก็บขอ้มลูวิจยัท่ีทาํ

ในคน โดยตอ้งมีหนงัสือจากตน้สงักดัถงึคณบดีหรือผูท่ี้คณบดีมอบหมายผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพ่ือ

ขออนุญาตเขา้ทาํวิจัย และเม่ือคณบดีหรือผูท่ี้คณบดีหมอบหมายพิจารณาอนุมติัแลว้จะส่งโครงการ

มาเพ่ือพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ* 

1.2  ประเภท (Type) ของโครงการวิจัยทีต้่องได้รับการรับรองก่อนดาํเนินการวิจัย ได้แก่  

1) การวิจยัทางคลินิกซึง่เก่ียวกบัยาหรือเครื่องมือทางการแพทย ์

2) การวิจยัเก่ียวกบัการตรวจและการรกัษาทางรงัสีวิทยา 

3) การวิจยัเก่ียวกบัวิธีการผ่าตดั 

4) การวิจยัท่ีใชส้ิ่งสง่ตรวจตา่งๆ จากรา่งกายมนษุย ์

5) การศกึษาวิจยัจากเวชระเบียนท่ีวิธีการเก็บขอ้มลูตอ้งมีความเช่ือมโยงและมีผลกระทบตอ่บคุคล 

6) การวิจยัทางระบาดวิทยา 

7) การวิจัยท่ีหัวหน้าโครงการเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ (Health Care Provider) และขั้นตอนการ

ดาํเนินการวิจยัมีผลกระทบตอ่สขุภาพสว่นบคุคลทาํใหเ้กิดความเสี่ยงท่ีจะถกูฟ้องรอ้งตามกฎหมาย 

8) การวิจัยทางสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรห์รือจิตวิทยา ท่ีดาํเนินการสาํรวจ สัมภาษณ์ การสังเกต

พฤติกรรมขอ้มลูท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะและเป็นสว่นบคุคล 

* ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการขอเขา้ทาํวิจยั ขอใชส้ถานที่/

หอ้งปฏบิตักิารวจิยั/เครือ่งมอื/อปุกรณ ์สาํหรบับคุคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๐ 

** ประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งนโยบายในการกาํกบัดูแลโครงการวจิยัในคน พ.ศ. 2559 
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2. โครงการวจัิยทีต้่องแจ้งใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบการดาํเนินการวิจัย 

2.1 โครงการทีด่าํเนินการในต่างประเทศทีม่ี Local IRB 

   นักศึกษาหรือบุคลากรท่ีจะดาํเนินการวิจัยในต่างประเทศและประเทศนั้นมี Local IRB ขอให้

หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทํา “ใบคําร ้องขอให้มอบอํานาจในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคนแก่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของประเทศอ่ืน” พรอ้มแนบเอกสารการรบัรอง (COA) ของ Local 

IRB ถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนดาํเนินการวิจยัเพ่ือใหป้ระธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

รบัทราบและมอบอาํนาจในการกาํกบัดแูลการวิจยัในคนใหแ้ก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนของ

ประเทศนัน้ๆ ดแูล 

2.2 โครงการยอ่ยภายใต้โครงการทีผ่่านการรับรองของอาจารยท์ีป่รึกษา 

   โครงการของนกัศกึษาท่ีดาํเนินการภายในขอบเขตของโครงการวิจยัของอาจารยท่ี์ปรกึษาซึง่ผ่าน

การรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และไม่มีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึน้ใหห้วัหนา้โครงการวิจยั (อาจารย์

ท่ีปรกึษา) จดัทาํเอกสารขอปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยั (ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 3 ) 

3. โครงการวิจัยประเภท Case report  

3.1  กรณี เป็น Case Report 1-3 case ให้ทาบันทึกแจ้งนักวิจัยว่าไม่ เข้าข่ายต้องขอรับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

 3.2  กรณี Case Report 3 cases ขึน้ไป ใหพิ้จารณาแบบ Expedited Review  

3.3  กรณี Single Case Study แต่ทาํอย่างมี Control และมี Intervention (มีการเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีท่ี

ต่างกันชัดเจน มีการวัดท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐาน) และดาํเนินการวิจัยแบบ Individually ท่ีมีความ

ละเอียดมากเทียบเท่ากับการดําเนินการของ Single Case Study Research ให้พิจารณาแบบ Full 

Board Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่2 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 3: 15/3/2017 21/95 

 

บทที ่3 

การแบ่งประเภทของโครงการวิจัย 

(Categorization of Protocol) 

โครงการวิจยัแบ่งตามความเสี่ยงของโครงการวิจยัแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี ้

1. โครงการวิจยัประเภทท่ีไดร้บัการยกเวน้การพิจารณารบัรอง (Exemption Review Protocol) 

2. โครงการวิจยัประเภทเรง่ดว่น (Expedited Review Protocol) 

3. โครงการวิจยัประเภทพิจารณาแบบครบองคป์ระชมุ (Full Board Review Protocol) 

ในการแบ่งประเภทของโครงการวิจยัมีการพิจารณาดงันี ้

1. โครงการวิจัยประเภทที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol) คือ 

โครงการวิจยัท่ีไมมี่ความเสี่ยง (No Risk) โดยเป็นโครงการวิจยัในคนท่ีไมต่อ้งปฎิบติัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

• ไมจ่าํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากอาสาสมคัร ทัง้นีข้ึน้กบัดลุยพินิจของนกัวิจยั 

• ไม่จาํเป็นตอ้งมีการติดตามโครงการวิจัยนี ้ทั้งการปรับโครงการวิจัย (Protocol Amendment) และการ

ติดตามเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์เน่ืองจากเป็นโครงการวิจยัท่ีมีความเสี่ยงตํ่ามาก 

โครงการทีไ่ด้รับการยกเว้นการพจิารณารับรองมี 7 ประเภท ดังนี ้

1) โครงการวิจยัทางการศกึษา 

1.1 โครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับกระบวนการ การเรียนการสอนโดยใชวิ้ธีท่ีใชใ้นการเรียนตามปกติ (Normal 

Eeducational Practice and Setting) ไดแ้ก่ การปรบัวิธีการเรียนการสอน การเปรียบเทียบวิธีการเดิม

กับวิธีการใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนดว้ยวิธีการต่างๆ หรือ

เปรียบเทียบระหว่างหลกัสตูร เป็นวิธีการท่ียอมรบัโดยทั่วไปและเคยนาํมาใชแ้ลว้ และ/หรือดาํเนินการ

ในชัน้เรียนปกติ 

1.2 โครงการวิจยัท่ีเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ (Educational Test) โดยขอ้มลูท่ีเก็บนัน้

ไม่สามารถเช่ือมโยงถึงอาสาสมคัรเป็นรายบุคคลและทาํการรายงานผลเป็นขอ้มูลโดยภาพรวม เป็นการ

วิจยัท่ีใชวิ้ธีการวดัผลการศกึษาวิธีการต่างๆ เช่น Cognitive, Aptitude, Diagnostic, Achievement Test 

โครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโครงการวิจัยทีมี่ลักษณะดังต่อไปนี ้

• เป็นวิธีการใหมล่า่สดุยงัไมเ่คยมีการใชม้าก่อน 

• นกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกนัไดร้บัการปฏิบติัท่ีแตกตา่งกนั 

• มีการปกปิดขอ้มลูบางสว่นไมแ่จง้ใหอ้าสาสมคัรทราบ 

• มีการออกกาํลงักายมากกวา่ปกติ หรือดว้ยวิธีท่ีไมป่กติ 
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2) โครงการวิจัยท่ีดําเนินการโดยวิธีการสํารวจ สัมภาษณ์ หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน (Survey, 

Interview or Observation of Public Behaviors) โดยวิ ธีการเก็ บข้อมู ลนั้ น ไม่ สามารถเช่ื อมโยงถึ ง

อาสาสมคัรเป็นรายบคุคล และรายงานผลเป็นขอ้มลูโดยภาพรวม 

โครงการวิจัยดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโครงการวิจัยทีมี่ลักษณะดังต่อไปนี ้

• มีขอ้คาํถามท่ีส่งผลกระทบทางจิตใจ เป็นเรื่องส่วนตวัท่ีออ่นไหว สมควรปกปิด หรือเป็นเรื่องท่ี

อยากลืม 

• ขอ้มลูท่ีตอ้งการศกึษาเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดกฎหมาย หากความลบัรั่วไหลอาสาสมคัรอาจ

ถกูจบั ถกูปรบั ถกูฟ้องรอ้งดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

• ขอ้มลูท่ีตอ้งการศกึษาเก่ียวขอ้งกบัการเสื่อมเสียช่ือเสียง การเสียผลประโยชน ์การถกูเลกิจา้ง 

และการเสียสิทธิบางอย่าง รวมทัง้กระทบตอ่สถานภาพทางการเงิน 

3) โครงการวิจยัท่ีใชข้อ้มูลจาก สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สิ่งส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ศพ/กระดกูท่ีไดร้บั

บริจาคเพ่ือการศกึษา ฟันหรือแบบจาํลองฟัน โดยมีวิธีการเก็บขอ้มลูดงันี ้

3.1 ไม่ติดช่ือหรือรหัสใดๆ ท่ีจะเช่ือมโยงถึงอาสาสมคัรเป็นรายบุคคล (Unidentifiable Data) ไดต้ัง้แต่ตน้

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มโดยผ่านรหัสใดๆ ท่ีนักวิจัยจัดทาํขึน้เพ่ือจะสืบคน้ไปถึงผู้ท่ีเป็น

เจา้ของ 

3.2 ขอ้มูลท่ีเก็บอยู่แลว้ในคลัง* ไม่ใช่การเก็บขอ้มูลใหม่ และไดท้ําการลบข้อมูลส่วนบุคคลออกแล้ว 

(Anonymized Data/Specimen)  

4) โครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ, ประโยชน์สาธารณะหรือการบริการ โดยเป็นงานท่ี

รบัผิดชอบของบคุลากรภายในหน่วยงานเพ่ือพฒันาคณุภาพงานและการปฏิบติังานของหน่วยงานนัน้ๆ 

5) โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคณุภาพและรสชาติของอาหาร/ผลิตภณัฑ ์การยอมรบัและความพึง

พอใจของผู้บริโภค (Taste and Food Evaluation and Acceptance Study) โดยท่ีอาหารนั้นต้องไม่มี

สิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ และอาหารท่ีจะบริโภคมีสารอาหารระดบัท่ีไมเ่ป็นอนัตราย 

6) โครงการวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะชนในรูปแบบเอกสาร การทบทวน

วรรณกรรม 

7) โครงวิจยัท่ีเป็นการศกึษารายงานขอ้มลูผูป่้วยทางคลินิกยอ้นหลงัไมเ่กิน 1-2 ราย ** 

 

 

* การนาํขอ้มูลทีเ่กบ็ในรูปแบบดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งมหีนงัสอือนญุาตจากผูม้อีาํนาจเกบ็รกัษาขอ้มูล/สิ่งสง่ตรวจ 

** อา้งองิ John Hopkins Medicine Office of Human Subjects Research - Institutional Review Board 
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2. โครงการวิจัยประเภทเร่งด่วน (Expedited Review Protocol) เป็นโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงน้อย 

(Minimal Risk) ตามนิยามของ Food and Drug Administration: (FDA) และ Department of Health and 

Human Service: (DHHS) ของสหรฐัอเมริกา คือ การวิจัยท่ีไม่ก่อใหเ้กิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่า

ความเสี่ยงอนัตรายในชีวิตประจาํวนั หรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจ

เพ่ือการรกัษาตามปกติ โดยเป็นโครงการวิจยัท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) การวิจยัท่ีตอ้งเก็บเลือดจากอาสาสมคัร จะทาํไดโ้ดยการเจาะปลายนิว้ เจาะสน้เทา้หรือต่ิงหู ในกรณีท่ีเป็น

เดก็ทารก หรือการเจาะจากหลอดเลือดดาํ ปริมาณเลือดและจาํนวนครัง้ท่ีเจาะควรเป็นดงันี ้คือ 

• กรณีเจาะเลือดจากอาสาสมคัรท่ีเป็นผูใ้หญ่ มีสขุภาพแข็งแรง และมิใช่สตรีมีครรภ ์มีนํา้หนกัตวัไม่ต ํ่า

กว่า 50 กิโลกรมั ปริมาณเลือดท่ีเจาะตอ้งไม่เกิน 550 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สปัดาห ์และการ

เจาะเลือดจะตอ้งไมบ่่อยกวา่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้* 

• กรณีท่ีอาสาสมคัรเป็นเด็ก หรือผูใ้หญ่ท่ีมีนํา้หนกัตวันอ้ยกวา่ 50 กิโลกรมั ปริมาณเลือดท่ีเจาะจะตอ้ง

ไมเ่กิน 50 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 3 มิลลิลิตรตอ่นํา้หนกัตวั 1 กิโลกรมั ภายในระยะเวลา 8 สปัดาห ์และ

การเจาะเลือดจะตอ้งไมบ่่อยกวา่สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ 

2) การวิจยัท่ีเก็บตวัอย่างสง่ตรวจ ตอ้งเก็บดว้ยดว้ยวิธีท่ีไมท่าํใหเ้กิดการบาดเจ็บตอ่อาสาสมคัร ไดแ้ก่ 

• การเก็บตวัอย่างผม และเลบ็ โดยการตดัท่ีมิไดท้าํใหเ้กิดการผิดรูป 

• การเก็บฟันนํา้นมท่ีหลดุเองตามธรรมชาติหรือจาํเป็นตอ้งถอนเพ่ือการรกัษาตามมาตรฐานทางทนัตกรรม 

• การเก็บฟันแทท่ี้จาํเป็นตอ้งถอนเพ่ือการรกัษาตามมาตรฐานทางทนัตกรรม 

• การเก็บสิ่งคดัหลั่งโดยธรรมชาติ เช่น เหง่ือ นํา้ลาย เสมหะ เป็นตน้ 

• การเก็บรกหลงัคลอดตามปกติ 

• การเก็บนํา้คร ํ่าในระหวา่งการคลอดปกติ 

• การเก็บแผ่นคราบจุลินทรีย ์(Supra and Sub Gingival Dental Plaque) หรือหินนํา้ลาย (Calculus) 

จากการรกัษาตามปกติ 

• การเก็บเย่ือเมือกโดยการขดูเบาๆ ท่ีกระพุง้แกม้ หรือบว้นปาก 

3) การวิจัยท่ีเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ครื่องมือท่ีไม่ทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมคัร โดยไม่ตอ้งใชย้าชาหรือ

ยาสลบเขา้รว่มในการตรวจ และเป็นวิธีการท่ีใชใ้นการตรวจเพ่ือการรกัษาตามมาตรฐาน โดยเครื่องมือนัน้

เป็นเครื่องมือท่ีไดร้บัการรบัรองว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย ์และมีจาํหน่ายตามทอ้งตลาด (Approve 

for Marketing) ดงันี ้(ยกเวน้เครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบั X-ray และ Microwave) 

• เครื่องมือท่ีใชต้รวจวดัท่ีผิวหนงั หรืออยู่ห่างจากรา่งกายของอาสาสมคัร 

* Google; FDA Information Shee 
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• การตรวจวดัความไวในการสมัผสั (Sensory Acuity) 

• การตรวจดว้ยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI) 

• ก า รต รว จ โด ย วิ ธี ต่ อ ไป นี ้ คื อ  Electrocardiography, Echocardiography, Doppler Blood Flow, 

Ultrasound, Diagnostic Infrared Imaging, Electroencephalography, Electroretinography, 

Detection of Naturally Occurring Radioactivity การตรวจสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป เช่น Muscular 

Strength Testing, Body Composition Assessment, Flexibility Testing ท่ี เหมาะสมกับอายุ นํ้าหนัก 

และสขุภาพโดยทั่วไปของอาสาสมคัร 

4) การวิจยัท่ีเก็บขอ้มลูจากรายงานต่างๆ หรือการตรวจตวัอย่างส่งตรวจจากคลงัท่ีไดร้บัการเก็บไวเ้พ่ือการ

ตรวจรกัษาตามปกติ มิใช่เพ่ือการวิจยั 

5) การวิจยัจากขอ้มลูทติุยภมิูท่ีไดจ้ากการบนัทกึเสียงหรือภาพน่ิงหรือกลอ้งวิดีโอ  

6) เป็นการรบัรองตอ่เน่ืองสาํหรบัโครงการท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ ไดแ้ก ่ 

• โครงการท่ีปิดรบัอาสาสมคัรรายใหมแ่ละไมมี่ Intervention ใดๆ กบัอาสาสมคัร นอกจากการติดตามผล 

• โครงการท่ียงัไมไ่ดร้บัอาสาสมคัรหรือยงัรบัอาสาสมคัรไมค่รบตามกาํหนดและไมมี่ความเสี่ยงเพ่ิมขึน้ 

• การดาํเนินการวิจยัอยู่ในขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 

3. โครงการวจัิยประเภทพจิารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full board review protocol) โครงการวิจยัท่ีมีความ

เสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอ้ย (Greater than Minimal Risk) คือ เป็นโครงการท่ีไม่จดัอยู่ในประเภทความเสี่ยง

น้อย เป็นโครงการท่ีมีความซับซอ้น หรือกระทํากับผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจดว้ยตนเอง 

(Vulnerable Subject) จาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดเห็นจากกรรมการเป็นองคค์ณะ 
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บทที ่4 

การรับเอกสารโครงการวิจัย 

(Receiving of Protocol Submission) 

1. ข้อมูลและเอกสารที่นักวิจัยต้องจัดส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Information and Document 

Submitted to MU-DT/PY-IRB) มีดงันี ้

1) แบบบนัทึกนาํส่งโครงการวิจยั (Form1) และหลกัฐานการชาํระค่าธรรมเนียม (Form 2)  หรือหลกัฐานการขอ

อนุเคราะหย์กเวน้ค่าธรรมเนียม (Form 3) หรือหลกัฐานการไม่ชาํระค่าธรรมเนียม (Form 4) ถึงรองคณบดี

ฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร/์ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล (หัวหน้า

ภาควิชา/หวัหนา้หน่วยงาน) และแนบแบบประเมินโครงการเขา้ข่ายประเภทยกเวน้การพิจารณา Exemption 

(Form 5) ตน้ฉบบั 1 ชดุ  

2) แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) (Form 5) ตน้ฉบบั 1 ชดุ สาํเนา 3 ชดุ พรอ้มไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส ์

3) โครงรา่งวิจยั (Protocol/Proposal) ตน้ฉบบั 1 ชดุ สาํเนา 3 ชดุ พรอ้มไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส ์

4) เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร (Volunteer Information Sheet) (Form 7), (Form 8) หรือเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร

ผูเ้ขา้รว่มโครงการโดยตอบแบบสอบถาม (Form 11) จาํนวน 20 ชดุ พรอ้มไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส ์ 

5) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) 

สาํหรบัเด็ก อาย ุ7 ปีขึน้ไป-ตํ่ากวา่ 12 ปี หรือสาํหรบัอาย ุ13 ปีขึน้ไป-ตํ่ากว่า 17 ปี (Form 9) หรือสาํหรบัอาย ุ

18 ปีขึน้ไป (Form 10) จาํนวน 20 ชดุ พรอ้มไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส ์

6) ประวัติส่วนตัว ตาํแหน่ง สถานท่ีทํางาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator’s 

Curriculum Vitae) จาํนวน 4 ชดุ 

7) หนงัสือรบัรองว่าจะเริ่มดาํเนินการวิจยัภายหลงัจากไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ (Form 12) ตน้ฉบบั 

1 ชดุ สาํเนา 3 ชดุ  

8) เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์แนวทางการสมัภาษณห์รือสงัเกต จาํนวน 

4 ชดุ พรอ้มไฟลอิ์เลก็ทรอนิกส ์

9) แบบบันทึกข้อมูลท่ีจะใช้ในการวิจัย (Case report form or Case record form) จาํนวน 4 ชุด พรอ้มไฟล์

อิเลก็ทรอนิกส ์

10) เอกสารหรือสื่ ออ่ืนๆ ท่ี ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย (ถ้ามี ) (Subjects Advertisement and  

Recruitment Procedures) จาํนวน 4 ชดุ 

11) เอกสารอ่ืนท่ีจะมอบใหอ้าสาสมคัร (ระบชุนิด) (ถา้มีอย่างละ 4 ชดุ) 

12) กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบเุลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

หรือเอกสารนาํยาเขา้เพ่ือการวิจัยและเอกสารเก่ียวกับยาท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ (Drug Registered Number, IND, 

Investigator Brochure, Other Forms or Reports Required by the MU-DT/PY-IRB or the Institution) 

จาํนวน 4 ชดุ และเอกสารท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ (ถา้มี) 

13) ร่างบันทึกขออนุญาตใชข้อ้มูลจากแฟ้มประวติัผูป่้วย (กรณีเป็น Retrospective Medical Record Review) 

สาํเนา 4 ชดุ 
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14) รา่งบนัทกึการขออนญุาตใช ้Stored Specimen จากผูมี้อาํนาจอนมุติัใหใ้ช ้(กรณีท่ีทาํวิจยัจากสิ่งส่งตรวจ

หรือเนือ้เย่ือ) สาํเนา 4 ชดุ 

15) รา่งบนัทกึการขออนญุาตเก็บขอ้มลูหรือขอใชส้ถานท่ีในการวิจยั สาํเนา 4 ชดุ 

16) รา่งบนัทกึการขออนเุคราะหย์กเวน้คา่รกัษาพยาบาล สาํเนา 4 ชดุ 

17) กรณีนกัวิจยัเป็นนกัศกึษาใหแ้นบเอกสารตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 

17.1 เอกสารยืนยนัการผ่านการสอบป้องกนัโครงรา่งวิทยานิพนธจ์ากบณัฑิตวิทยาลยั จาํนวน 4 ชดุ 

17.2 ประวติัสว่นตวั สถานท่ีทาํงาน และผลงานของอาจารยท่ี์ปรกึษาพรอ้มกบันกัวิจยั จาํนวน 4 ชดุ 

17.3 เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจยัในคน/เอกสารผ่านการเขา้เรียนหลกัสตูรจริยธรรมการวิจยั 

สาํเนา 4 ชดุ  

18) สาํเนาเอกสารรบัรองโครงการวิจยั 

18.1 กรณีเป็น Multi-center Study ท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนแห่งอ่ืน

แลว้ สาํเนา 4 ชดุ 

18.2 กรณีเป็นโครงการย่อยของโครงการใหญ่ท่ีไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการแลว้ สาํเนา 4 ชดุ 

2. การตรวจสอบและบันทกึการรับเอกสาร (Document Checking and Protocol Registration) 

เม่ือไดร้บัเอกสารโครงการวิจัยเจา้หน้าท่ีตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารในเบือ้งตน้เพ่ือความ

ครบถว้นของเอกสารโครงการ  

1) กรณีเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีประทับตราลงทะเบียนรับเอกสารให้รหัสโครงการบันทึก

รายละเอียดในฐานขอ้มูลทะเบียนโครงการวิจยั จดัเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร และ

วนัท่ีเขา้ประชุมใหน้ักวิจยัทราบเพ่ือเตรียมพรอ้มหากจาํเป็นตอ้งเชิญใหม้าชีแ้จงขอ้มลูเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 

โดยจะติดตอ่นกัวิจยัทางโทรศพัทท่ี์แจง้ไวใ้นเอกสารแบบเสนอโครงการ 

2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการประสานงานติดต่อนกัวิจยัทันททีางโทรศพัท ์

หรือ e-mail แจง้ชนิดของเอกสารท่ีไม่ครบถว้น/ไม่ถูกตอ้ง และใหน้กัวิจยัส่งกลบัภายใน 14 วนัทาํการ หาก

พน้กาํหนดเวลาจะดาํเนินการสง่เอกสารคืนไปยงันกัวิจยัเพ่ือดาํเนินการใหม ่

3. การใหร้หสัโครงการวิจัย (Protocol Coding) 

เม่ือเอกสารโครงการวิจยัครบถว้นถกูตอ้ง เจา้หนา้ท่ีใหร้หสัโครงการ โดยระบช่ืุอคณะกรรมการจรยิธรรม 

ปี ค.ศ.ปัจจุบนั/ตน้สงักดั/ลาํดบัเรื่อง/ เช่น MU-DT/PY-IRB 2013/DT001 ซึ่งจะเป็นรหสัท่ีแจง้ใหน้กัวิจยัเพ่ือใช้

ในการติดต่อกบัคณะกรรมการจริยธรรมตลอดระยะเวลาการกาํกบัดแูลโครงการวิจยั โดยเจา้หนา้ท่ีจะระบุรหสั

โครงการกาํกบัไวท่ี้ดา้นบนของเอกสารและดา้นหนา้และสนัแฟ้มบรรจเุอกสารโครงการวิจยันัน้ 

4. การจัดส่งเอกสารโครงการวิจัยให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาหลัก (Document 

Submission to Primary Reviewers) 

เจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมแบบสรุปผลประเมินโครงการวิจัยแนบไปพรอ้มกับเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือส่งให้

กรรมการท่ีไดร้บัมอบหมาย 2 ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัวนักาํหนดช่ือ Primary Reviewer 
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5. การจัดการเอกสารก่อนการประชุม (Preboard Document Management) 

เอกสารโครงการวิจัยมี 4 ชุด จัดเก็บเอกสารตน้ฉบับ จาํนวน 1 ชุด ในแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการวิจัย 

สว่นสาํเนาเอกสารจาํนวน 3 ชดุ ดาํเนินการดงันี ้

1) สง่ใหก้รรมการผูไ้ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูพิ้จารณาหลกั 2 ท่าน (2 ชดุ) 

2) ใชป้ระกอบการนาํเสนอในท่ีประชมุ 1 ชดุ 
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แผนภูมิที ่1 กระบวนการรับเอกสารโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิจยัสง่เอกสารโครงการวจิยัมายงัสาํนกังาน 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัคณะทนัตแพทยศาสตร์

หรอืผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจยัคณะเภสชัศาสตร ์

ผา่นบนัทกึขอ้ความถึงประธาน MU-DT/PY-

IRB และสง่บนัทกึมายงัสํานักงานฯ 

เจา้หนา้ท่ี 

- ลงทะเบียนรบัเอกสาร 

- ใหร้หสัโครงการวิจยั 

- บนัทกึขอ้มลูในฐานขอ้มลู 

- จดัเรือ่งเขา้วาระการประชมุอนกุรรมการ 

- แจง้รหสัโครงการและวนัท่ีเขา้ประชมุให ้

นกัวิจยัทราบ 

เอกสารไม่ครบถว้น 

เจา้หนา้ท่ีติดตอ่นกัวิจยัทนัทีทางโทรศพัท ์หรอื          

e-mail แจง้เอกสารท่ีไมค่รบและขอใหส้ง่กลบั

ภายใน 14 วนัทาํการ 

เจา้หนา้ท่ีทาํการจดัเก็บเอกสารโครงการวิจยัขัน้ตน้ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้ 

เอกสารครบถว้น 

- เจา้หนา้ท่ีสง่บนัทึกนาํโครงการวิจยัและหลกัฐาน

การชําระค่าธรรมเนียมหรือหลักฐานการขอ

อนเุคราะหย์กเวน้คา่ธรรมเนียมหรอืหลกัฐานการ

ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย 

คณะทันตแพทยศาสตรห์รือผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิจยัคณะเภสชัศาสตร ์

- เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บเอกสารโครงการวิจยัในแฟม้

สาํนกังานรอดาํเนินการ 
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บทที ่5 

ประเดน็ในการพจิารณาโครงการวิจัย 

(Reviewing Consideration) 

ในการพิจารณาโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งพิจารณาในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณสมบัตนัิกวิจัย (Qualification of Investigators) พิจารณาจาก 

1) ประวติัส่วนตวัและผลงานของนกัวิจยั (Research’s Curriculum Vitae) ท่ีทนัสมยัภายใน 3 ปี ซึง่แสดงวา่

เป็นผูมี้ความรูแ้ละมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะดาํเนินการวิจัยได ้และผูท่ี้ทาํงานวิจัยคลินิกควรไดร้ับ

ฝึกอบรม ICH-GCP 

2) การพิจารณาการมีส่วนได้ส่วนเสียของนักวิจัยกับโครงการวิจัย (Researche’s Conflict of Interest) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเก่ียวกบัการมีส่วนไดส้่วนเสียของนกัวิจยัใน

กรณีท่ีเห็นวา่อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินการวิจยัดงันี ้

- ขอใหน้กัวิจยัระบกุารมีสว่นไดส้ว่นเสียจากการวิจยัไวใ้นเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร 

- ขอใหน้ักวิจยัร่วมท่ีไม่มีส่วนไดส้่วนเสียกบัโครงการวิจยัเป็นผูด้าํเนินการใหข้อ้มลูกบั 38อาสาสมคัร 38และ

ขอความยินยอมในการเขา้รว่มโครงการวิจยัแทน 

- ในกรณีท่ีการมีส่วนไดส้่วนเสียมากเกินกว่าจะยอมรบัได ้คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจไม่รบัรองให้

นักวิจยัผูน้ั้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินการวิจัยต่อไป โดยทาํบันทึกถึงผูใ้หทุ้นและผูบ้ังคับบัญชาของ

นกัวิจยัผูน้ัน้ พรอ้มระบเุหตผุลใหช้ดัเจน 

2. ระเบยีบวิธีวิจัย (Research Methodology) พิจารณาจาก 

1) หลกัการและเหตผุลในการทาํวิจยั 

2) วตัถปุระสงค ์

3) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในหัวข้อ ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการคาํนวณจาํนวน

ประชากรท่ีศกึษา) และศกัยภาพในการหาขอ้สรุปท่ีหนกัแน่นโดยใชป้ระชากรจาํนวนนอ้ยท่ีสดุ 

4) เกณฑ์การคัดเข้าอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) โดยพิจารณาว่าอาสาสมัครเป็นกลุ่มผู้อ่อนด้อย

ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (Vulnerable Subject) หรือไม ่

5) เกณฑก์ารคดัออกอาสาสมคัร (Exclusion Criteria) 

6) 38เหตผุลและความเหมาะสมในการใชก้ลุม่เปรียบเทียบ 

7) 38เกณฑก์ารคดัอาสาสมคัรออกจากโครงการวิจยัก่อนกาํหนด (Volunteer Withdrawal Criteria) 

8) 38เกณฑก์ารยบัยัง้หรือยติุโครงการวิจยัทัง้หมด 38(Study Termination Criteria) 

9) 38กระบวนการวิจยั วิธีการเก็บขอ้มลูและเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

10) ความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และผลประโยชนท่ี์คาดว่า38อาสาสมคัร/ ชุมชน/

สงัคมจะไดร้บัจากการวิจยั38ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี ้ 

10.1 มีความเสี่ยงน้อย คือ ความเสี่ยงท่ีไม่มากกว่าท่ี เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของอาสาสมัคร 

 (Minimal Risk) 
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10.2 มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอ้ย แต่คาดมีประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง (Greater than 

 Minimal Risk with Direct Benefit to Volunteer) 

10.3 มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงนอ้ย และคาดวา่ไมมี่ประโยชนต์อ่อาสาสมคัรโดยตรงแต่อาจเป็น 

  ประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวม (Greater than Minimal Risk with No Direct Benefit to Volunteer 

 but Likely to Yield Generalizable Knowledge) 

11) 38ประสิทธิภาพของระบบและวิธีการกาํกบัดแูล และตรวจสอบการดาํเนินการวิจยั 

3. การคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร (Human Volunteer Protection) พิจารณาจาก 

1) ความเหมาะสมดา้นคณุสมบติัและประสบการณข์องนกัวิจยัตอ่โครงการวิจยัท่ีเสนอ 

2) เหตผุลท่ีตอ้งหยดุหรืองดใหก้ารรกัษาท่ีเป็นมาตรฐานแก่38อาสาสมคัร38 เพ่ือประโยชนแ์ละผลสมัฤทธ์ิของการ

ทาํวิจยั และตอ้งเป็นเหตผุลท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

3) ความพรอ้มในการดแูลดา้นการแพทย ์และการช่วยเหลือดา้นจิตใจแก3่8อาสาสมคัร 

4) ขัน้ตอนในการดาํเนินการหา38อาสาสมคัร38ทดแทนเม่ือ38อาสาสมคัร38ขอถอนตวัระหวา่งดาํเนินการวิจยั 

5) เกณฑ์ในการขยายการใชผ้ลิตภัณฑวิ์จัย หรือการใชก้รณีฉุกเฉิน (Emergency Use) และ/หรือการบริจาค 

(Compassionate Use) 

6) การแจง้แพทยป์ระจาํตวัหรือแพทยป์ระจาํครอบครวัของ38อาสาสมคัร เพ่ือใหท้ราบความเป็นไปในการวิจยั 

โดยขอความยินยอมจากอาสาสมคัรก่อน 

7) 38รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการจดัผลิตภณัฑท่ี์ศกึษาวิจยัใหแ้ก่อาสาสมคัรภายหลงัเสรจ็สิน้การวิจยั 

8) 38รายละเอียดคา่ยาและการตรวจวินิจฉยัอ่ืนๆ ท่ีอาสาสมคัรตอ้งจ่าย 

9) 38คา่ตอบแทนและคา่ชดเชยแก่อาสาสมคัร (เช่น เงิน การใหบ้รกิาร และ/หรือสิ่งของ) 

10) 38การชดเชย/การรกัษาในกรณีท่ีเกิดอนัตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมคัร อนัเน่ืองมาจากการเขา้

ร่วมการศกึษาวิจยั การจดัการเก่ียวกบัการประกันและการชดเชยความเสียหาย การรกัษาความลบัของ

อาสาสมคัร 

11) 38รายละเอียดของบุคคลท่ีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของอาสาสมคัร รวมทัง้แฟ้มประวติัและตวัอย่าง

สง่ตรวจ 

12) 38มาตรการในการรกัษาความลบั และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลของอาสาสมคัร 

4. การพจิารณากระบวนการขอความยนิยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Process) พิจารณาจาก 

1) ข้อมูลทีจ่ะต้องมีในเอกสารชีแ้จงแก่อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายนิยอม ดงันี ้

1.1) เหตผุลและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการวิจยั 

1.2) เหตผุลท่ีเชิญชวนเขา้รว่มการวิจยั 

1.3) ระยะเวลาท่ีตอ้งเขา้รว่มวิจยั และจาํนวนอาสาสมคัรทัง้หมดท่ีประมาณการไว ้รายละเอียดขัน้ตอน

ตา่งๆ ในการวิจยัท่ี38อาสาสมคัร38จะตอ้งปฏิบติัหรือไดร้บัการปฏิบติั 

1.4) หากมีทัง้ขัน้ตอนท่ีเป็นการรกัษาพยาบาลตามปกติร่วมดว้ย จะตอ้งแจง้ใหช้ดัเจนวา่ขัน้ตอนใดเป็น

การวิจยัและขัน้ตอนใดเป็นการรกัษาพยาบาลตามปกติ 
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1.5) หากมีการใชย้าหลอกซึ่งเปรียบเสมือน 38อาสาสมัคร 38มิไดร้บัการรกัษาพยาบาลใดๆ จะตอ้งแจง้ว่า

โอกาสท่ี38อาสาสมคัร38จะไดร้บัยาหลอกเป็นสดัสว่นเท่าใด เทียบกบัยาจริงท่ีใชใ้นการวิจยั 

1.6) ความเสี่ยงตอ่อนัตรายหรือความไมส่ขุสบายท่ีอาจจะไดร้บัจากการเขา้รว่มวิจยั 

1.7) ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจัย ทั้งประโยชน์โดยตรงต่อ 38อาสาสมัคร 38 และประโยชนต์่อ

สว่นรวม 

1.8) ทางเลือกอ่ืนหากไมเ่ขา้รว่มการวิจยั 

1.9)  การปกป้องขอ้มูลส่วนของ 38อาสาสมคัร 38 โดยจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล โดยทั่วไป              

การรายงานผลการวิจยัจะเป็นขอ้มลูโดยรวม แต่ขอ้มลูของ 38อาสาสมคัร 38เป็นรายบุคคล อาจมีคณะ

บคุคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได ้เช่น ผูใ้หท้นุวิจยั สถาบนัหรือองคก์รของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ

คณะกรรมการเป็นตน้ 

1.10) หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจของ 3 8อาสาสมัคร 38ระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจ

เป็นผลมาจากการเข้าร่วมวิจัย 38อาสาสมัคร 38จะต้องแจ้งให้นักวิจัยทราบโดยเร็ว ตามช่ือ 

สถานท่ีติดต่อ หมายเลขโทรศพัทห์รือโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีจะติดต่อไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ท่ีระบุไวใ้น

เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร 

1.11) หากเกิดเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์38อาสาสมคัร 38ไดร้บับาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการวิจัย 38อาสาสมคัร 38จะ

ไดร้บัการปฏิบติัอย่างไร เช่น การไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยไมต่อ้งเสียค่าใชจ้่าย การชดเชยหาก

เกิดพิการหรือเสียชีวิต เป็นตน้ 

1.12) คา่ตอบแทนท่ีจะไดร้บัเม่ือเขา้รว่มโครงการวิจยั 

1.13) ค่าใช้จ่ายท่ี 3 8อาสาสมัคร 38จะตอ้งรับผิดชอบ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ค่าตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการท่ีเป็นขัน้ตอนทางการรกัษาพยาบาลตามปกติ 

1.14) หากมีขอ้มลูเพ่ิมเติมทัง้ดา้นประโยชนแ์ละโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั นกัวิจยัจะแจง้ใหท้ราบอย่าง

รวดเรว็โดยไมปิ่ดปัง 

1.15) อาสาสมคัร 38มีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และ

การไม่เขา้ร่วมหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจัย จะไม่มีผลกระทบต่อการไดร้บับริการหรือการ

รกัษาท่ีจะไดร้บั 

1.16) หากการวิจยัใดมีการใชก้ลุ่มควบคุม เม่ือการวิจยัแลว้เสร็จและมีประโยชนท่ี์พึงไดร้บัจากการวิจัย

โดยตรงตอ่กลุม่ทดลอง นกัวิจยัจะตอ้งดาํเนินการใหก้ลุม่ควบคมุไดร้บัประโยชนเ์ช่นเดียวกนั 

1.17) หากอาสาสมัครไดร้ับการปฏิบัติท่ีไม่ตรงตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารชีแ้จงอาสาสมัคร หรือมีคาํถาม

เก่ียวกับจริยธรรมการวิจัย สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจาํ

คณะทันตแพทยศาสตรแ์ละคณะเภสัชศาสตร ์สาํนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชัน้ 11 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-200-7622 โทรสาร 02-200-7622 และ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั

ในคนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2) กรณีที่ยกเว้นหรือเปลี่ยนเป็นการขอความยินยอมด้วยวิธีการอื่น แทนการลงนามในเอกสาร 

(Waiver or Alteration of Consent) 

2.1) การขอความยินยอมดว้ยวาจา โดยไม่มีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร (Waiver 

of Documentation of Consent) สามารถทาํไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี*้ 

•  การวิจัยท่ีเป็นการสมัภาษณ์ สาํรวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวขอ้ท่ีอ่อนไหว เสี่ยงต่อการเสีย

ช่ือเสียง หรือไดร้ับโทษทางกฎหมาย และ/หรือเป็นความต้องการของอาสาสมัครเองท่ีไม่

ตอ้งการลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นว่าอาสาสมคัรจะได้รับ

การปกป้องสิทธิแ์ละมีความปลอดภัยหากไม่มีการลงลายมือชื่อในหนังสอืแสดงเจตนา

ยนิยอมฯ เน่ืองจาก การลงนามในเอกสารจะเป็นหลักฐานทีจ่ะสืบค้นไปถึงตัวบุคคลได้ 

อย่างไรก็ตามนักวิจัยต้องให้คาํอธิบายและให้เอกสารชี ้แจงอาสาสมัครโครงการวิจัยแก่

อาสาสมคัรดว้ย 

2.2) การยกเวน้การขอความยินยอมก่อนเขา้ร่วมการวิจยั (Waiver for Informed Consent) ไดแ้ก่ การ

วิจยัท่ีมีลกัษณะดงันี*้* 

•  การวิจยัท่ีมีความเสี่ยงตํ่า ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่ออาสาสมคัรมากไปกว่าความเสี่ยงอนัตราย

ในชีวิตประจาํวนั หรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจเพ่ือ

การรกัษาตามปกติ (เรียกรวมว่า กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงตํ่า “Minimal Risk” ตามนิยามของ FDA 

และ DHHS ของสหรฐัอเมริกา) 

•  การไมข่อความยินยอมก่อนเขา้รว่มวิจยัจะตอ้งไมก่ระทบต่อสิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมคัร 

•  ไม่สามารถทาํการวิจัยได ้หากไม่อนุญาตใหง้ดการขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

3) กระบวนการ (Process) ทีต้่องมีซึ่งเกีย่วข้องกับหนังสือแสดงเจตนายนิยอมฯ 

3.1) หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีนักวิจัยจะนําไปใช้ต้องได้รับความเห็นชอบและรับรองโดย

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ว่ามีขอ้มูลท่ีครบถว้นใชภ้าษาท่ีสละสลวยและเขา้ใจง่าย ท่ีมีการประทับ

ขอ้ความ “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจาํคณะทันตแพทยศาสตร์

และคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล วันเดือนปีที่รับรอง” ท่ีทา้ยกระดาษทุกหนา้ของ

เอกสาร 

3.2) นกัวิจยัจะตอ้งใหห้นงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีมีขอ้ความอย่างเดียวกนัและลงลายมือช่ือและวนัท่ี

เรียบรอ้ยแล้วแก่อาสาสมัครเก็บรักษาไว ้1 ฉบับ และนักวิจัยเก็บรักษาไว ้1 ฉบับ ตลอดการ

ดาํเนินการวิจยั และหลงัสิน้สดุการวิจยัแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3.3) นกัวิจยัจะสามารถดาํเนินการวิจยัไดต้่อเม่ืออาสาสมคัรไดร้บัขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัครบถว้น 

โดยการอ่านและปรกึษาหารือกับผูใ้กลชิ้ดหรือแพทยป์ระจาํตวั รวมทัง้ไดส้อบถามนกัวิจยัจนเป็นท่ี

เขา้ใจโดยตลอด จงึลงลายมือช่ือและวนัท่ีไวใ้นหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

* The Common Rule และ Declaration of Helsinki 

** The Common Rule, Declaration of Helsinki, และ CIOMS 
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3.4) มีการลงลายมือช่ือและวนัท่ีโดยอาสาสมคัรและผูแ้ทนโดยชอบธรรมในกรณีท่ีอาสาสมคัรเป็นผูเ้ยาว ์

ผูเ้สมือนไรค้วามสามารถและผูไ้รค้วามสามารถ 

3.5) กรณีอาสาสมคัรไม่สามารถอ่าน-เขียนได ้ตอ้งใหญ้าติหรือผูท่ี้ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการวิจัย

เป็นผูอ้่านใหฟั้ง หากอาสาสมคัรสมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยัแลว้ จึงใหพิ้มพล์ายนิว้มือโดยใชห้มกึท่ีไม่

สามารถลบเลือนได ้และญาติหรือผูท่ี้ไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียกบัโครงการวิจยัลงนามเป็นพยาน 

3.6) มีการลงลายมือช่ือและวนัท่ี โดยผูข้อความยินยอมเขา้รว่มการวิจยัทัง้ 2 ฉบบั 

5.  การปิดบังข้อมูลบางส่วนโดยจะเปิดเผยเมื่อสิน้สุดการวจัิย (Incomplete Disclosure) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยอมรบัใหด้าํเนินการไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี*้** 

1) การปิดบังขอ้มูลบางส่วนมีความจาํเป็นในกระบวนการวิจัย มิฉะนัน้จะไม่สามารถบรรลวุตัถุประสงคข์อง

การวิจยัได ้เช่น การวิจยัแบบสงัเกต และการปิดบงัขอ้มลูบางสว่นนัน้ไมไ่ดท้าํเพ่ือลอ่ลวงใหเ้ขา้รว่มวิจยั 

2) การปิดบังข้อมูลบางส่วนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่าความเสี่ยงอันตรายใน

ชีวิตประจาํวนั หรืออนัตรายจากการตรวจรา่งกาย การตรวจทางจิตเวชหรือการตรวจเพ่ือการรกัษาตามปกติ 

(เรียกรวมวา่กลุม่ท่ีมีความเสี่ยงตํ่า Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรฐัอเมริกา) 

3) นกัวิจยัมีการเตรียมการท่ีจะแจง้ขอ้มลูท่ีปิดบงัไวแ้ก่อาสาสมคัรเม่ือสิน้สดุการวิจยั 
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บทที ่6 

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Review Process) 

การพิจารณาโครงการวิจยัมีกระบวนการดาํเนินการตามประเภทโครงการวิจยัดงันี ้

1. โครงการทีไ่ด้รับการยกเว้นการพจิารณารับรอง (Exemption Review) 

1) เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวิจยัท่ีนกัวิจยัประเมินเบือ้งตน้วา่เป็นโครงการวิจยัประเภท Exemption Review ตาม

แบบประเมินเบือ้งตน้ (Form 5) และตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสารและออกรหสัโครงการ 

2) เจา้หนา้ท่ีส่งเอกสารโครงการใหป้ระธานหรือผูท่ี้ประธานมอบหมายใหพิ้จารณาโครงการวิจัยว่าเขา้ข่าย

ไดร้บัการยกเวน้การพิจารณารบัรองตามท่ีกาํหนดไวใ้น SOP หรือไม ่โดยใชแ้บบประเมินโครงการวิจยัท่ีเขา้

ข่าย Exemption Review (Form 5) หากเขา้ข่ายให้บันทึกความเห็นเหตุผลท่ีเข้าข่ายลงในแบบประเมิน

ดงักล่าว หากไม่เขา้ข่ายใหด้าํเนินการตามกระบวนการดาํเนินการโครงการประเภท Expedited Review 

หรือ Full Board Review ตอ่ไป 

3) เจา้หนา้ท่ีจัดทาํจดหมายแจง้ผลการรบัรองระบุเหตุผลท่ีเขา้ข่ายไดร้บัการยกเวน้การพิจารณารบัรอง และ 

จัดทาํเอกสารรับรองการไดร้ับการยกเวน้การพิจารณาโครงการวิจัย (Certificate of Exemption: COE) 

เสนอประธานลงนาม 

4) เจา้หนา้ท่ีจัดส่งจดหมายแจง้ผลการรบัรองและ COE ใหห้ัวหนา้โครงการวิจัย หากเป็นโครงการวิจัยของ

นกัศกึษาใหท้าํสาํเนาจดหมายแจง้ผลการรบัรองรวมทัง้สาํเนา COE สง่ไปยงัอาจารยท่ี์ปรกึษา  

5) เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มลูประเภทการพิจารณา กรรมการผูพิ้จารณา วนัท่ีพิจารณา ผลการพิจารณา วนัท่ีเขา้

ประชมุ รหสัเอกสารรบัรองโครงการ (COE) วนัท่ีรบัรองในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 

6) เจา้หนา้ท่ีนาํรายช่ือโครงการท่ีไดร้บัการยกเวน้การพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 4.1 

การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ประเภทโครงการท่ีได้รับการยกเว้นการพิจารณารับรอง (Exemption 

Review)     

7) เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บเอกสารโครงการวิจัยตน้ฉบับพรอ้มสาํเนาจดหมายแจง้ผลการรบัรองและสาํเนาเอกสาร

รบัรองโครงการวิจยั (COE) และเอกสารอ่ืนๆ เรียงลาํดบัตามรหสัโครงการวิจยั 

8) เจา้หนา้ท่ีจะดาํเนินการทาํลายเอกสารโครงการวิจยัภายหลงัการไดร้บัการรบัรอง 3 ปี ยกเวน้สาํเนา COE 

2. โครงการวจัิยประเภทเร่งด่วน (Expedited Review) 

1) เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวิจยั และตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสารและออกรหสัโครงการ 

2) เจา้หนา้ท่ีส่งเอกสารโครงการใหเ้ลขานุการเพ่ือพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจัยประเภทใด หากเป็นโครงการ

ประเภทเร่งด่วน เลขานกุารจะนาํเอกสารโครงการปรกึษากบัประธานภายในเวลา 3 วนัทาํการ เพ่ือกาํหนด

ช่ือ Expedited Reviewer 2 ท่าน เป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็น หากเป็นโครงการประเภทพิจารณาแบบครบ

องคป์ระชมุ ใหด้าํเนินการตามกระบวนการดาํเนินการโครงการประเภทพิจารณาแบบครบองคป์ระชมุตอ่ไป 

3) เจา้หนา้ท่ีจัดทาํแบบประเมินโครงการวิจยั พรอ้มแนบเอกสารโครงการวิจยัส่งให ้Expedited Reviewer 2 

ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัท่ีไดก้าํหนดช่ือ Expedited Reviewer 
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4) กรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมายพิจารณาใหค้วามเห็นในแบบประเมินโครงการวิจยั และส่งกลบัมายงัสาํนกังาน

จริยธรรมภายใน 1 สปัดาห ์

4.1 ผลการพิจารณาโครงการประเภทเรง่ดว่น (Expedited Review) มี 3 ประเภท คือ 

- รับรอง 

- รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่เตมิตามข้อเสนอแนะ 

- ยังไม่รับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและนําเข้าที่ประชุมอีก

คร้ัง 

หากกรรมการผูพิ้จารณาเห็นว่ายงัไมส่มควรใหก้ารรบัรอง หรือกรณีกรรมการ 2 ท่านมีความเห็น

ท่ีตา่งกนั ใหเ้ลขานกุาร/เจา้หนา้ท่ีบรรจเุขา้วาระประชมุ (วาระท่ี 4.2) ในการประชมุครัง้ถดัไป 

5) เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทท่ี 18 การแจง้ผลการพิจารณาโครงการวิจยั) 

6) เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและจดัเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4)  

3. โครงการวจัิยแบบครบองคป์ระชุม (Full-Board Review) 

1) เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวิจยั และตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสารและออกรหสัโครงการ 

2) เจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมเอกสารโครงการเขา้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเพ่ือจัดประเภทโครงการวิจยัว่า

เขา้ข่ายการพิจารณาแบบครบองคป์ระชุม และกาํหนดช่ือ Primary Reviewer 2 ท่าน เป็นผูพิ้จารณาให้

ความเห็น โดยเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามชาํนาญในเรื่องท่ีพิจารณา 

3) เจา้หนา้ท่ีจัดทาํแบบประเมินโครงการวิจัย พรอ้มแนบเอกสารโครงการวิจัยส่งใหก้รรมการภายใน 1 วัน

หลงัจากวนัประชมุคณะอนกุรรมการบริหาร 

4) กรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย พิจารณาใหค้วามเห็นในแบบประเมินโครงการวิจยั  

5) กรณี Primary Reviewer ท่ีพิจารณาโครงการท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหก้รรมการท่านนัน้ ส่ง

แบบประเมินโครงการ กลับมายังสาํนักงานก่อนวันประชุมล่วงหน้า 2 วัน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีจัดเตรียม

ความเห็นเพ่ือนาํแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ (วาระท่ี 4.3) และกรณีท่ี Primary Reviewer ไม่เขา้ร่วมประชมุทัง้ 2 

ท่าน ประธานจะเป็นผูน้าํเสนอผลการพิจารณา 

6) ในการประชมุเพ่ือพิจารณาโครงการวิจยั ประธานตรวจสอบองคป์ระชมุ เม่ือครบตามกาํหนดจงึเปิดประชมุ 

7) ก่อนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานหรือเลขานุการ ตอ้งสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในท่ีประชุม

ดว้ยทุกครัง้ กรณีท่ีกรรมการมี Conflict of Interest กรรมการฯ ท่านนั้นตอ้งออกจากท่ีประชุมในช่วงการ

พิจารณาโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้กรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งการสอบถามรายละเอียดของ

โครงการวิจัยกรรมการท่านนั้นสามารถอยู่ในท่ีประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามและใหอ้อกจากท่ีประชุมเม่ือท่ี

ประชมุลงมติ 

8) Primary Reviewer ท่ีไดร้บัมอบหมายใหพิ้จารณาโครงการ 2 ท่าน นาํเสนอความเห็น โดยทา่นท่ี 1 นาํเสนอ

รายละเอียด และขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข และกรรมการท่านท่ี 2 นาํเสนอขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขเพ่ิมเติม 

กรรมการในท่ีประชมุแสดงความคิดเห็น 

9) ในกรณีท่ีตอ้งการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถเชิญนักวิจัยมาชีแ้จง

อธิบายไดท่ี้ประชมุ 
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10) ในการลงมติพิจารณาโครงการวิจยัมีขอ้ปฏิบติัดงันี ้

10.1 มีกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุอย่างนอ้ย 5 ท่าน ทัง้เพศหญิงและเพศชาย 

10.2 มีกรรมการจากบคุคลทั่วไป (Lay Person) อย่างนอ้ย 1 ท่าน 

10.3 มีกรรมการจากบคุคลภายนอก (Non-affiliated Person) อย่างนอ้ย 1 ท่าน 

10.4 กรรมการผูมี้สิทธ์ิออกเสียงได ้คือ กรรมการท่ีอยู่ในท่ีประชมุเท่านัน้ 

10.5 โครงการวิจัยจะได้รับการพิจารณารับรองเม่ือมติเป็นเอกฉันท์ หรือหากความคิดเห็นไม่เป็น                   

เอกฉันท์ตอ้งมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ท่ีเข้าประชุมสนับสนุน และระบุเหตุผลใน

รายงานการประชมุ 

11) ผลการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการจรยิธรรม แบ่งเป็น 4 ประเภทดงันี ้

- ประเภทท่ี 1  รบัรอง 

- ประเภทท่ี 2  รบัรองในหลกัการโดยจะใหก้ารรบัรองตอ่เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ 

- ประเภทท่ี 3  ยงัไมร่บัรองในหลกัการจนกวา่จะไดแ้กไ้ขหรือชีแ้จงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ และนาํเขา้

ท่ีประชมุอีกครัง้ 

- ประเภทท่ี 4  ไมร่บัรอง 

12) ประธานสรุปมติ ท่ีประชุม ข้อแนะนําในการแก้ไข การประเมินความเสี่ยง และการติดตามผล                  

การดาํเนินงาน 

13) เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทท่ี 18 การแจง้ผลการพิจารณาโครงการวิจยั) 

14) เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและจดัเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 
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แผนภูมิที ่2 การพจิารณาโครงการวจัิยประเภท Exemption Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีเสนอเอกสารโครงการพรอ้มแบบประเมิน Exemption Review ตอ่

ประธานหรอืผูท่ี้ประธานมอบหมายใหพิ้จารณา 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผลการรบัรอง  
และ COE เสนอประธานลงนาม 

นาํเรือ่งแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 

ในการประฃมุครัง้ถดัไป 

 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู และจดัเก็บโครงการ 

เขา้แฟม้ Exemption Review 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่จดหมายแจง้ผลการรบัรองและ COE 

ใหห้วัหนา้โครงการวิจยักรณีเป็นนกัศกึษา 

สาํเนาแจง้อาจารยท่ี์ปรกึษา 

เข้าข่าย Exemption Review ไม่เข้าข่าย Exemption Review  

ดาํเนินการตามกระบวนการโครงการ

ประเภท Expedited Review หรอื 

Full Board Review 

 

เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวจิยัท่ีนกัวิจยัประเมินเบือ้งตน้วา่เป็นโครงการวิจยั

ประเภท Exemption Review ตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสาร

และออกรหสัโครงการ 
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แผนภูมิที ่3 การพจิารณาโครงการวจัิยประเภท Expedited Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํแบบประเมินโครงการวิจยั และสง่ให ้Expedited Reviewer 2 ทา่น 

พรอ้มเอกสารโครงการภายใน 1 วนัหลงัวนักาํหนดช่ือ Expedited Reviewer  

รบัรอง 

 

รบัรองในหลกัการ 

โดยแกไ้ขเพ่ิมเตมิตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 

Expedited Reviewers บนัทกึความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย 

ยงัไมร่บัรองในหลกัการ

หรอื ความเห็นของ 

Reviewers ไมส่อดคลอ้ง

 

เสนอประธาน/เลขานกุาร

เพ่ือจดัเขา้วาระประชมุเพ่ือ

พิจารณาแบบ  

Full Board Review 

 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณา 

(รายละเอียดในบทท่ี 11) 

เจา้หนา้ท่ีเสนอเอกสารโครงการตอ่เลขานกุาร 

 

 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้ผล

การพิจารณา (รายละเอียด

ในบทท่ี 11) 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและ

จดัเก็บเอกสาร  

(รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 

เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวจิยั ตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสาร 

และออกรหสัโครงการ 

 

เลขานกุารพิจารณาวา่เป็น Expedited Review 

นาํโครงการปรกึษาประธานภายใน 3 วนัทาํการ เพ่ือกาํหนดช่ือ Expedited Reviewer 2 

 

 

 

ผลการพิจารณาจาก Expedited Reviewer 

หมวดที่ 2 
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แผนภูมิที ่4 การพจิารณาโครงการวจัิยประเภท Full-Board Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เจา้หนา้ท่ีเสนอเอกสารโครงการใหค้ณะอนกุรรมการบรหิารเพ่ือกาํหนดช่ือ 

Primary Reviewer 2 ทา่น 

ผลการพิจารณาจากที่ประชุม มี 4 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 3 

ยงัไมร่บัรองในหลกัการจนกวา่จะ

แกไ้ข/ชีแ้จงตามขอ้เสนอแนะ 

และนาํเขา้ท่ีประชมุอีกครัง้ 

ประเภทท่ี 4

ไมร่บัรอง 

ประเภทท่ี 2 

รบัรองในหลกัการ  

โดยแกไ้ขเพ่ิมเตมิตาม

ขอ้เสนอแนะ 

ประเภทท่ี 1 

รบัรอง 

Primary Reviewers บนัทกึความเห็นในประเมินโครงการวิจยั 

และนาํเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมฯ เพ่ืออภิปรายและลงมต ิ

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้ผลการพิจารณา (รายละเอียดในหมวดท่ี 2 บทท่ี 11) 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํแบบประเมินโครงการวิจยั และสง่ให ้Primary Reviewer 2 ทา่น 

พรอ้มเอกสารโครงการภายใน 1 วนั หลงัวนัประชมุคณะอนกุรรมการบรหิาร 

เจา้หนา้ท่ีรบัโครงการวจิยัตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณข์องเอกสาร 

และออกรหสัโครงการ 

 

หมวดที่ 2 

 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการแจง้

ผลการพิจารณา 

(รายละเอียดในบทท่ี 11) 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและ

จดัเก็บเอกสาร  

(รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 
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บทที ่7 

การพจิารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน 

(Review Process in Emergency Research) 

1. การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) 

การวิจัยในภาวะฉุกเฉินท่ีตอ้งรีบดาํเนินการวิจัยไปก่อนท่ีจะมีโอกาสขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

เน่ืองจากหากไมร่ีบดาํเนินการรกัษาอาสาสมคัรอาจมีอนัตรายถงึชีวิต มีวิธีดาํเนินการดงันี ้

• อาสาสมคัรจะไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัการวิจยั และลงลายมือช่ือในหนงัสือแสดงเจตนายินยอมภายหลงัจากท่ีมี

อาการดีขึน้จนมีสติสมัปชญัญะเพียงพอท่ีจะรบัทราบขอ้มลูได ้หรือ 

• กระบวนการขอความยินยอมเขา้รว่มการวิจยั จะทาํเม่ือติดตามญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมได ้

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณารบัรองโครงการวิจยัในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) ตาม

เกณฑ ์Declaration of Helsinki 2008 ดงันี ้

1) เกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัร (Inclusion Criteria) เป็นผูป่้วยหนักระยะฉุกเฉินท่ีอาจมีอนัตรายถงึแก่ชีวิต

โดยท่ี 

• วิธีการรกัษาท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัยงัไมมี่ประสิทธิภาพดีเพียงพอ 

• วิธีการท่ีจะใชใ้นการวิจยัมีขอ้มลูทางวิทยาศาสตรเ์พียงพอท่ีน่าเช่ือถือวา่จะไดผ้ลดีกบัอาสาสมคัร 

• เป็นโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการวางแผนอย่างถกูตอ้งและรอบคอบตามระเบียบวิธีวิจยัท่ีจะทาํใหม้ั่นใจไดว้่า

จะสามารถสรุปผลไดอ้ย่างเท่ียงตรง 

2) การขอหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ก่อนเริ่มดาํเนินการวิจยัจากอาสาสมคัรไมส่ามารถกระทาํไดเ้น่ืองจาก 

• อาสาสมคัรกาํลงัป่วยหนกัจากโรคท่ีเป็นอยู่ หรือบาดเจ็บสาหสัจากอบุติัเหต ุ

• ตอ้งรีบดาํเนินการวิจัยทันทีก่อนท่ีจะมีเวลาติดตามญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมเพ่ือรบัทราบขอ้มูล

เก่ียวกบัการวิจยัและใหค้วามยินยอมได ้

• ไม่สามารถขอความรว่มมือไวล้ว่งหนา้ เน่ืองจากไม่อาจคาดเดาไดว้่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึน้กบัผูใ้ดและ

ในเวลาใด เช่นเดียวกบัการเกิดอบุติัเหต ุ

3) การเขา้รว่มโครงการวิจยัจะมีผลประโยชนโ์ดยตรงตอ่อาสาสมคัรเน่ืองจาก 

• อาสาสมคัรอยู่ในภาวะฉกุเฉินท่ีตอ้งไดร้บัการรกัษาอย่างรีบดว่นเพ่ือรกัษาชีวิต 

• มีการศกึษาในสตัวท์ดลองแลว้ว่าการดาํเนินการวิจยันัน้น่าจะไดป้ระโยชนต์่ออาสาสมคัร หรือมีขอ้มูล

อย่างอ่ืนประกอบ 

• ความเสี่ยงและประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรบัไดเ้ม่ือเทียบกบัความเสี่ยงและประโยชน์

ท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการรกัษาท่ีเป็นมาตรฐานในปัจจบุนั 

หมวดที่ 2 
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4) หากไม่อนุญาตใหเ้ริ่มดาํเนินการวิจยัไปก่อนท่ีจะดาํเนินการขอความยินยอมจะทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการ

วิจยัได ้(ซึง่อาจจะเป็นประโยชนต์อ่อาสาสมคัรกลุม่นี)้ 

5) นักวิจัยตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อนเริ่มลงมือวิจัยว่า

สามารถจะรอได้นานเท่าไร (นาทีหรือชั่ วโมง) โดยการลงมือให้การรักษาตามขั้นตอนการวิจัยนั้น              

ไมล่า่ชา้จนเกิดอนัตรายตอ่อาสาสมคัรท่ีป่วยหนกัขัน้วิกฤต 

6) นักวิจัยตอ้งเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครโดยแสดงให้

เห็นวา่ไดพ้ยายามติดตามญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอย่างเตม็ท่ีแลว้ ภายในระยะเวลาท่ีแจง้ไวใ้นขอ้ย่อย 

5 และไดข้อความยินยอมนาํผูป่้วยเขา้ร่วมโครงการวิจัยโดยเร็วท่ีสุดเม่ือติดตามญาติ หรือผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมได ้

7) หากติดตามญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมไมไ่ดใ้นเวลาท่ีกาํหนด นกัวิจยัสามารถเริ่มดาํเนินการวิจยักบัผูท่ี้มี

คณุสมบติัเหมาะสมตามเกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัรได ้โดยตอ้งจดบนัทกึวิธีการติดตามญาติหรือผูแ้ทน

โดยชอบธรรมของอาสาสมคัรไว ้เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดใหส้่ง

รายงานความคืบหนา้ของโครงการวิจยั 

8) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเอกสารชีแ้จง

อาสาสมคัร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ในมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจยัอ่ืนๆ โดยอนุโลมใหเ้ริ่ม

ดาํเนินการวิจยัก่อนดาํเนินการขอความยินยอมได ้ในกรณีจาํเป็นดงักลา่วเท่านัน้ ซึ่งเม่ืออาสาสมคัรรอดพน้

จากภาวะวิกฤต และมีสติสมัปชญัญะสมบูรณเ์พียงพอท่ีจะรบัทราบขอ้มูล และตดัสินใจดว้ยตนเองได ้ให้

นกัวิจยัดาํเนินการขอความร่วมมือเขา้ร่วมโครงการวิจัย พรอ้มทัง้ให 3้8อาสาสมคั 38รลงลายมือช่ือและวนัท่ีใน

หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ เช่นเดียวกบัโครงการทั่วๆไป 

2. กรณีทีน่ํายาหรือเคร่ืองมือสาํหรับโครงการวิจัยไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency 

use Compassionate use of Investigational Drugs and Medical Devices) 

ในบางกรณีท่ียาหรือเครื่องมือสาํหรบัโครงการวิจัยเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการรกัษาพยาบาลผูป่้วยภาวะ

ฉุกเฉินอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้โดยท่ีผูป่้วยนัน้มิไดมี้คุณสมบัติตรงตามเกณฑก์ารคดัเลือกเพ่ือเขา้ร่วม

โครงการวิจยันัน้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นควรท่ีจะอนุญาตใหน้าํยา หรือเครื่องมือสาํหรบัโครงการวิจยัไป

ใชใ้นการรกัษาชีวิตผูป่้วยไดเ้พ่ือมนุษยธรรม แต่ไม่อนุญาตใหน้าํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการใชย้าหรือเครื่องมือในกรณี

ดงักลา่วมาใชเ้ป็นขอ้มลูของการวิจยัโดยมิตอ้งมีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ เขา้รว่มโครงการวิจยั สามารถทาํ

ไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูป่้วยอยู่ในภาวะวิกฤตท่ีอาจถึงแก่ชีวิตหากมิไดร้บัการรกัษาดว้ยยา หรือเครื่องมือท่ีเตรียมไวส้าํหรบัการ

วิจยั 

หมวดที่ 2 
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2) ไม่สามารถติดต่อกับญาติ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูป่้วยไดใ้นเวลาอันจาํกัด หากรอชา้ผูป่้วยอาจ

เสียชีวิตได ้จงึไมส่ามารถขอความยินยอมจากทัง้ผูป่้วยและญาติหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

3) ไมมี่วิธีการรกัษาท่ีเป็นท่ียอมรบั หรือทางเลือกอ่ืนท่ีจะช่วยชีวิตผูป่้วยในขณะนัน้ 

4) หากมีการใชย้าหรือเครื่องมือท่ีเตรียมไวส้าํหรบัการวิจยัในกรณีดงักล่าว โดยไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะขอความ

ยินยอมจากญาติ หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูป่้วย ใหน้กัวิจยัเขียนรายงานชีแ้จงเหตผุลและความจาํเป็น

ในการใชอ้ย่างฉุกเฉิน ส่งใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วนัทาํการ คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอ

ความเห็นจากแพทยผ์ูไ้ม่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัว่าการกระทาํเหมาะสมและชอบดว้ยเหตผุลหรือไม่ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาและเก็บบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

3. การยกเว้นการขอความยนิยอมการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)  

เน่ืองจากมีความจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินโครงการวิจยัก่อนท่ีอาสาสมคัร/ผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะมีโอกาสจะ

ไดร้บัทราบขอ้มูล และแสดงเจตนายินยอมก่อนเขา้ร่วมวิจัย แต่อาสาสมัครหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมจะตอ้ง

ไดร้บัขอ้มลูและใหค้วามยินยอมในภายหลัง 

หมวดที่ 2 
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บทที ่8 

การพจิารณารับรองโครงการวิจัยที3่8อาสาสมัค38รเป็นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง  

(Research Involving Vulnerable Subjects) 

 ผูอ้่อนดอ้ยความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (Vulnerable Subjects) หมายถงึ บุคคลท่ีอาจถกูชกั

จูงใหเ้ขา้ร่วมการวิจัยทางคลินิกไดโ้ดยง่าย ดว้ยความหวงัว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเขา้รว่มการวิจัย ไม่ว่าจะ

สมเหตสุมผลหรือไมก่็ตาม หรือเป็นผูท่ี้ตอบตกลงเขา้รว่มการวิจยัเพราะถกูบีบบงัคบัจากผูมี้อาํนาจเหนือกวา่ 

 ผูอ้อ่นดอ้ยในความสามารถตดัสินใจดว้ยตนเองไดแ้ก่  

1. เดก็หรือผูเ้ยาว ์

2. หญิงตัง้ครรภ ์

3. ทารกแรกเกิด 

4. ผูต้อ้งขงั 

5. ผูใ้หญ่ท่ีออ่นดอ้ยในความสามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง (Vulnerable Adults) 

6. ผูท่ี้อยู่ในองคก์รท่ีมีการบังคบับัญชาตามลาํดบัชัน้ เช่น นักศึกษาทันตแพทย ์นักศึกษาเภสชัศาสตร ์

บคุลากรใตบ้งัคบับญัชา หรือทหาร 

7. ผูป่้วยซึง่เป็นโรคท่ีไมส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้

8. ผูป่้วยในสถานคนชรา 

9. ผูป่้วยในสภาวะฉกุเฉิน 

10. คนตกงานหรอืคนยากจน 

11. เผ่าพนัธุช์นกลุม่นอ้ย 

12. ผูไ้มมี่ท่ีอยู่อาศยั 

13. ผูเ้รร่อ่น ผูล้ีภ้ยั 

14. ผูท่ี้ไมส่ามารถใหค้วามยินยอมดว้ยตนเองได ้

การพิจารณาโครงการจําเป็นต้องเน้นว่าไม่สามารถทําในบุคคลปกติ โดยมีกระบวนการปกป้อง

อาสาสมคัรกลุ่มนีเ้พ่ิมเติมจากการเขา้ร่วมวิจยัของบุคคลปกติ โครงการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเสี่ยงมากกว่าความ

เสี่ยงน้อยให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีอาจจะไดร้ับว่าต้องเทียบเท่า หรือดีกว่าทางเลือกอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ข้าร่วม

โครงการวิจยั โครงการวิจยัทางคลินิกท่ีไม่ไดเ้ป็นการรกัษาควรทาํในอาสาสมคัรท่ีสามารถใหค้วามยินยอมไดด้ว้ย

ตนเอง เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• การวิจยัมีความเสี่ยงตํ่าตอ่อาสาสมคัร 

• การวิจยันัน้มีผลเสียตอ่38อาสาสมคั38รนอ้ยกวา่การไมเ่ขา้รว่มการวิจยั 

• การวิจยันัน้ไมผิ่ดกฎหมาย 

1. การวิจัยในเดก็หรือผู้เยาว ์(Research Involving Children or Youths) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหก้ารรบัรองโครงการวิจัยท่ีอาสาสมคัรเป็นเด็กหรือผูเ้ยาวโ์ดยคาํนึงถึง

ความเสี่ยงและประโยชนท่ี์อาจจะไดร้บัจากการวิจัยเป็นหลกั และตอ้งมีการเพ่ิมมาตรการใหค้วามปลอดภัย

ตามความเหมาะสมในแตล่ะโครงการวิจยั โดยมีขอ้ปฏิบติัดงันี ้

หมวดที่ 2 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 3: 15/3/2017 44/95 

 

1) ในกรณีท่ีเด็กอายุต ํ่ากว่า 7 ปี ใหมี้เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรโครงการสาํหรบัผูป้กครอง เพ่ือทาํความเขา้ใจ

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั และมีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหล้งนามในการอนญุาตใหเ้ดก็เขา้รว่มการวิจยั 

2) ในกรณีท่ีเด็กหรือผูเ้ยาวน์ั้นมีอายุ 7 ปีขึน้ไป-ตํ่ากว่า 12 ปี สามารถอ่านออก-เขียนได ้ใหมี้เอกสารชีแ้จง

อาสาสมคัรโครงการสาํหรบัเดก็ ซึง่ใชภ้าพหรือภาษาใหเ้หมาะสมกบัวยั และมีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ                   

ภาษาเด็ก (Assent Form) แยกจากเอกสารชีแ้จงอาสาสมัคร สาํหรบัผูป้กครอง เพ่ือใหเ้ด็กหรือผูเ้ยาวท์าํ

เครื่องหมายหรือลงนามในการเขา้รว่มการวิจยั 

3) ในกรณีท่ีเด็กหรือผูเ้ยาวน์ัน้มีอายุ 13 ปีขึน้ไป-ตํ่ากว่า 17 ปี สามารถเขา้ใจในเหตุผลได ้และ/หรือสามารถ

อ่านออก-เขียนได ้ใหมี้เอกสารชีแ้จงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหอ้าสาสมัครท่ีเป็น

ผูเ้ยาวต์ามกฎหมาย (อายุต ํ่ากว่า 18 ปี) ไดล้งช่ือ และวนัท่ีท่ีไดร้บัขอ้มลูและยินยอมเขา้รว่มโครงการวิจัย 

โดยใหผู้ป้กครองลงนามยินยอมในเอกสารฉบบัเดียวกนั 

2. การวิจัยในหญิงมีครรภแ์ละทารกในครรภ ์(Research Involving Pregnant Women, Embryo, Fetuses) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหก้ารรบัรองในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) มีขอ้มลูทางวิทยาศาสตรเ์พียงพอจากการศกึษาวิจยัทางปรีคลินิก ในสตัวท์ดลองท่ีตัง้ครรภ ์และการศกึษา

วิจัยทางคลินิกในหญิงท่ีไม่ไดต้ัง้ครรภเ์พียงพอท่ีจะทาํใหท้ราบว่าการวิจยันัน้จะมีความเสี่ยงต่อหญิงและ

ทารกในครรภม์ากนอ้ยเพียงใด 

2) ในแง่ความเสี่ยงและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั (Risk/Benefit) จากการวิจัยใหพิ้จารณาความเหมาะสม 

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 หญิงและทารกในครรภจ์ะไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงจากการวิจัย จึงจะคุม้ค่ากับความเสี่ยงท่ีทารกใน

ครรภจ์ะไดร้บั 

2.2 หากผลการวิจัยมิไดเ้กิดประโยชนโ์ดยตรงกับหญิงและทารกในครรภ ์แต่จะช่วยในการพัฒนาความรู ้

ใหม่ทางชีววิทยาหรือทางการแพทย ์เน่ืองจากไม่สามารถแสวงหาความรูด้งักล่าวดว้ยวิธีการอ่ืนๆ ได ้

และมีความเสี่ยงตอ่หญิงและทารกในครรภน์อ้ยท่ีสดุ (Minimal Risk) 

3) วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัไมค่วรทาํใหเ้กิดความเสี่ยงใดๆ ตอ่ทารกในครรภโ์ดยจงใจ 

4) การให้ความยินยอมเพ่ือเขา้ร่วมโครงการวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับหญิง และทารกในครรภใ์หพิ้จารณาโดยใช้

หลกัการตอ่ไปนี ้

4.1 หากประโยชนท่ี์จะรบัจากการวิจยัเป็นประโยชนต์่อหญิงมีครรภเ์ป็นหลกั หญิงมีครรภส์ามารถให้

ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยได้โดยไม่ต้องขอความยนิยอมจากบิดาของทารกในครรภ ์

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• เป็นประโยชนต์่อหญิงมีครรภแ์ต่เพียงผูเ้ดียว โดยทารกในครรภมิ์ไดมี้ความเสี่ยงมากไปกว่าความ

เสี่ยงจากการตัง้ครรภต์ามปกติ หรือ 

• เป็นประโยชนต์อ่ทัง้หญิงและทารกในครรภ ์หรือ 

• ทัง้หญิงและทารกในครรภมิ์ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง แต่ความเสี่ยงตอ่ทารกในครรภมิ์ไดม้ากไปกว่า

การตัง้ครรภต์ามปกติ หรือการตรวจครรภต์ามปกติ 
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4.2 หากประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการวิจัยเป็นประโยชนต์่อทารกในครรภเ์ท่านั้น และมิไดเ้กิดประโยชน์

โดยตรงกับหญิงมีครรภ ์จะต้องขอความยินยอมจากหญิงมีครรภแ์ละบิดาของทารกในครรภ ์

เวน้เสียแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับบิดาของทารกในครรภ์ได ้หรือบิดาของทารกในครรภ์เป็นผู้ไร ้

ความสามารถ หรือการตัง้ครรภน์ัน้เกิดจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) 

หญิงมีครรภส์ามารถใหค้วามยนิยอมเพยีงผู้เดยีว 

4.3 หากหญิงมีครรภเ์ป็นผูเ้ยาว ์(อายุต ํ่ากว่า 18 ปี) และไม่จดทะเบียนสมรส จะต้องขอความยินยอม

จากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมและหญิงมีครรภ ์โดยใหอ้าสาสมคัรลงนามในเอกสาร

ฉบบัเดียวกบัผูป้กครอง 

5) ในการพิทกัษค์วามปลอดภยัของทารกในครรภ ์โครงการวิจยันัน้จะตอ้งไมมี่การกระทาํดงัตอ่ไปนี ้

5.1 ไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะชักจูงให้หญิ งมีครรภ์ยินยอมให้การตั้งครรภ์สิ ้นสุดลง (Termination of 

Pregnancy) ยกเวน้การทาํแทง้เพ่ือการรกัษา (Therapeutic Abortion) 

5.2 การวิจยันัน้จะตอ้งไมมี่กระบวนการใดๆ ท่ีจะทาํใหก้ารตัง้ครรภน์ัน้สิน้สดุลง 

5.3 ผูเ้ขา้รว่มวิจยัท่ีเป็นหญิงมีครรภ ์ไมส่ามารถใหค้วามเห็นว่าจะยอมใหท้ารกในครรภมี์ชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม ่

3. การวิจัยในทารกแรกเกิด (Research Involving Neonates) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหก้ารรบัรองการวิจยัในทารกแรกเกิด (Neonate) ในกรณีตอ่ไปนี ้

1) กรณีท่ีทารกคลอดมาแลว้มีชีวิต 

1.1 จะตอ้งมีการศกึษาวิจยัในทางพรีคลินิกและคลินิกท่ีใหข้อ้มลูเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดว้่าการวิจยันัน้ มี

ความเสี่ยงตอ่ทารกแรกเกิดมากนอ้ยเพียงใด 

1.2 นกัวิจยัไมมี่สิทธิตดัสินวา่จะใหท้ารกนัน้อยู่รอดหรือเสียชีวิต 

1.3 การวิจัยนัน้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดได ้และจะตอ้งไม่เพิ่มความ

เสี่ยงในการเสียชีวิตของทารก 

1.4 การวิจัยนัน้เป็นไปเพ่ือแสวงหาความรูใ้หม่ท่ีจะเป็นประโยชนท์างการแพทย ์(Biomedical Science) 

ซึ่งตอ้งกระทาํในทารกแรกเกิดเท่านั้น ไม่สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีอ่ืน โดยการวิจัยจะตอ้งไม่เพ่ิมความ

เสี่ยงตอ่ทารกแรกเกิด 

1.5 การวิจยัจะกระทาํไดต้่อเม่ือไดร้บัความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารก หากไมส่ามารถติดตาม

บิดาและมารดาของทารก มาขอความยินยอมไดเ้น่ืองจากเหตใุดๆ ก็ตาม หรือบิดาหรือมารดาเป็นผูไ้ร ้

ความสามารถ อาจขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของบิดาหรือมารดาของทารกนัน้ได ้และ

หากการตัง้ครรภน์ัน้เกิดจากการข่มขืน หรือการรว่มประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) ไม่ตอ้งขอความ

ยินยอมจากบิดาของทารก 

2) กรณีท่ีทารกคลอดมาแลว้เสียชีวิต 

2.1 จะต้องไม่มีกระทําการใดๆ ท่ีจะทําให้ทารกมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ (Artificially 

Maintained Vital Function) ซึ่งมิใช่เป็นการมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ แต่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือจะทาํการวิจัย

ในทารกนัน้ 
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2.2 หากจะศกึษาวิจยัในทารกท่ีคลอดมาแลว้เสียชีวิต จะตอ้งเป็นการวิจยัเพ่ือใหไ้ดค้วามรูท้างชีวการแพทย ์

(Biomedical Science) ท่ีไมอ่าจศกึษาไดโ้ดยวิธีอ่ืน 

2.3 การขอความยินยอมเพ่ือทาํวิจยัในกรณีนีจ้ะตอ้งขอความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารกท่ีเสียชีวิต

แลว้เท่านัน้ ไม่สามารถขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของบิดาและมารดาของทารกแทนได ้

หากบิดาหรือมารดาของทารกเป็นผูไ้รค้วามสามารถ สามารถขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาของ

ทารกเพียงผูใ้ดผูห้นึ่งได ้หากการตัง้ครรภน์ั้นเกิดจากการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี 

(Incest) มารดาของทารกเพียงผูเ้ดียวสามารถใหค้วามยินยอมได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากบิดา

ของทารก 

4. การวิจัยในผู้ใหญ่ทีอ่่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Research Involving Vulnerable 

Adults) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะคาํนึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมคัรในกลุ่มนี ้โดยขอใหผู้วิ้จยัเพ่ิมมาตรการ

เสริมความปลอดภยัแก่อาสาสมคัรตามสมควร และหากอาสาสมคัรเป็นผูไ้รค้วามสามารถ นกัวิจัยจะตอ้งขอ

ความรว่มมือและขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรมของอาสาสมคัร 

5. การวิจัยในผู้ต้องขัง (Research Involving Prisoners) 

ผูต้อ้งขังเป็นบุคคลท่ีตกอยู่ในสภาวะท่ีไม่อาจตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองอย่างอิสระ มกัจะมีสถานการณ์หรือ

ความจาํเป็นบังคบัใหเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัยโดยไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ คุกคาม หรือใหอ้ามิสสินจา้ง หรือ

ทาํใหเ้ขา้ใจผิดวา่การเขา้รว่มโครงการวิจยัจะมีส่วนทาํใหไ้ดร้บัการอภยัโทษ และไดร้บัอิสรภาพเรว็ขึน้กวา่กาํหนด 

ในการพิจารณาโครงการวิจยัท่ีจะทาํในผูต้อ้งขงัควรมีกรรมการรบัเชิญ 1 ท่านท่ีมีประสบการณ ์หรือทราบ

ความเป็นอยู่ในเรือนจาํท่ีจะเป็นสถานท่ีทาํการวิจัยนั้นเป็นอย่างดี ช่วยใหค้วามเห็นว่าการทาํวิจัยนั้นมีความ

เหมาะสมหรือไม่ เพ่ือช่วยในการพิทกัษ์สิทธ์ิและศักดิ์ศรีของความเป็นคนใหก้ับผูต้อ้งขังท่ีจะเป็นผูถู้กวิจัยอย่าง

เหมาะสม 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหก้ารรบัรองการวิจยัในผูต้อ้งขงัโดยคาํนงึถงึปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ความเสี่ยงในการวิจยัตอ้งไมม่ากไปกวา่ความเสี่ยงท่ีอาสาสมคัรท่ีมิใช่ผูต้อ้งขงัจะยอมรบัได ้

2) การเขา้รว่มวิจยัตอ้งไม่มีส่วนทาํใหค้วามเป็นอยู่ในเรือนจาํของผูต้อ้งขงัท่ีเขา้ร่วมวิจยัดีขึน้กวา่ความเป็นอยู่เดิม 

ในดา้นการรกัษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได ้ซึ่งจะทาํใหผู้เ้ป็นผูต้อ้งขงัตดัสินใจเขา้

รว่มวิจยัโดยไมค่าํนงึถงึความเสี่ยงจากการวิจยั 

3) การเขา้รว่มวิจยัตอ้งไมมี่สว่นท่ีจะทาํใหผู้ต้อ้งขงัท่ีเขา้รว่มวิจยัไดร้บัอิสรภาพเรว็กวา่กาํหนดเดิม 

4) ในการคดัเลือกผูต้อ้งขงัเพ่ือเขา้รว่มวิจยัตอ้งเป็นการคดัเลือกแบบสุม่ (Random) โดยไมเ่ลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั 
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5) วตัถุประสงคใ์นการทาํวิจัยในผูต้อ้งขังควรเป็นไปเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีพบบ่อยในผูต้อ้งขัง เช่น ปัญหา

สุขภาพ ไดแ้ก่ โรคติดต่อท่ีพบไดบ้่อยในเรือนจาํ หรือปัญหาทางจิต (Psychological Problem) ท่ีนาํไปสู่

พฤติกรรมท่ีทาํใหต้อ้งโทษ ซึง่อาจเป็นประโยชนใ์นการป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทาํความผิดซํา้ 

6) ในกรณีท่ีการศกึษาวิจยัมีการใชผู้ต้อ้งขงัเป็นกลุม่ควบคมุ ซึง่จะไมไ่ดร้บัประโยชนโ์ดยตรงจากการศกึษาวิจยั 

ควรมีการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางทัณฑวิทยา (Penology) และฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปว่ามี

ความเหมาะสมเพียงใด 

7) การศึกษาวิจยัในผูต้อ้งขังไม่ควรมีความเสี่ยงมากไปกว่าการดาํเนินชีวิตประจาํวนั (Minimal Risk) และไม่

ควรก่อใหเ้กิดความอดึอดัใจตอ่อาสาสมคัร 
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บทที ่9 

การพจิารณารับรองโครงการวิจัยทีใ่ช้เคร่ืองมือทางการแพทย ์

(Research Involving Medical Devices) 

เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายท่ีควบคุมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หรือความ

ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมโดยตรงท่ีจะตอ้ง

พิจารณาว่าเครื่องมือท่ีจะนาํมาทดสอบนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด เพ่ือกระตุน้ใหน้ักวิจัยเพ่ิม

มาตรการเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่38อาสาสมคั38รในกรณีท่ีเครื่องมือท่ีนาํมาวิจยันัน้มีความเสี่ยงสงู 

นิยามของเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสงู ไดแ้ก่ 

1) เป็นเครื่องมือท่ีตอ้งสอดใส่เขา้ภายในรา่งกายของมนุษย ์โดยเครื่องมือนัน้มีผลต่อสขุภาพและความเป็นอยู่

ท่ีดีของผูท่ี้ตอ้งใชเ้ครื่องมือ 

2) เป็นเครื่องมือท่ีตอ้งใชเ้พ่ือช่วยชีวิตผูป่้วย 

3) เป็นเครื่องมือสาํคัญท่ีตอ้งใชเ้พ่ือช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งหากขาดเครื่องมือดังกล่าว จะไม่

สามารถหายจากโรคและกลบัมามีสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีดงัเดิมได ้

4) ความเสี่ยงจากการใชเ้ครื่องมืออาจทาํใหถ้ึงแก่ชีวิต หรือมีความผิดปกติ/พิการอย่างถาวร ทัง้ในดา้นการ

ทาํงานของอวยัวะนัน้และทาํใหมี้ความวิกลรูป (Damage to Body Structure) อย่างถาวรรว่มดว้ย 

ในกรณีการวิจยัท่ีมีการใชเ้ครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสงูนีใ้นประเทศสหรฐัอเมริกา นกัวิจยัหรือบริษัทผูผ้ลิต

และจาํหน่ายเครื่องมือจะตอ้งขอคาํรบัรองจากองคก์ารอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา แต่

ประเทศไทยยงัไมมี่กฎหมายบงัคบัในกรณีดงักล่าว หากบริษัทผูผ้ลิตเครื่องมือนัน้ตอ้งการจะนาํขอ้มลูท่ีทาํวิจยั

ในประเทศไทยไปใชเ้พ่ือขออนุญาตผลิตและจาํหน่ายในประเทศสหรฐัอเมริกาจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบของ 

FDA ของประทศสหรฐัอเมริกา 

1. โครงการวจัิยทีใ่ช้เคร่ืองมือทางการแพทยช์นิด Humanitarian Use 

เครื่องมือท่ีผลิตขึน้เพ่ือใชใ้นการวินิจฉัยหรือรกัษาโรคท่ีพบไดน้อ้ย และเครื่องมือดงักล่าวมีความจาํเป็น

ในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคนั้น โดยไม่มีเครื่องมือชนิดอ่ืนทดแทนได ้FDA ของประเทศสหรฐัอเมริกา เรียก

เครื่องมือประเภทนีว้่า Humanitarian Use Device และใหค้าํนิยามไวว้่า เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการรกัษาหรือ

วินิจฉัยโรคท่ีพบไดไ้ม่บ่อย คือ มีผูท่ี้ตอ้งการใชเ้ครื่องมือดงักล่าวทั่วประเทศสหรฐัอเมริกาไม่เกิน 4,000 ราย/ปี 

เน่ืองจากเป็นโรคท่ีพบไม่บ่อยจึงไม่สามารถทาํการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของเครื่องมือประเภทนีต้ามระเบียบวิธีวิจัยท่ีปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลได ้FDA ของประเทศ

สหรฐัอเมริกาจึงอนุโลมใหใ้ชเ้ครื่องมือประเภทนีก้ับผูป่้วยโดยยังไม่มีการศึกษาวิจัยท่ีแน่นอนได ้แต่ในการใช้

เครื่องมือแต่ละคร้ัง แพทยผ์ูใ้ชเ้ครื่องมือจะตอ้งขอคาํรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในดา้นความจาํเป็น

และความเหมาะสมในการใชเ้ครื่องมือ การขอความยินยอมจากผูป่้วยจะใชแ้บบแสดงความยินยอมเพ่ือรบัการ

รกัษาพยาบาลตามปกติ และหลังการใชเ้ครื่องมือนั้น แพทย์ผู ้ใช้เครื่องมือจะตอ้งรายงานผลการรักษาต่อ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือเก็บเป็นขอ้มลูในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของเครื่องมือ

ในโอกาสตอ่ไปเม่ือมีขอ้มลูจาํนวนมากเพียงพอ 
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บทที ่10 

การดาํเนินการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(Board meeting of the MU-DT/PY-IRB) 

1. การกาํหนดวันประชุม (Meeting Schedule) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีกาํหนดวนัประชมุเดือนละ 1 ครัง้ คือ วนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน ตัง้แตเ่วลา 13.00

น.เป็นตน้ไป จนกว่าจะพิจารณาครบทุกโครงการวิจัยท่ีกาํหนดไวใ้นวาระการประชุม โดยมีกาํหนดการประชุม

ลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี 

2. การกาํหนดองคป์ระชุม (Quorum) 

ในการประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอ้งมีกรรมการดงันี ้

• มีจาํนวนกรรมการจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 5 ท่าน ทัง้เพศหญิง และเพศชาย 

• มีกรรมการท่ีมาจากบคุคลทั่วไป (Lay Person) อย่างนอ้ย 1 ท่าน 

• มีกรรมการท่ีมาจากบคุคลภายนอก (Non-affiliated Person) อย่างนอ้ย 1 ท่าน 

3. การดาํเนินการประชุม (Meeting Process) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการประชมุตามท่ีกาํหนดโดยเลขานกุารเป็นผูจ้ดัวาระและดาํเนินการประชุมให้

เป็นไปตามวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธาน หรือเลขานุการตอ้งสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในท่ี

ประชุมดว้ยทุกครัง้ กรณีท่ีกรรมการมี Conflict of Interest กรรมการท่านนัน้ตอ้งออกจากท่ีประชุมในช่วงการ

พิจารณาโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ประธานนาํการอภิปรายร่วมกับกรรมการท่านอ่ืนๆ ในท่ีประชุมเก่ียวกับเรื่องท่ี

เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณา หากประธานไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหม้อบหมายรองประธานทาํหนา้ท่ีแทน หาก

ทัง้ประธานและรองประธานไม่สามารถเขา้ประชุมไดพ้รอ้มกนัในการประชุมครัง้ใด ประธานอาจมอบหมายให้

กรรมการท่านท่ีมีความเหมาะสมทาํหนา้ท่ีแทนเฉพาะคราวโดยมีบันทึกขอ้ความมอบหมายอย่างเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร  

ในการลงมติรบัรองหรือไม่รบัรองโครงการวิจัย ตอ้งมีกรรมการครบองคป์ระชุม โดยกรรมการผูมี้สิทธ์ิให้

ความเห็นไดคื้อกรรมการผูอ้ยู่ในท่ีประชมุ และจะรบัรองโครงการวิจยัไดต้อ่เม่ือมีมติเป็นเอกฉนัท ์หรือหากความ

คิดเห็นไมเ่ป็นเอกฉนัท ์ตอ้งมีเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของกรรมการผูท่ี้เขา้ประชมุสนบัสนนุ  

4. การจัดทาํรายงานการประชุม (Meeting Minutes) 

การจดัทาํรายงานการประชมุของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีรายละเอียดดงันี ้

• การประชมุครัง้ท่ี วนัท่ี เวลา สถานท่ีประชมุ 

• รายช่ือกรรมการท่ีมาประชมุ และ/หรือรายช่ือกรรมการท่ีลาประชมุ 

• เวลาเริ่มการประชมุ 

• วาระการประชมุมี 5 วาระดงันี ้

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

ระบุรายละเอียดเรื่องท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ หรือทาํเป็นเอกสารแนบ รวมทัง้การมีส่วนไดส้่วน

เสีย (Conflict of Interest) ของกรรมการกบัโครงการท่ีอยู่ในวาระของการประชมุ 
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วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมในคร้ังทีผ่่านมา 

เจา้หนา้ท่ีแจง้ท่ีประชุมใหพิ้จารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมครัง้ก่อน โดยใหร้ะบุหัวขอ้และ

รายละเอียดตามมติท่ีประชมุใหแ้กไ้ข 

วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ืองเพือ่พจิารณา 

เจา้หนา้ท่ีแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการพิจารณาในการประชุมครัง้ก่อน และนกัวิจยั

ไดส้ง่ขอ้มลูเพ่ิมเติมมายงัสาํนกังาน โดยแบ่งออกเป็นวาระดงันี ้

วาระท่ี 3.1 โครงการวิจยัท่ีมีมติไมร่บัรอง แตน่กัวิจยัขออทุธรณ ์

วาระท่ี 3.2 โครงการวิจัยท่ีมีมติยังไม่รับรองในหลักการ จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชี ้แจงเพ่ิมเติมตาม

ขอ้เสนอแนะและนาํเขา้ท่ีประชมุอีกครัง้ 

 ระบช่ืุอโครงการ ช่ือหวัหนา้โครงการ รหสัโครงการ และผลการพิจารณาตามมติท่ีประชมุ 

วาระท่ี 3.3 โครงการวิจัยท่ี มีมติรับรองในหลักการ โดยจะให้การรับรองต่อเม่ือแก้ไขเพ่ิมเติมตาม

ขอ้เสนอแนะ 

ระบช่ืุอโครงการ ช่ือหวัหนา้โครงการ รหสัโครงการ 

วาระท่ี 3.4 โครงการวิจยัท่ีขอปรบัเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ 

ระบช่ืุอโครงการ ช่ือหวัหนา้โครงการ รหสัโครงการ และรายละเอียดท่ีขอปรบัเปลี่ยน 

วาระท่ี 3.5 โครงการวิจยัท่ีรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์หรือรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั  

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหนา้โครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค ์การแกไ้ข และแนวทางการป้องกนั 

วาระท่ี 3.6 โครงการวิจัยท่ีส่งรายงานผลการดาํเนินการวิจัยประจําปี และขอต่ออายุเอกสารรับรอง

โครงการ 

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหนา้โครงการ รหัสโครงการและรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค ์

วาระท่ี 3.7 โครงการวิจยัท่ีแจง้สรุปผลโครงการวิจยัประจาํปี และแจง้ปิดโครงการวิจยั 

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหนา้โครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค ์

วาระท่ี 3.8 โครงการวิจยัท่ีแจง้ถอนโครงการ 

วาระท่ี 3.9 โครงการวิจยัท่ีแจง้ขอยกเลิกโครงการ 

วาระที ่4 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 

วาระท่ี 4.1 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ ประเภทโครงการท่ีได้รับการยกเว้นการพิจารณารับรอง 

(Exemption Review) 

เจา้หนา้ท่ีนาํเสนอผลสรุปการพิจารณาท่ีไดร้บัจากกรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั (Primary 

Reviewer) 1 ท่าน  

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ กรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัยและ

เหตผุลท่ีไดร้บัการยกเวน้ฯ 

หมวดที่ 2 
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วาระท่ี 4.2 การพิจารณาโครงการวิจยัใหม ่ประเภทเรง่ดว่น (Expedited Review) 

เจ้าหน้าท่ีนําเสนอผลสรุปการพิจารณาท่ีได้รับจากกรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัย 

(Expedited Reviewer) 2 ท่าน 

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ กรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัยและ

รายละเอียดผลการพิจารณาของกรรมการ 

วาระท่ี 4.3 การพิจารณาโครงการวิจยัใหม ่ประเภทแบบครบองคป์ระชมุ (Full Board Review) 

กรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจัย (Primary Reviewer) 2 ท่าน นาํเสนอขอ้คิดเห็นในท่ีประชุม

คณะกรรมการจริยธรรม หากกรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยัท่านหนึ่งไม่อาจเขา้ประชุมได ้ให้

กรรมการ ผูพิ้จารณาโครงการวิจัยอีกท่านหนึ่ง หรือเจา้หนา้ท่ีเป็นผูน้าํเสนอแทน กรรมการในท่ี

ประชมุสามารถใหข้อ้คิดเห็นและสอบถาม จนกว่าจะไดม้ติของท่ีประชุม ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มลู

เพ่ิมเติมจากนกัวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจติดต่อนกัวิจยัเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยอาจ

เชิญนักวิจัยเขา้ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม หากขอ้มูลยังไม่เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจส่งโครงการวิจยัใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเป็นท่ีปรกึษาอิสระ เพ่ือนาํขอ้มูล

เขา้พิจารณาในท่ีประชมุตอ่ไป 

ระบุช่ือโครงการ ช่ือหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ กรรมการผู้พิจารณาโครงการวิจัย 

รายละเอียดผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม การประเมินความอ่อนดอ้ย (Vulnerability) ของ

อาสาสมคัร ความเสี่ยง และความถ่ีของการรายงานความกา้วหนา้ของโครงการวิจยั 

วาระท่ี 4.4 โครงการพหสุถาบนั (MOU) 

วาระท่ี 4.5 โครงการท่ีไมใ่ช่การวิจยัในคน  

วาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 

• เวลาปิดการประชมุ 

• รายช่ือผูบ้นัทกึการประชมุ รา่ง พิมพ ์และตรวจทานรายงานการประชมุ 

เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการจดัสง่รายงานการประชมุใหเ้ลขานกุาร และประธานฯ ตรวจทานและลงนามก่อนส่ง

ใหก้รรมการพรอ้มจดหมายเชิญประชมุ เพ่ือพิจารณาก่อนการประชมุครัง้ตอ่ไปลว่งหนา้ 1 สปัดาห ์
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บทที ่11 

การแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย 

(Notification of Protocol Review Result) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจง้ผลการพิจารณาจากมติท่ีประชุมแก่นักวิจัย ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัวนัประชมุ ดงันี ้

• ประเภทท่ี 1  รบัรอง 

• ประเภทท่ี 2  รบัรองในหลกัการโดยจะใหก้ารรบัรองตอ่เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยงัไมร่บัรองในหลกัการ จนกวา่จะไดแ้กไ้ขหรือชีแ้จงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ และนาํเขา้ท่ี 

 ประชมุอีกครัง้ 

• ประเภทท่ี 4  ไมร่บัรอง 

1. ประเภทที ่1 โครงการวิจัยทีไ่ด้รับการรับรอง (Approved) 

โครงการวิจยัไดร้บัการรบัรองตัง้แตว่นัประชมุเป็นตน้ไป มีขัน้ตอนดาํเนินการดงันี ้

1) เจา้หน้าท่ีจัดทาํจดหมายแจ้งผลการพิจารณารบัรอง และเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of 

Approval: COA) 

2) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณารบัรอง และเอกสารรบัรองโครงการวิจยั (Certificate 

of Approval: COA) ท่ีลงนามโดยประธาน และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณบดีคณะ                    

เภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล โดยจะนาํเสนอใหค้ณบดีลงนาม ดงันี ้

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เสนอคณบดีคณะ                       

ทนัตแพทยศาสตร ์ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพ่ือลงนาม  

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ใหเ้สนอคณบดีคณะเภสชัศาสตร ์

ผ่านผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจยั เพ่ือลงนาม 

3) เจา้หนา้ท่ีจะประทับตรารบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในเอกสารชีแ้จงอาสาสมัคร และหนังสือ

แสดงเจตนายินยอมฯ (ถา้มี) เอกสารประกาศเชิญชวน (ถา้มี) และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) โดย

ระบรุหสัเอกสารรบัรอง (COA) และวนัท่ีรบัรองโครงการ 

4) เจ้าหน้าท่ีจัดส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณา เอกสารรับรองโครงการวิจัยต้นฉบับ เอกสารชีแ้จง

อาสาสมคัร และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ (ถา้มี) เอกสารประกาศเชิญชวน (ถา้มี) และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ไปยงัหวัหนา้โครงการวิจยั เพ่ือใหห้วัหนา้โครงการวิจยัเก็บตน้ฉบบัไวเ้ป็นหลกัฐาน กรณี

เป็นโครงการวิจัยของนักศึกษาใหจ้ัดส่งสาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณารบัรอง และเอกสารรบัรอง

โครงการวิจยัใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา 

5) เจา้หนา้ท่ีทาํหารบันทึกขอ้มูลวนัท่ีเขา้ประชุม กรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ี

ประชมุ รหสัเอกสารรบัรองโครงการ และวนัท่ีรบัรอง ในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการ 
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6) เจา้หนา้ท่ีจดัทาํสารบญัจดัเก็บเอกสารโดยจดัเก็บเอกสารโครงการวิจยัตน้ฉบบั แบบประเมินโครงการวิจยั

ของกรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบบัจริง) สาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณา และสาํเนา

เอกสารรบัรองโครงการ และสาํเนาเอกสารท่ีประทบัตราเขา้แฟ้มประเภทโครงการท่ีไดร้บัการรบัรอง  

7) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบท่ีหวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งปฏิบัติ และดูแลใหผู้ร้่วมวิจยัทุก

ท่านปฏิบติัตามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณารบัรอง ดงันี ้

• ในการใหข้อ้มูลและขอความยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจัยกับบุคคลท่ีจะมาเป็นอาสาสมคัรจะตอ้งใช้

เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีไดร้บัการรบัรองและมีตราประทบัรบัรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหก้บัอาสาสมคัรเพ่ือลงนามยินยอมเขา้รว่มโครงการจาํนวน 2 ชดุ โดย

มอบใหอ้าสาสมคัร 1 ชุด และผูวิ้จยัเก็บรกัษาไวอี้ก 1 ชดุ กรณีท่ีเป็นโครงการวิจยัท่ีทาํการวิจยัรว่มกบั

ตา่งประเทศ หากมีอาสาสมคัรเป็นคนไทย เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

จะตอ้งใชฉ้บบัภาษาไทย หากมีฉบบัภาษาตา่งประเทศ ขอ้ความในเอกสารจะตอ้งมีความหมายท่ีตรง

กบัฉบบัภาษาไทย  

• การดาํเนินการขอความร่วมมือใหเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยั จะตอ้งดาํเนินไปโดยปราศจากการบงัคบัหรือชัก

จูงอย่างไม่เหมาะสม จากนักวิจัยหรือผูช้่วยวิจัย เพ่ือใหบุ้คคลสามารถเขา้ร่วมวิจัยดว้ยความสมัครใจ

อย่างแทจ้ริง 

• เอกสารหรือเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีจะใชใ้นโครงการวิจยัรวมถึงโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธจ์ะตอ้งมีตราประทบัรบั

การรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ  

• หากจาํเป็นตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจะตอ้งแจง้กับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหท้ราบพรอ้ม

เหตุผลโดยใช้แบบฟอร์มท่ี  15-16 และจะต้องได้รับการรับรองการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนจึงจะดาํเนินการกบัอาสาสมคัรได ้ยกเวน้เป็นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 

เพ่ือมิให้เกิดอันตรายแก่อาสาสมัคร ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้

คณะกรรมการจริยธรรมฯ รบัทราบภายใน 5 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีดาํเนินการ 

• การดาํเนินการวิจยัจะตอ้งเป็นไปตามท่ีแจง้ไวก้บัคณะกรรมการจริยธรรมฯ เท่านัน้ หากมีเหตสุดุวิสยัท่ี

ทาํใหก้ารปฏิบัติเบ่ียงเบนไปจากท่ีแจง้ไว ้จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอ้มเหตุผล

โดยใชแ้บบฟอรม์ท่ี 18 พรอ้มแจง้มาตรการท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดเหตกุารณน์ัน้ซ ํา้อีก หากมีความจงใจท่ี

จะดาํเนินการท่ีเบ่ียงเบนนัน้ซ ํา้แลว้ซ ํา้อีก คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยติุการรบัรองโครงการวิจยันัน้ 

• หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งแจง้รายงานเหตกุารณไ์ม่พึงประสงคท่ี์รุนแรงและไม่รุนแรง รวมทัง้เหตกุารณ์

ท่ีไม่อาจคาดเดาล่วงหนา้ แต่มีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัครท่ีเกิดขึน้ใน

ระหวา่งการวิจยัใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบทกุครัง้ในทนัทีโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ี 17 
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• หากมีข้อมูลใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการวิจัย และมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ ท่ีดีของ

อาสาสมคัร หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ รบัทราบ 

• เอกสารรบัรองโครงการวิจยัมีอายุการรบัรอง 1 ปี นบัจากวนัท่ีรบัรอง โดยจะระบุวนัเริ่มตน้รบัรองและวนั

หมดอายุไวใ้นเอกสาร ซึ่งประธานและคณบดีเป็นผูล้งนาม หวัหนา้โครงการตอ้งติดต่อขอต่ออายเุอกสาร

รบัรองนีภ้ายใน 2 เดือนก่อนครบกาํหนด โดยส่งรายงานความกา้วหนา้โครงการวิจัยโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ี 

14 ถา้เกินกาํหนดอาจไมไ่ดร้บัการพิจารณาต่ออาย ุ

• หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งแจง้ปิดโครงการวิจยัเม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการวิจยัโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ี 14 

2. ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองในหลักการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติม

ตามข้อเสนอแนะ (Approved after Modification) 

 โครงการวิจยัประเภทนี ้มีขัน้ตอนดาํเนินการดงันี ้

1) เจา้หนา้ท่ีจดัพิมพส์รุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทาํจดหมายแจง้ผลการพิจารณาพรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณ์ของขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ และส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

ปรบัแกไ้ขจดหมายแจง้ผลการพิจารณาใหส้มบรูณ ์

3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา 

4) เจา้หนา้ท่ีจดัส่งจดหมายแจง้ผลการพิจารณาพรอ้มแนบแบบฟอรม์การแกไ้ขใหก้บัหัวหนา้โครงการวิจัย 

(กรณีเป็นโครงการของนักศึกษาใหจ้ัดส่งสาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา) 

ภายใน 2 สัปดาหห์ลังวันประชุม โดยระบใุหห้วัหนา้โครงการวิจยัสง่โครงการท่ีแกไ้ขกลบัมาท่ีสาํนกังาน 

โดยตรงภายใน 60 วัน 

5) หากภายใน30 วันหลงัแจง้ผล หวัหนา้โครงการวิจยัยังไม่ติดต่อกลบั เจา้หนา้ท่ีจะส่งจดหมายแจง้เตือน 

รวมทัง้ติดตอ่ดว้ยวิธีโทรศพัทแ์ละ/หรือสง่ e-mail ติดตามการแกไ้ขโครงการไปยงัหวัหนา้โครงการวิจยั เพ่ือ

ขอใหห้วัหนา้โครงการวิจยัส่งโครงการท่ีแกไ้ขตามท่ีกาํหนดในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา หากพน้เวลา

ท่ีกาํหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจาํเป็นตอ้งทาํบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา หากหัวหน้า

โครงการวิจยัประสงคจ์ะดาํเนินการวิจยัเรื่องเดิมตอ่หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งเริ่มกระบวนการใหม ่

6) เม่ือหัวหนา้โครงการวิจยัแกไ้ขโครงการและส่งกลบัมายังสาํนักงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความครบถว้นของโครงการท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ หากมีขอ้ท่ียงัแกไ้ขไม่ครบถว้น หรือไม่

ถูกตอ้ง ใหป้ระสานงานแจง้หัวหนา้โครงการวิจัยทางโทรศัพท ์หรือทาง e-mail เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมก่อน

เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณาในเบือ้งตน้ 

7) เลขานุการพิจารณาแลว้ว่าไดแ้ก้ไขถูกตอ้งตามขอ้เสนอแนะ เจ้าหน้าท่ีจึงดาํเนินการจัดพิมพ์เอกสาร

รบัรองโครงการวิจยั เสนอใหป้ระธานพิจารณาและลงนามในเอกสารรบัรอง (COA) และเสนอใหค้ณบดี

ลงนาม ดงันี ้
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• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เสนอคณบดีคณะ                        

ทนัตแพทยศาสตร ์ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพ่ือลงนาม  

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล ใหเ้สนอคณบดีคณะเภสชัศาสตร ์

ผ่านผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจยั เพ่ือลงนาม 

8) เจา้หนา้ท่ีจัดเรื่องเขา้วาระการประชุมท่ี 3.3 โครงการวิจัยท่ีมีมติรบัรองในหลกัการ โดยจะใหก้ารรบัรอง

ตอ่เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ 

9) บนัทึกขอ้มลูวนัท่ีเขา้ประชมุ กรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั ผลการพิจารณาจากท่ีประชมุ รหสัเอกสาร

รบัรองโครงการ และวนัท่ีรบัรอง ในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการ 

10) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบแบบประเมินโครงการวิจัยของกรรมการหลักผู้พิจารณา  

โครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบับจริง) สาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณา และสาํเนาเอกสารรบัรองโครงการ 

จดัเก็บเขา้แฟ้มประเภทโครงการใหม่ท่ีไดร้บัการรบัรอง และสาํเนาเอกสารรบัรองโครงการวิจยัอีก 1 ฉบบั 

แยกเก็บเขา้แฟ้มเอกสารรบัรองโครงการตามลาํดบั 

11) คณะกรรมการจริยธรรมจะระบรุะเบียบท่ีหวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งปฏิบติั และดแูลใหน้กัวิจยัรว่มหรือผูช้่วย

นกัวิจยัทุกคนปฏิบติัตามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณาและดา้นหลงัของเอกสารรบัรอง (COA) ดงัขอ้ความ

ในขอ้ 7) หนา้ท่ี 53 

3. ประเภทที ่3 โครงการวิจัยทีย่ังไม่รับรองในหลักการจนกว่าจะได้แก้ไขหลักการหรือชีแ้จงเพิม่เตมิตาม

ข้อเสนอแนะ และนาํเข้าทีป่ระชุมอกีคร้ัง (Resubmit for Reconsideration) 

โครงการวิจยัประเภทนี ้มีขัน้ตอนดาํเนินการดงันี ้

1) เจา้หนา้ท่ีจัดพิมพส์รุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจดัทาํจดหมายแจง้ผลการพิจารณา พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณข์องขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ และส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

ปรบัแกไ้ขจดหมายแจง้ผลการพิจารณาใหส้มบรูณ ์

3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา 

4) เจา้หนา้ท่ีจดัส่งจดหมายแจง้ผลการพิจารณาพรอ้มแนบแบบฟอรม์การแกไ้ขใหก้บัหัวหนา้โครงการวิจัย 

(กรณีเป็นโครงการของนักศึกษาใหจ้ัดส่งสาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา) 

ภายใน 2 สัปดาหห์ลังวันประชุม โดยระบใุหห้วัหนา้โครงการวิจยัสง่โครงการท่ีแกไ้ขกลบัมาท่ีสาํนกังาน 

โดยตรงภายใน 60 วัน 

5) หากภายใน 30 วันหลงัแจง้ผล หวัหนา้โครงการวิจยัยงัไม่ติดต่อกลบั เจา้หนา้ท่ีจะส่งจดหมายแจง้เตือน 

รวมทัง้ติดตอ่ดว้ยวิธีโทรศพัทแ์ละ/หรือสง่ e-mail ติดตามการแกไ้ขโครงการไปยงัหวัหนา้โครงการวิจยั เพ่ือ

ขอใหห้วัหนา้โครงการวิจยัส่งโครงการท่ีแกไ้ขตามท่ีกาํหนดในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา และหากเลย

เวลาท่ีกาํหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจาํเป็นตอ้งทาํบนัทึกแจง้ถอนการพิจารณา หากหวัหนา้

โครงการวิจยัประสงคจ์ะดาํเนินการวิจยัเรื่องเดิมตอ่หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งเริ่มกระบวนการใหม ่
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6) เม่ือหวัหนา้โครงการวิจยัแกไ้ขโครงการและส่งกลบัมายงัสาํนกังานใหเ้จา้หนา้ท่ีฯ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และความครบถว้นของโครงการท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้ หากมีขอ้ท่ียงัแกไ้ขไม่ครบถว้น หรือไม่

ถูกตอ้ง ใหป้ระสานงานแจง้หัวหนา้โครงการวิจัยทางโทรศัพท ์หรือทาง e-mail เพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมก่อน

เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณาในเบือ้งตน้ 

7) เจ้าหน้าท่ีจัดส่งเอกสารโครงการฉบับแก้ไข พรอ้มแบบประเมินโครงการวิจัยให้กรรมการผู้พิจารณา

โครงการ 2 ท่านท่ีเคยพิจารณาโครงการนัน้ทาํการประเมินโครงการอีกครัง้ 

8) เสนอใหป้ระธานพิจารณา และใหบ้รรจใุนวาระการประชมุครัง้ตอ่ไป 

9) เจา้หนา้ท่ีจดัเรื่องเขา้วาระการประชมุท่ี 3.2 โครงการวิจยัท่ีมีมติยงัไมร่บัรองในหลกัการจนกวา่จะไดแ้กไ้ข

หรือชีแ้จงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะและนาํเขา้ท่ีประชมุอีกครัง้ 

10) เลขานุการหรือเจา้หนา้ท่ีนาํเสนอการแกไ้ขโครงการใหท่ี้ประชมุพิจารณา โดยผลการพิจารณาตามมติท่ี

ประชมุมี 3 ประเภท คือ 

• ประเภทท่ี 1  รบัรอง 

• ประเภทท่ี 2  รบัรองในหลกัการโดยจะใหก้ารรบัรองตอ่เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยงัไมร่บัรองในหลกัการ จนกวา่จะไดแ้กไ้ขหรือชีแ้จงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ และนาํเขา้

            ท่ีประชมุอีกครัง้ 

11) หากผลการพิจารณาเป็นมติขอ้ท่ี 1 ใหด้าํเนินการตามประเภทการรบัรอง ประเภทท่ี 1 

12) หากผลการพิจารณาเป็นมติขอ้ท่ี 2 ใหด้าํเนินการตามประเภทการรบัรอง ประเภทท่ี 2 

13) หากผลการพิจารณาเป็นมติขอ้ท่ี 3 ใหด้าํเนินการตามประเภทการรบัรอง ซ ํา้อีกครัง้หนึ่ง ประเภทท่ี 3 

14) บันทึกขอ้มูลวันท่ีเข้าประชุมกรรมการฯ ผูพิ้จารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม รหัส

เอกสารรบัรองโครงการ และวนัท่ีรบัรอง ในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการ 

15) จัดทําสารบัญจัดเก็บเอกสารโดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบประเมินโครงการวิจัยของ

กรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบบัจริง) สาํเนาจดหมายแจง้ผลการรบัรองและสาํเนาเอกสาร

รบัรองโครงการ (COA) จดัเก็บเขา้แฟ้มประเภทโครงการใหมท่ี่ไดร้บัการรบัรอง  

16) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบรุะเบียบท่ีหวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งปฏิบติั และดแูลใหน้กัวิจยัรว่มหรือ

ผูช้่วยนักวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณาและดา้นหลงัของเอกสารรบัรอง (COA) 

ดงัขอ้ความในขอ้ 7) หนา้ท่ี 53 

4. ประเภทที ่4 โครงการวิจัยทีไ่ม่รับรอง (Disapproved)  

 โครงการวิจยัประเภทนี ้มีขัน้ตอนดาํเนินการดงันี ้

1) เจา้หนา้ท่ีจดัพิมพส์รุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทาํจดหมายแจง้ผลการพิจารณาพรอ้ม

ขอ้เสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณ์ของขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ และส่งกลบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ

ปรบัแกไ้ขจดหมายแจง้ผลการพิจารณาใหส้มบรูณ ์

3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา 

หมวดที่ 2 
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4) เจา้หนา้ท่ีจัดส่งจดหมายแจง้ผลการพิจารณาพรอ้มพรอ้มเหตุผลใหก้ับหัวหนา้โครงการวิจยั ภายใน 2 

สัปดาหห์ลังวันประชุม โดยระบใุหส้ามารถชีแ้จงเหตผุลกลบัมายงัคณะกรรมการจริยธรรมได ้(กรณีเป็น

โครงการของนักศึกษาใหจ้ัดส่งสาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา) โดยระบุให้

หัวหน้าโครงการวิจัยส่งจดหมายชีแ้จง และ/หรือโครงการท่ีปรับแก้ไขกลับมาท่ีสาํนักงานฯ โดยตรง 

ภายใน 60 วัน 

5) หาก ภายใน 30 วัน หลงัแจง้ผลหวัหนา้โครงการวิจยัยงัไม่ติดตอ่กลบั เจา้หนา้ท่ีจะสง่จดหมายแจง้เตือน 

รวมทัง้ติดตอ่ดว้ยวิธีโทรศพัทแ์ละ/หรือสง่ e-mail ติดตามการแกไ้ขโครงการไปยงัหวัหนา้โครงการวิจยั เพ่ือ

ขอใหห้วัหนา้โครงการวิจยัส่งโครงการท่ีแกไ้ขตามท่ีกาํหนดในจดหมายแจง้ผลการพิจารณา และหากเลย

เวลาท่ีกาํหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจาํเป็นตอ้งทาํบนัทึกแจง้ถอนการพิจารณา หากหวัหนา้

โครงการวิจยัประสงคจ์ะดาํเนินการวิจยัเรื่องเดิมตอ่หวัหนา้โครงการวิจยัจะตอ้งเริ่มกระบวนการใหม ่

6) บนัทึกขอ้มลูประเภทการพิจารณากรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม วนัท่ี

เขา้ประชมุ ในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 

7) จัดทําสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับ แบบประเมินโครงการวิจัยของ

กรรมการผูพิ้จารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบบัจริง) สาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณา และจดัเก็บเขา้

แฟ้มโครงการประเภทท่ี 4 (โครงการท่ีไมร่บัรอง) 

8) หากหัวหนา้โครงการวิจยัขออทุธรณผ์ลการพิจารณา ภายใน 60 วัน พรอ้มทัง้ชีแ้จงประเด็นปัญหาและ

ปรบัแกไ้ขโครงการวิจยั เสนอกลบัมายงัคณะกรรมการจริยธรรมฯ เจา้หนา้ท่ีจะประทบัตรารบัเอกสาร ทาํ

การสืบคน้โครงการตน้เรื่องจากแฟ้มโครงการประเภทท่ี 4 และตรวจสอบรายละเอียดขอ้ชีแ้จงและการ

แกไ้ขโครงการในเบือ้งตน้ก่อนเสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณา 

9) เจ้าหน้าท่ีจัดส่งเอกสารโครงการฉบับแก้ไข พรอ้มแบบประเมินโครงการวิจัยให้กรรมการผู้พิจารณา

โครงการ 2 ท่านท่ีเคยพิจารณาโครงการนัน้ทาํการประเมินโครงการอีกครัง้ 

10) เสนอใหป้ระธานฯ พิจารณา และใหบ้รรจใุนวาระการประชมุครัง้ตอ่ไปเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ 

11) เจา้หนา้ท่ีจดัเรื่องเขา้วาระการประชมุท่ี 3.1 โครงการวิจยัท่ีมีมติไมร่บัรอง 

12) เลขานุการหรือเจ้าหน้าท่ีนําเสนอข้อชีแ้จงและการแก้ไขโครงการให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยผลการ

พิจารณาตามมติท่ีประชมุมี 4 ประเภท คือ 

• ประเภทท่ี 1  รบัรอง 

• ประเภทท่ี 2  รบัรองในหลกัการโดยจะใหก้ารรบัรองตอ่เม่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยงัไมร่บัรองในหลกัการ จนกวา่จะไดแ้กไ้ขหรือชีแ้จงเพ่ิมเติมตามขอ้เสนอแนะ และนาํเขา้ท่ี 

             ประชมุอีกครัง้ 

• ประเภทท่ี 4  ไมร่บัรอง 

อนึ่ง เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) มีอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวันท่ี

รบัรอง โดยจะระบุวัน 3 8เริ่มตน้และวนัหมดอายุการรบัรองไวใ้นเอกสาร 38ดังกล่าว ซึ่งมีประธานและคณบดีคณะ              

ทนัตแพทยศาสตรห์รือคณบดีคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูล้งนาม 

หมวดที่ 2 
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5. การอุทธรณผ์ลการพจิารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Appeal of the MU-DT/PY-IRB Decision) 

โครงการวิจัยท่ีไดร้บัผลการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นประเภทท่ี 4 ไม่รบัรอง 

หวัหนา้โครงการวิจยัสามารถขอใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาไดโ้ดยทาํบนัทึกถึงประธาน 

ภายใน 60 วันนบัจากวนัแจง้ผล พรอ้มเหตุผลท่ีสมควรเพ่ือใหป้ระธานพิจารณานาํเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใน

การประชมุครัง้ตอ่ไป 

หมวดที่ 2 
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แผนภูมิที ่5 กระบวนการแจ้งผลการพจิารณาประเภทที ่1 (รับรอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 1 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผลการรบัรองและ COA 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและจดัเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่จดหมายแจง้ผลการรบัรองและ COA ใหห้วัหนา้

โครงการวิจยัภายหลงัการประชมุ 

กรณีเป็นนกัศกึษา 

สาํเนาแจง้อาจารยท่ี์ปรกึษา 

เจา้หนา้ท่ีเสนอ COA ตอ่คณบดผีา่นรองคณบดีฝ่ายวจิยั เพ่ือลงนาม 

 

หมวดที่ 2 
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แผนภูมิที ่6 กระบวนการแจ้งผลการพจิารณาประเภทที ่2 

(รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่เตมิตามข้อเสนอแนะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 2 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผล พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นเบ้ืองตน้ 

ไม่ติดต่อกลบัภายใน 30 วนั 

 

ทาํบนัทกึแจง้ถอนการพิจารณา 

สง่เอกสารคืนหวัหนา้

 

ติดตอ่กลบัภายใน 30 วนั 

 

ติดตอ่กลบัภายใน 30 วนั 

 

ไม่ติดต่อกลบัภายใน 30 วนั 

 

เจา้หนา้ท่ีโทรติดตาม/E-mail 

เสนอเลขานกุารเพ่ือทบทวนความสมบรูณข์องขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ 

 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

สง่จดหมายแจง้ผลใหห้วัหนา้โครงการวิจัย 

ติดตอ่หวัหนา้โครงการวิจยัเพ่ือแกไ้ข เสนอเลขานกุาร 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผลการรบัรองและ COA 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่จดหมายแจง้ผล 

และ COA ใหห้วัหนา้โครงการวิจยั 

ภายหลงัการประชมุ 

กรณีเป็นนกัศกึษา 

สาํเนา 

อาจารยท่ี์ปรกึษา 
เจา้หนา้ท่ีเสนอ COA ตอ่คณบด ี

ผา่นรองคณบดีฝ่ายวจิยั เพ่ือลงนาม 

 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและ

จดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

หมวดที่ 2 

 

ถกูตอ้งครบถว้น ไมค่รบถว้น 
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แผนภูมิที ่7 กระบวนการแจ้งผลการพจิารณาประเภทที ่3 

(ยังไม่รับรองในหลักการจนกว่าจะแก้ไขเพิม่เตมิตามข้อเสนอแนะ และนาํเข้าทีป่ระชุมอกีคร้ัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 3 

เสนอประธานบรรจเุขา้วาระการประชมุ 3.2 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผล พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นเบือ้งตน้ 

ไม่ติดต่อกลบัภายใน 30 วนั 

 

เจา้หนา้ท่ีสง่จดหมายแจง้ถอนการพิจารณา 

ใหแ้กห่วัหนา้โครงการวิจยั 

ติดตอ่กลบัภายใน 30 วนั 

 

ติดตอ่กลบัภายใน 30 วนั 

 

ไม่ติดต่อกลบัภายใน 30 วนั 

 

เจา้หนา้ท่ีโทรติดตาม/ 

E-mail 

เสนอเลขานกุารเพ่ือทบทวนความสมบรูณข์องขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ 

 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

สง่จดหมายแจง้ผลใหห้วัหนา้

 

ถกูตอ้งครบถว้น ไมค่รบถว้น 

ติดตอ่หวัหนา้โครงการวิจยัเพ่ือแกไ้ข เสนอเลขานกุาร 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่แบบประเมินโครงการ

พรอ้มโครงการท่ีแกไ้ขให ้Primary 

Reviewer เดิม 2 ทา่น 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

หมวดที่ 2 
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แผนภูมิที ่8 กระบวนการแจ้งผลการพจิารณาประเภทที ่4 (ไม่รับรอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออทุธรณภ์ายใน 60 วนั ไมอ่ทุธรณภ์ายใน 60 วนั 

เสนอประธานบรรจเุขา้วาระการประชมุท่ี 3.1 

ผลการพิจารณาประเภทที่ 4 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่แบบประเมินโครงการ

พรอ้มโครงการท่ีแกไ้ขให ้Primary 

Reviewer เดิม 2 ทา่น 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผล พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

เสนอเลขานกุารเพ่ือทบทวนความสมบรูณข์องขอ้พิจารณาและขอ้เสนอแนะ 

 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

สง่จดหมายแจง้ผลพรอ้มเหตผุลไมร่บัรองใหห้วัหนา้โครงการวิจยั 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูและจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

เจา้หนา้ท่ีสง่จดหมายแจง้ถอนการพิจารณา 

ใหแ้ก่หวัหนา้โครงการวิจยั 

หมวดที่ 2 
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หมวดที ่3 

วิธีการปฏบิัตงิานภายหลังการรับรองโครงการวิจัย 

(After Review Process) 

บทที ่1 

การตดิตามความก้าวหน้าและกาํกับดูแลโครงการวิจัย 

(Monitoring of Progress Report) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการวิจัยอย่าง

ตอ่เน่ืองจนกวา่โครงการวิจยัจะสิน้สดุลง ดงันี ้

1) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจยัว่ายงัมีความเหมาะสมในดา้นประโยชนแ์ละความ

เสี่ยงจากการวิจยั (Risk/Benefit Ratio) หรือไม่เพียงใด โดยคาํนึงถึงความกา้วหนา้ของวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โครงการวิจัยนั้น หากความรูใ้หม่ท่ีเกิดขึน้มีประสิทธิภาพดีกว่า หรือเสี่ยงอนัตรายนอ้ยกว่า คณะกรรมการ

จริยธรรมฯ จะตอ้งทบทวนมติวา่สมควรรบัรองโครงการนัน้ตอ่ไปหรือไม ่

2) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนความสมํ่าเสมอและเท่ียงตรง รวมทั้งเหตุการณ์อันไม่พึงประสงคข์อง

รายงานความกา้วหนา้ของการวิจยัท่ีนกัวิจยัรายงานเขา้มา หากนกัวิจยัส่งรายงานผลการดาํเนินการวิจยัอย่าง

สมํ่าเสมอไม่มีรายงานความเบ่ียงเบนไปจากโครงร่างวิจยัท่ีเสนอ และไม่มีอนัตรายใดๆ เกิดขึน้กบัอาสาสมคัร 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถใหก้ารรบัรองเพ่ือใหโ้ครงการวิจยันัน้ดาํเนินการตอ่ไปได ้

3) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะดาํเนินการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรองอย่างนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ หรือมากกวา่แลว้แตค่วามเหมาะสมของแตล่ะโครงการวิจยั 

ประธานหรือเลขานุการทาํการตรวจกรองรายงานผลการดาํเนินการวิจัย หากมีเหตกุารณท่ี์กระทบต่อ

ความปลอดภัยของอาสาสมคัรอย่างรุนแรง ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมหรือในกรณีรีบด่วนใหป้รกึษากับประธาน

ก่อนการประชมุเพ่ือดาํเนินการตามความเหมาะสมตอ่ไป 

วิธีการตดิตามใหนั้กวิจัยส่งรายงานผลการดาํเนินการวิจัย (Notification for Progress Report)  

1) เจา้หนา้ท่ีสืบคน้ขอ้มลูโครงการท่ีไดร้บัการรบัรอง จากฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยัเป็นประจาํทกุเดือน 

2) จดัทาํจดหมายแจง้ติดตามรายงานผลการดาํเนินการวิจยั เสนอประธานลงนาม 

3) จัดส่งจดหมายแจง้ติดตามรายงานผลการดาํเนินงานวิจัย และแบบติดตามรายงานผลการดาํเนินงานวิจัย 

(Form 14) ใหน้กัวิจยัลว่งหนา้ ก่อนวนัครบกาํหนดสง่รายงานผลการดาํเนินการวิจยั 30 วนั 

4) ในกรณีท่ีนักวิจยัไม่ส่งรายงานรายงานผลการดาํเนินการวิจัยตามเวลาท่ีกาํหนด เจา้หนา้ท่ีจะโทรแจง้นักวิจัย

หรือส่งจดหมายแจง้เตือนในวนัครบกาํหนดสง่รายงาน โดยนกัวิจยัจะตอ้งส่งรายงานไมเ่กิน 60 วนั หลงัวนัครบ

กาํหนด หากพน้กาํหนด 60 วนั แต่ไม่เกิน 90 วนั จะตอ้งนาํเรื่องแจง้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะรบัรองใหต้่อ

อายุโครงการวิจัยหรือไม่ หากเกิน 90 วัน นักวิจัยยังไม่ติดต่อกลบัจะยุติการรบัรอง (รายละเอียดในบทท่ี 8 

หมวดท่ี 3) 

หมวดที่ 3 
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บทที ่2 

การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

(Re-Approval) 

1. การกาํหนดเวลาในการขอต่ออายุการรับรอง 

1) หากนกัวิจยัสง่รายงานผลการดาํเนินการวิจยั และแจง้ขอตอ่อายุการรบัรองโครงการวิจยัภายใน 30 วนัก่อนวนั

หมดอายุเอกสารรบัรองโครงการวิจัยจนถึง 60 วนัหลงัวนัหมดอายุเอกสารรบัรองคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะ

รบัรองตอ่เน่ือง โดยเอกสารรบัรองฉบบัใหม ่จะมีวนัท่ีหมดอายตุอ่เน่ืองกบัฉบบัเดิม โดยมีอาย ุ1 ปี 

2) หากนกัวิจยัส่งรายงานผลการดาํเนินการวิจยั และแจง้ขอตอ่อายุการรบัรองโครงการวิจยัล่าชา้กว่า 60 วนั แต่

ไม่เกิน 90 วนัหลงัเอกสารรบัรองหมดอายุ ใหน้าํเรื่องเขา้ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการรบัรองต่ออายุโครงการวิจยั 

หากท่ีประชุมมีมติรับรองการต่ออายุ ให้ต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยต่อ 1 ปีนับจากวันท่ีประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมฯ และใหถื้อว่าโครงการวิจัยดงักลา่วไม่ไดร้บัการรบัรองใหด้าํเนินการวิจยัในช่วงเวลา

ตัง้แตเ่อกสารเดิมหมดอายจุนถงึวนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมติรบัรองการตอ่อาย ุ

3) กรณีเกิน 90 วนั ใหน้าํโครงการวิจยัท่ีไม่ส่งรายงานผลการดาํเนินการวิจยั เขา้ท่ีประชุมเพ่ือแจง้ยุติการรบัรอง

โครงการวิจยั 

2. วิธีการพิจารณาเพื่อขอต่ออายุการรับรอง อาจใชวิ้ธีการแบบเร่งด่วน (Expedited Review) หรือพิจารณา

แบบครบองคป์ระชมุตามความเหมาะสม 

3. ผลการพจิารณา 

1) หากเป็นการรับรองต่ออายุโดยไม่มีเง่ือนไข ให้หัวหน้าโครงการวิจัยดาํเนินการวิจัยต่อเน่ืองไปไดท้ันที 

สาํหรบัเอกสารรบัรองฉบับใหม่ซึ่งลงนามโดยประธานลงวนัท่ีท่ีรบัรอง ใหน้าํเสนอคณบดีผ่านรองคณบดี

ฝ่ายวิจยัคณะทันตแพทยศาสตร ์หรือผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจยัคณะเภสชัศาสตรล์งนาม และจดัส่งใหห้วัหนา้

โครงการวิจยัหลงัการลงมติ 

2) หากเป็นกรณีไม่รบัรองตอ่อาย ุใหท้าํบนัทกึขอ้ความแจง้การไมร่บัรองต่อพรอ้มเหตผุล ลงนามโดยประธาน 

ส่งให้หัวหน้าโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม เพ่ือให้หัวหน้าโครงการวิจัยปรับแก้ไข

โครงการวิจยัเพ่ือขอการรบัรองครัง้ใหม ่

หากจาํเป็นตอ้งดาํเนินการวิจยัตอ่ในระหว่างท่ียงัไม่ไดร้บัการรบัรองครัง้ใหม่ หวัหนา้โครงการวิจยัจะ

ไม่สามารถรับอาสาสมัครรายใหม่ได้เช่นเดียวกับกรณีท่ีถูกพักการรับรองการวิจัยชั่ วคราว แต่สามารถ

ดาํเนินการวิจยักบัอาสาสมคัรท่ีรบัไวแ้ลว้ไดจ้นจบกระบวนการวิจยั ทัง้นีก้ารรบัอาสาสมคัรรายใหมจ่ะกระทาํได้

ตอ่เม่ือไดร้บัการรบัรองครัง้ใหม ่

4. ขัน้ตอนการดาํเนินการ 

1) เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับรายงานผลการดาํเนินการวิจัยประจาํปี เพ่ือขอต่ออายุโครงการวิจัย สืบค้น

โครงการวิจัยต้นเรื่องจากแฟ้มโครงการวิจัย เพ่ือประกอบการตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

2) เสนอประธาน/เลขานกุาร พิจารณา  

• หากรบัรองตอ่โดยไมมี่เง่ือนไข ใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 3) – 7) 

หมวดที่ 3 
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• หากประธานไม่สามารถใหก้ารรบัรองต่อได ้จาํเป็นตอ้งขอขอ้มลูเพ่ิมเติมใหน้าํเขา้ท่ีประชุมตามวาระ

ก่อน โดยใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 8) – 10) 

3) จดัทาํจดหมายแจง้ผลรบัทราบรายงานผลขอต่ออายุ และเอกสารรบัรองโครงการวิจยัฉบับใหม่ (COA) 

เสนอประธานลงนาม และเสนอคณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยัคณะทนัตแพทยศาสตร ์หรือผูช้่วยคณบดี

ฝ่ายวิจยัคณะเภสชัศาสตร ์เพ่ือลงนาม 

4) จดัสง่จดหมายแจง้ผลรบัรองการตอ่อาย ุและเอกสารรบัรองโครงการวิจยั (COA) ฉบบัใหมใ่หน้กัวิจยั 

5) สาํเนาจดหมายแจง้ผลรบัทราบรายงานผลการต่ออายุ และเอกสารรบัรองโครงการวิจยั (COA) ฉบบัใหม ่

เก็บเขา้แฟ้มโครงการวิจยัตน้เรื่อง บันทึกขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสาร

เพ่ิมเติมเขา้แฟ้มเอกสารรบัรองโครงการตามลาํดบั 

6) ใหน้าํเรื่องดงักลา่วแจง้ท่ีประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครัง้ตอ่ไปในวาระท่ี 3.6 เพ่ือใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

7) กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งขอขอ้มลูเพ่ิมเติมก่อนใหก้ารรบัรองตอ่อาย ุใหจ้ดัเขา้วาระการประชมุเช่นเดียวกบัขอ้ 6) 

เพ่ือใหเ้ลขานกุารแจง้ตอ่ท่ีประชมุ 

8) ทาํบนัทกึถงึผูวิ้จยัเพ่ือขอขอ้มลูเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชมุ 

9) เม่ือนกัวิจยัส่งขอ้มลูเพ่ิมเติมมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจกรองขอ้มลูท่ีไดร้บั และแจง้ต่อประธาน/เลขานกุาร เพ่ือ

พิจารณา หากสมควรใหก้ารรบัรองตอ่อาย ุใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 3) – 7) 

10) เจา้หนา้ท่ีทาํการบนัทกึขอ้มลูการดาํเนินงานในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 

หมวดที่ 3 
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แผนภูมิที ่1 การกาํหนดเวลาในการขอต่ออายุการรับรอง 

 

 

 

 

 

 -30 วนั              0            +30 วนั      +60 วนั     +90 วนั 

 

 

 

 

ตอ่อายเุอกสารรบัรองใหต้รงกบัวนัท่ีเดิม 

แจง้เตือนการตอ่

 

หากนกัวิจยัติดตอ่กลบั

นาํเรือ่งเขา้ท่ีประชมุ 

หากนกัวิจยัไมต่ิดตอ่กลบั 

นาํเรือ่งเขา้ท่ีประชมุเพ่ือยตุกิารรบัรอง 

วนัท่ีเอกสาร

รบัรองหมดอาย ุ

หมวดที่ 3 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 3: 15/3/2017 67/95 

 

แผนภูมิที ่2 กระบวนการดาํเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายรบัทราบการตอ่อาย ุและ COA ฉบบั

ใหม ่ 

(วนัหมดอายตุอ่เน่ืองจากฉบบัเดมิ) 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

เสนอ COA ตอ่คณบดผีา่นรองคณบดีฝ่ายวิจยัเพ่ือลงนาม 

    

เสนอประธาน/เลขานกุารพิจารณาเหตผุลท่ีขอตอ่อายวุา่ เห็นควรใหต้อ่อายกุารรบัรอง โดยมีผลการพิจารณา 2 กรณี 

 

นาํเรือ่งแจง้ในวนัประชมุ

คณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

ในวาระท่ี 3.6 

รบัรองตอ่โดยไมม่เีง่ือนไข ขอขอ้มลูเพ่ิมเติม 

จดัทาํจดหมายแจง้

ขอขอ้มลูเพ่ิมเติม 

เสนอประธานลงนาม 

และสง่ใหน้กัวิจยั 

เมื่อนกัวิจยัสง่ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ 

ประธาน/เลขานกุาร พิจารณาตรวจสอบขอ้มลู

ครบถว้น เห็นควรใหก้ารรบัรอง 

เจา้หนา้ท่ีสบืคน้ขอ้มลูโครงการท่ีไดร้บัการรบัรอง 

จดัทาํจดหมายติดตามรายงานผลการดาํเนินการ และแบบติดตามรายงานผลการดาํเนินการ 

เสนอประธานเพ่ือลงนามในจดหมาย 

จดัสง่จดหมายแจง้ตดิตามใหน้กัวิจยั ลว่งหนา้ก่อนโครงการวจิยัหมดอายภุายใน 30 วนั 

สง่รายงานความกา้วหนา้ภายใน 60 วนัหลงัวนั

 

ไม่ส่งรายงานความกา้วหนา้ภายใน 60 วนัหลงัวนั

 

 
ดาํเนินการตามแผนภมูิท่ี 3 หมวดท่ี 3 

 

เจา้หนา้ท่ีทาํการบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

หมวดที่ 3 
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แผนภูมิที ่3 กระบวนการดาํเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยล่าช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิจยัไม่ส่งรายงานความกา้วหนา้ภายใน 90 วนัหลงัวนัหมดอาย ุ

 

เกิน 90 วนัหลงัวนัหมดอาย ุ

 

ไม่เกิน 90 วนัหลงัวนั

 

 

นาํเรือ่งแจง้ในวนัประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

ในวาระท่ี 3.6 เพ่ือยตุิการรบัรอง 

นาํเรือ่งเขา้ท่ีประชมุ ในวาระท่ี 3.6  

เพ่ือพิจารณาการรบัรองตอ่อาย ุ

หากท่ีประชมุเห็นควรใหต้อ่อาย ุ

ตอ่อาย ุ1 ปีนบัจากวนัประชมุ  

และไมร่บัรองใหด้าํเนินการวจิยัในช่วงเวลาท่ีขาดอายกุาร

 

หมวดที่ 3 
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บทที ่3 

การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 

(Protocol Amendment) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนา้ท่ีพิจารณารบัรอง/ ไม่รบัรองรายงานการขอปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยัท่ีนกัวิจยั

เสนอขอปรบัเปลี่ยน โดยพิจารณาถึงความจาํเป็นท่ีขอปรบัเปลี่ยนขอ้ความในเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร หนงัสือแสดง

เจตนายินยอมฯ รวมทัง้เอกสารอ่ืนๆ ท่ีขอใหอ้าสาสมคัรลงนาม หากมีขอ้ความท่ีแตกต่างไปจากเอกสารชุดเดิม เพ่ือให้

แน่ใจวา่อาสาสมคัรไดร้บัขอ้มลูลา่สดุครบถว้น 

ประธาน รองประธาน หรือเลขานกุาร เป็นผูพิ้จารณาการปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยั และใหป้ระธานนาํมาแจง้ต่อ

ท่ีประชมุเพ่ือใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

นักวิจัยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดาํเนินการวิจัยไดต้่อเม่ือไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว้

เท่านัน้ ยกเวน้ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณเ์ฉพาะหนา้ ท่ีหากดาํเนินการตามวิธีการท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้ จะเกิดอนัตราย

ต่ออาสาสมัคร นักวิจัยสามารถปรบัเปลี่ยนวิธีการดาํเนินการวิจัยได ้เพ่ือมิใหอ้าสาสมัครไดร้ับอันตราย และตอ้ง

รายงานเหตกุารณน์ัน้พรอ้มเหตผุล รวมทัง้วิธีการท่ีปรบัเปลี่ยนต่อคณะกรรมการจริยธรรมทนัทีหรืออย่างชา้ภายใน 5 

วนัทาํการ 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานเมื่อนักวิจัยแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

1) เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรบัเรื่องแจง้ขอปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยั (Protocol Amendment) ตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้งของเอกสาร  

2) เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอปรบัเปลี่ยนโครงการวิจยั 

• กรณีที่ 1 การปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องท่ีไม่เสี่ยงต่ออาสาสมัคร เช่น เปลี่ยนช่ือโครงการ เพ่ิมนักวิจัยร่วม              

(Co-Investigator) หากพิจารณาแล้วให้การรับรองให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําจดหมายแจ้งรับทราบการขอ

ปรบัเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจยั และเอกสารรบัทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานลงนาม 

• กรณีที่2 การปรบัเปลี่ยนเป็นเรื่องท่ีมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร เช่น เพ่ิมจาํนวนตัวอย่าง 

เปลี่ยนกลุม่ตวัอย่าง ปรบักระบวนการวิจยั ฯลฯ ใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 3) 

3) จดัเรื่องเขา้วาระการประชมุวาระท่ี 3.4 เพ่ือนาํเสนอรายละเอียดการขอปรบัเปลี่ยน 

• หากรบัรองการปรบัเปลี่ยน ใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 4) – 6) 

• หากจาํเป็นตอ้งขอขอ้มลูเพ่ิมเติม ใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 8) – 9) 

4) หากท่ีประชุมพิจารณาเห็นสมควรรับรองให้จัดทําจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด

โครงการวิจยั และเอกสารรบัทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานลงนาม โดยระบวุนัท่ีเขา้ประชมุ 
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5) จัดส่งจดหมายแจง้รบัทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรบัรองการปรับเปลี่ยน 

(Acceptance Letter) ใหน้กัวิจยั 

6) สาํเนาจดหมายแจง้รบัทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับรองการปรบัเปลี่ยน 

(Acceptance Letter) จดัเก็บเขา้โครงการตน้เรื่อง พรอ้มบนัทกึขอ้มลูในสารบญัจดัเก็บเอกสาร 

7) หากตอ้งขอขอ้มลูเพ่ิมเติม ใหท้าํบนัทกึถงึนกัวิจยัเพ่ือขอขอ้มลูเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม 

8) เม่ือนักวิจัยส่งขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจกรองขอ้มูลท่ีไดร้ับ และแจง้ต่อเลขานุการเพ่ือพิจารณา หาก

สมควรใหก้ารรบัรองตอ่ใหด้าํเนินการตอ่ตามขอ้ 4) –6) 

9) บนัทกึขอ้มลูการขอปรบัเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจยั ในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 
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แผนภูมิที ่4 กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิจยัสง่แบบฟอรม์และโครงการท่ีขอปรบัเปลีย่นรายละเอียด 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบความครบถว้นและถกูตอ้งของเอกสาร 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้รบัทราบการขอปรบัเปลีย่น

และเอกสารรบัรองการปรบัเปลีย่น 

เสนอประธานลงนาม 

จดัสง่จดหมายและเอกสารรบัทราบใหน้กัวิจยั 

เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอปรบัเปลีย่น 

 

ขอขอ้มลูเพ่ิมเติม รบัรองการ

ปรบัเปลีย่น 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ขอ

ขอ้มลู เสนอประธานลงนาม 

และสง่ใหน้กัวิจยั 

เมื่อนกัวิจยัสง่ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ  

ประธาน /เลขานกุารพิจารณาตรวจสอบ

ขอ้มลูครบถว้นเห็นควรใหก้ารรบัรอง 

นาํเรือ่งเขา้ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 3.4 

กรณีท่ี 1 

ไมม่ีความเสีย่งตอ่

 

กรณีท่ี 2 

มีความเสีย่งหรอืมีผลกระทบตอ่

อาสาสมคัร 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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บทที ่4 

การรายงานการเบีย่งเบนจากโครงการวิจัย 

(Protocol Deviation) 

เม่ือมีการดาํเนินการท่ีเบ่ียงเบนไปจากโครงการวิจัยท่ีไดร้ับการรับรองแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมฯ

กาํหนดใหน้กัวิจยัรายงานการเบ่ียงเบนดงักล่าวพรอ้มชีแ้จงเหตผุลท่ีตอ้งเบ่ียงเบนไปจากกระบวนการท่ีไดร้บัการ

รบัรอง หากการเบ่ียงเบนนัน้ไมก่ระทบตอ่สิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมคัร ประธาน รองประธาน หรือเลขานกุาร 

จะเป็นผูต้รวจกรองเอกสารและนาํเขา้วาระการประชุมเพ่ือแจง้ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ รบัทราบโดยไม่ตอ้ง

แจง้นกัวิจยัใหห้ยดุพกัการวิจยั แตน่กัวิจยัตอ้งแจง้แผนดาํเนินการเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการเบ่ียงเบนซํา้เดิมอีก จงึจะ

ใหก้ารรบัรองตอ่ได ้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบวา่นกัวิจยัมิไดด้าํเนินการวิจยัใหต้รงตามโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการ

รบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไดร้บัการรอ้งเรียนจากอาสาสมคัรว่าไดร้บัการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม

โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบตอ่สิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมคัรอย่างรุนแรง คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจง้

ใหน้กัวิจยัหยุดพกัการวิจยัชั่วคราว โดยไม่สามารถรบัอาสาสมคัรรายใหมไ่ด ้แต่ในรายท่ีเขา้สู่กระบวนการวิจยัแลว้ 

สามารถดาํเนินกระบวนการต่อไดเ้ฉพาะรายนั้น และแต่งตัง้คณะอนุกรรมการตรวจเย่ียมสถานท่ีทาํวิจัย (Site 

Visit) เพ่ือตรวจสอบการเบ่ียงเบนดงักล่าว และนาํผลการตรวจเย่ียมมาเสนอในท่ีประชุม เพ่ือใหท่ี้ประชมุพิจารณา

วา่สามารถใหก้ารรบัรองตอ่หรือไม ่หรือใหย้ติุการรบัรอง 

ขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อได้รับรายงานการดําเนินงานวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้รับรองไว้ 

(Protocol Deviation/Violation) 

1. ในกรณีทีเ่ป็นการเบีย่งเบนทีไ่ม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดภิาพของอาสาสมัคร มีขัน้ตอนการปฏิบติัดงันี ้

1) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั (Protocol Deviation) ใหล้งทะเบียนรบัเรื่อง  

2) เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณาบรรจเุขา้วาระประชมุท่ี 3.5 

3) เจา้หนา้ท่ีจัดเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชุมครัง้ต่อไปเพ่ือใหท่ี้ประชุม

พิจารณาแลว้มีมติรบัทราบ 

4) เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้รบัทราบรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั เสนอประธานลงนาม 

5) เจา้หนา้ท่ีจดัสง่จดหมายแจง้รบัทราบรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยัใหน้กัวิจยั 

6) เจา้หนา้ท่ีสาํเนาจดหมายแจง้รบัทราบรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยัจดัเก็บเขา้โครงการตน้เรื่อง พรอ้ม

บนัทกึขอ้มลูในสารบญัจดัเกบ็เอกสาร 

7) บนัทกึขอ้มลูการดาํเนินงานรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยัในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการ 
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2. ในกรณีที่เป็นการเบี่ยงเบนที่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และ/หรือเป็นการ

เบีย่งเบนทีเ่กดิซํา้  

1) เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั (Protocol Deviation) ใหล้งทะเบียนรบัเรื่อง  

2) เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณา 

3) ดาํเนินการในทาํนองเดียวกนักบัเม่ือเกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์า้ยแรง 

3. การกาํหนดข้อจาํกัดหรือเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดาํเนินการวิจัย (Authority to 

Restrict Research to Promote Safety in Conduction of Research) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอใหน้กัวิจยัเพ่ิมมาตรการป้องกนัเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัตอ่อาสาสมคัร 

มิใหเ้กิดเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค/์ เกิดการเบ่ียงเบนจากโครงร่างวิจัยซ ํา้อีก ก่อนท่ีจะใหก้ารรบัรองใหม่อีกครัง้ 

ภายหลงัจากการรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์หรือรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงรา่งวิจยั 
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แผนภูมิที ่5 กระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับรายงานการดาํเนินการวิจัยทีเ่บีย่งเบนไปจากทีไ่ด้รับรองไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิจยัสง่รายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจยั 

เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนซึง่แบง่ได ้2 กรณี  

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายและเอกสารรบัทราบ 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม 

และสง่ใหน้กัวิจยั 

เกิดผลกระทบตอ่

 

ไม่เกิดผลกระทบตอ่

 

เสนอประธานพิจารณา 

นาํเขา้ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 3.5 

พกัการวิจยั/ 

เยี่ยมสาํรวจ 

ไมพ่กัการวิจยั/ไม่

เยี่ยมสาํรวจ 

นาํเขา้ท่ีประชมุเพ่ือรบัทราบในวาระท่ี 3.5 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้รบัทราบรายงาน 

เสนอประธานลงนาม และสง่ใหน้กัวิจยั 

นาํเขา้ท่ีประชมุ เพ่ือรบัทราบในวาระท่ี 3.5 

ดาํเนินการตอ่ตาม Site Visit 

ตัง้คณะอนกุรรมการ 

ตรวจสอบขอ้มลู 

และเยี่ยมสาํรวจสถานท่ีวิจยั 

แจง้ผลการพิจารณาให้

นกัวิจยัเพ่ิมมาตรการปอ้งกนั 

 มิใหเ้กิดเหตกุารณซ์ํา้อีก 

นกัวิจยัแจง้มาตรการปอ้งกนั  

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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บทที ่5 

การรายงานเหตุการณไ์ม่พงึประสงค ์

(Adverse Event Report) 

1. ประเภทของการรายงานเหตุการณไ์ม่พงึประสงค ์(Types of Adverse Event) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) เหตุการณไ์ม่พึงประสงคท์ีไ่ม่ร้ายแรง หมายถึง ความผิดปกติใดๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการวิจยั ซึ่งอาจเป็น

ผลเน่ืองมาจากการวิจยัหรือไม่ก็ตาม แต่เน่ืองจากความรุนแรงของเหตุการณไ์ม่พึงประสงคป์ระเภทนีมี้ไม่

มาก จึงขอใหน้ักวิจยัรวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในรายงานผลการดาํเนินการวิจัย

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2) เหตุการณไ์ม่พงึประสงคร้์ายแรง คือ เหตกุารณท่ี์กระทบตอ่38อาสาสมคั38ร ดงันี ้

• ทาํใหเ้สียชีวิต 

• เป็นภาวะคกุคามตอ่ชีวิต (Life Threatening) 

• ทาํใหต้อ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลแบบผูป่้วยใน หรือหากเป็นผูป่้วยในอยู่แลว้ ทาํใหไ้ม่สามารถ

จาํหน่ายผูป่้วยใหก้ลบับา้นได ้ซึง่ตอ้งอยู่โรงพยาบาลนานขึน้ 

• ทาํใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร 

• ทาํใหเ้กิดความพิการแตก่าํเนิด 

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีนักวิจัยจะตอ้งแจง้แก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเร็ว

ท่ีสุดภายใน 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศพัท/์โทรสาร และส่งแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ละเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งภายใน 7 วนั* 

กรณีโครงการวิจยัมีความเสี่ยงสงู คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจขอใหค้ณะบุคคลอ่ืน เช่น ผูใ้หทุ้น หรือ 

Data Safety Monitoring Board (DSMB) ส่งขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัความปลอดภยัของ38

อาสาสมคั38รใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ 

2. ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรง (Serious Adverse Event 

Report) มีดงันี ้

1) เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรบัเรื่อง  

2) เสนอประธาน/ เลขานกุารภายในวนัเดียวกนัเพ่ือใหป้ระธานพิจารณาสั่งการ ดงันี ้

• บรรจเุขา้วาระการประชมุวาระท่ี 3.5 เพ่ือใหท่ี้ประชมุพิจารณาดงันี ้

- จาํเป็นตอ้งใหห้ยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือไม่ หากจาํเป็นใหด้าํเนินการต่อตามหัวขอ้หยุดพักการ

วิจยัชั่วคราว 

- จาํเป็นตอ้งมีการเย่ียมสาํรวจสถานท่ีวิจัยเพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ หากจาํเป็นจะมีการแต่งตัง้

คณะอนกุรรมการเย่ียมสาํรวจ 

 

* แนวทางปฏิบตักิารรายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการประชมุ สมัมนา ชมรมจริยธรรมการวจิยั

ในคนในประเทศไทย มถินุายน 2554 
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-    หากไม่จาํเป็นตอ้งหยุดพกัการวิจยั และไม่จาํเป็นตอ้งเย่ียมสาํรวจสถานท่ีวิจยั ใหน้กัวิจยัปรบัแกไ้ข

โครงการวิจยั เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดเหตกุารณเ์ดิมซํา้อีก และ/หรือแจง้แผนการใหค้วามช่วยเหลือ38อาสา

สมคั38ร และดาํเนินการตอ่ตามขอ้  

3) เจา้หนา้ท่ีจดัทาํบนัทกึขอ้ความตามความเห็นในขอ้ 2 สง่ใหน้กัวิจยั เพ่ือใหน้กัวิจยัดาํเนินการ 

4) เม่ือไดข้อ้มูลเพ่ิมเติมตามขอ้ 3 แลว้ เสนอต่อเลขานุการเพ่ือจัดเรื่องเขา้วาระการประชุมในครัง้ต่อไปเพ่ือ

พิจารณา 

• หากท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหร้ับรองโครงการวิจัยต่อ ให้เจา้หน้าท่ีทาํเอกสารแจง้นักวิจัยตาม

ขัน้ตอนในขอ้ 5) – 7) 

• หากท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติใหยุ้ติการรบัรองโครงการวิจัยใหด้าํเนินการต่อตามหัวขอ้หยุดพักการ

วิจยัชั่วคราว 

5) เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้มติท่ีประชุมเก่ียวกบัการจดัการเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค ์เสนอเลขานุการเพ่ือ

ตรวจทาน และเสนอประธานลงนาม และจดัสง่เอกสารใหน้กัวิจยั 

6) เจา้หนา้ท่ีจัดทาํสาํเนาจดหมายแจง้มติท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์จัดเก็บเขา้

โครงการตน้เรื่อง  

7) บนัทกึขอ้มลูการดาํเนินงานรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคใ์นฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการ 
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แผนภูมิที ่6 กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณไ์ม่พงึประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีรบัรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์า้ยแรง 

เสนอประธานพิจารณา 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมาย 

เสนอประธานเพ่ือลงนาม และสง่ใหน้กัวจิยั 

 

นาํเขา้ท่ีประชมุในวาระท่ี 3.5 เพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชมุมีมต ิ

พักการวิจัยและเยีย่มสาํรวจ ไม่พักการวิจัยและไม่เยีย่มสาํรวจ 

นาํเขา้ท่ีประชมุในวาระท่ี 3.5 เพ่ือรบัทราบ 

ดาํเนินการตอ่ตาม Site Visit 

ตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบขอ้มลู 

และเยี่ยมสาํรวจสถานท่ีวิจยั 

แจง้ผลการพิจารณาใหน้กัวิจยั 

เพ่ิมมาตรการปอ้งกนั มใิหเ้กิดเหตกุารณซ์ํา้อีก 

นกัวิจยัแจง้มาตรการปอ้งกนั

  

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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บทที ่6 

การรับเร่ืองร้องเรียนและการปกป้องผู้ร้องเรียน 

(Response to volunteer’s Complaint and Whistle Blower Protection) 

กระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียนและปกป้องผูร้อ้งเรียนเก่ียวกับการวิจัยในคนเป็นกระบวนการท่ีเสริมความ

เขม้แข็งในการพิทักษ์สิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ ถือว่าการปกป้องผู้

ร้องเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคนเป็นเร่ืองสําคัญ ที่จะต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อผู้ร้องเรียน และกาํหนดใหแ้จง้วิธีการติดต่อกบัคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไวใ้นเอกสาร

ชีแ้จงอาสาสมคัร และ/ หรือหนงัสอืแสดงเจตนายินยอมฯ 

ผูท่ี้จะแจง้รอ้งเรียนมายงัคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดแ้ก่ 

-  อาสาสมคัร 

-  ผูป้ระสบเหตซุึง่อาจจะเก่ียวขอ้ง หรือไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยันัน้ 

เม่ือไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ประธานอาจสืบสวนขอ้มูลในทางลับ หรือตัง้คณะอนุกรรมการเย่ียมสาํรวจ

สถานท่ีวิจัยเพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม และแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นและเพ่ือดาํเนินการต่อไป โดยมี

ขัน้ตอนการดาํเนินการดงันี ้

1) หากมีผูแ้จง้เรื่องรอ้งทุกขม์ายงัสาํนกังานใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัทาํบนัทึกนาํเสนอต่อประธานหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย

ภายใน 3 วนัทาํการ โดยจะต้องรักษาความลับของข้อมูลทีไ่ด้รับอย่างเคร่งครัด มิใหเ้กดิผลกระทบต่อผู้

แจ้งเร่ือง 

2) ประธานหรือผู้ท่ีไดร้ับมอบหมายพิจารณาเรื่องรอ้งทุกข์ และดาํเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความรุนแรงของเรื่องท่ีไดร้บั โดยสามารถดาํเนินการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิไดโ้ดย 

• การสอบถามนกัวิจยัและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือ 

• การเย่ียมสาํรวจหน่วยวิจยั (For-Cause Site Visit) 

3) นําข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามวาระเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นใน                 

การจดัการ โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเร่ืองอย่างเคร่งครัด มิใหเ้กดิผลกระทบต่อผู้แจ้งเร่ือง 

4) แจง้มติของท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ สาํเนาแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ นกัวิจยั ผูบ้งัคบับญัชาของนกัวิจยั 

และแหลง่ทนุ โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเร่ืองอย่างเคร่งครัด มิใหเ้กดิผลกระทบต่อผู้แจ้งเร่ือง 
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บทที ่7  

การเยีย่มสาํรวจสถานทีว่ิจัย 

(Site Visit) 

1. การเยีย่มสาํรวจสถานทีว่ิจัยจะทาํเมื่อเกิดเหตุการณดั์งต่อไปนี ้ 

1) เกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์า้ยแรงท่ีเกิดซํา้กบัอาสาสมคัรหลายคน และคาดวา่อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

2) ไดร้ับรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงร่างวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดย

เฉพาะท่ีเกิดซํา้แลว้ซ ํา้อีก 

3) ไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและสวสัดิภาพของอาสาสมัครท่ีประธานเห็นสมควรใหด้าํเนินการ

เย่ียมสาํรวจ 

2. กระบวนการเยีย่มสาํรวจ มีดงันี ้

1) ประธานแตง่ตัง้คณะผูเ้ย่ียมสาํรวจ ซึง่ประกอบดว้ยบคุคลไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

2) เจา้หนา้ท่ีโทรศพัทติ์ดตอ่นดัวนัเย่ียมสาํรวจกบัหวัหนา้โครงการวิจยัภายใน 2 สปัดาหน์บัจากวนัประชุม ทาํ

บนัทกึถงึนกัวิจยัแจง้นดัหมายวนัเย่ียมสาํรวจ กระบวนการเก็บขอ้มลู เช่น จะทาํการสมัภาษณผ์ูใ้ดบา้ง และ

เอกสารท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

3) เก็บขอ้มลูจากการเย่ียมสาํรวจเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ในวนัประชมุ 

4) ผูเ้ย่ียมสาํรวจบนัทกึขอ้มลูในแบบบนัทกึขอ้มลูการเย่ียมสาํรวจ เพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุวาระถดัไป 
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บทที ่8 

การพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุตกิารรับรองโครงการวิจัย 

(Authority to Suspend or Terminate Approval of Research) 

1. การพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุตกิารรับรองโครงการวิจัย (Suspension or Termination of Approval) 

ในกรณีตอ่ไปนีคื้อ 

1) เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ยแรง (Serious Adverse Event) หรือปัญหาท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้

ลว่งหนา้ แตมี่เหตสุนบัสนนุใหเ้ช่ือไดว้า่น่าจะเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั 

2) นกัวิจยัจงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยท่ีไดแ้จง้ไวต้่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เช่น ไม่สง่รายงานความกา้วหนา้ตามกาํหนด โดยไม่แจง้เหตผุล และเป็นการ

กระทาํซ ํา้แลว้ซ ํา้อีกท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่อาสาสมคัร 

การสั่งการเพ่ือพกัการรบัรองการวิจัยชั่วคราวนี ้อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานในกรณีรีบด่วน หรือ

โดยการลงมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

การพกัการรบัรองชั่วคราวนีเ้พ่ือใหค้ณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดมี้เวลาสอบสวนขอ้มลูในทางลกึวา่ รายงาน

ท่ีไดร้บันัน้มีความเท่ียงตรงมากเพียงใด เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมกบันกัวิจยัและอาสาสมคัร ก่อนจะลงมติว่าจะ

ยงัคงรบัรองโครงการนัน้ตอ่ไป หรือใหย้ติุการรบัรอง  

2. กระบวนการพักการวิจัยช่ัวคราว (Suspension Process) 

1) เม่ือเจา้หนา้ท่ีรบัรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์า้ยแรง (Serious Adverse Event) หรือปัญหาท่ีไม่สามารถ

คาดการณไ์ดล้่วงหนา้ หรือไดร้บัการรอ้งเรียนจากอาสาสมคัร ใหบ้ันทึกขอ้มลูในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการและ

สืบคน้โครงการวิจยัตน้เรื่อง 

2) เสนอเลขานุการ/ประธานพิจารณา ประธานอาจสั่งพกัการวิจยัชั่วคราว หรือนาํเขา้ท่ีประชุมเพ่ือลงมติสั่งพัก

การวิจยั แลว้แตค่วามเรง่ดว่น 

3) จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเรง่ดว่น หรืออาจเป็นการประชมุตามวาระภายใน 7 วนัหลงั

รบัรายงานจากนักวิจัย เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้คณะอนุกรรมการผูเ้ย่ียมสาํรวจสถานท่ีวิจัย ซึ่งประกอบดว้ย

บคุคลไมน่อ้ยกวา่ 3 คน และทาํบนัทกึแจง้นกัวิจยั ดงันี ้

3.1 แจง้ขอทาํการเย่ียมสาํรวจสถานท่ีวิจยั ระบวุนั เวลา 

3.2 แจง้มิใหร้บัผูเ้ขา้รว่มวิจยัรายใหม ่แตใ่หด้าํเนินการวิจยักบัอาสาสมคัรรายเดิมท่ียงัคงคา้งอยู่ไมแ่ลว้เสร็จ

ได ้โดยเฉพาะในกรณีท่ีอาสาสมคัรจาํเป็นตอ้งไดร้บัยา หรือการปฏิบัติเพ่ือการรกัษาโรคท่ีเป็นอยู่โดย

คาดว่าการปฏิบัติดงักล่าวจะไม่เกิดอนัตรายกับอาสาสมคัรรายนัน้ หากมีโอกาสท่ีจะเกิดอนัตรายก็ให้

พกัการดาํเนินการวิจยัไวก้่อน 
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4) ดาํเนินการเย่ียมสาํรวจสถานท่ีวิจยัเพ่ือนาํขอ้มลูเสนอตอ่ท่ีประชุมใหพิ้จารณาลงความเห็นว่าเห็นสมควรรบัรอง

โครงการวิจัยนั้นต่อไปหรือไม่ โดยใหน้ักวิจัยเพ่ิมมาตรการป้องกันมิใหเ้กิดเหตุการณ์นัน้ซ ํา้อีก หรือยุติการ

รบัรอง 

3. การยุตกิารรับรองโครงการวิจัย (Termination of Approval) 

1) หากเหตุการณ์มีความรุนแรงมาก และคณะอนุกรรมการไดต้รวจสอบแลว้ว่า ขอ้มูลท่ีไดร้บันั้นเป็นจริง ท่ี

ประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจลงมติยติุการรบัรอง ในกรณีตอ่ไปนี ้

1.1 นักวิจัยจงใจดาํเนินการวิจัยใหเ้บ่ียงเบนไปจากท่ีเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควร และเป็นการกระทาํซ ํา้แลว้ซ ํา้อีก 

1.2 การวิจัยนั้นก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครเช่นเดียวเหตุการณ์รุนแรงท่ีไม่พึงประสงค์ (serious 

adverse event) ไดแ้ก่ เสียชีวิต ภาวะคุกคามท่ีอาจจะทาํใหเ้สียชีวิตได ้(life threatening event) ตอ้ง

เขา้รกัษาพยาบาลแบบผูป่้วยใน (inpatient hospitalization) ตอ้งรบัการรกัษาในโรงพยาบาลนานกว่า

กาํหนดเดิม มีความพิการรุนแรงถาวร หรือทาํใหเ้กิดการพิการโดยกาํเนิด  

2) เม่ือนกัวิจยัไมส่ง่รายงานผลการดาํเนินการวิจยั และไมติ่ดตอ่กลบัเม่ือเอกสารรบัรองหมดอายเุกิน 90 วนั และ

ท่ีประชมุมีมติใหย้ติุการรบัรอง 

เม่ือท่ีประชุมมีมติใหยุ้ติการรบัรองโครงการวิจัย ใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํบันทึกไปยังบุคคลต่อไปนีท้ันทีหรือ

อย่างชา้ภายใน 2 สปัดาห ์คือ 

• หวัหนา้โครงการวิจยั 

• ผูใ้หท้นุ 

• ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ ไดแ้ก่ หวัหนา้ภาควิชาหรือเทียบเท่า 

• คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรผ์่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย หรือคณบดีคณะเภสชัศาสตรผ์่านผูช้่วยคณบดี

ฝ่ายวิจยั 

โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไม่สามารถดาํเนินการต่อไป

ภายในคณะทนัตแพทยศาสตร ์และ/หรือคณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหดิลได้ 
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แผนภูมิที ่7 กระบวนการดาํเนินการพักการวิจัยช่ัวคราว 

 การเยีย่มสาํรวจสถานทีว่ิจัย และการยุตกิารรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชมุมีมติใหพ้กัการวิจยัชั่วคราวและ 

แตง่ตัง้คณะผูเ้ยี่ยมสาํรวจ 

 

เจา้หนา้ท่ีแจง้นกัวิจยัเพ่ือพกัการวิจยัชั่วคราว 

นดัวนัเยี่ยมสาํรวจสถานท่ีวจิยั ภายใน 2 สปัดาห ์หลงัวนัประชมุ 

แจง้กระบวนการเยีย่มสาํรวจ 

เยี่ยมสาํรวจ 

รบัรองตอ่โดยเพ่ิมมาตรการปอ้งกนั ยตุิการรบัรอง 

นาํเสนอผลการเยี่ยมสาํรวจในท่ีประชมุ 

นกัวิจยัแจง้วิธีการเพ่ิมมาตรการปอ้งกนั เจา้หนา้ท่ีทาํบนัทกึแจง้ 

1) หวัหนา้โครงการวจิยั  

2) ผูใ้หท้นุ 

3) ผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้  

4) คณบดีผา่นรองคณบดีฝ่ายวิจยั 

เจา้หนา้ท่ีรบัรายงานเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคร์า้ยแรง หรอืเรือ่งราวรอ้งทกุข ์

รายงานประธานฯ เพ่ือสั่งพกัการวิจยัชั่วคราว หรอืนาํเขา้ท่ีประชมุวาระเรง่ดว่น 
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บทที ่9 

การแจ้งปิดโครงการวิจัย 

(Close-out Report) 

ขัน้ตอนการแจ้งปิดโครงการวิจัยมีดังนี ้

1) เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนรับแบบสรุปผลการดาํเนินงานวิจัยประจําปี สืบค้นโครงการวิจัยต้นเรื่องจากแฟ้ม

โครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรองเดิม เพ่ือประกอบการตรวจสอบขอ้มลูในแบบสรุปผลการดาํเนินงาน 

2) เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณา 

3) เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้ผลรบัทราบสรุปผลการดาํเนินงานวิจยัประจาํปีเพ่ือปิดโครงการวิจยัเสนอประธาน 

ลงนาม 

4) จดัสง่จดหมายแจง้ผลรบัทราบสรุปผลการดาํเนินงานใหน้กัวิจยั 

5) สาํเนาจดหมายแจง้รบัทราบสรุปผลการดาํเนินงาน เก็บเขา้โครงการตน้เรื่อง บนัทึกขอ้มูลรายงานสรุปผลการ

ดาํเนินงานในสารบญัจดัเก็บเอกสารเพ่ิมเติม และแยกโครงการจดัเก็บเขา้แฟ้มโครงการท่ีแจง้ปิดโครงการ 

6) นาํเรื่องดงักลา่วแจง้ในท่ีประชมุคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชมุครัง้ถดัไปเพ่ือใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

7) เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลูการดาํเนินงานในฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 
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แผนภูมิที ่8 กระบวนการดาํเนินการเมื่อแจ้งปิดโครงการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจา้หนา้ท่ีจดัสง่จดหมายรบัทราบไปยงันกัวจิยั 

เจา้หนา้ท่ีจดัทาํจดหมายแจง้รบัทราบสรุปผลเพ่ือแจง้ปิดโครงการวิจยั 

เสนอประธานลงนาม 

 

นาํเรือ่งแจง้ในท่ีประชมุในวาระท่ี 3.7 

เจา้หนา้ท่ีรบัแบบสรุปผลและแจง้ปิด 

สบืคน้โครงการตน้เรือ่งเดิม 

ตรวจสอบขอ้มลูในสรุปผลการดาํเนินงานประจาํปี 

เสนอเลขานกุารเพ่ือพิจารณาสรุปผลการดาํเนินงาน 

เจา้หนา้ท่ีบนัทกึขอ้มลู

และจดัเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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หมวดที ่4 

การเกบ็รักษาเอกสาร 

(Archiving) 

1. ชนิดของเอกสารทีต้่องเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน (Type of Documentations)  

1) แฟ้มประวติัของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทกุท่านท่ีมีรายละเอียดดงันี ้

• ประวติัสว่นตวัและผลงาน  

• ตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํของกรรมการแตล่ะท่าน 

• ความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั เช่น เป็นขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั หรือสถานภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถาบนัโดยตรง หรือเป็นบคุคลภายนอก 

• คณุวฒิุ ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือสนบัสนนุวา่บุคคลนัน้มีความเหมาะสมในการทาํหนา้ท่ีเป็น

กรรมการ 

• ประกาศนียบตัรการเขา้รบัการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) แฟ้มประวติัเจา้หนา้ท่ี 

• ประวติัสว่นตวั 

• คณุวฒิุ ความรู ้ความสามารถเฉพาะทาง 

• ประกาศนียบตัรการเขา้รบัการอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) แฟ้มโครงการวิจยั  

4) แฟ้มรายงานการประชมุ มีรายละเอียดดงันี ้ 

• จดหมายเชิญประชมุ 

• เอกสารประกอบเรื่องแจง้เพ่ือทราบ 

• รายงานการประชมุ 

• แบบลงนามผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

5) ขอ้มลูท่ีเก็บในรูป Electronic File  

เจา้หนา้ท่ีทาํการสาํรองขอ้มูล (Back Up) ท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัยเดือนละ 1 ครัง้ ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน 

หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ลื่อนจดัเก็บขอ้มลูเป็นวนัทาํการถดัไป 

2. วิธีดาํเนินการจัดเกบ็แฟ้มโครงการวิจัย (Record Keeping & Archiving) มีขัน้ตอนดังนี ้

1) จัดทําสารบัญการจัดเก็บโครงการวิจัยท่ีดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณา และได้รับการรับรอง

โครงการวิจัยแลว้ ซึ่งประกอบดว้ย ชนิดของเอกสารท่ีจัดเก็บ ระบุ Version Date เอกสารท่ีไดร้บั ช่องท่ีใช้

สาํหรบัทาํเครื่องหมายตรวจสอบชนิดของเอกสารวา่ “มี” หรือ “ไมมี่” วนัท่ีจดัเก็บเอกสาร ผูท่ี้จดัเก็บเอกสาร 

2) จดัเก็บเอกสารโครงการวิจยัเรียงตามลาํดบัชนิดของเอกสารในสารบญั ซึง่ประกอบดว้ย 

• เอกสารโครงการวิจยัตน้ฉบบั และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีส่งครัง้แรก (Version 1) พรอ้มความเห็นของ

กรรมการหลกัผูพิ้จารณาโครงการ (Primary Reviewer) 
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• เอกสารโครงการวิจยัฉบบัแกไ้ข และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของกรรมการหลกัผู้

พิจารณาโครงการครัง้ท่ี 2 (Version 2) โดยเรียงตาม Version Date ของการรบัเอกสาร 

• เอกสารประกอบการพิจารณาชนิดอ่ืนๆ เช่น โครงร่างการวิจยั ประวติั เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เอกสาร

รบัรองว่าจะไม่ดาํเนินการไปก่อนท่ีจะไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จดหมายขออนุมติั

ใชส้ถานท่ี สื่อประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ 

• สาํเนาจดหมายแจง้ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม จดหมายแจง้ผลรบัรองโครงการวิจยั สาํเนาเอกสาร

รบัรองโครงการวิจัย สาํเนาเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัร และหนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีมีตราประทับ

รบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

• ระบหุมายเลขรหสัเอกสารรบัรองโครงการวิจยัท่ีหวักระดาษของสารบญัจดัเก็บเอกสาร 

3) จดัทาํป้ายติดหนา้แฟ้ม และสนัแฟ้ม โดยระบชุนิดของเอกสารโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรอง และหมายเลข

รหสัโครงการวิจยั 

4) จดัเก็บเอกสารโครงการวิจยัใส่แฟ้ม เรียงตามลาํดบัรหสัโครงการวิจัย ประมาณ 2-3 โครงการต่อแฟ้มตาม

ความเหมาะสม และเก็บใสตู่เ้ก็บเอกสารโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรอง 

5) เม่ือโครงการวิจยัดาํเนินการครบ 1 ปี ใหเ้จา้หนา้ท่ีติดตามรายงานผลการดาํเนินงานวิจยัประจาํปี 

6) กรณีท่ีนกัวิจยัส่งสรุปผลการดาํเนินการวิจยัประจาํปี เพ่ือแจง้ปิดโครงการ จะแยกเอกสารโครงการวิจยัออก

จากแฟ้ม ยา้ยออกมาเก็บในแฟ้มใหมป่ระเภทโครงการท่ีแจง้ปิด 

7) เก็บเอกสารโครงการวิจยัใสตู่แ้ยกโครงการท่ีแจง้ปิดเป็นระยะเวลา 3 ปี 

3. ระยะเวลาทีต้่องเกบ็รักษาเอกสาร (Duration of Record Keeping) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเก็บรกัษาเอกสารไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานในการดาํเนินงาน สาํหรบัเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกับโครงการวิจัยจะเก็บรกัษาไวใ้นสาํนักงานตลอดระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการวิจัยจนกว่าจะ

สิน้สดุการวิจยัเป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี จากนัน้ใหน้าํเอกสารไปทาํลายดว้ยเครื่องทาํลายเอกสารชนิดย่อยเป็น

เสน้ 

4. มาตรการการรักษาความลับของเอกสารและข้อมูลทีเ่กบ็ในรูป Electronic File 

ในการเขา้ถงึขอ้มลูมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1) ขอ้มลูท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไมแ่ลว้เสรจ็ใหเ้ก็บไวใ้นตูเ้ก็บเอกสาร 

2) ขอ้มลูท่ีไดร้บัการพิจารณาจนเสรจ็สิน้กระบวนการ คือ มีการแจง้ผลการพิจารณารบัรองและออกเอกสาร

รบัรองโครงการ (COA) ใหเ้ก็บขอ้มลูในแฟ้มโครงการท่ีผ่านการรบัรอง เรียงตามลาํดบัเลขท่ีโครงการวิจยั

ตามปีนัน้ 

3) ขอ้มลูท่ีแจง้ปิดโครงการใหแ้ยกเก็บไวใ้นตูเ้ก็บเอกสารท่ีแจง้ปิดโครงการเป็นเวลา 3 ปี เม่ือครบเวลา 3 ปีให้

นาํเอกสารไปทาํลายเครื่องทาํลายเอกสารชนิดย่อยเป็นเสน้ 

4) ขอ้มลูท่ีเป็น External harddisk จะถูกเก็บรวบรวมไวใ้นตูเ้ก็บ External harddisk และล็อคกุญแจไวโ้ดย

แยกตามปีท่ีเสนอขอรบัรอง ซึง่มีผูท่ี้เขา้ถงึขอ้มลูไดคื้อ เจา้หนา้ท่ีผูถื้อกญุแจและเลขานกุาร 

5) ข้อมูลท่ี เป็น Electronic File ให้เก็บไว้ใน Computer ในสํานักงานผู้ท่ีจะเข้าถึงข้อมูล คือ เจ้าหน้าท่ี 

เลขานกุาร และประธานโดยการใชร้หสัผ่าน (Password) 

หมวดที่ 4 
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5. วิธีดาํเนินการในการทาํลายเอกสารเมื่อครบวาระ (Document Elimination) 

เอกสารโครงการวิจยัทุกโครงการท่ีแจง้ปิดโครงการ (สาํหรบัโครงการประเภท Fullboard Review และ 

Expedited Review) และโครงการประเภทอ่ืนๆ เช่น Exemption Review, โครงการประเภทรับทราบการ

ดาํเนินการ โครงการลกัษณะพหุสภาบนั (MOU) ท่ีออกเอกสารรบัทราบหรือแจง้ผลการรบัรองใหแ้ยกออกจาก

แฟ้มโครงการท่ีไดร้บัการรบัรอง นาํมาเก็บรวมในแฟ้มท่ีรอทาํลาย โดยจะถูกเก็บรกัษาไว ้เป็นระยะเวลาอย่าง

นอ้ย 3 ปี หลงัจากนัน้ใหน้าํเอกสารไปทาํลาย โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) เจา้หนา้ท่ีสืบคน้ขอ้มลูรายช่ือโครงการวิจยัท่ีเขา้ข่ายทาํลายเอกสาร จากฐานขอ้มลูทะเบียนโครงการวิจยั 

2) จัดทาํตารางสรุปรายช่ือโครงการวิจัยท่ีเขา้ข่ายทาํลายเอกสาร เสนอประธานพิจารณาอนุมัติใหท้าํลาย

เอกสาร 

3) เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บสาํเนาแจง้ผลการรบัรอง เอกสารรบัรองโครงการวิจยั (COA) เอกสารรบัรองโครงการวิจัย 

(COE) และสาํเนาเอกสารแจ้งผลการรับทราบดาํเนินการวิจัย/หรือสาํเนาเอกสารการมอบอาํนาจ ฯลฯ 

(โครงการประเภทอ่ืนๆ) ในรูปแบบ PDF File ใน External Hardisk 

4) เจา้หนา้ท่ีดาํเนินการทาํลายเอกสารโครงการวิจยัท่ีไม่เก่ียวขอ้งจากขอ้ท่ี 2 ตามรายช่ือโครงการวิจยัท่ีไดร้บั

อนมุติัทาํลายดว้ยเครื่องทาํลายเอกสารชนิดย่อยเป็นเสน้  

หมวดที่ 4 
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แผนภูมิที ่1 กระบวนการจัดเกบ็เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารโครงการวิจยัท่ีไดร้บัการรบัรอง 

จดัทาํสารบญัการจดัเก็บเอกสาร

 

จดัเก็บเอกสารโครงการตามสารบญัการจดัเก็บเอกสาร 

จดัทาํปา้ยตดิแฟม้เก็บโครงการวจิยั 

เก็บเอกสารโครงการวจิยัใสแ่ฟม้ตามลาํดบั 

จดัเก็บแฟม้โครงการวิจยั ใสตู่เ้อกสารตามรหสัโครงการ 

หมวดที่ 4 
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แผนภูมิที ่2 กระบวนการทาํลายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัทาํตารางสรุปรายช่ือโครงการวิจยัท่ีแจง้ปิดโครงการ 3 ปีขึน้ไป 

เสนอประธานเพ่ือขออนมุตัิทาํลาย

 

ทาํลายเอกสารโครงการวิจยั 

หมวดที่ 4 

 

จดัเก็บสาํเนาแจง้ผลการรบัรอง เอกสารรบัรอง

โครงการวิจยั (COA) เอกสารรบัรองโครงการวจิยั 

(COE) และสาํเนาเอกสารแจง้ผลการรบัดาํเนินการ

วิจยั/หรอืสาํเนาเอกสารการมอบอาํนาจ ฯลฯ 

(โครงการประเภทอ่ืนๆ) ในรูปแบบ PDF File ใน 

External Hardisk 
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หมวดที ่5 

โครงการวิจัยทีม่ีข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจาํส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหดิล 

(Memorandum of Understanding: MOU Research Projects with  

Mahidol University’s IRBs) 

โครงการวิจัยท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึงโครงการวิจัยท่ีมีคณะนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานอยู่ในหลายคณะ/สถาบัน และ/หรือมี

สถานท่ีวิจยัอยู่ภายในหลายคณะ/ สถาบนั ซึ่งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจาํคณะ/

สถาบนันัน้ๆ หรือหวัหนา้โครงการวิจยัสงักดัคณะ/ สถาบนัหนึ่งภายในมหาวิทยาลยัมหิดล แตด่าํเนินงานวิจยัในอีก

คณะ/ สถาบนัหนึ่งภายในมหาวิทยาลยัมหิดล  

แนวปฏิบัติสําหรับโครงการวิจัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (MOU Research 

Projects) 

เพ่ือใหก้ารกาํกบัดแูลโครงการวิจยัในคน ท่ีดาํเนินงานในส่วนงานต่างๆ ร่วมกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซํา้ซอ้นในการทาํงาน จึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมเพ่ือลงนาม และปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

(MOU) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การพจิารณารับรองโครงการวิจัยก่อนเร่ิมดาํเนินการ (Initial Review) 

หัวหนา้โครงการวิจัยย่ืนแบบเสนอโครงการวิจัยกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจาํส่วนงานท่ีหัวหน้า

โครงการวิจัยสังกัด โดยใช้แบบฟอรม์ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้นสังกัดจากนั้น  คณะกรรมการ              

จริยธรรมฯ ตน้สังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยจะเป็นผู้ให้รหัสโครงการวิจัย และเม่ือแรกรับโครงการวิจัย 

เจา้หนา้ท่ีจะประทับตราเพ่ือบ่งบอกถึง “โครงการวิจัยท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU Research Project)” 

บนหนา้แรกของโครงการวิจยั 

เม่ือประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของส่วนงานใดไดร้บัโครงการวิจัยท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดล (MOU Research Project) จะติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของส่วนงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทาํความตกลงเลือก Lead IRB ให้ทําหน้าท่ีพิจารณาโครงการวิจัย ให้เจา้หน้าท่ีติดต่อ

หวัหนา้โครงการวิจยัเพ่ือนาํแบบเสนอโครงการตามแบบฟอรม์ของตน้สงักดัหวัหนา้โครงการไปสง่ท่ี Lead IRB 

โดยไม่ต้องปรับแบบฟอรม์อีก ทาํการแจง้รหัสใหแ้ก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ต้องออก

รหัสซํา้ Lead IRB ลงความเห็นในเบือ้งตน้ และส่งมอบความเห็นแก่ คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีร่วมในโครงการวิจยันัน้ คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานต่างๆ เห็นชอบตามความเห็น

ของ Lead IRB หรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม 

2. ข้อพจิารณาในการเลือก Lead IRB มีดังต่อไปนี ้(เรียงตามลาํดบัความสาํคญั) 

1) เป็นสถานท่ีท่ีรบัอาสาสมคัรจาํนวนมากท่ีสดุ  

2) กรณีท่ีรบัอาสาสมคัรเท่ากนัในแตล่ะสว่นงานให ้IRB ท่ีหวัหนา้โครงการสงักดัเป็น Lead IRB  

3) IRB ท่ีไดร้บัการรอ้งขอจากขอ้ 1 และ 2  

4) IRB ท่ีมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากสว่นงานของนกัวิจยั/นกัวิจยัรว่ม 

หมวดที่ 5 
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เม่ือ Lead IRB ทาํหนา้ท่ีพิจารณาโครงการวิจัย ลงความเห็น และส่งมอบความเห็นแก่คณะกรรมการ

จริยธรรมประจาํส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีร่วมทาํการวิจัยแลว้ ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตอ่ดงันี ้

กรณีที ่1 หากทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให้ Lead IRB ดาํเนินการออก

เอกสารรบัรองโครงการวิจัย (COA) ใหก้ับผูวิ้จัย โดยระบุว่าเป็นการรบัรองร่วมกับคณะกรรมการ

จริยธรรมประจาํสว่นงานใดบา้งท่ีทาํงานวิจยัรว่มกนั (ใชแ้บบ COA for MOU Research Project) 

กรณีที ่2  หากคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ไม่เห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให้

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานนัน้ แจง้ต่อประธานฯ ของ Lead IRB ภายใน 5 วนั

ทาํการเพ่ือดาํเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

1) กรณีท่ีเป็นการแกไ้ขเลก็นอ้ย (Minor Revision) ใหป้ระธานคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนงาน

นัน้แจง้การแกไ้ขตอ่ Lead IRB เพ่ือแจง้แก่นกัวิจยัตอ่ไป 

2) กรณีท่ีเป็นการแกไ้ขท่ีสาํคญั (Major Revision) ใหป้ระธานคณะกรรมการจริยธรรมของสว่นงาน

นัน้แจง้ต่อ Lead IRB เพ่ือเชิญประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานทุกส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาประชมุรว่มกนั โดยมีเง่ือนไขดงันี ้

2.1) องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ

ผูแ้ทน หากขาดผูแ้ทนของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ถือว่าไม่ครบองคป์ระชุม และไม่สามารถ

ดาํเนินการได ้

2.2) กาํหนดการประชมุใหอ้ยู่ภายในเวลาไม่เกิน 10 วนัทาํการ นับจากวนัท่ีไดร้บัแจง้จากประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมประจาํสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่เห็นชอบกบัมติของ Lead IRB 

2.3) ความเห็นของท่ีประชุมนี ้ถือเป็นข้อสรุป ให้ทุกคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน 

ดาํเนินการพรอ้มกนั 

2.4) การนดัวนัประชุม กาํหนดสถานท่ีประชุม และการจัดการประชุมรวมทัง้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

สาํหรบัการประชมุ ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของ Lead IRB 

3. การตดิตามโครงการวิจัยหลังการรับรอง (Continuing Review) 

1) ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงาน ติดตามความกา้วหนา้ของโครงการวิจัยในแต่ละส่วนงานเอง 

โดยนกัวิจยัภายในสว่นงานเป็นผูส้ง่รายงานความกา้วหนา้ รวมถงึการแจง้ปิดโครงการวิจยั และการรายงาน 

Adverse Event (ถา้มี) ใหแ้ก่คณะกรรมการจริยธรรมประจาํสว่นงาน  

2) การทาํ Protocol Aamendment ขอใหน้กัวิจยัในแต่ละส่วนงาน แจง้ต่อทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีกาํกบัดู

พรอ้มกัน (โดยใชแ้บบขอปรบัโครงการวิจัยสาํหรบัโครงการท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือ) เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

วิจยั เป็นไปอย่างสมํ่าเสมอในทุกส่วนงาน คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงาน จะออกเอกสารรบัรองการ

ปรบัโครงการวิจยัใหแ้กน่กัวิจยัดงันี ้

2.1) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใดไมเ่ห็นดว้ยกบัการปรบัโครงการวิจยัตามท่ีนกัวิจยัเสนอมา ขอใหแ้จง้

แก่ Lead IRB ทราบไมเ่กิน ๑๐ วนัทาํการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัแบบขอปรบัโครงการวิจยัสาํหรบัโครงการ

ท่ีมีขอ้ตกลงความรว่มมือ 

หมวดที่ 5 
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2.2) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีการติดตอ่กลบั จะถือว่าทุกส่วนงานยอมรบัการปรบัเปลี่ยน

โครงการวิจยัตามท่ีเสนอมา 

2.3) หากมีการปรบัแกไ้ข Lead IRB จะเป็นผูแ้จง้คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งทราบ และ Lead IRB 

เป็นผูอ้อกเอกสารรบัรอง (COA) 

3) การรายงานเหตุการณไ์ม่พึงประสงคร์า้ยแรงจากการวิจยั (Serious Adverse Event Report) ขอใหน้กัวิจัยใน

ส่วนงานท่ีเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคร์า้ยแรงจากการวิจยั รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจาํส่วน

งานท่ีตนสังกัดอยู่ (โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์า้ยแรงจากการวิจัย ของคณะกรรมการ

จริยธรรมประจาํส่วนงานนัน้) หากคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงาน เห็นว่าจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอย่าง

ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้ขอใหแ้จง้กบัประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 5 วนั

ทาํการดงันี ้

3.1) จาํเป็นตอ้งเพ่ิมมาตรการเฝา้ระวงั เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดเหตกุารณซ์ ํา้อีก 

3.2) จาํเป็นตอ้งปรบัโครงรา่งวิจยั และแจง้แก่อาสาสมคัร เพ่ือขอความยินยอมท่ีจะรว่มการวิจยัตอ่ 

 (Re-consent) 

3.3) จาํเป็นต้องให้หยุดการวิจัยชั่วคราว (Suspension) เพ่ือสืบหาสาเหตุท่ีทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงคร์า้ยแรง และเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวงั เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดเหตกุารณซ์ ํา้อีก รวมทัง้ปรบัโครงรา่ง

วิจยั และแจง้แก่อาสาสมคัร เพ่ือขอความยินยอมท่ีจะรว่มการวิจยัตอ่ (Re-consent) 

3.4) จาํเป็นตอ้งยติุการวิจยั (Study Termination) เพ่ือความปลอดภยัของอาสาสมคัร 

4. การชาํระค่าธรรมเนียมในการพจิารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน 

การชาํระคา่ธรรมเนียมสาํหรบั Initial Review เป็นการชาํระครัง้เดียวโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) กรณีท่ีไมมี่ทนุวิจยั หรือมีทนุวิจยัในวงเงินไมเ่กิน 50,000 บาท ใหช้าํระค่าธรรมเนียมแก่ Lead IRB แตเ่พียง

แห่งเดียว ในกรณีท่ีเป็นชุดโครงการท่ีมีหลายโครงการย่อย ใหห้วัหนา้โครงการของแต่ละโครงการย่อยเป็น

ผูด้าํเนินการจ่ายคา่ธรรมเนียมให ้Lead IRB 

2) กรณีมีทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ในวงเงินมากกว่า 50,000 บาท ให้ชําระค่าธรรมเนียมแก่ทุก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บ

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรบัรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2553 และประกาศของ

คณะกรรมการจริยธรรมประจาํส่วนงานของแต่ละคณะฯ ว่าดว้ยเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา

โครงการเสนอขอรบัรองจริยธรรมในคน 

5. ความรับผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่พงึประสงคท์ีเ่กิดขึน้ในแต่ละสถาบัน เป็นความรบัผิดชอบของส่วนงาน

นัน้ 

หมวดที่ 5 
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แผนภูมิที ่1 การดาํเนินการโครงการวิจัยทีม่ีข้อตกลงความร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้โครงการวจิยั/ชดุโครงการวิจยั สง่โครงการวิจยัท่ีเขา้ขา่ย MOU ไปยงั IRB ประจาํสว่นงานท่ีตนสงักดั 

โดยใชแ้บบฟอรม์ของ IRB ตน้สงักดั (สาํนักงานจริยธรรมฯ ของต้นสังกดัลงทะเบียนรับเร่ืองและให้รหัส) 

 

Lead IRB รบัโครงการจาก IRB ตน้สงักดั โดยไม่ตอ้งออกรหัสซํา้, พิจารณาโครงการวิจยั (Initial review) 

และ สง่ความเห็นจากท่ีประชมุไปท่ี IRB ท่ีเก่ียวขอ้งทกุแหง่ ภายใน 5 วนัทาํการหลังการประชุม เพ่ือรบัรอง

ความเห็น และสง่กลบั Lead IRB โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 กรณี 

กรณีที่ 1 

IRB ประจาํสว่นงานทกุแหง่ท่ี

เก่ียวขอ้งเหน็ชอบกับมติ

ของ Lead IRB 

Lead IRB รวบรวมผลการพิจารณาจากทุก IRB ที่เกี่ยวขอ้ง สรุปและแจ้งผลให้หัวหน้าโครงการทราบและ

แก้ไขโครงการตามขอ้เสนอแนะ ปรบัเอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรและหนงัสอืแสดงเจตนายินยอมฯ ของแตล่ะ IRB 

 

Minor Revision 

ใหแ้จง้ความเห็นตอ่ Lead IRB 

ภายใน 5 วนัทาํการ เพ่ือแจง้นกัวิจยัแกไ้ข 

ประธาน IRB ของสว่นงานท่ีไดร้บัโครงการวิจยั ตดิตอ่ประธาน IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือตกลงเลอืก Lead IRB ในการพิจารณาโครงการ ภายใน 5 วนัทาํการหลงัได้รับ

  

Lead IRB ติดตามความก้าวหน้า และแจง้ IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้IRB ตน้สงักดั ในการดาํเนินการวจิยัจนสิน้สดุ

  

 

 

Major Revision 

ใหแ้จง้ความเห็นตอ่ Lead IRB ภายใน 5 วนัทาํการ 

เพ่ือเชิญประธาน IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง มาประชมุรว่มกนั ไม่

เกิน 10 วันทาํการ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขใน MOU 

กรณีที ่2  

IRB ประจาํสว่นงานใดสว่นงานหนึง่ท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่เห็นชอบกับมติของ  

Lead IRB โดยตอ้งการปรบัแกไ้ขเพ่ิมเติม แบง่เป็น 2 กรณี คือ 

ส่งสาํเนาจดหมายแจ้งผลการรับรองและเอกสารรับรองโครงการ  

(COA for MOU Research Project)ให้ IRB ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

 

IRB ต้นสังกัด ทาํบนัทกึนาํสง่โครงการ พรอ้มประทบัตรา MOU Project และ 

นาํเอกสารโครงการไปสง่ท่ี Lead IRB  

หมวดที่ 5 
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แผนภูมิที ่2 การดาํเนินการกรณีเป็นโครงการต่อเน่ือง (Continuing Review) 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRB ของแตล่ะสว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง แจง้ติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการวิจยัจนสิน้สดุการวจิยั 

โดยหวัหน้าโครงการ เป็นผูส้ง่รายงานความกา้วหนา้เพ่ือตอ่อาย ุหรอืแจง้ปิดโครงการ  

และนักวิจัยในแต่ละส่วนงาน  การรายงาน SAE ตอ่ IRB ต้นสงักัด 

 

 

Protocol Amendment 

 

SAE Report 

 

หัวหน้าโครงการ  

สง่แบบฟอรม์ขอปรบัรายละเอียด

โครงการวิจยัตอ่ Lead IRB  

 (ใชแ้บบฟอรม์ของ Lead IRB) 

 

นักวิจัยในสว่นงานที่เกิด 

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์

สง่รายงานไปท่ี 

กรณีที่ 1 

ทกุ IRB 

รบัรอง 

กรณีที่ 2 

มี IRB บางแหง่ 

ใหแ้กไ้ข/เพ่ิมเติม

ขอ้มลู 

หวัหนา้โครงการแกไ้ขเอกสารตามมติของ Lead IRB 

ครบถว้น สง่กลบัมาท่ี Lead IRB 

และให ้Lead IRB ออกเอกสารรบัทราบการปรบัแกไ้ข 

ใหก้บัหวัหนา้โครงการ และสง่สาํเนาจดหมายแจง้ผล

และเอกสารรบัรองให ้IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Progress report 

 

ปดโครงการ 

 

 

ตออาย ุ

 

หวัหนา้

โครงการวิจยั

สง่ progress 

report  ไปยงั 

Lead IRB 

 

หวัหนา้

โครงการวิจยั

สง่ progress 

report ไปยงั 

Lead IRB 

 

IRB ต้นสังกัด 

ออกจดหมาย

รบัทราบ และ

สาํเนาแจง้               

Lead IRB 

 

Lead IRB สง่ขอ้มลูให ้ 

IRB ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

 

แจง้ผลกลบัมายงั Lead IRB 

ภายใน 5 วนัทาํการ เพ่ือรวบรวม

ความเห็น และแจง้หวัหนา้โครงการ 

แกไ้ข/เพ่ิมเติมขอ้มลู 

 

Site IRB 

 

หวัหนา้โครงการ 

 

Lead IRB  

ออกเอกสารรบัรอง 

 (COA for MOU 

Research Project)  

ฉบบัใหมแ่ละสง่ให้

หวัหนา้โครงการวิจยั 

และจดัสง่สาํเนา COA 

ให ้IRB  

 

ดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนการ

ดาํเนินการเมื่อเกิด 

SAE ในบทท่ี 19 

หมวดที่ 5 
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หมวดที ่6 

การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(Management of the MU-DT/PY-IRB Written Procedures) 

ในการรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาํเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน มีข้อปฏบิัตดัิงนี ้

1) แนวทางการดาํเนินงาน (SOP) ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินงานในปัจจุบนั จะตอ้งเป็น

ฉบบัล่าสดุซึ่งไดผ้่านการรบัรองในท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

และท่ีประชมุคณะกรรมการประจาํคณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล และวนัท่ีประกาศใชคื้อ วนัท่ีผ่านการ

รบัรองจากท่ีประชมุคณะกรรมการประจาํคณะทัง้ 2 คณะ 

2) แนวทางการดาํเนินงานจะถกูทบทวนเพ่ือปรบัปรุงและแกไ้ขใหท้นัสมยัอย่างนอ้ยทกุ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีประกาศใช ้

และอาจมีการปรบัเปลี่ยนก่อน 3 ปีไดต้ามความเหมาะสม  

3) แนวทางการดาํเนินงานฉบับปรบัปรุงจะนาํมาใชไ้ดต้่อเม่ือไดผ้่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมของคณะกรรมการ

ประจําคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล และท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเภสัชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

4) แนวทางการดาํเนินงานทกุฉบบั จะถกูเก็บไวเ้พ่ือเป็นหลกัฐานและอา้งอิง 

5) กรรมการทกุท่านจะไดร้บัแนวทางการดาํเนินงานฉบบัปัจจบุนั และฉบบัปรบัปรุงทกุครัง้ท่ีมีการแกไ้ข 

6) ฉบบัท่ีและวนัท่ีปรบัปรุงจะปรากฏอยู่ท่ีปกหนา้ของแนวทางการดาํเนินงาน และระบสุาระสาํคญัในการปรบัปรุง

ในแนวทางการดาํเนินงานฉบบัปรบัปรุงดว้ย 

หมวดที่ 6 
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