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หมวดที่ 1
โครงสร้างและหน้าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Structure and Authority of the MU-DT/PY-IRB)
บทที่ 1
โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Structure of the MU-DT/PY-IRB)
1. ผู้มีอาํ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authorized the MU-DT/PY-IRB)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้อธิการบดีเป็ น
ผูล้ งนามแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานฯ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และ
ผูช้ ่วยเลขานุการ โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็ นผูค้ ดั เลือกประธาน ด้วยตนเอง สําหรับตําแหน่งอื่นๆ
ได้แก่ รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุการ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของประธาน ร่วมกับ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้
ดูแลเรื่องจริยธรรมการวิจยั ในคน
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Composition of the MU-DT/PY-IRB)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ในศาสตร์
แขนงต่ างๆ และเพื่ อ ให้มี มุ ม มองที่ ก ว้างขวางครอบคลุม ทุ ก ด้าน และป้ องกัน อัน ตรายอัน อาจเกิ ด ขึ น้ ต่ อ
อาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงต้องมีความหลากหลายโดยมีองค์ประกอบดังนี ้
1) มีจาํ นวนกรรมการหลักอย่างน้อย 20 คน ประกอบด้วย
1.1. กรรมการที่ มี ค วามรู ้ท างด้านวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์โดยเฉพาะทางด้านทั น ตแพทยศาสตร์แ ละ
เภสัชศาสตร์ (Scientific Member)
1.2. กรรมการที่มิใช่ผปู้ ฏิบตั ิงานในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(Non-affiliated Member) อย่างน้อย 1 คน
1.3. กรรมการจากบุคคลทั่วไปที่ เป็ นบุคคลจากภายนอกมหาวิ ทยาลัย (Lay Person Member) อย่ างน้อย
1 คน
2) มีสดั ส่วนกรรมการหลักที่มาจากคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 3 ต่อ 1
3) มีทงั้ เพศหญิงและเพศชาย
4) มีกรรมการอย่างน้อย 2 ประเภท คือ กรรมการหลัก (Board Member) กรรมการเสริม (Alternate Member)
3. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Qualification of the MU-DT/PY-IRB)
1) กรรมการหลัก (Board Member) และ กรรมการเสริม (Alternate Member)
เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาบัตรทางด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี ้ คือ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ สังคมศาสตร์/ พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ โดยต้องผ่านการฝึ กอบรมความรู ้
ด้านจริยธรรมการวิจยั ในคนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมจริยธรรมฯ (MU-DT/PY-IRB SOP
Training)
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2) กรรมการจากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member)
เป็ นบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ ไม่มีคุณ วุฒิและประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อทําหน้าที่เป็ นตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยต้องผ่านการ
ฝึ กอบรมความรู ด้ า้ นจริยธรรมการวิจัยในคนและแนวทางการดําเนิ นงานของคณะกรรมจริยธรรม (MUDT/PY-IRB SOP Training)
4. การได้มาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Obtaining of the MU-DT/PY-IRB)
1) การได้มาซึง่ ประธาน
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาประธานซึง่ เป็ นข้าราชการ
ประจํา ข้าราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล
2) การได้มาซึง่ รองประธาน
ประธานเป็ นผู้ คั ด เลื อ กรองประธานจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ที่ เป็ นบุ ค ลากรจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) การได้มาซึง่ เลขานุการ
ประธานและรองประธานเป็ นผูค้ ดั เลือกเลขานุการจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็ นบุคลากรจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4) การได้มาซึง่ กรรมการหลัก
ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หรือผูท้ ่ีคณบดีมอบหมายทําหน้าที่คดั เลือกกรรมการหลักจากข้าราชการประจํา ข้าราชการบํานาญ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
5) การได้มาซึง่ กรรมการเสริม
ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หรือผูท้ ่ีคณบดีมอบหมาย ทําหน้าที่คดั เลือกกรรมการเสริมจากข้าราชการประจํา ข้าราชการบํานาญ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารย์พิ เศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ อให้ได้ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของความหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาด้านต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรม
6) การได้มาซึง่ กรรมการจากบุคคลทั่วไป
ประธาน รองประธาน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หรือผูท้ ่ีคณบดีมอบหมายทําหน้าที่คดั เลือกกรรมการจากบุคคลทั่วไป
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บทที่ 2
ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับหน่วยงานอืน่
(The MU-DT/PY-IRB’s Relationship with Others Institutions)

1. ความสัมพันธ์กับคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Relationship

with the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, Mahidol University)
1) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่ประกาศนโยบายการกํากับดูแลโครงการวิจัย
ในคนภายในคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเสนอชื่อให้อธิการบดี
เป็ น ผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ พร้อมทั้งให้การสนับ สนุน ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถ
ดําเนินงานให้ลลุ ว่ งไปได้อย่างอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ ายต่างๆ
2) คณบดี ค ณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล พึ ง จัด หาทรัพ ยากรให้เพี ย งพอ ซึ่ง หมายรวมถึ ง
บุค ลากร การเข้ารับ การฝึ กอบรม วัส ดุ ครุ ภัณ ฑ์ สถานที่ และงบประมาณแก่ค ณะกรรมการจริย ธรรมฯ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลต้องให้การรับผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ปฏิบตั ิงาน
ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจยั โดยสุจริต และจ่ายค่าสินไหมทดแทนแทนคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใน
กรณีท่ีถกู ฟ้องร้องในทางแพ่ง
4) ผู้บ ริ ห ารของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ห รื อ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลอาจไม่ อ นุ มั ติ ใ ห้
โครงการวิจยั ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว ดําเนินการวิจยั ได้ แต่ไม่สามารถอนุ มัติ
ให้โครงการวิจยั ที่ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดําเนินการวิจยั ในคนได้
5) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผูบ้ ริหาร ดังนี ้
5.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามปกติ
รายงานผลการดําเนิ น งานประจําปี (มกราคม-ธัน วาคม) ของคณะกรรมการจริย ธรรมฯ ต่ อ
มหาวิทยาลัย (ผ่านศูนย์สง่ เสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน) ภายในเดือนมกราคมของปี ถดั ไป
5.2 การรายงานกรณีพิเศษ
ในกรณีท่ีมีการยุติการรับรองโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผลการพิจารณา
ต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใน 2 สัปดาห์
หลังการประชุม โดยโครงการวิจยั ที่มีการยุติการรับรองมีสาเหตุจากเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
• เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ ยแรง (Serious Adverse Events: SAE) หรือปั ญ หาที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า (Unanticipated Problems) และมีเหตุสนับสนุนให้เชื่อได้วา่ น่าจะเกี่ยวข้อง
กับการวิจยั
• นักวิจัยไม่ดาํ เนินการวิจัยตามแบบเสนอโครงการที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
หรือไม่ดาํ เนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเป็ นการกระทําซํา้ แล้วซํา้ อีก และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร หรืออาจทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะทันตแพทยศาสตร์
หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. ความสัมพันธ์กับสถาบัน/องค์กรอืน่ (The Relationship with Others Institutions)

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความเป็ นอิสระจากสถาบัน/ องค์กรอื่นทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่
อาจมี การติ ดต่อประสานงานเพื่ อให้แนวทางการปฏิ บัติ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มี ความสอดคล้องกับ
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ของสถาบันอื่ น โดยเฉพาะในกรณี ท่ี เป็ นโครงการวิจัยพหุ สถาบันคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ของแต่ละสถาบันมีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจยั พหุสถาบันโดยผลการพิจารณาไม่จาํ เป็ นต้อง
เหมือนกับสถาบัน/องค์กรอื่น
ในกรณี การรับรองโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันร่วมกับสถาบันอื่ นที่ ลงนามเป็ นภาคี ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ จะให้คณะกรรมการกลางพิ จารณาจริยธรรมการวิจัย (Central Research
Ethics Committee: CREC) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบพิจารณารับรองและติดตามดูแลโครงการวิจัยในคน โดย CREC จะ
มีหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยใหม่ท่ียังไม่ได้รบั การรับรอง (Initial Review), โครงการวิจัยที่ได้รบั การรับรองแล้ว
และขอรับ การรับรองต่ อเนื่ อง (Continuing Review), โครงการวิ จัยที่ ขอปรับเปลี่ ยน (Protocol Amendment),
โครงการวิจยั ที่มีการเบี่ยงเบน (Protocol Deviation), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events: AE) ที่เกิดขึน้ ใน
ทุกๆ สถาบัน และรายงานการแจ้งปิ ดโครงการวิจยั (Closed-out Report) ทัง้ นีค้ ณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คนประจําคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิ ดล (MU-DT/PY-IRB) จะรับรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึน้ เฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล (Internal AE) เพื่อพิจารณาลงความเห็น แล้วแจ้ง
ต่ อ CREC จากนั้น CREC จะแจ้งผลการพิ จารณาในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องให้ทุ ก สถาบั น ภาคี รับ ทราบในเวลาที่
เหมาะสม
3. ความสัมพันธ์กับนักวิจัย (The Relationship with Research Investigators)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะติดต่อกับหัวหน้าโครงการวิจยั ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานทัง้ หมดที่
เกี่ ย วข้อ งกับ โครงการวิ จัย นั้น ๆ ตั้งแต่ ข อการรับ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ให้เรี ย บร้อ ยก่ อ นเริ่ ม
ดําเนินงานการให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นและการรายงานผลการดําเนินงานรวมทัง้ การรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนประจํา คณะทั น ตแพทยศาสตร์แ ละคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะทําหน้าที่กาํ กับดูแลโครงการวิจัยในคนที่เข้ามาดําเนินการภายใน
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหน้าโครงการวิจยั จะนําเอกสารและ
ข้อ มูลอิ เล็กทรอนิ กส์ท่ี เกี่ ยวข้องมาติ ด ต่อ ที่ สาํ นัก งานคณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ในคนประจําคณะ
ทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) ชัน้ 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มีเกณฑ์กาํ หนดดังนี ้
1) โครงการวิจยั ที่ดาํ เนินการในคณะทันตแพทยศาสตร์และ/ หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
หัวหน้าโครงการวิ จัย และ/หรือ นัก วิ จัย ร่วมสัง กัด คณะทัน ตแพทยศาสตร์แ ละ/ หรื อคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดลหรือบุคคลภายนอก กระบวนการกํากับดูแลทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ MUDT/PY-IRB
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2) โครงการวิ จัยที่ นักวิ จัยสังกัดอยู่ ในหลายส่ วนงานภายในมหาวิ ท ยาลัยมหิ ดล ทั้งที่ มี และไม่ มี การจัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนประจําส่วนงาน และดําเนินการวิจยั ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
หรื อกรณี ท่ี นักวิ จัยสังกัดส่ วนงานหนึ่ งแต่ ด าํ เนิ นการวิ จัยในอี กส่ วนงานหนึ่ งภายในมหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
กระบวนการกํากับดูแลโครงการวิจยั จะเป็ นไปตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนประจําส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน เพื่ อลดความ
ซํา้ ซ้อนในการดําเนินงาน
4. ความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รอื่ น ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการวิ จั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ และ
พระราชบัญญัตทิ ม่ี ีกาํ หนดไว้ (The Relationship with Regulatory Agencies)
องค์กรดังกล่าวได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นต้น คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหน้าที่ ปฏิ บัติตามข้อบังคับของแพทยสภา พ.ศ.
2549 ว่าด้วยการรัก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิ ช าชี พ เวชกรรมหมวด 6 การศึก ษาวิ จัย และการทดลองในมนุ ษ ย์
ข้อบังคับของทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมหมวด 6 การทดลองในมนุษย์ ข้อบังคับ
ของสภาเภสัชกรรม และกฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ

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

5/95

หมวดที่ 1

บทที่ 3
หน้าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Authority of the MU-DT/PY-IRB)
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกตําแหน่งหน้าที่เป็ นงานที่ตอ้ งทุ่มเทกําลังกายและ
กําลังปั ญ ญาในการทําหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบต่อนักวิจัย อาสาสมัครและสถาบันในอันที่จะรับรองและ
ติดตามดูแลให้การวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิ ด ลเป็ น ไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยเพื่ อสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และเพื่ อธํารงไว้ซ่งึ เกี ยรติและศักดิ์ศรีของ
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หน้าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authority of the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้
1) พิจารณาโครงการวิจยั ที่สง่ มาเพื่อขอรับการรับรอง
2) ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
3) กําหนดมาตรการหรือข้อจํากัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินการวิจยั
4) พิ จ ารณาให้พัก หรือถอนการรับ รองโครงการวิ จัย หากพบว่ามี ร ายงานผลข้างเคี ย งที่ รุน แรงและ/หรือ มี
การดําเนินการวิจยั ที่เบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรองแล้วอย่างมีนยั สําคัญ
5) พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือคณะกรรมการจริยธรรมฯ เกี่ยวกับความชํานาญเฉพาะ
ในโครงการวิจยั ที่เสนอมาเช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจยั หรืออาจเป็ นผูแ้ ทน
ของชุมชนผูป้ ่ วยหรือกลุม่ ผลประโยชน์เฉพาะ
6) รักษาความลับของข้อมูลในโครงการวิจยั และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้ อตกลงในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (Operational Agreement of the MU-DT/PYIRB) มีดังนี้
1) กรรมการต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน และควรมีการพัฒนาความรู ด้ า้ นจริยธรรมการวิจยั
ในคนอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) กรรมการต้องปฏิบตั ิงานตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน เพื่อพิทกั ษ์ศกั ดิศ์ รี สิทธิ ความปลอดภัยและความ
เป็ นอยู่ท่ีดีของอาสาสมัคร
3) กรรมการต้องเต็มใจเปิ ดเผย ชื่อ อาชีพ อายุ หน่วยงานที่สงั กัดต่อสาธารณะ
4) กรรมการต้องลงนามในเอกสารการรักษาความลับเอกสารโครงการวิจยั ข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครและเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5) กรรมการต้องเปิ ดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการมีส่วนได้ส่วนเสีย (Conflict of Interest: COI) กับ
โครงการวิจยั โดยยอมรับข้อตกลงที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบล่วงหน้าว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจยั ที่
เข้าประชุมครัง้ นัน้ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณารวมถึงการลงมติในโครงการวิจยั นัน้
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3. หน้าทีแ่ ละวาระการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Autority and Operation and of the MUDT/PY-IRB) มีดังนี้
1) ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Chair of the MU-DT/PY-IRB)
1.1 หน้าที่ของประธาน มีดงั นี ้
• ทําหน้าที่พิจารณาโครงการวิจยั ประเภทต่างๆ ได้แก่ โครงการวิจยั ที่ได้รบั การยกเว้นการพิจารณา
รับรอง (Exemption Review) โครงการวิจยั ที่ได้รบั การพิจารณาแบบเร่งด่วน (Expedited Review)
และ โครงการวิจัย ที่ ได้รับ การพิ จารณาแบบครบองค์ป ระชุม (Full Board Review) ตามความ
เหมาะสม พร้อมสรุ ปความเห็นเป็ นลายลักษณ์อักษรลงในแบบประเมินโครงการที่ เจ้าหน้าที่ ได้
จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่จาํ เป็ นอื่นๆ และเตรียมนําเสนอในที่ประชุมตามวาระที่กาํ หนด
• ดํา เนิ น การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุม ที่ ตั้งไว้ใ ห้เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย และมี
ประสิทธิภาพ โดยประธานอาจมอบหมายหน้าที่นีแ้ ก่รองประธาน หรือกรรมการ ที่เหมาะสม หาก
ประธานติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าประชุมได้ตามกําหนด
• ลงนามในเอกสารสําคัญดังต่อไปนี ้
- หนังสื อ รับ รองโครงการวิ จัย (Certificate of Approval: COA) และหนั งสื อ รับ รองการยกเว้น
การพิจารณาโครงการวิจยั (Certificate of Exemption: COE)
- บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั
- เอกสารสําคัญอื่นๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
• เป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการใหม่ และกรรมการเสริมร่วมกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็ นผูด้ าํ เนินการเสนอ
ชื่อให้กับอธิ การบดีเป็ นผูพ้ ิ จารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดใหม่ ก่อนคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ชุดปั จจุบนั ครบวาระ 180 วันทําการ เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และแต่งตัง้
กรรมการเสริมเพื่ อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของความหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาด้าน
ต่างๆ
• เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ตามความจําเป็ น เช่นคณะอนุกรรมบริหาร
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน เยี่ยมสํารวจหน่วยวิจยั เมื่อมีเหตุ (For-cause Site Visit)
• ทําหน้าที่ประธานของคณะอนุกรรมการบริหารและดําเนินการให้มีการประชุมคณะอนุกรรมบริหาร
คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Executive Policy Commitee) และเป็ นประธานในการประชุม
• รายงานผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
• วาระการปฏิบตั ิงาน 4 ปี
• อาจได้รบั การแต่งตัง้ ซํา้ ตามความเหมาะสม
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• พ้นหน้าที่เมื่อครบวาระ หรือพ้นหน้าที่ก่อนครบวาระ ด้วยเหตุต่างๆ เช่น เสียชีวิต หรือลาออก เป็ น

ต้น
• หากเป็ นการพ้นหน้าที่ ก่อนครบวาระคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้อง
ดําเนิ นการเสนอชื่ อให้กับ อธิ ก ารบดี เป็ นผู้แต่งตัง้ ประธานใหม่ภ ายใน 30 วัน โดยผู้ท่ี ได้รับ การ
แต่งตัง้ ใหม่เพื่ อทดแทนผูท้ ่ี พน้ หน้าที่ก่อนครบวาระจะดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้
ดํารงตําแหน่งคนก่อน
2) รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Vice Chair of the MU-DT/PY-IRB)
2.1 หน้าที่ของรองประธาน
• ทําหน้าที่ พิ จารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full Board
Review ตามความเหมาะสม พร้อมสรุ ปความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงในแบบประเมินโครงการที่
เจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่ จ าํ เป็ นอื่ นๆ และเตรียมนําเสนอในที่ ประชุมตามวาระที่
กําหนด
• ดําเนินการประชุมแทนประธานในกรณีท่ีประธานติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้
• ลงนามแทนประธานในเอกสารสําคัญต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากประธาน
• ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ แทนประธานหากประธานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
• ทําหน้าที่รองประธานของคณะอนุกรรมการบริหาร
2.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
เช่นเดียวกับวาระการปฏิบตั ิงานของประธาน
3) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Secretary of the MU-DT/PY-IRB)
3.1 หน้าที่ของเลขานุการ
• คัดกรองจําแนกประเภทโครงการวิจยั เป็ นประเภท Exemption Review, Expedited Review และ
Full Board Review เพื่ อนําเสนอต่อคณะอนุก รรมการบริห ารฯ ในการกําหนดรายชื่ อ Primary
Reviewer ของแต่ละโครงการวิจัย และติ ดตามให้เจ้าหน้าที่ ส่งเอกสารที่ จาํ เป็ น ให้กรรมการให้
เรียบร้อยตามกําหนด
• ทําหน้าที่ พิ จารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full Board
Review ตามความเหมาะสม พร้อมสรุ ปความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงในแบบประเมินโครงการที่
เจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่ จ าํ เป็ นอื่ นๆ และเตรียมนําเสนอในที่ ประชุมตามวาระที่
กําหนด
• ตรวจสอบการจัดโครงการวิจยั ใหม่ และโครงการวิจยั ซึ่งที่ประชุมมีมติยงั ไม่รบั รองจนกว่าจะมีการ
แก้ไข ซึง่ นักวิจยั ได้ทาํ การปรับแก้ไขและชีแ้ จงเหตุผลเข้ามาใหม่ นําเข้าวาระประชุม
• ตรวจรายงานผลการดําเนินการวิจยั ของโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรอง นําเสนอรายงานเหตุการณ์
อันไม่พงึ ประสงค์ของโครงการวิจยั ต่างๆ ต่อที่ประชุม และสรุ ปมติท่ีประชุมเพื่อแจ้งต่อนักวิจยั
• นําเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั ต่อที่ประชุม และสรุ ปมติท่ีประชุมเพื่อแจ้งต่อนักวิจยั
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• สรุ ปรายงานผลการดําเนินการวิจยั และการขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจยั สําหรับปี ถดั ไป

และการแจ้งปิ ดโครงการวิจยั แจ้งแก่ท่ีประชุมและดําเนินการตามมติท่ีประชุม
• รวบรวมความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม และตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข องบัน ทึ ก แจ้ง ผลการ
พิจารณาโครงการวิจยั ซึง่ จัดพิมพ์โดยเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอต่อประธานเพื่อลงนาม
• ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของรายงานการประชุมซึง่ จัดพิมพ์โดยเจ้าหน้าที่
• ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่
• ทําหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
3.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
เช่นเดียวกับวาระการปฏิบตั งิ านของประธาน
4) กรรมการหลัก (Board Member)
4.1 หน้าที่ของกรรมการหลัก
• พิ จ ารณาโครงการวิจัย ที่ ได้รับมอบหมายพร้อมสรุ ปความเห็ นเป็ นลายลัก ษณ์อักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่จาํ เป็ นอื่นๆ และเตรียมนําเสนอในที่
ประชุมตามวาระที่กาํ หนด
• เข้า ประชุ มตามวาระที่ ก ําหนดไว้ เพื่ อนําเสนอโครงการวิ จัยและความเห็ นต่ อที่ ประชุ มในฐานะ
Primary Reviewer หากไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่ องจากติ ดภารกิ จ ขอให้แจ้งแก่ เจ้าหน้าที่
อย่างช้าภายใน 7 วันทําการ ก่อนการประชุม เพื่ อเชิ ญให้กรรมการท่ านอื่นเป็ นผูพ้ ิ จารณาและทํา
หน้าที่แทนในการนําเสนอต่อที่ประชุม
• กรรมการที่มีประสบการณ์สงู อาจจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าที่เป็ น Expedited Reviewer เพื่อ
ดําเนินการพิจารณาแบบเร่งด่วนตามที่ประธานกําหนด
• หากกรรมการมี ความจําเป็ นจะต้องเข้าประชุมล่าช้ากว่าเวลาที่ กาํ หนด หรือจะต้อ งออกจากที่
ประชุมก่อนสิน้ สุดการประชุมขอให้กรรมการแจ้งแก่ประธานล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดําเนิ นการ
ประชุมได้อย่างครบองค์ประชุมตลอดการประชุม
4.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
• วาระการปฏิบตั ิงานครัง้ ละ 4 ปี ซึง่ จะต่อวาระการทํางานได้ตามความเหมาะสม
• พ้นหน้าที่เมื่อครบวาระ หรือพ้นหน้าที่ก่อนครบวาระ ด้วยเหตุต่างๆ เช่น เสียชีวิต หรือลาออก เป็ น
ต้น หรือประธานขอให้ลาออกหากไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
• หากลาออก หรือประธานขอให้ลาออกก่อนครบวาระประธานจะเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการใหม่ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ เพิ่มเติมมีวาระการทํางาน 4 ปี (ไม่ตอ้ งหมดวาระพร้อมกับประธาน
หรือกรรมการอื่น)
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5) กรรมการเสริม (Alternate Member)
5.1 หน้าที่ของกรรมการเสริม
• พิ จ ารณาโครงการวิจัย ที่ ได้รบั มอบหมายพร้อ มสรุ ป ความเห็ นเป็ นลายลัก ษณ์อักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่ เจ้าหน้าที่ ได้จัดส่งให้พร้อมกับเอกสารที่ จาํ เป็ นอื่นๆ และเตรียมนําเสนอในที่
ประชุมตามวาระที่กาํ หนดเป็ นครัง้ คราว
• เข้า ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ เพื่ อ ให้ค รบองค์ป ระชุ ม หรื อ ในวาระการประชุ ม ที่
จําเป็ นต้องให้กรรมการเสริมที่ มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะสาขาพิ จารณาให้ความเห็นต่อที่ ประชุม
หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 5 วันทําการ
ก่อนการประชุม เพื่อเชิญกรรมการท่านอื่น
• กรรมการที่มีประสบการณ์สูง อาจจะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าที่เป็ น Expedited Reviewer ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
• รับปรึกษาข้อปั ญหาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
• วาระการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับกรรมการหลัก
• พ้นหน้าที่เมื่อหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานขอให้ลาออกหากไม่สามารถทํา
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
6) กรรมการจากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member)
6.1 หน้าที่ของกรรมการจากบุคคลทั่วไป
• Lay Person Member มี ศักดิ์และสิ ท ธิ์ เที ย บเท่ากรรมการท่ านอื่น โดยไม่ตอ้ งทําหน้าที่ Primary
Reviewer แต่ ส ามารถศึ ก ษาโครงการวิ จั ย ได้โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การทํา ความเข้า ใจและให้
ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัครของแต่ละโครงการวิจยั ในฐานะตัวแทนประชาชน ซึง่ มี
สิทธิ์ท่ีจะรับรู ข้ อ้ เท็จจริงและเข้าใจข้อมูลในการทําวิจยั เพื่อการตัดสินใจของอาสาสมัครในการเข้า
ร่วมโครงการวิจยั ด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริง
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อให้ครบองค์ประชุม หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เนื่ อ งจากติ ด ภารกิ จ ขอให้แ จ้ง แก่ เจ้าหน้าที่ อ ย่ างน้อ ย 5 วัน ทําการก่ อ นการประชุม เพื่ อ เชิ ญ
กรรมการท่านอื่น
6.2 วาระการปฏิบตั ิงาน
• วาระการปฏิ บัติ งานเช่ น เดี ย วกับ กรรมการครั้งละ 4 ปี ซึ่ง จะต่ อ วาระการทํา งานได้ต ามความ
เหมาะสม
• พ้นหน้าที่เมื่อหมดวาระ หรือลาออกก่อนครบวาระ หรือประธานขอให้ลาออกหากไม่สามารถทํา
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
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4. กรรมการผู้พจิ ารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน (Expedited Reviewer)
คณะอนุกรรมการบริหารเป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการผูม้ ีประสบการณ์จากกรรมการหลัก และกรรมการเสริม
ให้ทาํ หน้าที่ พิ จารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน โดยกรรมการผูพ้ ิ จารณาโครงการวิจัยแบบเร่งด่วนมี หน้าที่
พิ จ ารณาโครงการวิ จัย ที่ มี ค วามเสี่ ย งน้อ ย (Minimal Risk) แบบเร่งด่วน (Expedited Review) ในฐานะผู้มี
ประสบการณ์ดา้ นจริยธรรมการวิจยั ในคนและ/ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญทางสาขานัน้
5. ผู้เชีย่ วชาญ (Consultant)
ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการไม่สามารถตัดสิ น ใจในด้านวิ ชาการได้ คณะกรรมการอาจขอความเห็ น จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มิได้เป็ นกรรมการและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจยั และยังเป็ นผูท้ ่ีสามารถรักษาความลับ
ของโครงการวิจยั ได้ โดยยินยอมลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าที่จะจัดส่งโครงการวิจยั ให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณา และส่งกลับคืนก่อนการประชุมพร้อมแบบให้ความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ/ หรือ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม
6. อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดย่อย (Panel)
กรณี ท่ี มีจาํ นวนโครงการวิจัยเพิ่มมากขึน้ อาจจะมีการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ ชุดย่อยมากกว่า 1 ชุด
เพื่ อ ให้ส ามารถจัด การประชุม ได้บ่ อยครั้งขึน้ โดยคณะอนุ ก รรมการชุด ย่ อยแต่ล ะชุด จะมี อ งค์ป ระกอบที่
เหมือนกันคือ ประธานและ/ หรือรองประธาน เลขานุการและ/ หรือผูช้ ่วยเลขานุการ โดยใช้หลักการและวิธีการ
ในการดําเนินการประชุมอย่างเดียวกันทัง้ 2 ชุด ทัง้ นีก้ รรมการเสริมจะได้รบั เชิญเข้าประชุมเพิ่มเติมในแต่ละ
ชุดตามความเหมาะสม
7. การฝึ กอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ (Training of the MU-DT/PY-IRB Member)
กรรมการทุกท่านจะต้องได้รบั ความรู ด้ า้ นจริยธรรมการวิจยั ในคน และได้รบั การชีแ้ จงให้ทราบแนวทางการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็ นอย่างดี เพื่อให้การดําเนินงานของกรรมการทุกท่านได้มาตรฐาน
สมํ่าเสมอ และเป็ นธรรมกับทุกโครงการวิจยั ที่เสนอเพื่อขอรับการรับรอง นอกจากนีค้ ณะกรรมการจริยธรรมฯ
ยังมีหน้าที่ให้ความรู อ้ ย่างต่อเนื่องกับกรรมการทัง้ คณะเพื่อให้ทราบการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของกฎระเบี ย บ และประเด็ น ที่ ล ะเอี ย ดอ่อนทาง
จริย ธรรมการวิ จัย ที่ ก าํ ลังเป็ น ปั ญ หาหรืออาจก่ อให้เกิ ด ปั ญ หาในอนาคต รวมทั้ง ความเคลื่ อนไหวในด้าน
จริ ย ธรรมการวิ จัย ของนานาชาติ เพื่ อ ให้ก รรมการทุ ก ท่ านมี ค วามรู ท้ ่ี ทั น สมัย สามารถนํา ความรู ท้ ่ี ไ ด้ม า
ประกอบการพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึน้ และเพื่อรักษามาตรฐานและรับประกันคุณภาพในการพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
วิธีการให้ความรู้แก่กรรมการมีดังนี้
1) ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation for New Board Member) โดยจัดอบรมกรรมการใหม่เพื่อให้ทราบ
แนวทางการดําเนิ น งานของคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจัย ในคน (Standard Operating Procedure:
SOP)
2) การจั ด อบรมกรรมการทุ ก ครั้ง ที่ มี ก ารปรับ เปลี่ ย น (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่ อ ให้
กรรมการทุกท่านทราบข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยน
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3) จัดสัมมนา/ ร่วมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รบั ความรู ้ และ
เปิ ดโอกาสให้กรรมการได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู ้ และปั ญหาที่ประสบในการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะ
เป็ นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
4) จัดเก็บวารสาร บทความ หนังสือ ตํารา เอกสารที่ใช้อา้ งอิงไว้ในสํานักงานเพื่อให้กรรมการได้ใช้อา้ งอิง เมื่อ
ประสบปั ญหาในการตัดสินใจ
5) แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริยธรรมการวิจยั ให้แก่กรรมการเป็ นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
6) สนับสนุนให้กรรมการได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนาด้านจริยธรรมการวิจยั ในคนที่จดั ขึน้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของคณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ค่าตอบแทนทีก่ รรมการจะได้รับ (Honorarium for the MU-DT/PY-IRB Member)
1) กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนในการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ตอ้ งนําเข้าประชุมเพื่อลงความเห็น และในการ
นําเสนอในที่ประชุมเรื่องละ 500 บาท สําหรับเบีย้ ประชุมให้เป็ นไปตามประกาศของแต่ละคณะ
2) กรรมการที่ ได้รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ น Expedited Reviewer จะได้รับ ค่ าตอบแทนในการทบทวนพิ จ ารณา
โครงการวิจยั ประเภท Expedited Review โครงการละ 500 บาท โดยการบันทึกความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรในแบบประเมินโครงการวิจยั ที่กาํ หนด
3) กรรมการที่ ได้รับ การแต่ ง ตั้งเป็ น Exemption Reviewer จะได้รับ ค่ าตอบแทนในการทบทวนพิ จ ารณา
โครงการวิจยั ประเภท Exemption Review โครงการละ 200 บาท โดยการบันทึกความเห็นเป็ นลายลักษณ์
อักษรในแบบประเมินโครงการวิจยั ที่กาํ หนด
4) กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รบั
ค่าตอบแทนในการเข้าประชุมครัง้ ละ 1,500 บาท
5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมจะได้รบั ค่าตอบแทนในการเข้าประชุมครัง้ ละ 500 บาท
6) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจริยธรรมขอให้ช่วยพิจารณาให้ความเห็นเป็ นกรณี พิเศษ จะได้รบั ค่าตอบแทน
ในการทบทวนพิจารณาโครงการละ 500 บาท ในกรณีท่ีเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมจะได้รบั
เบีย้ ประชุมครัง้ ละ 1,500 บาท
7) กรรมการผูท้ าํ หน้าที่ในการรวบรวมข้อพิจารณาเพื่อทําจดหมายแจ้งผลโครงการวิจยั แก่หวั หน้าโครงการวิจยั
จะได้รบั ค่าตอบแทนโครงการละ 300 บาท
8) กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทาํ หน้าที่ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์และเอกสารอื่นๆ ที่ผวู้ ิจยั ส่ง
มาเพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณารับรองภายหลังจากโครงการวิจัยนัน้ ได้รบั การรับรองแล้ว จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานเรื่องละ 500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายของกรรมการในการเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ทาํ วิจยั ในกรณี เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการวิจยั ปั ญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือการดําเนินงานวิจยั ที่เบี่ยงเบนไปจาก
โครงการวิจยั ที่ได้แจ้งไว้ ให้เบิกจ่ายจากคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่
เป็ นต้นสังกัดของนักวิจยั หลัก/ นักวิจยั ร่วม
โดยค่าตอบแทนทีก่ รรมการได้รับนี้ มิได้เกีย่ วเนื่องกับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแต่อย่างใด
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บทที่ 4
การรักษาความลับของโครงการวิจัย
(Confidentiality Protection)
1. การรักษาความลับสําหรับกรรมการ
บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการจะต้องถือเป็ นหน้าที่ท่ีจะรักษาความลับของโครงการวิจยั ที่เสนอ
ขอรับการพิจารณารับรองโดยเคร่งครัดและมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจยั (Confidentiality Agreement) ซึง่ เจ้าหน้าที่
จะเก็บเอกสารนีไ้ ว้ในแฟ้มประวัติของกรรมการทุกท่าน
2) ส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยกลับไปที่สาํ นักงานเพื่อการเก็บรักษาหรือทําลาย และทําลายข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ทกุ รู ปแบบที่ได้รบั หลังวันประชุมพิจารณา
2. การรักษาความลับสําหรับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องรับทราบการรักษาความลับของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับ
ของโครงการวิจยั เช่นเดียวกับกรรมการโดยจะต้องเก็บเอกสารนีไ้ ว้ในแฟ้มประวัติของเจ้าหน้าที่ทกุ คน
3. การรักษาความลับสําหรับบุคคลอืน่ ๆ
บุคคลภายนอกที่มิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าเยี่ยมดูงาน เยี่ยมสํารวจ หรือสังเกตุการณ์ สํานักงาน
และ/หรือการประชุมของคณะกรรมการจริย ธรรมฯ ต้องลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของ
โครงการวิจยั
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บทที่ 5
การจัดการกับการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการ
(Conflict of Interest Management)
1. การมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) การมีสว่ นได้สว่ นเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณีตอ่ ไปนี ้
1.1 กรรมการหรือคู่สมรส มี ส่วนได้ส่วนเสียทางการเงิ นกับผู้ให้ทุนที่ เป็ น บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผูผ้ ลิ ต
เวชภัณ ฑ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ในรู ปแบบที่ เป็ นหุน้ ส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและ
สิทธิบตั รหรือได้รบั การสนับสนุนทางการเงินในรู ปแบบอื่น เช่น เป็ นที่ปรึกษาหรือเป็ นวิทยากรของบริษัท
1.2 กรรมการหรือคูส่ มรส มีสว่ นได้สว่ นเสียกับนักวิจยั ในรู ปแบบที่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีสว่ นได้สว่ นเสียทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและสิทธิบตั ร
2) การมีสว่ นได้สว่ นเสียที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเงิน (Non-Financial Conflict of Interest) ได้แก่ กรณีตอ่ ไปนี ้
2.1 มีความสนใจในการวิจยั เรื่องเดียวกัน
2.2 เป็ นผูม้ ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่อาจมีผลต่อการพิจารณาโครงการวิจยั
2.3 ผูท้ ่ีอยู่ในทีมวิจยั เดียวกัน หรือเป็ นที่ปรึกษาโครงการวิจยั ของนักศึกษา
2.4 เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาขัน้ ต้นของหัวหน้าโครงการวิจยั
2. การจัดการการมีส่วนได้ส่วนเสีย
1) กรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียจะต้องดําเนินการดังนี ้
1.1 แจ้งกับประธานก่อนการประชุม
1.2 ออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและพิจารณาลงมติ โดยกรรมการผูน้ นั้ สามารถอยู่ในที่
ประชุมได้หากมีการร้องขอเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั
2) ประธานจะพิจารณาและดําเนินการดังต่อไปนี ้
2.1 ไม่กาํ หนดให้กรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทําหน้าที่เป็ น Primary Reviewer ของโครงการวิจยั นัน้
2.2 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเมื่อเริ่มประชุม
2.3 ขอให้กรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการให้ความเห็นและลงมติ
หากกรรมการที่ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ออกจากการประชุ ม ในขณะนั้น แล้ว ทํา ให้ไม่ ค รบองค์ป ระชุ ม ที่ จ ะ
ลงคะแนนเพื่ อตัด สิ น ผลการพิ จ ารณาโครงการได้ การพิ จ ารณาโครงการจะต้องถูก เลื่ อนออกไปจนกว่าจะมี
กรรมการท่านอื่นมาเข้าประชุมในขณะนัน้ และโครงการวิจยั นัน้ อาจต้องถูกเลื่อนการตัดสินผลเป็ นการประชุมวาระ
ถัดไป ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของประธาน
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บทที่ 6
คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(The MU-DT/PY-IRB’s Executive Committee)
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด ตั้ ง ขึ ้น โดยผู้ท่ี ท ํา หน้ า ที่ เป็ น ประธาน รองประธาน เลขานุ ก ารและ
ผูช้ ่วยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จะทําหน้าที่เป็ นประธาน รองประธาน เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
บริหารจริยธรรมการวิจยั โดยตําแหน่ง รวม 4 คน โดยมีหน้าที่ดงั นี ้
1. กําหนดนโยบายและวิธีการบริหารจัดการภายในสํานักงานแก่เจ้าหน้าที่
2. พิ จารณาจําแนกประเภทโครงการวิจัยตามที่ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอและกําหนดรายชื่ อ
กรรมการ ผู้รับ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาโครงการวิ จัย โดยเฉพาะโครงการวิ จัย แบบครบองค์ป ระชุ ม (Full Board
Review)
3. พิจารณาและแก้ไขปั ญหากรณีเร่งด่วน
4. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิงานตามหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการทบทวนพิจารณาเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ทาํ วิจยั เป็ นต้น
5. วางแผนกําหนดการให้ความรู ด้ า้ นจริยธรรมการวิจยั ในคนแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ
6. คณะอนุกรรมการบริหารมีการประชุมเดือนละครัง้ ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 1 ของเดือนและมีการบันทึกการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร โดยประธานฯ หรือผูแ้ ทนจะนํามาแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมตามวาระ
ปกติตามความเหมาะสม
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บทที่ 7
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(MU-DT/PY-IRB Staff)
1. เจ้าหน้าทีม่ ีหน้าทีส่ นับสนุนงานด้านธุรการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังต่อไปนี้
1) รับเอกสารโครงการวิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
2) ติดต่อสื่อสารกับนักวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั ตามการร้องขอของกรรมการหรือ
ชีแ้ จงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการวิจยั
3) จัดเตรียมเอกสารก่อนการประชุมและจัดส่งเอกสารโครงการวิจยั ให้แก่กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
4) จัดทําเอกสารหลังการประชุม เช่น บันทึกแจ้งผลการพิจารณาให้แก่นกั วิจยั และจัดทํารายงานการประชุม
5) ติด ตามความก้าวหน้าโครงการวิ จัย และรับ เอกสารของโครงการที่ ได้รับ การรับ รองแล้ว เมื่ อมี การแจ้ง
ปรับ เปลี่ ย นโครงร่ า งวิ จั ย (Protocol Amendment) รายงานการเบี่ ย งเบนจากโครงร่า งวิ จัย (Protocol
Deviation) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event Report) การแจ้งปิ ดโครงการวิจัย (Closeout Report) และรวบรวมเอกสารดังกล่าวนําเสนอเลขานุการเพื่อบรรจุเข้าวาระประชุม
6) จัด เก็ บ เอกสาร/ ข้อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องโครงการวิ จั ย อย่ า งมี ร ะเบี ย บ ให้ส ามารถสื บ ค้น ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและทําลายข้อมูลพร้อมกับการทําลายเอกสารโครงการวิจยั ตามกําหนด
7) บั น ทึ กข้อมู ลโครงการวิ จั ยลงในฐานข้อมู ล (Database) ทําสําเนาข้อมู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์เพื่ อป้ องกั น การ
สู ญ หายของข้ อ มู ล เดื อ นละ 1 ครั้ง ทุ ก สั ป ดาห์ ท่ี 1 ของเดื อ น และรวบรวมสถิ ติ เพื่ อ ทํ า รายงานผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอต่อผูบ้ ริหารตามกําหนด
8) รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั จากผูม้ าติดต่อและนําเสนอต่อประธาน หรือผูแ้ ทนที่ได้รบั
มอบหมายเพื่อดําเนินการต่อ
2. เจ้าหน้าทีต่ ้องได้รับการปฏิบัตติ ามกระบวนการดังต่อไปนี้ เพือ่ ให้สามารถทํางานตามหน้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1) ทําการมอบหมายงานสําหรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้ หากมีการลาของเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง
2) ให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รบั การฝึ กอบรมความรู ด้ า้ นจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่ อความเข้าใจในงานที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ
3) จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานเพื่อติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ
4) ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพของเจ้า หน้า ที่ โดยให้เข้า รับ การฝึ ก อบรมในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance) ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร และทักษะ
ในการใช้ส่อื สารสนเทศ เป็ นต้น
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กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
(Protocol Consideration Processes)
บทที่ 1
หลักจริยธรรม กฎหมาย และประกาศมหาวิทยาลัย
ทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมฯ ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
(Ethical Principles for the Operation of the MU-DT/PY-IRB)
เพื่ อ ให้ก ารดําเนิ น การวิ จัย ได้ม าตรฐานสากล ซึ่งเป็ น ที่ ย อมรับ ของนานาอารยประเทศ คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ได้อา้ งอิงหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน ดังต่อไปนีค้ ือ
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. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องเช่น
1) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5) ประมวลกฎหมายอาญา
8. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 9 การศึกษาวิจยั และการ
ทดลองในมนุษย์
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9. ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 6 การทดลองในมนุษย์
10. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2546 หมวด ๖ การปฏิบตั ิ
26

26

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
11.ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายในการกํากับดูแลโครงการวิจยั ในคน พ.ศ. 2559
12.ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําส่วนงาน
พ.ศ. 2533
13.จรรยาบรรณของนักวิจยั โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พ.ศ 2541
14.ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทย
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บทที่ 2
การกําหนดขอบข่ายและประเภทโครงการวิจัย
(Scope of Authority Defined and Type of Research)
1. โครงการวิจัยทีต่ ้องขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
1.1 โครงการวิจัยที่มี ขอบข่ าย (Scope) ที่ต้องขอการพิจารณารั บรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ก่อนดําเนินการวิจัย ได้แก่ โครงการดังต่อไปนี้
1) โครงการวิ จั ย ที่ รับ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากคณะทั น ตแพทยศาสตร์ห รื อ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) โครงการวิ จัย ที่ หัวหน้าโครงการวิ จัย เป็ น บุ ค ลากรคณะทัน ตแพทยศาสตร์ห รื อคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ ท ํา วิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ห รื อ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล**
3) โครงการวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลของคณะทันตแพทยศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึง่ มิใช่
ข้อมูลสาธารณะและสามารถสืบค้นไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็ นอาสาสมัครได้
4) โครงการวิจยั ที่หวั หน้าโครงการเป็ นบุคคลภายนอกคณะ ขอเข้าทําการวิจยั ที่มีการเก็บข้อมูลวิจยั ที่ทาํ
ในคน โดยต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดถึงคณบดีหรือผูท้ ่ีคณบดีมอบหมายผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อ
ขออนุญาตเข้าทําวิจัย และเมื่อคณบดีหรือผูท้ ่ีคณบดีหมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิแล้วจะส่งโครงการ
มาเพื่อพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ*
1.2 ประเภท (Type) ของโครงการวิจัยทีต่ ้องได้รับการรับรองก่อนดําเนินการวิจัย ได้แก่
1) การวิจยั ทางคลินิกซึง่ เกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย์
2) การวิจยั เกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา
3) การวิจยั เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด
4) การวิจยั ที่ใช้ส่ิงส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย์
5) การศึกษาวิจยั จากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อบุคคล
6) การวิจยั ทางระบาดวิทยา
7) การวิจัย ที่ หัวหน้าโครงการเป็ น ผู้ให้บ ริก ารดูแ ลสุข ภาพ (Health Care Provider) และขั้น ตอนการ
ดําเนินการวิจยั มีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบุคคลทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย
8) การวิจัย ทางสังคมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ห รือจิ ต วิท ยา ที่ ด าํ เนิ น การสํารวจ สัมภาษณ์ การสังเกต
พฤติกรรมข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นส่วนบุคคล
* ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้าทาํ วิจยั ขอใช้สถานที่/
ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั /เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ สาํ หรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๐
** ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ งนโยบายในการกาํ กับดูแลโครงการวิจยั ในคน พ.ศ. 2559
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2. โครงการวิจัยทีต่ ้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบการดําเนินการวิจัย
2.1 โครงการทีด่ าํ เนินการในต่างประเทศทีม่ ี Local IRB
นักศึกษาหรือบุคลากรที่จะดําเนิ นการวิจัยในต่างประเทศและประเทศนั้นมี Local IRB ขอให้
หั ว หน้า โครงการวิ จั ย จั ด ทํา “ใบคํา ร้อ งขอให้ม อบอํา นาจในการกํา กั บ ดู แ ลโครงการวิ จั ย ในคนแก่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของประเทศอื่น” พร้อมแนบเอกสารการรับรอง (COA) ของ Local
IRB ถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนดําเนินการวิจยั เพื่อให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รับทราบและมอบอํานาจในการกํากับดูแลการวิจยั ในคนให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
ประเทศนัน้ ๆ ดูแล
2.2 โครงการย่อยภายใต้โครงการทีผ่ ่านการรับรองของอาจารย์ทป่ี รึกษา
โครงการของนักศึกษาที่ดาํ เนินการภายในขอบเขตของโครงการวิจยั ของอาจารย์ท่ีปรึกษาซึง่ ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ และไม่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึน้ ให้หวั หน้าโครงการวิจยั (อาจารย์
ที่ปรึกษา) จัดทําเอกสารขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 3 )
3. โครงการวิจัยประเภท Case report
3.1 กรณี เป็ น Case Report 1-3 case ให้ ท าบั น ทึ ก แจ้ ง นั ก วิ จั ย ว่ า ไม่ เข้ า ข่ า ยต้ อ งขอรั บ การรับ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
3.2 กรณี Case Report 3 cases ขึน้ ไป ให้พิจารณาแบบ Expedited Review
3.3 กรณี Single Case Study แต่ทาํ อย่างมี Control และมี Intervention (มีการเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีท่ี
ต่างกัน ชัด เจน มี การวัด ที่ ชัด เจนและเป็ น มาตรฐาน) และดําเนิ น การวิจัย แบบ Individually ที่ มีค วาม
ละเอี ย ดมากเที ย บเท่ า กับ การดําเนิ น การของ Single Case Study Research ให้พิ จ ารณาแบบ Full
Board Review

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

20/95

หมวดที่ 2

บทที่ 3
การแบ่งประเภทของโครงการวิจัย
(Categorization of Protocol)
โครงการวิจยั แบ่งตามความเสี่ยงของโครงการวิจยั แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี ้
1. โครงการวิจยั ประเภทที่ได้รบั การยกเว้นการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol)
2. โครงการวิจยั ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review Protocol)
3. โครงการวิจยั ประเภทพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full Board Review Protocol)
ในการแบ่งประเภทของโครงการวิจยั มีการพิจารณาดังนี ้
1. โครงการวิ จั ย ประเภทที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น การพิ จ ารณารั บ รอง (Exemption Review Protocol) คื อ
โครงการวิจยั ที่ไม่มีความเสี่ยง (No Risk) โดยเป็ นโครงการวิจยั ในคนที่ไม่ตอ้ งปฎิบตั ิในเรื่องดังต่อไปนี ้
• ไม่จาํ เป็ นต้องขอความยินยอมจากอาสาสมัคร ทัง้ นีข้ นึ ้ กับดุลยพินิจของนักวิจยั
• ไม่จ าํ เป็ น ต้อ งมี ก ารติ ด ตามโครงการวิจัย นี ้ ทั้งการปรับ โครงการวิ จัย (Protocol Amendment) และการ

ติดตามเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เนื่องจากเป็ นโครงการวิจยั ที่มีความเสี่ยงตํ่ามาก
โครงการทีไ่ ด้รับการยกเว้นการพิจารณารับรองมี 7 ประเภท ดังนี้
1) โครงการวิจยั ทางการศึกษา
1.1 โครงการวิจัยที่ เกี่ ยวกับกระบวนการ การเรียนการสอนโดยใช้วิธีท่ี ใช้ในการเรียนตามปกติ (Normal
Eeducational Practice and Setting) ได้แก่ การปรับวิธีการเรียนการสอน การเปรียบเทียบวิธีการเดิม
กับ วิ ธี ก ารใหม่ การเปรีย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปรับ การเรีย นการสอนด้วยวิ ธีก ารต่างๆ หรื อ
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตร เป็ นวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไปและเคยนํามาใช้แล้ว และ/หรือดําเนินการ
ในชัน้ เรียนปกติ
1.2 โครงการวิจยั ที่เป็ นวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบต่างๆ (Educational Test) โดยข้อมูลที่เก็บนัน้
ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็ นรายบุคคลและทําการรายงานผลเป็ นข้อมูลโดยภาพรวม เป็ นการ
วิจยั ที่ใช้วิธีการวัดผลการศึกษาวิธีการต่างๆ เช่น Cognitive, Aptitude, Diagnostic, Achievement Test
โครงการวิจัยดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่เป็ นโครงการวิจัยทีม่ ีลักษณะดังต่อไปนี ้
• เป็ นวิธีการใหม่ลา่ สุดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
• นักเรียนในชัน้ เรียนเดียวกันได้รบั การปฏิบตั ิท่ีแตกต่างกัน
• มีการปกปิ ดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้อาสาสมัครทราบ
• มีการออกกําลังกายมากกว่าปกติ หรือด้วยวิธีท่ีไม่ปกติ
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2) โครงการวิ จัย ที่ ด ําเนิ น การโดยวิ ธี ก ารสํารวจ สัมภาษณ์ หรื อสังเกตพฤติ กรรมภายในชุ มชน (Survey,
Interview or Observation of Public Behaviors) โดยวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล นั้ น ไม่ ส ามารถเชื่ อมโยงถึ ง
อาสาสมัครเป็ นรายบุคคล และรายงานผลเป็ นข้อมูลโดยภาพรวม
โครงการวิจัยดังกล่าวข้ างต้ นต้ องไม่เป็ นโครงการวิจัยทีม่ ีลักษณะดังต่อไปนี ้
• มีขอ้ คําถามที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ เป็ นเรื่องส่วนตัวที่ออ่ นไหว สมควรปกปิ ด หรือเป็ นเรื่องที่

อยากลืม
• ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลอาสาสมัครอาจ

ถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย
• ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน์ การถูกเลิกจ้าง

และการเสียสิทธิบางอย่าง รวมทัง้ กระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
3) โครงการวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลจาก สิ่งส่งตรวจทางพยาธิ วิทยา สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ศพ/กระดูกที่ได้รบั
บริจาคเพื่อการศึกษา ฟั นหรือแบบจําลองฟั น โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลดังนี ้
3.1 ไม่ติดชื่อหรือรหัสใดๆ ที่จะเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเป็ นรายบุคคล (Unidentifiable Data) ได้ตงั้ แต่ตน้
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่ านรหัส ใดๆ ที่ นัก วิจัย จัด ทําขึน้ เพื่ อจะสื บ ค้น ไปถึงผู้ท่ี เป็ น
เจ้าของ
3.2 ข้อมูล ที่ เก็ บ อยู่แล้วในคลัง* ไม่ใช่ ก ารเก็ บ ข้อมูล ใหม่ และได้ท ําการลบข้อมูล ส่วนบุ ค คลออกแล้ว
(Anonymized Data/Specimen)
4) โครงการวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การประกัน คุณ ภาพ, ประโยชน์ส าธารณะหรื อ การบริก าร โดยเป็ น งานที่
รับผิดชอบของบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานนัน้ ๆ
5) โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพและรสชาติของอาหาร/ผลิตภัณฑ์ การยอมรับและความพึง
พอใจของผู้บ ริ โภค (Taste and Food Evaluation and Acceptance Study) โดยที่ อ าหารนั้น ต้อ งไม่ มี
สิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ และอาหารที่จะบริโภคมีสารอาหารระดับที่ไม่เป็ นอันตราย
6) โครงการวิ จั ย ที่ ใ ช้ข ้อ มู ล จากฐานข้อ มูล ที่ เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะชนในรู ป แบบเอกสาร การทบทวน
วรรณกรรม
7) โครงวิจยั ที่เป็ นการศึกษารายงานข้อมูลผูป้ ่ วยทางคลินิกย้อนหลังไม่เกิน 1-2 ราย **

* การนาํ ข้อมูลทีเ่ ก็บในรู ปแบบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผูม้ อี าํ นาจเก็บรักษาข้อมูล/สิ่งส่งตรวจ
** อ้างอิง John Hopkins Medicine Office of Human Subjects Research - Institutional Review Board

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

22/95

หมวดที่ 2

2. โครงการวิ จั ย ประเภทเร่ ง ด่ ว น (Expedited Review Protocol) เป็ นโครงการวิ จั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ย
(Minimal Risk) ตามนิ ย ามของ Food and Drug Administration: (FDA) และ Department of Health and
Human Service: (DHHS) ของสหรัฐอเมริกา คือ การวิจัยที่ ไม่ก่อให้เกิ ดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่า
ความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจําวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจ
เพื่อการรักษาตามปกติ โดยเป็ นโครงการวิจยั ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
1) การวิจยั ที่ตอ้ งเก็บเลือดจากอาสาสมัคร จะทําได้โดยการเจาะปลายนิว้ เจาะส้นเท้าหรือติ่งหู ในกรณีท่ีเป็ น
เด็กทารก หรือการเจาะจากหลอดเลือดดํา ปริมาณเลือดและจํานวนครัง้ ที่เจาะควรเป็ นดังนี ้ คือ
• กรณีเจาะเลือดจากอาสาสมัครที่เป็ นผูใ้ หญ่ มีสขุ ภาพแข็งแรง และมิใช่สตรีมีครรภ์ มีนาํ้ หนักตัวไม่ต่าํ

กว่า 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 550 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และการ
เจาะเลือดจะต้องไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครัง้ *
• กรณีท่ีอาสาสมัครเป็ นเด็ก หรือผูใ้ หญ่ท่ีมีนาํ้ หนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดที่เจาะจะต้อง

ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 3 มิลลิลิตรต่อนํา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ และ
การเจาะเลือดจะต้องไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครัง้
2) การวิจยั ที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ต้องเก็บด้วยด้วยวิธีท่ีไม่ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมัคร ได้แก่
• การเก็บตัวอย่างผม และเล็บ โดยการตัดที่มิได้ทาํ ให้เกิดการผิดรู ป
• การเก็บฟั นนํา้ นมที่หลุดเองตามธรรมชาติหรือจําเป็ นต้องถอนเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม
• การเก็บฟั นแท้ท่ีจาํ เป็ นต้องถอนเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม
• การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เช่น เหงื่อ นํา้ ลาย เสมหะ เป็ นต้น
• การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ
• การเก็บนํา้ ครํ่าในระหว่างการคลอดปกติ
• การเก็บแผ่นคราบจุลินทรีย ์ (Supra and Sub Gingival Dental Plaque) หรือหิ นนํา้ ลาย (Calculus)

จากการรักษาตามปกติ
• การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบาๆ ที่กระพุง้ แก้ม หรือบ้วนปาก

3) การวิจัยที่เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ ไม่ทาํ ให้เกิดการบาดเจ็บต่ออาสาสมัคร โดยไม่ตอ้ งใช้ยาชาหรือ
ยาสลบเข้าร่วมในการตรวจ และเป็ นวิธีการที่ใช้ในการตรวจเพื่อการรักษาตามมาตรฐาน โดยเครื่องมือนัน้
เป็ นเครื่องมือที่ได้รบั การรับรองว่าเป็ นเครื่องมือทางการแพทย์ และมีจาํ หน่ายตามท้องตลาด (Approve
for Marketing) ดังนี ้ (ยกเว้นเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับ X-ray และ Microwave)
• เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดที่ผิวหนัง หรืออยู่ห่างจากร่างกายของอาสาสมัคร

* Google; FDA Information Shee
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• การตรวจวัดความไวในการสัมผัส (Sensory Acuity)
• การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (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 ที่ เหมาะสมกั บ อายุ นํ้าหนั ก
และสุขภาพโดยทั่วไปของอาสาสมัคร
4) การวิจยั ที่เก็บข้อมูลจากรายงานต่างๆ หรือการตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้รบั การเก็บไว้เพื่อการ
ตรวจรักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจยั
5) การวิจยั จากข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการบันทึกเสียงหรือภาพนิ่งหรือกล้องวิดีโอ
6) เป็ นการรับรองต่อเนื่องสําหรับโครงการที่ได้รบั การรับรองแล้ว ได้แก่
• โครงการที่ปิดรับอาสาสมัครรายใหม่และไม่มี Intervention ใดๆ กับอาสาสมัคร นอกจากการติดตามผล
• โครงการที่ยงั ไม่ได้รบั อาสาสมัครหรือยังรับอาสาสมัครไม่ครบตามกําหนดและไม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้
• การดําเนินการวิจยั อยู่ในขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล

3. โครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review protocol) โครงการวิจยั ที่มีความ
เสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย (Greater than Minimal Risk) คือ เป็ นโครงการที่ไม่จดั อยู่ในประเภทความเสี่ยง
น้อ ย เป็ น โครงการที่ มีค วามซับ ซ้อน หรื อกระทํากับ ผู้อ่อ นด้อยความสามารถในการตัด สิ น ใจด้วยตนเอง
(Vulnerable Subject) จําเป็ นต้องอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการเป็ นองค์คณะ
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บทที่ 4
การรับเอกสารโครงการวิจัย
(Receiving of Protocol Submission)
1. ข้ อ มู ล และเอกสารที่นั ก วิ จั ย ต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ (Information and Document
Submitted to MU-DT/PY-IRB) มีดงั นี ้
1) แบบบันทึกนําส่งโครงการวิจยั (Form1) และหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม (Form 2) หรือหลักฐานการขอ
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียม (Form 3) หรือหลักฐานการไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียม (Form 4) ถึงรองคณบดี
ฝ่ ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์/ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (หัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้าหน่วยงาน) และแนบแบบประเมินโครงการเข้าข่ายประเภทยกเว้นการพิจารณา Exemption
(Form 5) ต้นฉบับ 1 ชุด
2) แบบเสนอโครงการวิจยั (Submission Form) (Form 5) ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
3) โครงร่างวิจยั (Protocol/Proposal) ต้นฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
4) เอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร (Volunteer Information Sheet) (Form 7), (Form 8) หรือเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยตอบแบบสอบถาม (Form 11) จํานวน 20 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
5) หนังสื อแสดงเจตนายิ นยอมเข้าร่วมวิ จัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็ มใจ (Informed Consent Form)
สําหรับเด็ก อายุ 7 ปี ขนึ ้ ไป-ตํ่ากว่า 12 ปี หรือสําหรับอายุ 13 ปี ขนึ ้ ไป-ตํ่ากว่า 17 ปี (Form 9) หรือสําหรับอายุ
18 ปี ขนึ ้ ไป (Form 10) จํานวน 20 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
6) ประวัติ ส่ วนตัว ตําแหน่ ง สถานที่ ท ํางาน และผลงานของหัวหน้าโครงการวิ จัย (Principal Investigator’s
Curriculum Vitae) จํานวน 4 ชุด
7) หนังสือรับรองว่าจะเริ่มดําเนินการวิจยั ภายหลังจากได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการฯ (Form 12) ต้นฉบับ
1 ชุด สําเนา 3 ชุด
8) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์หรือสังเกต จํานวน
4 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
9) แบบบันทึ กข้อมูลที่ จะใช้ในการวิ จัย (Case report form or Case record form) จํานวน 4 ชุด พร้อมไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์
10) เอกสารหรื อ สื่ อ อื่ น ๆ ที่ ใช้ ในการประชาสั ม พั น ธ์ โครงการวิ จั ย (ถ้ ามี ) (Subjects Advertisement and
Recruitment Procedures) จํานวน 4 ชุด
11) เอกสารอื่นที่จะมอบให้อาสาสมัคร (ระบุชนิด) (ถ้ามีอย่างละ 4 ชุด)
12) กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
หรือเอกสารนํายาเข้าเพื่ อการวิจัยและเอกสารเกี่ ยวกับยาที่ จาํ เป็ นอื่นๆ (Drug Registered Number, IND,
Investigator Brochure, Other Forms or Reports Required by the MU-DT/PY-IRB or the Institution)
จํานวน 4 ชุด และเอกสารที่จาํ เป็ นอื่นๆ (ถ้ามี)
13) ร่างบันทึกขออนุญาตใช้ขอ้ มูลจากแฟ้มประวัติผูป้ ่ วย (กรณี เป็ น Retrospective Medical Record Review)
สําเนา 4 ชุด
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14) ร่างบันทึกการขออนุญาตใช้ Stored Specimen จากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้ใช้ (กรณีท่ีทาํ วิจยั จากสิ่งส่งตรวจ
หรือเนือ้ เยื่อ) สําเนา 4 ชุด
15) ร่างบันทึกการขออนุญาตเก็บข้อมูลหรือขอใช้สถานที่ในการวิจยั สําเนา 4 ชุด
16) ร่างบันทึกการขออนุเคราะห์ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล สําเนา 4 ชุด
17) กรณีนกั วิจยั เป็ นนักศึกษาให้แนบเอกสารต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
17.1 เอกสารยืนยันการผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 4 ชุด
17.2 ประวัติสว่ นตัว สถานที่ทาํ งาน และผลงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมกับนักวิจยั จํานวน 4 ชุด
17.3 เอกสารผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจยั ในคน/เอกสารผ่านการเข้าเรียนหลักสูตรจริยธรรมการวิจยั
สําเนา 4 ชุด
18) สําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั
18.1 กรณีเป็ น Multi-center Study ที่ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแห่งอื่น
แล้ว สําเนา 4 ชุด
18.2 กรณีเป็ นโครงการย่อยของโครงการใหญ่ท่ีได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการแล้ว สําเนา 4 ชุด
2. การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร (Document Checking and Protocol Registration)
เมื่ อได้รบั เอกสารโครงการวิจัยเจ้าหน้าที่ ต รวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในเบื อ้ งต้น เพื่ อความ
ครบถ้วนของเอกสารโครงการ
1) กรณี เอกสารครบถ้ ว น/ถู ก ต้ อ ง เจ้าหน้าที่ ป ระทับ ตราลงทะเบี ย นรับ เอกสารให้ร หัส โครงการบัน ทึ ก
รายละเอียดในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร และ
วันที่เข้าประชุมให้นักวิจยั ทราบเพื่อเตรียมพร้อมหากจําเป็ นต้องเชิญให้มาชีแ้ จงข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม
โดยจะติดต่อนักวิจยั ทางโทรศัพท์ท่ีแจ้งไว้ในเอกสารแบบเสนอโครงการ
2) กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการประสานงานติดต่อนักวิจยั ทันทีทางโทรศัพท์
หรือ e-mail แจ้งชนิดของเอกสารที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และให้นกั วิจยั ส่งกลับภายใน 14 วันทําการ หาก
พ้นกําหนดเวลาจะดําเนินการส่งเอกสารคืนไปยังนักวิจยั เพื่อดําเนินการใหม่
3. การให้รหัสโครงการวิจัย (Protocol Coding)
เมื่อเอกสารโครงการวิจยั ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ให้รหัสโครงการ โดยระบุช่ือคณะกรรมการจริยธรรม
ปี ค.ศ.ปั จจุบนั /ต้นสังกัด/ลําดับเรื่อง/ เช่น MU-DT/PY-IRB 2013/DT001 ซึ่งจะเป็ นรหัสที่แจ้งให้นกั วิจยั เพื่อใช้
ในการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมตลอดระยะเวลาการกํากับดูแลโครงการวิจยั โดยเจ้าหน้าที่จะระบุรหัส
โครงการกํากับไว้ท่ีดา้ นบนของเอกสารและด้านหน้าและสันแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการวิจยั นัน้
4. การจั ด ส่ งเอกสารโครงการวิจัย ให้ก รรมการที่ได้ รับ มอบหมายให้เป็ นผู้ พิ จารณาหลั ก (Document
Submission to Primary Reviewers)
เจ้าหน้าที่จดั เตรียมแบบสรุ ปผลประเมินโครงการวิจัยแนบไปพร้อมกับเอกสารโครงการวิจัย เพื่อส่งให้
กรรมการที่ได้รบั มอบหมาย 2 ท่าน ภายใน 1 วันหลังวันกําหนดชื่อ Primary Reviewer
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5. การจัดการเอกสารก่อนการประชุม (Preboard Document Management)
เอกสารโครงการวิจัยมี 4 ชุด จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ จํานวน 1 ชุด ในแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการวิจัย
ส่วนสําเนาเอกสารจํานวน 3 ชุด ดําเนินการดังนี ้
1) ส่งให้กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้เป็ นผูพ้ ิจารณาหลัก 2 ท่าน (2 ชุด)
2) ใช้ประกอบการนําเสนอในที่ประชุม 1 ชุด
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการรับเอกสารโครงการวิจัย
นักวิจยั ส่งเอกสารโครงการวิจยั มายังสํานักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบือ้ งต้น
เอกสารไม่ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ติดต่อนักวิจยั ทันทีทางโทรศัพท์ หรือ
e-mail แจ้งเอกสารที่ไม่ครบและขอให้สง่ กลับ
ภายใน 14 วันทําการ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์
หรือผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั คณะเภสัชศาสตร์
ผ่านบันทึกข้อความถึงประธาน MU-DT/PYIRB และส่งบันทึกมายังสํานักงานฯ

เอกสารครบถ้วน
- เจ้าหน้าที่สง่ บันทึกนําโครงการวิจยั และหลักฐาน
การชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ หลัก ฐานการขอ
อนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือหลักฐานการ
ไม่ชาํ ระค่าธรรมเนียมเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ห รือผู้ช่ ว ยคณบดี ฝ่ าย
วิจยั คณะเภสัชศาสตร์
- เจ้าหน้าที่จดั เก็บเอกสารโครงการวิจยั ในแฟ้ม
สํานักงานรอดําเนินการ

เจ้าหน้าที่
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ให้รหัสโครงการวิจยั
- บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
- จัดเรือ่ งเข้าวาระการประชุมอนุกรรมการ
- แจ้งรหัสโครงการและวันที่เข้าประชุมให้
นักวิจยั ทราบ
เจ้าหน้าที่ทาํ การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั ขัน้ ต้น
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บทที่ 5
ประเด็นในการพิจารณาโครงการวิจัย
(Reviewing Consideration)
ในการพิจารณาโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัตนิ ักวิจัย (Qualification of Investigators) พิจารณาจาก
1) ประวัติส่วนตัวและผลงานของนักวิจยั (Research’s Curriculum Vitae) ที่ทนั สมัยภายใน 3 ปี ซึง่ แสดงว่า
เป็ นผูม้ ี ความรู แ้ ละมี ประสบการณ์เพี ยงพอที่ จะดําเนิ น การวิจัยได้ และผูท้ ่ี ท าํ งานวิจัยคลินิ กควรได้รับ
ฝึ กอบรม ICH-GCP
2) การพิ จ ารณาการมี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ของนัก วิ จัย กับ โครงการวิ จัย (Researche’s Conflict of Interest)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของนักวิจยั ใน
กรณีท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการวิจยั ดังนี ้
- ขอให้นกั วิจยั ระบุการมีสว่ นได้สว่ นเสียจากการวิจยั ไว้ในเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร
- ขอให้นักวิจยั ร่วมที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการให้ขอ้ มูลกับ อาสาสมัคร และ
ขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจยั แทน
- ในกรณี ท่ีการมีส่วนได้ส่วนเสียมากเกินกว่าจะยอมรับได้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจไม่รบั รองให้
นักวิจยั ผูน้ ั้นมีส่วนร่วมในการดําเนิ นการวิจัยต่อไป โดยทําบันทึกถึงผูใ้ ห้ทุนและผูบ้ ังคับบัญ ชาของ
นักวิจยั ผูน้ นั้ พร้อมระบุเหตุผลให้ชดั เจน
2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) พิจารณาจาก
1) หลักการและเหตุผลในการทําวิจยั
2) วัตถุประสงค์
3) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัย ในหัวข้อ ระเบี ย บวิธี ท างสถิ ติ (รวมทั้งการคํานวณจํานวน
ประชากรที่ศกึ ษา) และศักยภาพในการหาข้อสรุ ปที่หนักแน่นโดยใช้ประชากรจํานวนน้อยที่สดุ
4) เกณฑ์ก ารคัด เข้า อาสาสมัค ร (Inclusion Criteria) โดยพิ จ ารณาว่ าอาสาสมัค รเป็ นกลุ่ม ผู้อ่ อ นด้อ ย
ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Vulnerable Subject) หรือไม่
5) เกณฑ์การคัดออกอาสาสมัคร (Exclusion Criteria)
6) เหตุผลและความเหมาะสมในการใช้กลุม่ เปรียบเทียบ
7) เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจยั ก่อนกําหนด (Volunteer Withdrawal Criteria)
8) เกณฑ์การยับยัง้ หรือยุติโครงการวิจยั ทัง้ หมด (Study Termination Criteria)
9) กระบวนการวิจยั วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
10) ความเสี่ยงและความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึน้ และผลประโยชน์ท่ีคาดว่า อาสาสมัคร/ ชุมชน/
สังคมจะได้รบั จากการวิจยั ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี ้
10.1 มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ ไม่ ม ากกว่ า ที่ เกิ ด ขึ ้น ในชี วิ ต ประจําวั น ของอาสาสมั ค ร
(Minimal Risk)
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10.2

มี ความเสี่ ยงมากกว่าความเสี่ ยงน้อย แต่คาดมี ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง (Greater than
Minimal Risk with Direct Benefit to Volunteer)
10.3 มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงน้อย และคาดว่าไม่มีประโยชน์ตอ่ อาสาสมัครโดยตรงแต่อาจเป็ น
ประโยชน์ต่ อสังคมหรื อส่ วนรวม (Greater than Minimal Risk with No Direct Benefit to Volunteer
but Likely to Yield Generalizable Knowledge)
11) ประสิทธิภาพของระบบและวิธีการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการวิจยั
3. การคุ้มครองดูแลอาสาสมัคร (Human Volunteer Protection) พิจารณาจาก
1) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของนักวิจยั ต่อโครงการวิจยั ที่เสนอ
2) เหตุผลที่ตอ้ งหยุดหรืองดให้การรักษาที่เป็ นมาตรฐานแก่ อาสาสมัคร เพื่อประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของการ
ทําวิจยั และต้องเป็ นเหตุผลที่เหมาะสมและชัดเจน
3) ความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์ และการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ อาสาสมัคร
4) ขัน้ ตอนในการดําเนินการหา อาสาสมัคร ทดแทนเมื่อ อาสาสมัคร ขอถอนตัวระหว่างดําเนินการวิจยั
5) เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณ ฑ์วิจัย หรือการใช้กรณี ฉุกเฉิ น (Emergency Use) และ/หรือการบริจาค
(Compassionate Use)
6) การแจ้งแพทย์ประจําตัวหรือแพทย์ประจําครอบครัวของ อาสาสมัคร เพื่อให้ทราบความเป็ นไปในการวิจยั
โดยขอความยินยอมจากอาสาสมัครก่อน
7) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดผลิตภัณฑ์ท่ีศกึ ษาวิจยั ให้แก่อาสาสมัครภายหลังเสร็จสิน้ การวิจยั
8) รายละเอียดค่ายาและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่อาสาสมัครต้องจ่าย
9) ค่าตอบแทนและค่าชดเชยแก่อาสาสมัคร (เช่น เงิน การให้บริการ และ/หรือสิ่งของ)
10) การชดเชย/การรักษาในกรณี ท่ีเกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมัคร อันเนื่องมาจากการเข้า
ร่วมการศึกษาวิจยั การจัดการเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย การรักษาความลับของ
อาสาสมัคร
11) รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทัง้ แฟ้มประวัติและตัวอย่าง
ส่งตรวจ
12) มาตรการในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัคร
4. การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Process) พิจารณาจาก
1) ข้อมูลทีจ่ ะต้องมีในเอกสารชีแ้ จงแก่อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอม ดังนี ้
1.1) เหตุผลและความจําเป็ นที่จะต้องดําเนินการวิจยั
1.2) เหตุผลที่เชิญชวนเข้าร่วมการวิจยั
1.3) ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้าร่วมวิจยั และจํานวนอาสาสมัครทัง้ หมดที่ประมาณการไว้ รายละเอียดขัน้ ตอน
ต่างๆ ในการวิจยั ที่ อาสาสมัคร จะต้องปฏิบตั ิหรือได้รบั การปฏิบตั ิ
1.4) หากมีทงั้ ขัน้ ตอนที่เป็ นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้ชดั เจนว่าขัน้ ตอนใดเป็ น
การวิจยั และขัน้ ตอนใดเป็ นการรักษาพยาบาลตามปกติ
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1.5) หากมีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือน อาสาสมัคร มิได้รบั การรักษาพยาบาลใดๆ จะต้องแจ้งว่า
โอกาสที่ อาสาสมัคร จะได้รบั ยาหลอกเป็ นสัดส่วนเท่าใด เทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจยั
1.6) ความเสี่ยงต่ออันตรายหรือความไม่สขุ สบายที่อาจจะได้รบั จากการเข้าร่วมวิจยั
1.7) ประโยชน์ท่ี คาดว่าจะได้รบั จากการวิจัย ทั้งประโยชน์โดยตรงต่อ อาสาสมัคร และประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
1.8) ทางเลือกอื่นหากไม่เข้าร่วมการวิจยั
1.9) การปกป้องข้อมูลส่วนของ อาสาสมัคร โดยจะไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล โดยทั่วไป
การรายงานผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลโดยรวม แต่ขอ้ มูลของ อาสาสมัคร เป็ นรายบุคคล อาจมีคณะ
บุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผูใ้ ห้ทนุ วิจยั สถาบันหรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
คณะกรรมการเป็ นต้น
1.10) หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติต่อร่างกายและจิตใจของ อาสาสมัคร ระหว่างการวิจัย ซึ่งอาจ
เป็ นผลมาจากการเข้าร่ วมวิจัย อาสาสมั คร จะต้ องแจ้งให้นักวิจัย ทราบโดยเร็ว ตามชื่ อ
สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีจะติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ระบุไว้ใน
เอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร
1.11) หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อาสาสมัคร ได้รบั บาดเจ็บ/เจ็บป่ วยจากการวิจัย อาสาสมัคร จะ
ได้รบั การปฏิบตั ิอย่างไร เช่น การได้รบั การรักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย การชดเชยหาก
เกิดพิการหรือเสียชีวิต เป็ นต้น
1.12) ค่าตอบแทนที่จะได้รบั เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจยั
1.13) ค่าใช้จ่ ายที่ อาสาสมัค ร จะต้อ งรับ ผิ ด ชอบ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการวิ จัย เช่ น ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นขัน้ ตอนทางการรักษาพยาบาลตามปกติ
1.14) หากมีขอ้ มูลเพิ่มเติมทัง้ ด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นักวิจยั จะแจ้งให้ทราบอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ปิดปั ง
1.15) อาสาสมัคร มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
การไม่เข้าร่วมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัย จะไม่มีผลกระทบต่อการได้รบั บริการหรือการ
รักษาที่จะได้รบั
1.16) หากการวิจยั ใดมีการใช้กลุ่มควบคุม เมื่อการวิจยั แล้วเสร็จและมีประโยชน์ท่ีพึงได้รบั จากการวิจัย
โดยตรงต่อกลุม่ ทดลอง นักวิจยั จะต้องดําเนินการให้กลุม่ ควบคุมได้รบั ประโยชน์เช่นเดียวกัน
1.17) หากอาสาสมัครได้รับการปฏิ บัติ ท่ี ไม่ ตรงตามที่ ระบุไว้ในเอกสารชี แ้ จงอาสาสมัคร หรือมี ค าํ ถาม
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย สามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชัน้ 11 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี
กรุ งเทพฯ 10400 โทร 02-200-7622 โทรสาร 02-200-7622 และ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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2) กรณี ที่ยกเว้ นหรือเปลี่ยนเป็ นการขอความยินยอมด้วยวิธีการอื่น แทนการลงนามในเอกสาร
(Waiver or Alteration of Consent)
2.1) การขอความยินยอมด้วยวาจา โดยไม่มีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Waiver
of Documentation of Consent) สามารถทําได้ในกรณีดงั ต่อไปนี*้
• การวิจัยที่เป็ นการสัมภาษณ์ สํารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวข้อที่อ่อนไหว เสี่ยงต่อการเสีย
ชื่ อเสี ย ง หรื อ ได้รับ โทษทางกฎหมาย และ/หรือเป็ น ความต้องการของอาสาสมัค รเองที่ ไม่
ต้องการลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นว่าอาสาสมัครจะได้รับ
การปกป้ องสิทธิแ์ ละมีความปลอดภัยหากไม่มีการลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมฯ เนื่องจาก การลงนามในเอกสารจะเป็ นหลักฐานทีจ่ ะสืบค้นไปถึงตัวบุคคลได้
อย่ างไรก็ ต ามนั ก วิ จัย ต้อ งให้ค าํ อธิ บ ายและให้เอกสารชี ้แ จงอาสาสมัค รโครงการวิ จัย แก่
อาสาสมัครด้วย
2.2) การยกเว้นการขอความยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจยั (Waiver for Informed Consent) ได้แก่ การ
วิจยั ที่มีลกั ษณะดังนี*้ *
• การวิจยั ที่มีความเสี่ยงตํ่า ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัครมากไปกว่าความเสี่ยงอันตราย
ในชีวิตประจําวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจร่างกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจเพื่อ
การรักษาตามปกติ (เรียกรวมว่า กลุ่มที่ มีความเสี่ยงตํ่า “Minimal Risk” ตามนิยามของ FDA
และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา)
• การไม่ขอความยินยอมก่อนเข้าร่วมวิจยั จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร
• ไม่สามารถทําการวิจัยได้ หากไม่อนุญาตให้งดการขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
3) กระบวนการ (Process) ทีต่ ้องมีซึ่งเกีย่ วข้องกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
3.1) หนั ง สื อ แสดงเจตนายิ น ยอมฯ ที่ นั ก วิ จั ย จะนํา ไปใช้ต ้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบและรับ รองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ว่ามีขอ้ มูลที่ครบถ้วนใช้ภาษาที่สละสลวยและเข้าใจง่าย ที่มีการประทับ
ข้อความ “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหิดล วันเดือนปี ที่รับรอง” ที่ทา้ ยกระดาษทุกหน้าของ
เอกสาร
3.2) นักวิจยั จะต้องให้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ที่มีขอ้ ความอย่างเดียวกันและลงลายมือชื่อและวันที่
เรี ย บร้อ ยแล้ว แก่ อ าสาสมัค รเก็ บ รัก ษาไว้ 1 ฉบั บ และนั ก วิ จัย เก็ บ รัก ษาไว้ 1 ฉบั บ ตลอดการ
ดําเนินการวิจยั และหลังสิน้ สุดการวิจยั แล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3) นักวิจยั จะสามารถดําเนินการวิจยั ได้ต่อเมื่ออาสาสมัครได้รบั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครบถ้วน
โดยการอ่านและปรึกษาหารือกับผูใ้ กล้ชิดหรือแพทย์ประจําตัว รวมทัง้ ได้สอบถามนักวิจยั จนเป็ นที่
เข้าใจโดยตลอด จึงลงลายมือชื่อและวันที่ไว้ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
* The Common Rule และ Declaration of Helsinki
** The Common Rule, Declaration of Helsinki, และ CIOMS
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3.4) มีการลงลายมือชื่อและวันที่โดยอาสาสมัครและผูแ้ ทนโดยชอบธรรมในกรณีท่ีอาสาสมัครเป็ นผูเ้ ยาว์
ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถและผูไ้ ร้ความสามารถ
3.5) กรณี อาสาสมัครไม่สามารถอ่าน-เขียนได้ ต้องให้ญาติหรือผูท้ ่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัย
เป็ นผูอ้ ่านให้ฟัง หากอาสาสมัครสมัครใจเข้าร่วมการวิจยั แล้ว จึงให้พิมพ์ลายนิว้ มือโดยใช้หมึกที่ไม่
สามารถลบเลือนได้ และญาติหรือผูท้ ่ีไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียกับโครงการวิจยั ลงนามเป็ นพยาน
3.6) มีการลงลายมือชื่อและวันที่ โดยผูข้ อความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ทัง้ 2 ฉบับ
5. การปิ ดบังข้อมูลบางส่วนโดยจะเปิ ดเผยเมือ่ สิน้ สุดการวิจัย (Incomplete Disclosure)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยอมรับให้ดาํ เนินการได้ในกรณีดงั ต่อไปนี*้ **
1) การปิ ดบังข้อมูลบางส่วนมีความจําเป็ นในกระบวนการวิจัย มิฉะนัน้ จะไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การวิจยั ได้ เช่น การวิจยั แบบสังเกต และการปิ ดบังข้อมูลบางส่วนนัน้ ไม่ได้ทาํ เพื่อล่อลวงให้เข้าร่วมวิจยั
2) การปิ ดบั ง ข้อ มู ล บางส่ ว นไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ อาสาสมั ค รมากไปกว่ า ความเสี่ ย งอั น ตรายใน
ชีวิตประจําวัน หรืออันตรายจากการตรวจร่างกาย การตรวจทางจิตเวชหรือการตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ
(เรียกรวมว่ากลุม่ ที่มีความเสี่ยงตํ่า Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของสหรัฐอเมริกา)
3) นักวิจยั มีการเตรียมการที่จะแจ้งข้อมูลที่ปิดบังไว้แก่อาสาสมัครเมื่อสิน้ สุดการวิจยั

*** The Belmont Report
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บทที่ 6
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
(Review Process)
การพิจารณาโครงการวิจยั มีกระบวนการดําเนินการตามประเภทโครงการวิจยั ดังนี ้
1. โครงการทีไ่ ด้รับการยกเว้นการพิจารณารับรอง (Exemption Review)
1) เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั ที่นกั วิจยั ประเมินเบือ้ งต้นว่าเป็ นโครงการวิจยั ประเภท Exemption Review ตาม
แบบประเมินเบือ้ งต้น (Form 5) และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและออกรหัสโครงการ
2) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารโครงการให้ประธานหรือผูท้ ่ีประธานมอบหมายให้พิจารณาโครงการวิจัยว่าเข้าข่าย
ได้รบั การยกเว้นการพิจารณารับรองตามที่กาํ หนดไว้ใน SOP หรือไม่ โดยใช้แบบประเมินโครงการวิจยั ที่เข้า
ข่าย Exemption Review (Form 5) หากเข้าข่ายให้บัน ทึก ความเห็น เหตุผ ลที่ เข้าข่ายลงในแบบประเมิ น
ดังกล่าว หากไม่เข้าข่ายให้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภท Expedited Review
หรือ Full Board Review ต่อไป
3) เจ้าหน้าที่จัดทําจดหมายแจ้งผลการรับรองระบุเหตุผลที่เข้าข่ายได้รบั การยกเว้นการพิจารณารับรอง และ
จัด ทําเอกสารรับ รองการได้รับ การยกเว้น การพิ จารณาโครงการวิจัย (Certificate of Exemption: COE)
เสนอประธานลงนาม
4) เจ้าหน้าที่จัดส่งจดหมายแจ้งผลการรับรองและ COE ให้หัวหน้าโครงการวิจัย หากเป็ นโครงการวิจัยของ
นักศึกษาให้ทาํ สําเนาจดหมายแจ้งผลการรับรองรวมทัง้ สําเนา COE ส่งไปยังอาจารย์ท่ีปรึกษา
5) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลประเภทการพิจารณา กรรมการผูพ้ ิจารณา วันที่พิจารณา ผลการพิจารณา วันที่เข้า
ประชุม รหัสเอกสารรับรองโครงการ (COE) วันที่รบั รองในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
6) เจ้าหน้าที่ นาํ รายชื่อโครงการที่ได้รบั การยกเว้นการพิ จารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 4.1
การพิ จ ารณาโครงการวิ จัย ใหม่ ป ระเภทโครงการที่ ได้รับ การยกเว้น การพิ จ ารณารับ รอง (Exemption
Review)
7) เจ้าหน้าที่จดั เก็บเอกสารโครงการวิจัยต้นฉบับพร้อมสําเนาจดหมายแจ้งผลการรับรองและสําเนาเอกสาร
รับรองโครงการวิจยั (COE) และเอกสารอื่นๆ เรียงลําดับตามรหัสโครงการวิจยั
8) เจ้าหน้าที่จะดําเนินการทําลายเอกสารโครงการวิจยั ภายหลังการได้รบั การรับรอง 3 ปี ยกเว้นสําเนา COE
2. โครงการวิจัยประเภทเร่งด่วน (Expedited Review)
1) เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและออกรหัสโครงการ
2) เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารโครงการให้เลขานุการเพื่อพิจารณาว่าเป็ นโครงการวิจัยประเภทใด หากเป็ นโครงการ
ประเภทเร่งด่วน เลขานุการจะนําเอกสารโครงการปรึกษากับประธานภายในเวลา 3 วันทําการ เพื่อกําหนด
ชื่อ Expedited Reviewer 2 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็น หากเป็ นโครงการประเภทพิจารณาแบบครบ
องค์ประชุม ให้ดาํ เนินการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภทพิจารณาแบบครบองค์ประชุมต่อไป
3) เจ้าหน้าที่จัดทําแบบประเมินโครงการวิจยั พร้อมแนบเอกสารโครงการวิจยั ส่งให้ Expedited Reviewer 2
ท่าน ภายใน 1 วันหลังจากวันที่ได้กาํ หนดชื่อ Expedited Reviewer
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4) กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมายพิจารณาให้ความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจยั และส่งกลับมายังสํานักงาน
จริยธรรมภายใน 1 สัปดาห์
4.1 ผลการพิจารณาโครงการประเภทเร่งด่วน (Expedited Review) มี 3 ประเภท คือ
- รับรอง
- รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะ
- ยังไม่รับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและนําเข้าที่ประชุมอีก
ครั้ง
หากกรรมการผูพ้ ิจารณาเห็นว่ายังไม่สมควรให้การรับรอง หรือกรณีกรรมการ 2 ท่านมีความเห็น
ที่ตา่ งกัน ให้เลขานุการ/เจ้าหน้าที่บรรจุเข้าวาระประชุม (วาระที่ 4.2) ในการประชุมครัง้ ถัดไป
5) เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้งผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทที่ 18 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั )
6) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
3. โครงการวิจัยแบบครบองค์ประชุม (Full-Board Review)
1) เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารและออกรหัสโครงการ
2) เจ้าหน้าที่จดั เตรียมเอกสารโครงการเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเพื่อจัดประเภทโครงการวิจยั ว่า
เข้าข่ายการพิ จารณาแบบครบองค์ประชุม และกําหนดชื่ อ Primary Reviewer 2 ท่าน เป็ นผูพ้ ิ จารณาให้
ความเห็น โดยเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ค้ วามชํานาญในเรื่องที่พิจารณา
3) เจ้าหน้าที่ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย พร้อมแนบเอกสารโครงการวิจัยส่งให้กรรมการภายใน 1 วัน
หลังจากวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
4) กรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจยั
5) กรณี Primary Reviewer ที่พิจารณาโครงการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการท่านนัน้ ส่ง
แบบประเมิ น โครงการ กลับ มายัง สํานัก งานก่ อนวัน ประชุมล่ วงหน้า 2 วัน เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ จัด เตรีย ม
ความเห็นเพื่อนําแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (วาระที่ 4.3) และกรณีท่ี Primary Reviewer ไม่เข้าร่วมประชุมทัง้ 2
ท่าน ประธานจะเป็ นผูน้ าํ เสนอผลการพิจารณา
6) ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจยั ประธานตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบตามกําหนดจึงเปิ ดประชุม
7) ก่อนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานหรือเลขานุการ ต้องสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในที่ประชุม
ด้วยทุกครัง้ กรณี ท่ีกรรมการมี Conflict of Interest กรรมการฯ ท่านนั้นต้องออกจากที่ ประชุมในช่วงการ
พิจารณาโครงการที่เกี่ ยวข้อง ยกเว้นกรณี ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องการสอบถามรายละเอียดของ
โครงการวิจัยกรรมการท่านนั้นสามารถอยู่ในที่ประชุมเพื่ อตอบข้อซักถามและให้ออกจากที่ ประชุมเมื่อที่
ประชุมลงมติ
8) Primary Reviewer ที่ได้รบั มอบหมายให้พิจารณาโครงการ 2 ท่าน นําเสนอความเห็น โดยท่านที่ 1 นําเสนอ
รายละเอียด และข้อเสนอแนะในการแก้ไข และกรรมการท่านที่ 2 นําเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
9) ในกรณี ท่ี ตอ้ งการขอข้อมูลเพิ่ มเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถเชิ ญ นักวิจัยมาชีแ้ จง
อธิบายได้ท่ีประชุม
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10) ในการลงมติพิจารณาโครงการวิจยั มีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
10.1 มีกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 5 ท่าน ทัง้ เพศหญิงและเพศชาย
10.2 มีกรรมการจากบุคคลทั่วไป (Lay Person) อย่างน้อย 1 ท่าน
10.3 มีกรรมการจากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อย่างน้อย 1 ท่าน
10.4 กรรมการผูม้ สี ิทธิ์ออกเสียงได้ คือ กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมเท่านัน้
10.5 โครงการวิ จัย จะได้รับ การพิ จ ารณารับ รองเมื่ อมติ เป็ น เอกฉั น ท์ หรือ หากความคิ ด เห็ น ไม่ เป็ น
เอกฉัน ท์ต อ้ งมี เสี ย งมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการผู้ท่ี เข้าประชุมสนับ สนุน และระบุเหตุผ ลใน
รายงานการประชุม
11) ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม แบ่งเป็ น 4 ประเภทดังนี ้
- ประเภทที่ 1 รับรอง
- ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
- ประเภทที่ 3 ยังไม่รบั รองในหลักการจนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และนําเข้า
ที่ประชุมอีกครัง้
- ประเภทที่ 4 ไม่รบั รอง
12) ประธานสรุ ป มติ ท่ี ป ระชุ ม ข้ อ แนะนํ า ในการแก้ ไ ข การประเมิ น ความเสี่ ย ง และการติ ด ตามผล
การดําเนินงาน
13) เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้งผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทที่ 18 การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั )
14) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 2 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review
เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั ที่นกั วิจยั ประเมินเบือ้ งต้นว่าเป็ นโครงการวิจยั
ประเภท Exemption Review ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ
เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารโครงการพร้อมแบบประเมิน Exemption Review ต่อ
ประธานหรือผูท้ ี่ประธานมอบหมายให้พจิ ารณา

เข้าข่าย Exemption Review
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผลการรับรอง
และ COE เสนอประธานลงนาม

ไม่เข้าข่าย Exemption Review
ดําเนินการตามกระบวนการโครงการ
ประเภท Expedited Review หรือ
Full Board Review

เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งผลการรับรองและ COE
ให้หวั หน้าโครงการวิจยั กรณีเป็ นนักศึกษา
สําเนาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นําเรือ่ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ในการประฃุมครัง้ ถัดไป
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล และจัดเก็บโครงการ
เข้าแฟ้ม Exemption Review
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แผนภูมิที่ 3 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review
เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ
เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารโครงการต่อเลขานุการ
เลขานุการพิจารณาว่าเป็ น Expedited Review
นําโครงการปรึกษาประธานภายใน 3 วันทําการ เพื่อกําหนดชื่อ Expedited Reviewer 2
เจ้าหน้าที่จดั ทําแบบประเมินโครงการวิจยั และส่งให้ Expedited Reviewer 2 ท่าน
พร้อมเอกสารโครงการภายใน 1 วันหลังวันกําหนดชื่อ Expedited Reviewer
Expedited Reviewers บันทึกความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย
ผลการพิจารณาจาก Expedited Reviewer
รับรอง
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้งผล
การพิจารณา (รายละเอียด
ในบทที่ 11)
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสาร

รับรองในหลักการ
โดยแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ

ยังไม่รบั รองในหลักการ
หรือ ความเห็นของ
Reviewers ไม่สอดคล้อง

เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้งผลการพิจารณา
(รายละเอียดในบทที่ 11)

เสนอประธาน/เลขานุการ
เพื่อจัดเข้าวาระประชุมเพื่อ
พิจารณาแบบ

(รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 4 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Full-Board Review
เจ้าหน้าที่รบั โครงการวิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ
เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารเพื่อกําหนดชื่อ
Primary Reviewer 2 ท่าน
เจ้าหน้าที่จดั ทําแบบประเมินโครงการวิจยั และส่งให้ Primary Reviewer 2 ท่าน
พร้อมเอกสารโครงการภายใน 1 วัน หลังวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
Primary Reviewers บันทึกความเห็นในประเมินโครงการวิจยั
และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่ออภิปรายและลงมติ
ผลการพิจารณาจากที่ประชุม มี 4 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1
รับรอง

ประเภทที่ 2
รับรองในหลักการ
โดยแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอแนะ

ประเภทที่ 3
ยังไม่รบั รองในหลักการจนกว่าจะ
แก้ไข/ชีแ้ จงตามข้อเสนอแนะ
และนําเข้าที่ประชุมอีกครัง้

ประเภทที่ 4
ไม่รบั รอง

เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้ง
ผลการพิจารณา
(รายละเอียดในบทที่ 11)
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสาร

เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการแจ้งผลการพิจารณา (รายละเอียดในหมวดที่ 2 บทที่ 11)

(รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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บทที่ 7
การพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน
(Review Process in Emergency Research)
1. การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)
การวิจัยในภาวะฉุกเฉิ น ที่ ตอ้ งรีบ ดําเนิ นการวิจัยไปก่อนที่ จะมีโอกาสขอหนังสือแสดงเจตนายิ นยอมฯ
เนื่องจากหากไม่รีบดําเนินการรักษาอาสาสมัครอาจมีอนั ตรายถึงชีวิต มีวิธีดาํ เนินการดังนี ้
• อาสาสมัครจะได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจยั และลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมภายหลังจากที่มี

อาการดีขนึ ้ จนมีสติสมั ปชัญญะเพียงพอที่จะรับทราบข้อมูลได้ หรือ
• กระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จะทําเมื่อติดตามญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมได้

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณารับรองโครงการวิจยั ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) ตาม
เกณฑ์ Declaration of Helsinki 2008 ดังนี ้
1) เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) เป็ นผูป้ ่ วยหนักระยะฉุกเฉินที่อาจมีอนั ตรายถึงแก่ชีวิต
โดยที่
• วิธีการรักษาที่มีอยู่ในปั จจุบนั ยังไม่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอ
• วิธีการที่จะใช้ในการวิจยั มีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่น่าเชื่อถือว่าจะได้ผลดีกบั อาสาสมัคร
• เป็ นโครงการวิจยั ที่ได้รบั การวางแผนอย่างถูกต้องและรอบคอบตามระเบียบวิธีวิจยั ที่จะทําให้ม่ นั ใจได้ว่า

จะสามารถสรุ ปผลได้อย่างเที่ยงตรง
2) การขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ก่อนเริ่มดําเนินการวิจยั จากอาสาสมัครไม่สามารถกระทําได้เนื่องจาก
• อาสาสมัครกําลังป่ วยหนักจากโรคที่เป็ นอยู่ หรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุ
• ต้องรีบดําเนินการวิจัยทันทีก่อนที่ จะมีเวลาติดตามญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเพื่ อรับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับการวิจยั และให้ความยินยอมได้
• ไม่สามารถขอความร่วมมือไว้ลว่ งหน้า เนื่องจากไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึน้ กับผูใ้ ดและ

ในเวลาใด เช่นเดียวกับการเกิดอุบตั ิเหตุ
3) การเข้าร่วมโครงการวิจยั จะมีผลประโยชน์โดยตรงต่ออาสาสมัครเนื่องจาก
• อาสาสมัครอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ตอ้ งได้รบั การรักษาอย่างรีบด่วนเพื่อรักษาชีวิต
• มีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วว่าการดําเนินการวิจยั นัน้ น่าจะได้ประโยชน์ต่ออาสาสมัคร หรือมีขอ้ มูล

อย่างอื่นประกอบ
• ความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงและประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รบั จากการรักษาที่เป็ นมาตรฐานในปั จจุบนั
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4) หากไม่อนุญาตให้เริ่มดําเนินการวิจยั ไปก่อนที่จะดําเนินการขอความยินยอมจะทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
วิจยั ได้ (ซึง่ อาจจะเป็ นประโยชน์ตอ่ อาสาสมัครกลุม่ นี)้
5) นักวิจัยต้องกําหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมก่อนเริ่มลงมือวิจัยว่า
สามารถจะรอได้น านเท่ า ไร (นาที ห รื อ ชั่ ว โมง) โดยการลงมื อ ให้ก ารรัก ษาตามขั้น ตอนการวิ จั ย นั้ น
ไม่ลา่ ช้าจนเกิดอันตรายต่ออาสาสมัครที่ป่วยหนักขัน้ วิกฤต
6) นักวิจัยต้องเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครโดยแสดงให้
เห็นว่าได้พยายามติดตามญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอย่างเต็มที่แล้ว ภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ในข้อย่อย
5 และได้ขอความยินยอมนําผูป้ ่ วยเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยเร็วที่สุดเมื่อติดตามญาติ หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมได้
7) หากติดตามญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมไม่ได้ในเวลาที่กาํ หนด นักวิจยั สามารถเริ่มดําเนินการวิจยั กับผูท้ ่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครได้ โดยต้องจดบันทึกวิธีการติดตามญาติหรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมของอาสาสมัครไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามระยะเวลาที่กาํ หนดให้ส่ง
รายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั
8) คณะกรรมการจริย ธรรมฯ จะทบทวนและพิ จ ารณาโครงการวิจัย ในภาวะฉุก เฉิ น รวมทั้งเอกสารชี แ้ จง
อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ในมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจยั อื่นๆ โดยอนุโลมให้เริ่ม
ดําเนินการวิจยั ก่อนดําเนินการขอความยินยอมได้ ในกรณีจาํ เป็ นดังกล่าวเท่านัน้ ซึ่งเมื่ออาสาสมัครรอดพ้น
จากภาวะวิกฤต และมีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับทราบข้อมูล และตัดสินใจด้วยตนเองได้ ให้
นักวิจยั ดําเนินการขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการวิจัย พร้อมทัง้ ให้ อาสาสมัค รลงลายมือชื่อและวันที่ใน
38

38

หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เช่นเดียวกับโครงการทั่วๆไป
2. กรณีทน่ี ํายาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุ กเฉิน (Emergency
use Compassionate use of Investigational Drugs and Medical Devices)
ในบางกรณี ท่ี ยาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยเหมาะสมที่ จะใช้ในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะ
ฉุกเฉิ นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยที่ผูป้ ่ วยนัน้ มิได้มีคุณ สมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม
โครงการวิจยั นัน้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นควรที่จะอนุญาตให้นาํ ยา หรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจยั ไป
ใช้ในการรักษาชีวิตผูป้ ่ วยได้เพื่อมนุษยธรรม แต่ไม่อนุญาตให้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการใช้ยาหรือเครื่องมือในกรณี
ดังกล่าวมาใช้เป็ นข้อมูลของการวิจยั โดยมิตอ้ งมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เข้าร่วมโครงการวิจยั สามารถทํา
ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) ผูป้ ่ วยอยู่ในภาวะวิกฤตที่อาจถึงแก่ชีวิตหากมิได้รบั การรักษาด้วยยา หรือเครื่องมือที่เตรียมไว้สาํ หรับการ
วิจยั
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2) ไม่สามารถติด ต่อกับ ญาติ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ่ วยได้ในเวลาอันจํากัด หากรอช้าผูป้ ่ วยอาจ
เสียชีวิตได้ จึงไม่สามารถขอความยินยอมจากทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
3) ไม่มีวิธีการรักษาที่เป็ นที่ยอมรับ หรือทางเลือกอื่นที่จะช่วยชีวิตผูป้ ่ วยในขณะนัน้
4) หากมีการใช้ยาหรือเครื่องมือที่เตรียมไว้สาํ หรับการวิจยั ในกรณีดงั กล่าว โดยไม่มีเวลาเพียงพอที่จะขอความ
ยินยอมจากญาติ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ่ วย ให้นกั วิจยั เขียนรายงานชีแ้ จงเหตุผลและความจําเป็ น
ในการใช้อย่างฉุกเฉิน ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วันทําการ คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอ
ความเห็นจากแพทย์ผไู้ ม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั ว่าการกระทําเหมาะสมและชอบด้วยเหตุผลหรือไม่ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาและเก็บบันทึกไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
3. การยกเว้นการขอความยินยอมการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)
เนื่องจากมีความจําเป็ นจะต้องดําเนินโครงการวิจยั ก่อนที่อาสาสมัคร/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมจะมีโอกาสจะ
ได้รบั ทราบข้อมูล และแสดงเจตนายินยอมก่อนเข้าร่วมวิจัย แต่อาสาสมัครหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมจะต้อง
ได้รบั ข้อมูลและให้ความยินยอมในภายหลัง
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บทที่ 8
การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ อาสาสมัค รเป็ นผู้อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง
(Research Involving Vulnerable Subjects)
38
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ผูอ้ ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Vulnerable Subjects) หมายถึง บุคคลที่อาจถูกชัก
จูงให้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะ
สมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรือเป็ นผูท้ ่ีตอบตกลงเข้าร่วมการวิจยั เพราะถูกบีบบังคับจากผูม้ ีอาํ นาจเหนือกว่า
ผูอ้ อ่ นด้อยในความสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้แก่
1. เด็กหรือผูเ้ ยาว์
2. หญิงตัง้ ครรภ์
3. ทารกแรกเกิด
4. ผูต้ อ้ งขัง
5. ผูใ้ หญ่ท่ีออ่ นด้อยในความสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง (Vulnerable Adults)
6. ผูท้ ่ีอยู่ในองค์กรที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ เช่น นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์
บุคลากรใต้บงั คับบัญชา หรือทหาร
7. ผูป้ ่ วยซึง่ เป็ นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
8. ผูป้ ่ วยในสถานคนชรา
9. ผูป้ ่ วยในสภาวะฉุกเฉิน
10. คนตกงานหรือคนยากจน
11. เผ่าพันธุช์ นกลุม่ น้อย
12. ผูไ้ ม่มีท่ีอยู่อาศัย
13. ผูเ้ ร่รอ่ น ผูล้ ภี ้ ยั
14. ผูท้ ่ีไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้
การพิ จ ารณาโครงการจํา เป็ นต้อ งเน้น ว่ า ไม่ ส ามารถทํา ในบุ ค คลปกติ โดยมี ก ระบวนการปกป้ อ ง
อาสาสมัครกลุ่มนีเ้ พิ่มเติมจากการเข้าร่วมวิจยั ของบุคคลปกติ โครงการวิจยั ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าความ
เสี่ ย งน้อ ยให้พิ จ ารณาถึ งผลประโยชน์ท่ี อ าจจะได้รับ ว่าต้องเที ย บเท่ า หรื อดี ก ว่าทางเลื อ กอื่ น ที่ ไม่ ได้เข้าร่วม
โครงการวิจยั โครงการวิจยั ทางคลินิกที่ไม่ได้เป็ นการรักษาควรทําในอาสาสมัครที่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ย
ตนเอง เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• การวิจยั มีความเสี่ยงตํ่าต่ออาสาสมัคร
• การวิจยั นัน้ มีผลเสียต่อ อาสาสมัค รน้อยกว่าการไม่เข้าร่วมการวิจยั
• การวิจยั นัน้ ไม่ผิดกฎหมาย
1. การวิจัยในเด็กหรือผู้เยาว์ (Research Involving Children or Youths)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเป็ นเด็กหรือผูเ้ ยาว์โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีอาจจะได้รบั จากการวิจัยเป็ นหลัก และต้องมีการเพิ่มมาตรการให้ความปลอดภัย
ตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการวิจยั โดยมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
38
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1) ในกรณี ท่ีเด็กอายุต่าํ กว่า 7 ปี ให้มีเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัครโครงการสําหรับผูป้ กครอง เพื่อทําความเข้าใจ
วัตถุประสงค์การวิจยั และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ให้ลงนามในการอนุญาตให้เด็กเข้าร่วมการวิจยั
2) ในกรณี ท่ี เด็กหรือผูเ้ ยาว์นั้นมีอายุ 7 ปี ขึน้ ไป-ตํ่ากว่า 12 ปี สามารถอ่านออก-เขียนได้ ให้มีเอกสารชีแ้ จง
อาสาสมัครโครงการสําหรับเด็ก ซึง่ ใช้ภาพหรือภาษาให้เหมาะสมกับวัย และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
ภาษาเด็ก (Assent Form) แยกจากเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร สําหรับผูป้ กครอง เพื่ อให้เด็กหรือผูเ้ ยาว์ทาํ
เครื่องหมายหรือลงนามในการเข้าร่วมการวิจยั
3) ในกรณี ท่ีเด็กหรือผูเ้ ยาว์นนั้ มีอายุ 13 ปี ขึน้ ไป-ตํ่ากว่า 17 ปี สามารถเข้าใจในเหตุผลได้ และ/หรือสามารถ
อ่านออก-เขียนได้ ให้มีเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ให้อาสาสมัครที่เป็ น
ผูเ้ ยาว์ตามกฎหมาย (อายุต่าํ กว่า 18 ปี ) ได้ลงชื่อ และวันที่ท่ีได้รบั ข้อมูลและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยให้ผปู้ กครองลงนามยินยอมในเอกสารฉบับเดียวกัน
2. การวิจัยในหญิงมีครรภ์และทารกในครรภ์ (Research Involving Pregnant Women, Embryo, Fetuses)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1) มีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอจากการศึกษาวิจยั ทางปรีคลินิก ในสัตว์ทดลองที่ตงั้ ครรภ์ และการศึกษา
วิจัยทางคลินิกในหญิ งที่ไม่ได้ตงั้ ครรภ์เพียงพอที่จะทําให้ทราบว่าการวิจยั นัน้ จะมีความเสี่ยงต่อหญิ งและ
ทารกในครรภ์มากน้อยเพียงใด
2) ในแง่ความเสี่ยงและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั (Risk/Benefit) จากการวิจัยให้พิจารณาความเหมาะสม
ดังต่อไปนี ้
2.1 หญิ งและทารกในครรภ์จะได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย จึงจะคุม้ ค่ากับความเสี่ยงที่ทารกใน
ครรภ์จะได้รบั
2.2 หากผลการวิจัยมิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิ งและทารกในครรภ์ แต่จะช่วยในการพัฒนาความรู ้
ใหม่ทางชีววิทยาหรือทางการแพทย์ เนื่องจากไม่สามารถแสวงหาความรู ด้ งั กล่าวด้วยวิธีการอื่นๆ ได้
และมีความเสี่ยงต่อหญิงและทารกในครรภ์นอ้ ยที่สดุ (Minimal Risk)
3) วัตถุประสงค์ในการวิจยั ไม่ควรทําให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อทารกในครรภ์โดยจงใจ
4) การให้ความยิ นยอมเพื่ อเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ หญิ ง และทารกในครรภ์ให้พิ จารณาโดยใช้
หลักการต่อไปนี ้
4.1 หากประโยชน์ท่ีจะรับจากการวิจยั เป็ นประโยชน์ต่อหญิ งมีครรภ์เป็ นหลัก หญิงมีครรภ์สามารถให้
ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกในครรภ์
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
• เป็ นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยทารกในครรภ์มิได้มีความเสี่ยงมากไปกว่าความ
เสี่ยงจากการตัง้ ครรภ์ตามปกติ หรือ
• เป็ นประโยชน์ตอ่ ทัง้ หญิงและทารกในครรภ์ หรือ
• ทัง้ หญิงและทารกในครรภ์มิได้รบั ประโยชน์โดยตรง แต่ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์มิได้มากไปกว่า
การตัง้ ครรภ์ตามปกติ หรือการตรวจครรภ์ตามปกติ
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4.2 หากประโยชน์ท่ีจะได้รบั จากการวิจัยเป็ นประโยชน์ต่อทารกในครรภ์เท่านั้น และมิได้เกิดประโยชน์
โดยตรงกับหญิ งมีครรภ์ จะต้องขอความยินยอมจากหญิ งมีครรภ์และบิดาของทารกในครรภ์
เว้น เสี ย แต่ ไม่ ส ามารถจะติ ด ต่อกับ บิ ด าของทารกในครรภ์ได้ หรือบิ ด าของทารกในครรภ์เป็ น ผู้ไร้
ความสามารถ หรือการตัง้ ครรภ์นนั้ เกิดจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณี โดยผิดประเพณี (Incest)
หญิงมีครรภ์สามารถให้ความยินยอมเพียงผู้เดียว
4.3 หากหญิ งมีครรภ์เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุต่าํ กว่า 18 ปี ) และไม่จดทะเบียนสมรส จะต้องขอความยินยอม
จากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมและหญิงมีครรภ์ โดยให้อาสาสมัครลงนามในเอกสาร
ฉบับเดียวกับผูป้ กครอง
5) ในการพิทกั ษ์ความปลอดภัยของทารกในครรภ์ โครงการวิจยั นัน้ จะต้องไม่มีการกระทําดังต่อไปนี ้
5.1 ไม่ ก ระทํ า การใดๆ ที่ จ ะชั ก จู ง ให้ ห ญิ งมี ค รรภ์ ยิ น ยอมให้ ก ารตั้ ง ครรภ์ สิ ้น สุ ด ลง (Termination of
Pregnancy) ยกเว้นการทําแท้งเพื่อการรักษา (Therapeutic Abortion)
5.2 การวิจยั นัน้ จะต้องไม่มีกระบวนการใดๆ ที่จะทําให้การตัง้ ครรภ์นนั้ สิน้ สุดลง
5.3 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ที่เป็ นหญิงมีครรภ์ ไม่สามารถให้ความเห็นว่าจะยอมให้ทารกในครรภ์มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่
3. การวิจัยในทารกแรกเกิด (Research Involving Neonates)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองการวิจยั ในทารกแรกเกิด (Neonate) ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1) กรณีท่ีทารกคลอดมาแล้วมีชีวิต
1.1 จะต้องมีการศึกษาวิจยั ในทางพรีคลินิกและคลินิกที่ให้ขอ้ มูลเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าการวิจยั นัน้ มี
ความเสี่ยงต่อทารกแรกเกิดมากน้อยเพียงใด
1.2 นักวิจยั ไม่มีสิทธิตดั สินว่าจะให้ทารกนัน้ อยู่รอดหรือเสียชีวิต
1.3 การวิจ ัย นัน้ จะสามารถเพิ่ ม โอกาสในการรอดชีวิต ของทารกแรกเกิด ได้ และจะต้องไม่เ พิ่ ม ความ
เสี่ยงในการเสียชีวิตของทารก
1.4 การวิจัยนัน้ เป็ นไปเพื่อแสวงหาความรู ใ้ หม่ท่ีจะเป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ (Biomedical Science)
ซึ่งต้องกระทําในทารกแรกเกิดเท่านั้น ไม่สามารถทําได้ดว้ ยวิธีอ่ืน โดยการวิจัยจะต้องไม่เพิ่ มความ
เสี่ยงต่อทารกแรกเกิด
1.5 การวิจยั จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รบั ความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารก หากไม่สามารถติดตาม
บิดาและมารดาของทารก มาขอความยินยอมได้เนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบิดาหรือมารดาเป็ นผูไ้ ร้
ความสามารถ อาจขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของบิดาหรือมารดาของทารกนัน้ ได้ และ
หากการตัง้ ครรภ์นนั้ เกิดจากการข่มขืน หรือการร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) ไม่ตอ้ งขอความ
ยินยอมจากบิดาของทารก
2) กรณีท่ีทารกคลอดมาแล้วเสียชีวิต
2.1 จะต้องไม่ มี กระทําการใดๆ ที่ จะทําให้ทารกมี ชี วิตอยู่ ต่ อไปด้วยเครื่ องมื อทางการแพทย์ (Artificially
Maintained Vital Function) ซึ่งมิใช่เป็ นการมีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ แต่มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะทําการวิจัย
ในทารกนัน้
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2.2 หากจะศึกษาวิจยั ในทารกที่คลอดมาแล้วเสียชีวิต จะต้องเป็ นการวิจยั เพื่อให้ได้ความรู ท้ างชีวการแพทย์
(Biomedical Science) ที่ไม่อาจศึกษาได้โดยวิธีอ่นื
2.3 การขอความยินยอมเพื่อทําวิจยั ในกรณีนีจ้ ะต้องขอความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารกที่เสียชีวิต
แล้วเท่านัน้ ไม่สามารถขอความยิ นยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของบิ ดาและมารดาของทารกแทนได้
หากบิ ดาหรือมารดาของทารกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ สามารถขอความยินยอมจากบิดาหรือมารดาของ
ทารกเพี ยงผูใ้ ดผูห้ นึ่งได้ หากการตัง้ ครรภ์นั้นเกิ ดจากการข่มขื นหรือการร่วมประเวณี โดยผิ ดประเพณี
(Incest) มารดาของทารกเพียงผูเ้ ดียวสามารถให้ความยินยอมได้ ไม่จาํ เป็ นต้องขอความยินยอมจากบิดา
ของทารก
4. การวิจัยในผู้ใหญ่ทอี่ ่อนด้อยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Research Involving Vulnerable
Adults)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะคํานึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุ่มนี ้ โดยขอให้ผวู้ ิจยั เพิ่มมาตรการ
เสริมความปลอดภัยแก่อาสาสมัครตามสมควร และหากอาสาสมัครเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ นักวิจัยจะต้องขอ
ความร่วมมือและขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัคร
5. การวิจัยในผู้ต้องขัง (Research Involving Prisoners)
ผูต้ อ้ งขังเป็ นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ มักจะมีสถานการณ์หรือ
ความจําเป็ นบังคับให้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็ นการข่มขู่ คุกคาม หรือให้อามิสสินจ้าง หรือ
ทําให้เข้าใจผิดว่าการเข้าร่วมโครงการวิจยั จะมีส่วนทําให้ได้รบั การอภัยโทษ และได้รบั อิสรภาพเร็วขึน้ กว่ากําหนด
ในการพิจารณาโครงการวิจยั ที่จะทําในผูต้ อ้ งขังควรมีกรรมการรับเชิญ 1 ท่านที่มีประสบการณ์ หรือทราบ
ความเป็ นอยู่ในเรือนจําที่ จะเป็ นสถานที่ ทาํ การวิจัยนั้นเป็ นอย่ างดี ช่วยให้ความเห็ นว่าการทําวิจัยนั้นมี ความ
เหมาะสมหรือไม่ เพื่ อช่วยในการพิทักษ์สิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็ นคนให้กับผูต้ อ้ งขังที่จะเป็ นผูถ้ ูกวิจัยอย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้การรับรองการวิจยั ในผูต้ อ้ งขังโดยคํานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี ้
1) ความเสี่ยงในการวิจยั ต้องไม่มากไปกว่าความเสี่ยงที่อาสาสมัครที่มิใช่ผตู้ อ้ งขังจะยอมรับได้
2) การเข้าร่วมวิจยั ต้องไม่มีส่วนทําให้ความเป็ นอยู่ในเรือนจําของผูต้ อ้ งขังที่เข้าร่วมวิจยั ดีขึน้ กว่าความเป็ นอยู่เดิม
ในด้านการรักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได้ ซึ่งจะทําให้ผเู้ ป็ นผูต้ อ้ งขังตัดสินใจเข้า
ร่วมวิจยั โดยไม่คาํ นึงถึงความเสี่ยงจากการวิจยั
3) การเข้าร่วมวิจยั ต้องไม่มีสว่ นที่จะทําให้ผตู้ อ้ งขังที่เข้าร่วมวิจยั ได้รบั อิสรภาพเร็วกว่ากําหนดเดิม
4) ในการคัดเลือกผูต้ อ้ งขังเพื่อเข้าร่วมวิจยั ต้องเป็ นการคัดเลือกแบบสุม่ (Random) โดยไม่เลือกที่รกั มักที่ชงั
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5) วัตถุประสงค์ในการทําวิจัยในผูต้ อ้ งขังควรเป็ นไปเพื่ อช่วยแก้ไขปั ญ หาที่ พบบ่อยในผูต้ อ้ งขัง เช่น ปั ญ หา
สุขภาพ ได้แก่ โรคติดต่อที่ พบได้บ่อยในเรือนจํา หรือปั ญ หาทางจิ ต (Psychological Problem) ที่นาํ ไปสู่
พฤติกรรมที่ทาํ ให้ตอ้ งโทษ ซึง่ อาจเป็ นประโยชน์ในการป้องกันมิให้เกิดการกระทําความผิดซํา้
6) ในกรณีท่ีการศึกษาวิจยั มีการใช้ผตู้ อ้ งขังเป็ นกลุม่ ควบคุม ซึง่ จะไม่ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการศึกษาวิจยั
ควรมีการปรึกษาผูเ้ ชี่ ยวชาญทางทัณ ฑวิทยา (Penology) และฟั งความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด
7) การศึกษาวิจยั ในผูต้ อ้ งขังไม่ควรมีความเสี่ยงมากไปกว่าการดําเนินชีวิตประจําวัน (Minimal Risk) และไม่
ควรก่อให้เกิดความอึดอัดใจต่ออาสาสมัคร
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บทที่ 9
การพิจารณารับรองโครงการวิจัยทีใ่ ช้เครื่องมือทางการแพทย์
(Research Involving Medical Devices)
เนื่ องจากประเทศไทยไม่มีก ฎหมายที่ ค วบคุมเกี่ ย วกับ การวิจัย เพื่ อทดสอบประสิท ธิ ภ าพ หรือความ
ปลอดภัย จากการใช้เครื่องมื อ ทางการแพทย์ จึง เป็ น หน้าที่ ข องคณะกรรมการจริย ธรรมโดยตรงที่ จ ะต้อ ง
พิ จ ารณาว่าเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนํามาทดสอบนั้น มี ค วามเสี่ ย งมากหรือน้อยเพี ย งใด เพื่ อกระตุน้ ให้นัก วิ จัย เพิ่ ม
มาตรการเสริมความปลอดภัยให้แก่ อาสาสมัค รในกรณีท่ีเครื่องมือที่นาํ มาวิจยั นัน้ มีความเสี่ยงสูง
นิยามของเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
1) เป็ นเครื่องมือที่ตอ้ งสอดใส่เข้าภายในร่างกายของมนุษย์ โดยเครื่องมือนัน้ มีผลต่อสุขภาพและความเป็ นอยู่
ที่ดีของผูท้ ่ีตอ้ งใช้เครื่องมือ
2) เป็ นเครื่องมือที่ตอ้ งใช้เพื่อช่วยชีวิตผูป้ ่ วย
3) เป็ น เครื่องมื อสําคัญ ที่ ต อ้ งใช้เพื่ อช่ วยในการวินิ จฉัยและรักษาโรค ซึ่งหากขาดเครื่องมื อดังกล่าว จะไม่
สามารถหายจากโรคและกลับมามีสขุ ภาพและความเป็ นอยู่ท่ีดีดงั เดิมได้
4) ความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมืออาจทําให้ถึงแก่ชีวิต หรือมีความผิ ดปกติ/พิการอย่างถาวร ทัง้ ในด้านการ
ทํางานของอวัยวะนัน้ และทําให้มีความวิกลรู ป (Damage to Body Structure) อย่างถาวรร่วมด้วย
ในกรณีการวิจยั ที่มีการใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูงนีใ้ นประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจยั หรือบริษัทผูผ้ ลิต
และจําหน่ายเครื่องมือจะต้องขอคํารับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับในกรณีดงั กล่าว หากบริษัทผูผ้ ลิตเครื่องมือนัน้ ต้องการจะนําข้อมูลที่ทาํ วิจยั
ในประเทศไทยไปใช้เพื่อขออนุญาตผลิตและจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ
FDA ของประทศสหรัฐอเมริกา
1. โครงการวิจัยทีใ่ ช้เครื่องมือทางการแพทย์ชนิด Humanitarian Use
เครื่องมือที่ผลิตขึน้ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่พบได้นอ้ ย และเครื่องมือดังกล่าวมีความจําเป็ น
ในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคนั้น โดยไม่มี เครื่องมื อชนิ ดอื่น ทดแทนได้ FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา เรีย ก
เครื่องมือประเภทนี ว้ ่า Humanitarian Use Device และให้คาํ นิ ยามไว้ว่า เป็ นเครื่องมือที่ ใช้ในการรักษาหรือ
วินิจฉัยโรคที่พบได้ไม่บ่อย คือ มีผูท้ ่ีตอ้ งการใช้เครื่องมือดังกล่าวทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกิน 4,000 ราย/ปี
เนื่ อ งจากเป็ น โรคที่ พ บไม่บ่ อยจึงไม่ส ามารถทําการศึก ษาเปรีย บเที ย บเพื่ อยื น ยัน ประสิ ท ธิ ภ าพ และความ
ปลอดภัยของเครื่องมือประเภทนี ต้ ามระเบี ยบวิธีวิจัยที่ ปฏิ บัติกัน ตามมาตรฐานสากลได้ FDA ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงอนุโลมให้ใช้เครื่องมือประเภทนีก้ ับผูป้ ่ วยโดยยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่แน่นอนได้ แต่ในการใช้
เครื่องมือแต่ละครั้ง แพทย์ผใู้ ช้เครื่องมือจะต้องขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในด้านความจําเป็ น
และความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ การขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยจะใช้แบบแสดงความยินยอมเพื่อรับการ
รัก ษาพยาบาลตามปกติ และหลังการใช้เครื่องมื อนั้น แพทย์ผู้ใช้เครื่องมื อจะต้องรายงานผลการรักษาต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อเก็บเป็ นข้อมูลในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของเครื่องมือ
ในโอกาสต่อไปเมื่อมีขอ้ มูลจํานวนมากเพียงพอ
38
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บทที่ 10
การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Board meeting of the MU-DT/PY-IRB)
1. การกําหนดวันประชุม (Meeting Schedule)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีกาํ หนดวันประชุมเดือนละ 1 ครัง้ คือ วันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน ตัง้ แต่เวลา 13.00
น.เป็ นต้นไป จนกว่าจะพิ จารณาครบทุกโครงการวิจัยที่ กาํ หนดไว้ในวาระการประชุม โดยมีกาํ หนดการประชุม
ล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี
2. การกําหนดองค์ประชุม (Quorum)
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้องมีกรรมการดังนี ้
• มีจาํ นวนกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน ทัง้ เพศหญิง และเพศชาย
• มีกรรมการที่มาจากบุคคลทั่วไป (Lay Person) อย่างน้อย 1 ท่าน
• มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อย่างน้อย 1 ท่าน
3. การดําเนินการประชุม (Meeting Process)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการประชุมตามที่กาํ หนดโดยเลขานุการเป็ นผูจ้ ดั วาระและดําเนินการประชุมให้
เป็ นไปตามวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธาน หรือเลขานุการต้องสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในที่
ประชุมด้วยทุกครัง้ กรณี ท่ีกรรมการมี Conflict of Interest กรรมการท่านนัน้ ต้องออกจากที่ประชุมในช่วงการ
พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง ประธานนําการอภิ ปรายร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ ในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา หากประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มอบหมายรองประธานทําหน้าที่แทน หาก
ทัง้ ประธานและรองประธานไม่สามารถเข้าประชุมได้พร้อมกันในการประชุมครัง้ ใด ประธานอาจมอบหมายให้
กรรมการท่านที่ มีความเหมาะสมทําหน้าที่ แทนเฉพาะคราวโดยมีบัน ทึกข้อความมอบหมายอย่างเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษร
ในการลงมติรบั รองหรือไม่รบั รองโครงการวิจัย ต้องมีกรรมการครบองค์ประชุม โดยกรรมการผูม้ ีสิทธิ์ให้
ความเห็นได้คือกรรมการผูอ้ ยู่ในที่ประชุม และจะรับรองโครงการวิจยั ได้ตอ่ เมื่อมีมติเป็ นเอกฉันท์ หรือหากความ
คิดเห็นไม่เป็ นเอกฉันท์ ต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการผูท้ ่ีเข้าประชุมสนับสนุน
4. การจัดทํารายงานการประชุม (Meeting Minutes)
การจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีรายละเอียดดังนี ้
• การประชุมครัง้ ที่ วันที่ เวลา สถานที่ประชุม
• รายชื่อกรรมการที่มาประชุม และ/หรือรายชื่อกรรมการที่ลาประชุม
• เวลาเริ่มการประชุม
• วาระการประชุมมี 5 วาระดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
ระบุรายละเอียดเรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ หรือทําเป็ นเอกสารแนบ รวมทัง้ การมีส่วนได้ส่วน
เสีย (Conflict of Interest) ของกรรมการกับโครงการที่อยู่ในวาระของการประชุม
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งทีผ่ ่านมา
เจ้าหน้าที่แจ้งที่ ประชุมให้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมครัง้ ก่อน โดยให้ระบุหัวข้อและ
รายละเอียดตามมติท่ีประชุมให้แก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพือ่ พิจารณา
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจยั ที่ได้รบั การพิจารณาในการประชุมครัง้ ก่อน และนักวิจยั
ได้สง่ ข้อมูลเพิ่มเติมมายังสํานักงาน โดยแบ่งออกเป็ นวาระดังนี ้
วาระที่ 3.1 โครงการวิจยั ที่มีมติไม่รบั รอง แต่นกั วิจยั ขออุทธรณ์
วาระที่ 3.2 โครงการวิ จั ย ที่ มี ม ติ ยั ง ไม่ รับ รองในหลั ก การ จนกว่ า จะได้แ ก้ไ ขหรื อ ชี ้แ จงเพิ่ ม เติ ม ตาม
ข้อเสนอแนะและนําเข้าที่ประชุมอีกครัง้
ระบุช่ือโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม
วาระที่ 3.3 โครงการวิ จั ย ที่ มี ม ติ รับ รองในหลั ก การ โดยจะให้ก ารรับ รองต่ อ เมื่ อ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
ข้อเสนอแนะ
ระบุช่ือโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ
วาระที่ 3.4 โครงการวิจยั ที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
ระบุช่ือโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน
วาระที่ 3.5 โครงการวิจยั ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หรือรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั
ระบุช่ือโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ การแก้ไข และแนวทางการป้องกัน
วาระที่ 3.6 โครงการวิ จัย ที่ ส่ ง รายงานผลการดํา เนิ น การวิ จัย ประจําปี และขอต่ อ อายุ เอกสารรับ รอง
โครงการ
ระบุช่ื อโครงการ ชื่ อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการและรายละเอียดการเกิ ดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์
วาระที่ 3.7 โครงการวิจยั ที่แจ้งสรุ ปผลโครงการวิจยั ประจําปี และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั
ระบุช่ือโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์
วาระที่ 3.8 โครงการวิจยั ที่แจ้งถอนโครงการ
วาระที่ 3.9 โครงการวิจยั ที่แจ้งขอยกเลิกโครงการ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
วาระที่ 4.1 การพิ จ ารณาโครงการวิ จัย ใหม่ ประเภทโครงการที่ ไ ด้รับ การยกเว้น การพิ จ ารณารับ รอง
(Exemption Review)
เจ้าหน้าที่นาํ เสนอผลสรุ ปการพิจารณาที่ได้รบั จากกรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั (Primary
Reviewer) 1 ท่าน
ระบุช่ื อโครงการ ชื่ อหัวหน้าโครงการ รหัส โครงการ กรรมการผู้พิ จ ารณาโครงการวิจัย และ
เหตุผลที่ได้รบั การยกเว้นฯ
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วาระที่ 4.2 การพิจารณาโครงการวิจยั ใหม่ ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review)
เจ้า หน้ า ที่ น ํา เสนอผลสรุ ป การพิ จ ารณาที่ ไ ด้รับ จากกรรมการผู้พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย
(Expedited Reviewer) 2 ท่าน
ระบุช่ื อโครงการ ชื่ อหัวหน้าโครงการ รหัส โครงการ กรรมการผู้พิ จ ารณาโครงการวิจัย และ
รายละเอียดผลการพิจารณาของกรรมการ
วาระที่ 4.3 การพิจารณาโครงการวิจยั ใหม่ ประเภทแบบครบองค์ประชุม (Full Board Review)
กรรมการผูพ้ ิ จารณาโครงการวิจัย (Primary Reviewer) 2 ท่าน นําเสนอข้อคิดเห็นในที่ ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรม หากกรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั ท่านหนึ่งไม่อาจเข้าประชุมได้ ให้
กรรมการ ผูพ้ ิจารณาโครงการวิจัยอีกท่านหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่เป็ นผูน้ าํ เสนอแทน กรรมการในที่
ประชุมสามารถให้ขอ้ คิดเห็นและสอบถาม จนกว่าจะได้มติของที่ประชุม ในกรณีท่ีตอ้ งการข้อมูล
เพิ่มเติมจากนักวิจยั คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจติดต่อนักวิจยั เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจ
เชิ ญ นักวิจัยเข้าให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติมในที่ ประชุม หากข้อมูลยังไม่เพี ยงพอในการพิ จารณาตัดสิ น
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจส่งโครงการวิจยั ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นที่ปรึกษาอิสระ เพื่อนําข้อมูล
เข้าพิจารณาในที่ประชุมต่อไป
ระบุ ช่ื อ โครงการ ชื่ อ หั ว หน้า โครงการ รหั ส โครงการ กรรมการผู้พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย
รายละเอียดผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม การประเมินความอ่อนด้อย (Vulnerability) ของ
อาสาสมัคร ความเสี่ยง และความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจยั
วาระที่ 4.4 โครงการพหุสถาบัน (MOU)
วาระที่ 4.5 โครงการที่ไม่ใช่การวิจยั ในคน
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
• เวลาปิ ดการประชุม
• รายชื่อผูบ้ นั ทึกการประชุม ร่าง พิมพ์ และตรวจทานรายงานการประชุม
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการจัดส่งรายงานการประชุมให้เลขานุการ และประธานฯ ตรวจทานและลงนามก่อนส่ง
ให้กรรมการพร้อมจดหมายเชิญประชุม เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมครัง้ ต่อไปล่วงหน้า 1 สัปดาห์
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บทที่ 11
การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
(Notification of Protocol Review Result)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจ้งผลการพิ จารณาจากมติท่ี ป ระชุมแก่ นัก วิจัย ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม ดังนี ้
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไม่รบั รองในหลักการ จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และนําเข้าที่
ประชุมอีกครัง้
• ประเภทที่ 4 ไม่รบั รอง
1. ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยทีไ่ ด้รับการรับรอง (Approved)
โครงการวิจยั ได้รบั การรับรองตัง้ แต่วนั ประชุมเป็ นต้นไป มีขนั้ ตอนดําเนินการดังนี ้
1) เจ้าหน้าที่ จัด ทําจดหมายแจ้งผลการพิ จารณารับ รอง และเอกสารรับ รองโครงการวิจัย (Certificate of
Approval: COA)
2) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง และเอกสารรับรองโครงการวิจยั (Certificate
of Approval: COA) ที่ ล งนามโดยประธาน และคณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ห รื อ คณบดี ค ณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนําเสนอให้คณบดีลงนาม ดังนี ้
• โครงการวิ จั ย ของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้เสนอคณบดี ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผ่านผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
3) เจ้าหน้าที่ จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร และหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมฯ (ถ้ามี) เอกสารประกาศเชิ ญชวน (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดย
ระบุรหัสเอกสารรับรอง (COA) และวันที่รบั รองโครงการ
4) เจ้า หน้า ที่ จัด ส่ ง จดหมายแจ้ง ผลการพิ จ ารณา เอกสารรับ รองโครงการวิ จัย ต้น ฉบั บ เอกสารชี แ้ จง
อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ (ถ้ามี) เอกสารประกาศเชิญชวน (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อให้หวั หน้าโครงการวิจยั เก็บต้นฉบับไว้เป็ นหลักฐาน กรณี
เป็ นโครงการวิจัยของนักศึกษาให้จัดส่งสําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง และเอกสารรับรอง
โครงการวิจยั ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
5) เจ้าหน้าที่ทาํ หารบันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการผูพ้ ิ จารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากที่
ประชุม รหัสเอกสารรับรองโครงการ และวันที่รบั รอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
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6) เจ้าหน้าที่จดั ทําสารบัญจัดเก็บเอกสารโดยจัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั ต้นฉบับ แบบประเมินโครงการวิจยั
ของกรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และสําเนา
เอกสารรับรองโครงการ และสําเนาเอกสารที่ประทับตราเข้าแฟ้มประเภทโครงการที่ได้รบั การรับรอง
7) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบที่หวั หน้าโครงการวิจยั จะต้องปฏิบัติ และดูแลให้ผูร้ ่วมวิจยั ทุก
ท่านปฏิบตั ิตามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง ดังนี ้
• ในการให้ขอ้ มูลและขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยกับบุคคลที่จะมาเป็ นอาสาสมัครจะต้องใช้
เอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ที่ได้รบั การรับรองและมีตราประทับรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้กบั อาสาสมัครเพื่อลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการจํานวน 2 ชุด โดย
มอบให้อาสาสมัคร 1 ชุด และผูว้ ิจยั เก็บรักษาไว้อีก 1 ชุด กรณีท่ีเป็ นโครงการวิจยั ที่ทาํ การวิจยั ร่วมกับ
ต่างประเทศ หากมีอาสาสมัครเป็ นคนไทย เอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
จะต้องใช้ฉบับภาษาไทย หากมีฉบับภาษาต่างประเทศ ข้อความในเอกสารจะต้องมีความหมายที่ตรง
กับฉบับภาษาไทย
• การดําเนินการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจยั จะต้องดําเนินไปโดยปราศจากการบังคับหรือชัก
จูงอย่างไม่เหมาะสม จากนักวิจัยหรือผูช้ ่วยวิจัย เพื่ อให้บุคคลสามารถเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมัครใจ
อย่างแท้จริง
• เอกสารหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในโครงการวิจยั รวมถึงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์จะต้องมีตราประทับรับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
• หากจําเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจะต้องแจ้งกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ให้ทราบพร้อม
เหตุ ผ ลโดยใช้ แ บบฟอร์ม ที่ 15-16 และจะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนจึงจะดําเนินการกับอาสาสมัครได้ ยกเว้นเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
เพื่ อ มิ ให้ เกิ ด อั น ตรายแก่ อ าสาสมั ค ร ซึ่ งหั วหน้ าโครงการวิ จั ย จะต้อ งแจ้ง เหตุ ก ารณ์ ดั งกล่ าวให้
คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ดาํ เนินการ
• การดําเนินการวิจยั จะต้องเป็ นไปตามที่แจ้งไว้กบั คณะกรรมการจริยธรรมฯ เท่านัน้ หากมีเหตุสดุ วิสยั ที่
ทําให้การปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ พร้อมเหตุผล
โดยใช้แบบฟอร์มที่ 18 พร้อมแจ้งมาตรการที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นนั้ ซํา้ อีก หากมีความจงใจที่
จะดําเนินการที่เบี่ยงเบนนัน้ ซํา้ แล้วซํา้ อีก คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยุติการรับรองโครงการวิจยั นัน้
• หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรงและไม่รุนแรง รวมทัง้ เหตุการณ์
ที่ ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้า แต่มีผลต่อความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ท่ี ดีของอาสาสมัครที่ เกิ ดขึน้ ใน
ระหว่างการวิจยั ให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบทุกครัง้ ในทันทีโดยใช้แบบฟอร์มที่ 17
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• หากมี ข ้อมูลใหม่ ท่ี เกี่ ยวข้องกับโครงการวิ จัย และมี ผลต่ อความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ ท่ี ดี ของ
อาสาสมัคร หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ
• เอกสารรับรองโครงการวิจยั มีอายุการรับรอง 1 ปี นับจากวันที่รบั รอง โดยจะระบุวนั เริ่มต้นรับรองและวัน
หมดอายุไว้ในเอกสาร ซึ่งประธานและคณบดีเป็ นผูล้ งนาม หัวหน้าโครงการต้องติดต่อขอต่ออายุเอกสาร
รับรองนีภ้ ายใน 2 เดือนก่อนครบกําหนด โดยส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยใช้แบบฟอร์มที่
14 ถ้าเกินกําหนดอาจไม่ได้รบั การพิจารณาต่ออายุ
• หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งปิ ดโครงการวิจยั เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการวิจยั โดยใช้แบบฟอร์มที่ 14
2. ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองในหลั กการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะ (Approved after Modification)
โครงการวิจยั ประเภทนี ้ มีขนั้ ตอนดําเนินการดังนี ้
1) เจ้าหน้าที่จดั พิมพ์สรุ ปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อม
ข้อเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ และส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่ อ
ปรับแก้ไขจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้สมบูรณ์
3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขให้กบั หัวหน้าโครงการวิจัย
(กรณี เป็ น โครงการของนักศึกษาให้จัดส่งสําเนาจดหมายแจ้งผลการพิ จารณาไปที่ อาจารย์ท่ี ปรึกษา)
ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม โดยระบุให้หวั หน้าโครงการวิจยั ส่งโครงการที่แก้ไขกลับมาที่สาํ นักงาน
โดยตรงภายใน 60 วัน
5) หากภายใน30 วันหลังแจ้งผล หัวหน้าโครงการวิจยั ยังไม่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายแจ้งเตือน
รวมทัง้ ติดต่อด้วยวิธีโทรศัพท์และ/หรือส่ง e-mail ติดตามการแก้ไขโครงการไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อ
ขอให้หวั หน้าโครงการวิจยั ส่งโครงการที่แก้ไขตามที่กาํ หนดในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา หากพ้นเวลา
ที่ ก าํ หนด คณะกรรมการจริย ธรรมฯ มี ความจําเป็ น ต้องทําบัน ทึก แจ้งถอนการพิ จารณา หากหัวหน้า
โครงการวิจยั ประสงค์จะดําเนินการวิจยั เรื่องเดิมต่อหัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่
6) เมื่อหัวหน้าโครงการวิจยั แก้ไขโครงการและส่งกลับมายังสํานักงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบือ้ งต้น หากมีขอ้ ที่ยงั แก้ไขไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง ให้ประสานงานแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail เพื่ อแก้ไขเพิ่ มเติมก่อน
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบือ้ งต้น
7) เลขานุการพิ จ ารณาแล้วว่าได้แก้ไขถูก ต้องตามข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ จึงดําเนิ น การจัดพิ มพ์เอกสาร
รับรองโครงการวิจยั เสนอให้ประธานพิจารณาและลงนามในเอกสารรับรอง (COA) และเสนอให้คณบดี
ลงนาม ดังนี ้
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• โครงการวิ จั ย ของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให้เสนอคณบดี ค ณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผ่านผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
8) เจ้าหน้าที่จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมที่ 3.3 โครงการวิจัยที่มีมติรบั รองในหลักการ โดยจะให้การรับรอง
ต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
9) บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุม กรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัสเอกสาร
รับรองโครงการ และวันที่รบั รอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
10) จัด เก็ บ เอกสารโครงการวิ จัย ต้น ฉบับ แบบแบบประเมิ น โครงการวิ จัย ของกรรมการหลัก ผู้พิ จ ารณา
โครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และสําเนาเอกสารรับรองโครงการ
จัดเก็บเข้าแฟ้มประเภทโครงการใหม่ท่ีได้รบั การรับรอง และสําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั อีก 1 ฉบับ
แยกเก็บเข้าแฟ้มเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
11) คณะกรรมการจริยธรรมจะระบุระเบียบที่หวั หน้าโครงการวิจยั จะต้องปฏิบตั ิ และดูแลให้นกั วิจยั ร่วมหรือผูช้ ่วย
นักวิจยั ทุกคนปฏิบตั ิตามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและด้านหลังของเอกสารรับรอง (COA) ดังข้อความ
ในข้อ 7) หน้าที่ 53
3. ประเภทที่ 3 โครงการวิจัยทีย่ ังไม่รับรองในหลักการจนกว่าจะได้แก้ไขหลักการหรือชีแ้ จงเพิม่ เติมตาม
ข้อเสนอแนะ และนําเข้าทีป่ ระชุมอีกครั้ง (Resubmit for Reconsideration)
โครงการวิจยั ประเภทนี ้ มีขนั้ ตอนดําเนินการดังนี ้
1) เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์สรุ ปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจ้งผลการพิจารณา พร้อม
ข้อเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ และส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่ อ
ปรับแก้ไขจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้สมบูรณ์
3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบแบบฟอร์มการแก้ไขให้กบั หัวหน้าโครงการวิจัย
(กรณี เป็ น โครงการของนักศึกษาให้จัดส่งสําเนาจดหมายแจ้งผลการพิ จารณาไปที่ อาจารย์ท่ี ปรึกษา)
ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุม โดยระบุให้หวั หน้าโครงการวิจยั ส่งโครงการที่แก้ไขกลับมาที่สาํ นักงาน
โดยตรงภายใน 60 วัน
5) หากภายใน 30 วันหลังแจ้งผล หัวหน้าโครงการวิจยั ยังไม่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายแจ้งเตือน
รวมทัง้ ติดต่อด้วยวิธีโทรศัพท์และ/หรือส่ง e-mail ติดตามการแก้ไขโครงการไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อ
ขอให้หวั หน้าโครงการวิจยั ส่งโครงการที่แก้ไขตามที่กาํ หนดในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และหากเลย
เวลาที่กาํ หนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเป็ นต้องทําบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา หากหัวหน้า
โครงการวิจยั ประสงค์จะดําเนินการวิจยั เรื่องเดิมต่อหัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่
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6) เมื่อหัวหน้าโครงการวิจยั แก้ไขโครงการและส่งกลับมายังสํานักงานให้เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบือ้ งต้น หากมีขอ้ ที่ยงั แก้ไขไม่ครบถ้วน หรือไม่
ถูกต้อง ให้ประสานงานแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail เพื่ อแก้ไขเพิ่ มเติมก่อน
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบือ้ งต้น
7) เจ้าหน้าที่ จัด ส่งเอกสารโครงการฉบับ แก้ไข พร้อมแบบประเมิ น โครงการวิ จัย ให้ก รรมการผู้พิ จารณา
โครงการ 2 ท่านที่เคยพิจารณาโครงการนัน้ ทําการประเมินโครงการอีกครัง้
8) เสนอให้ประธานพิจารณา และให้บรรจุในวาระการประชุมครัง้ ต่อไป
9) เจ้าหน้าที่จดั เรื่องเข้าวาระการประชุมที่ 3.2 โครงการวิจยั ที่มีมติยงั ไม่รบั รองในหลักการจนกว่าจะได้แก้ไข
หรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและนําเข้าที่ประชุมอีกครัง้
10) เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่นาํ เสนอการแก้ไขโครงการให้ท่ีประชุมพิจารณา โดยผลการพิจารณาตามมติท่ี
ประชุมมี 3 ประเภท คือ
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไม่รบั รองในหลักการ จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และนําเข้า
ที่ประชุมอีกครัง้
11) หากผลการพิจารณาเป็ นมติขอ้ ที่ 1 ให้ดาํ เนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทที่ 1
12) หากผลการพิจารณาเป็ นมติขอ้ ที่ 2 ให้ดาํ เนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทที่ 2
13) หากผลการพิจารณาเป็ นมติขอ้ ที่ 3 ให้ดาํ เนินการตามประเภทการรับรอง ซํา้ อีกครัง้ หนึ่ง ประเภทที่ 3
14) บันทึก ข้อมูล วัน ที่ เข้าประชุม กรรมการฯ ผูพ้ ิ จารณาโครงการวิจัย ผลการพิ จารณาจากที่ ป ระชุม รหัส
เอกสารรับรองโครงการ และวันที่รบั รอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
15) จัด ทําสารบัญ จัด เก็ บ เอกสารโดยเก็ บ เอกสารโครงการวิ จัย ต้น ฉบับ แบบประเมิ น โครงการวิ จัย ของ
กรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจ้งผลการรับรองและสําเนาเอกสาร
รับรองโครงการ (COA) จัดเก็บเข้าแฟ้มประเภทโครงการใหม่ท่ีได้รบั การรับรอง
16) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบที่หวั หน้าโครงการวิจยั จะต้องปฏิบตั ิ และดูแลให้นกั วิจยั ร่วมหรือ
ผูช้ ่วยนักวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและด้านหลังของเอกสารรับรอง (COA)
ดังข้อความในข้อ 7) หน้าที่ 53
4. ประเภทที่ 4 โครงการวิจัยทีไ่ ม่รับรอง (Disapproved)
โครงการวิจยั ประเภทนี ้ มีขนั้ ตอนดําเนินการดังนี ้
1) เจ้าหน้าที่จดั พิมพ์สรุ ปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อม
ข้อเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ และส่งกลับเจ้าหน้าที่เพื่ อ
ปรับแก้ไขจดหมายแจ้งผลการพิจารณาให้สมบูรณ์
3) เสนอประธานลงนามในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา

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

56/95

หมวดที่ 2

4) เจ้าหน้าที่จัดส่งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมพร้อมเหตุผลให้กับหัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2

สัปดาห์หลังวันประชุม โดยระบุให้สามารถชีแ้ จงเหตุผลกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมได้ (กรณีเป็ น
โครงการของนักศึกษาให้จัดส่งสําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาไปที่อาจารย์ท่ีปรึกษา) โดยระบุให้
หัวหน้าโครงการวิ จัย ส่ งจดหมายชี แ้ จง และ/หรือโครงการที่ ป รับ แก้ไขกลับ มาที่ ส าํ นัก งานฯ โดยตรง
ภายใน 60 วัน
5) หาก ภายใน 30 วัน หลังแจ้งผลหัวหน้าโครงการวิจยั ยังไม่ติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะส่งจดหมายแจ้งเตือน
รวมทัง้ ติดต่อด้วยวิธีโทรศัพท์และ/หรือส่ง e-mail ติดตามการแก้ไขโครงการไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อ
ขอให้หวั หน้าโครงการวิจยั ส่งโครงการที่แก้ไขตามที่กาํ หนดในจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และหากเลย
เวลาที่กาํ หนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเป็ นต้องทําบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา หากหัวหน้า
โครงการวิจยั ประสงค์จะดําเนินการวิจยั เรื่องเดิมต่อหัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่
6) บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณากรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั ผลการพิจารณาจากที่ประชุม วันที่
เข้าประชุม ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
7) จัดทําสารบัญ จัดเก็ บ เอกสาร โดยเก็ บ เอกสารโครงการวิ จัย ต้น ฉบับ แบบประเมิ น โครงการวิ จัยของ
กรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการวิจยั 2 ท่าน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และจัดเก็บเข้า
แฟ้มโครงการประเภทที่ 4 (โครงการที่ไม่รบั รอง)
8) หากหัวหน้าโครงการวิจยั ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา ภายใน 60 วัน พร้อมทัง้ ชีแ้ จงประเด็นปั ญหาและ
ปรับแก้ไขโครงการวิจยั เสนอกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ เจ้าหน้าที่จะประทับตรารับเอกสาร ทํา
การสืบค้นโครงการต้นเรื่องจากแฟ้มโครงการประเภทที่ 4 และตรวจสอบรายละเอียดข้อชีแ้ จงและการ
แก้ไขโครงการในเบือ้ งต้นก่อนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
9) เจ้าหน้าที่ จัดส่งเอกสารโครงการฉบับ แก้ไข พร้อมแบบประเมิ น โครงการวิ จัยให้ก รรมการผู้พิ จารณา
โครงการ 2 ท่านที่เคยพิจารณาโครงการนัน้ ทําการประเมินโครงการอีกครัง้
10) เสนอให้ประธานฯ พิจารณา และให้บรรจุในวาระการประชุมครัง้ ต่อไปเพื่อพิจารณาอีกครัง้
11) เจ้าหน้าที่จดั เรื่องเข้าวาระการประชุมที่ 3.1 โครงการวิจยั ที่มีมติไม่รบั รอง
12) เลขานุ ก ารหรื อเจ้าหน้าที่ น ําเสนอข้อ ชี แ้ จงและการแก้ไขโครงการให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณา โดยผลการ
พิจารณาตามมติท่ีประชุมมี 4 ประเภท คือ
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะให้การรับรองต่อเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไม่รบั รองในหลักการ จนกว่าจะได้แก้ไขหรือชีแ้ จงเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และนําเข้าที่
ประชุมอีกครัง้
• ประเภทที่ 4 ไม่รบั รอง
อนึ่ ง เอกสารรับ รองโครงการวิ จัย (Certificate of Approval: COA) มี อายุ ก ารรับ รอง 1 ปี นับ จากวัน ที่
รับ รอง โดยจะระบุวัน เริ่ม ต้น และวัน หมดอายุก ารรับ รองไว้ในเอกสาร ดังกล่าว ซึ่งมีป ระธานและคณบดี ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร์หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นผูล้ งนาม
38
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5. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Appeal of the MU-DT/PY-IRB Decision)
โครงการวิจัยที่ ได้รบั ผลการพิ จารณาจากที่ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็ นประเภทที่ 4 ไม่รบั รอง
หัวหน้าโครงการวิจยั สามารถขอให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาได้โดยทําบันทึกถึงประธาน
ภายใน 60 วันนับจากวันแจ้งผล พร้อมเหตุผลที่สมควรเพื่อให้ประธานพิจารณานําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน
การประชุมครัง้ ต่อไป
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 1 (รับรอง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 1
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผลการรับรองและ COA
เสนอประธานเพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่เสนอ COA ต่อคณบดีผา่ นรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งผลการรับรองและ COA ให้หวั หน้า
โครงการวิจยั ภายหลังการประชุม
กรณีเป็ นนักศึกษา
สําเนาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 6 กระบวนการแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 2
(รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะ)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 2
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผล พร้อมข้อเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
เสนอประธานเพื่อลงนาม
ส่งจดหมายแจ้งผลให้หวั หน้าโครงการวิจัย

ติดต่อกลับภายใน 30 วัน

ไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน
เจ้าหน้าที่โทรติดตาม/E-mail
ติดต่อกลับภายใน 30 วัน

ไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบื้องต้น

ถูกต้องครบถ้วน
เสนอเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและ
จัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)

ไม่ครบถ้วน
ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อแก้ไข

เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผลการรับรองและ COA
เสนอประธานเพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่เสนอ COA ต่อคณบดี
ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
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ทําบันทึกแจ้งถอนการพิจารณา
ส่งเอกสารคืนหัวหน้า

เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งผล
และ COA ให้หวั หน้าโครงการวิจยั
ภายหลังการประชุม
กรณีเป็ นนักศึกษา
สําเนา
อาจารย์ที่ปรึกษา

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 7 กระบวนการแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 3
(ยังไม่รับรองในหลักการจนกว่าจะแก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอแนะ และนําเข้าทีป่ ระชุมอีกครั้ง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 3
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผล พร้อมข้อเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
เสนอประธานเพื่อลงนาม
ส่งจดหมายแจ้งผลให้หวั หน้า

ไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน

ติดต่อกลับภายใน 30 วัน

เจ้าหน้าที่โทรติดตาม/
E-mail
ติดต่อกลับภายใน 30 วัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบือ้ งต้น
ถูกต้องครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน

เสนอเลขานุการ

ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อแก้ไข

ไม่ติดต่อกลับภายใน 30 วัน
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
เจ้าหน้าที่สง่ จดหมายแจ้งถอนการพิจารณา
ให้แก่หวั หน้าโครงการวิจยั

เจ้าหน้าที่จดั ส่งแบบประเมินโครงการ
พร้อมโครงการที่แก้ไขให้ Primary
Reviewer เดิม 2 ท่าน
เสนอประธานบรรจุเข้าวาระการประชุม 3.2
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แผนภูมิที่ 8 กระบวนการแจ้งผลการพิจารณาประเภทที่ 4 (ไม่รับรอง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 4
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผล พร้อมข้อเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณ์ของข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ
เสนอประธานเพื่อลงนาม
ส่งจดหมายแจ้งผลพร้อมเหตุผลไม่รบั รองให้หวั หน้าโครงการวิจยั
ขออุทธรณ์ภายใน 60 วัน

ไม่อทุ ธรณ์ภายใน 60 วัน

เจ้าหน้าที่จดั ส่งแบบประเมินโครงการ
พร้อมโครงการที่แก้ไขให้ Primary
Reviewer เดิม 2 ท่าน

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)

เสนอประธานบรรจุเข้าวาระการประชุมที่ 3.1
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หมวดที่ 3
วิธีการปฏิบัตงิ านภายหลังการรับรองโครงการวิจัย
(After Review Process)
บทที่ 1
การติดตามความก้าวหน้าและกํากับดูแลโครงการวิจัย
(Monitoring of Progress Report)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีอาํ นาจและหน้าที่ ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนิ นการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าโครงการวิจยั จะสิน้ สุดลง ดังนี ้
1) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจยั ว่ายังมีความเหมาะสมในด้านประโยชน์และความ
เสี่ยงจากการวิจยั (Risk/Benefit Ratio) หรือไม่เพียงใด โดยคํานึงถึงความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยนั้น หากความรู ใ้ หม่ท่ี เกิ ดขึน้ มีป ระสิท ธิ ภาพดีกว่า หรือเสี่ยงอัน ตรายน้อยกว่า คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ จะต้องทบทวนมติวา่ สมควรรับรองโครงการนัน้ ต่อไปหรือไม่
2) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนความสมํ่าเสมอและเที่ ยงตรง รวมทั้งเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ของ
รายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ที่นกั วิจยั รายงานเข้ามา หากนักวิจยั ส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั อย่าง
สมํ่าเสมอไม่มีรายงานความเบี่ยงเบนไปจากโครงร่างวิจยั ที่เสนอ และไม่มีอนั ตรายใดๆ เกิดขึน้ กับอาสาสมัคร
คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถให้การรับรองเพื่อให้โครงการวิจยั นัน้ ดําเนินการต่อไปได้
3) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะดําเนินการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรองอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ หรือมากกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโครงการวิจยั
ประธานหรือเลขานุการทําการตรวจกรองรายงานผลการดําเนินการวิจัย หากมีเหตุการณ์ท่ีกระทบต่อ
ความปลอดภัยของอาสาสมัครอย่างรุ นแรง ให้รายงานต่อที่ประชุมหรือในกรณี รีบด่วนให้ปรึกษากับประธาน
ก่อนการประชุมเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
วิธีการติดตามให้นักวิจัยส่งรายงานผลการดําเนินการวิจัย (Notification for Progress Report)
1) เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลโครงการที่ได้รบั การรับรอง จากฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั เป็ นประจําทุกเดือน
2) จัดทําจดหมายแจ้งติดตามรายงานผลการดําเนินการวิจยั เสนอประธานลงนาม
3) จัดส่งจดหมายแจ้งติดตามรายงานผลการดําเนิ นงานวิจัย และแบบติดตามรายงานผลการดําเนิ นงานวิจัย
(Form 14) ให้นกั วิจยั ล่วงหน้า ก่อนวันครบกําหนดส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั 30 วัน
4) ในกรณี ท่ีนักวิจยั ไม่ส่งรายงานรายงานผลการดําเนินการวิจัยตามเวลาที่กาํ หนด เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งนักวิจัย
หรือส่งจดหมายแจ้งเตือนในวันครบกําหนดส่งรายงาน โดยนักวิจยั จะต้องส่งรายงานไม่เกิน 60 วัน หลังวันครบ
กําหนด หากพ้นกําหนด 60 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน จะต้องนําเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับรองให้ต่อ
อายุโครงการวิจัยหรือไม่ หากเกิ น 90 วัน นักวิจัยยังไม่ติดต่อกลับ จะยุติการรับรอง (รายละเอียดในบทที่ 8
หมวดที่ 3)

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

63/95

หมวดที่ 3

บทที่ 2
การต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
(Re-Approval)
1. การกําหนดเวลาในการขอต่ออายุการรับรอง
1) หากนักวิจยั ส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั และแจ้งขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจยั ภายใน 30 วันก่อนวัน
หมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยจนถึง 60 วันหลังวันหมดอายุเอกสารรับรองคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะ
รับรองต่อเนื่อง โดยเอกสารรับรองฉบับใหม่ จะมีวนั ที่หมดอายุตอ่ เนื่องกับฉบับเดิม โดยมีอายุ 1 ปี
2) หากนักวิจยั ส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั และแจ้งขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจยั ล่าช้ากว่า 60 วัน แต่
ไม่เกิน 90 วันหลังเอกสารรับรองหมดอายุ ให้นาํ เรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรับรองต่ออายุโครงการวิจยั
หากที่ ประชุ มมี มติ รับ รองการต่ ออายุ ให้ต่ ออายุ เอกสารรับรองโครงการวิ จัยต่ อ 1 ปี นั บจากวันที่ ประชุ ม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ และให้ถือว่าโครงการวิจัยดังกล่าวไม่ได้รบั การรับรองให้ดาํ เนินการวิจยั ในช่วงเวลา
ตัง้ แต่เอกสารเดิมหมดอายุจนถึงวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมติรบั รองการต่ออายุ
3) กรณี เกิน 90 วัน ให้นาํ โครงการวิจยั ที่ไม่ส่งรายงานผลการดําเนินการวิจยั เข้าที่ประชุมเพื่อแจ้งยุติการรับรอง
โครงการวิจยั
2. วิธีการพิจารณาเพื่อขอต่ออายุการรับรอง อาจใช้วิธีการแบบเร่งด่วน (Expedited Review) หรือพิจารณา
แบบครบองค์ประชุมตามความเหมาะสม
3. ผลการพิจารณา
1) หากเป็ น การรับ รองต่ออายุโดยไม่มี เงื่ อนไข ให้หัวหน้าโครงการวิ จัยดําเนิ น การวิ จัย ต่อเนื่ องไปได้ทัน ที
สําหรับเอกสารรับรองฉบับใหม่ซ่งึ ลงนามโดยประธานลงวันที่ท่ีรบั รอง ให้นาํ เสนอคณบดีผ่านรองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ลงนาม และจัดส่งให้หวั หน้า
โครงการวิจยั หลังการลงมติ
2) หากเป็ นกรณี ไม่รบั รองต่ออายุ ให้ทาํ บันทึกข้อความแจ้งการไม่รบั รองต่อพร้อมเหตุผล ลงนามโดยประธาน
ส่ ง ให้หั ว หน้า โครงการวิ จั ย ภายใน 2 สัป ดาห์ห ลัง วัน ประชุ ม เพื่ อ ให้หั ว หน้า โครงการวิ จั ย ปรับ แก้ไ ข
โครงการวิจยั เพื่อขอการรับรองครัง้ ใหม่
หากจําเป็ นต้องดําเนินการวิจยั ต่อในระหว่างที่ยงั ไม่ได้รบั การรับรองครัง้ ใหม่ หัวหน้าโครงการวิจยั จะ
ไม่ ส ามารถรับ อาสาสมัค รรายใหม่ ไ ด้เช่ น เดี ย วกับ กรณี ท่ี ถู ก พั ก การรับ รองการวิ จัย ชั่วคราว แต่ ส ามารถ
ดําเนินการวิจยั กับอาสาสมัครที่รบั ไว้แล้วได้จนจบกระบวนการวิจยั ทัง้ นีก้ ารรับอาสาสมัครรายใหม่จะกระทําได้
ต่อเมื่อได้รบั การรับรองครัง้ ใหม่
4. ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1) เจ้าหน้าที่ ล งทะเบี ย นรับ รายงานผลการดําเนิ น การวิ จัยประจําปี เพื่ อขอต่ออายุโครงการวิ จัย สื บ ค้น
โครงการวิ จั ย ต้น เรื่ อ งจากแฟ้ ม โครงการวิ จั ย เพื่ อ ประกอบการตรวจสอบข้อ มู ล ในรายงานผลการ
ดําเนินงาน
2) เสนอประธาน/เลขานุการ พิจารณา
• หากรับรองต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 3) – 7)
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• หากประธานไม่สามารถให้การรับรองต่อได้ จําเป็ นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมให้นาํ เข้าที่ประชุมตามวาระ

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

ก่อน โดยให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 8) – 10)
จัดทําจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานผลขอต่ออายุ และเอกสารรับรองโครงการวิจยั ฉบับใหม่ (COA)
เสนอประธานลงนาม และเสนอคณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อลงนาม
จัดส่งจดหมายแจ้งผลรับรองการต่ออายุ และเอกสารรับรองโครงการวิจยั (COA) ฉบับใหม่ให้นกั วิจยั
สําเนาจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานผลการต่ออายุ และเอกสารรับรองโครงการวิจยั (COA) ฉบับใหม่
เก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจยั ต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลการรายงานผลการดําเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
เพิ่มเติมเข้าแฟ้มเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
ให้นาํ เรื่องดังกล่าวแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครัง้ ต่อไปในวาระที่ 3.6 เพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบ
กรณีท่ีจาํ เป็ นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนให้การรับรองต่ออายุ ให้จดั เข้าวาระการประชุมเช่นเดียวกับข้อ 6)
เพื่อให้เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
ทําบันทึกถึงผูว้ ิจยั เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติท่ีประชุม
เมื่อนักวิจยั ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจกรองข้อมูลที่ได้รบั และแจ้งต่อประธาน/เลขานุการ เพื่อ
พิจารณา หากสมควรให้การรับรองต่ออายุ ให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 3) – 7)
เจ้าหน้าที่ทาํ การบันทึกข้อมูลการดําเนินงานในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
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แผนภูมิที่ 1 การกําหนดเวลาในการขอต่ออายุการรับรอง
หากนักวิจยั ติดต่อกลับ
นําเรือ่ งเข้าที่ประชุม

แจ้งเตือนการต่อ

-30 วัน

0
วันที่เอกสาร
รับรองหมดอายุ

+30 วัน

+60 วัน +90 วัน
หากนักวิจยั ไม่ติดต่อกลับ
นําเรือ่ งเข้าที่ประชุมเพื่อยุตกิ ารรับรอง

ต่ออายุเอกสารรับรองให้ตรงกับวันที่เดิม
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการดําเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่สบื ค้นข้อมูลโครงการทีไ่ ด้รบั การรับรอง
จัดทําจดหมายติดตามรายงานผลการดําเนินการ และแบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
เสนอประธานเพื่อลงนามในจดหมาย
จัดส่งจดหมายแจ้งติดตามให้นกั วิจยั ล่วงหน้าก่อนโครงการวิจยั หมดอายุภายใน 30 วัน

ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 60 วันหลังวัน

ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 60 วันหลังวัน
ดําเนินการตามแผนภูมิที่ 3 หมวดที่ 3

เสนอประธาน/เลขานุการพิจารณาเหตุผลที่ขอต่ออายุวา่ เห็นควรให้ตอ่ อายุการรับรอง โดยมีผลการพิจารณา 2 กรณี

รับรองต่อโดยไม่มเี งื่อนไข
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายรับทราบการต่ออายุ และ COA ฉบับ
ใหม่
(วันหมดอายุตอ่ เนื่องจากฉบับเดิม)
เสนอประธานเพื่อลงนาม
เสนอ COA ต่อคณบดีผา่ นรองคณบดีฝ่ายวิจยั เพื่อลงนาม
เจ้าหน้าที่ทาํ การบันทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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ขอข้อมูลเพิ่มเติม
นําเรือ่ งแจ้งในวันประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
ในวาระที่ 3.6

จัดทําจดหมายแจ้ง
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เสนอประธานลงนาม
และส่งให้นกั วิจยั

เมื่อนักวิจยั ส่งข้อมูลเพิม่ เติม
ประธาน/เลขานุการ พิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ครบถ้วน เห็นควรให้การรับรอง
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนการดําเนินการต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยล่าช้า
นักวิจยั ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 90 วันหลังวันหมดอายุ

ไม่เกิน 90 วันหลังวัน

เกิน 90 วันหลังวันหมดอายุ

นําเรือ่ งเข้าที่ประชุม ในวาระที่ 3.6
เพื่อพิจารณาการรับรองต่ออายุ
หากที่ประชุมเห็นควรให้ตอ่ อายุ

นําเรือ่ งแจ้งในวันประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ในวาระที่ 3.6 เพื่อยุติการรับรอง

ต่ออายุ 1 ปี นบั จากวันประชุม
และไม่รบั รองให้ดาํ เนินการวิจยั ในช่วงเวลาที่ขาดอายุการ
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บทที่ 3
การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
(Protocol Amendment)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหน้าที่พิจารณารับรอง/ ไม่รบั รองรายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั ที่นกั วิจยั
เสนอขอปรับเปลี่ยน โดยพิจารณาถึงความจําเป็ นที่ขอปรับเปลี่ยนข้อความในเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร หนังสือแสดง
เจตนายินยอมฯ รวมทัง้ เอกสารอื่นๆ ที่ขอให้อาสาสมัครลงนาม หากมีขอ้ ความที่แตกต่างไปจากเอกสารชุดเดิม เพื่อให้
แน่ใจว่าอาสาสมัครได้รบั ข้อมูลล่าสุดครบถ้วน
ประธาน รองประธาน หรือเลขานุการ เป็ นผูพ้ ิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั และให้ประธานนํามาแจ้งต่อ
ที่ประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบ
นักวิจัยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนิ นการวิจัยได้ต่อเมื่อได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้ว
เท่านัน้ ยกเว้นในกรณี ท่ีเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า ที่หากดําเนินการตามวิธีการที่ได้รบั การรับรองแล้ว จะเกิดอันตราย
ต่ออาสาสมัคร นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนิ นการวิจัยได้ เพื่ อมิ ให้อาสาสมัครได้รับอันตราย และต้อง
รายงานเหตุการณ์นัน้ พร้อมเหตุผล รวมทัง้ วิธีการที่ปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการจริยธรรมทันทีหรืออย่างช้าภายใน 5
วันทําการ
ขัน้ ตอนการดําเนินงานเมื่อนักวิจัยแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
1) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องแจ้งขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั (Protocol Amendment) ตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสาร
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั
• กรณี ที่ 1 การปรับ เปลี่ ยนเป็ น เรื่ องที่ ไม่ เสี่ ยงต่ ออาสาสมัคร เช่ น เปลี่ ย นชื่ อโครงการ เพิ่ มนั ก วิ จั ยร่วม

(Co-Investigator) หากพิ จ ารณาแล้วให้ ก ารรับ รองให้ เจ้าหน้ าที่ จั ด ทํ าจดหมายแจ้ งรับ ทราบการขอ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานลงนาม
• กรณี ที่2 การปรับเปลี่ยนเป็ นเรื่องที่ มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร เช่น เพิ่ มจํานวนตัวอย่าง

เปลี่ยนกลุม่ ตัวอย่าง ปรับกระบวนการวิจยั ฯลฯ ให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 3)
3) จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมวาระที่ 3.4 เพื่อนําเสนอรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน
• หากรับรองการปรับเปลี่ยน ให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 4) – 6)
• หากจําเป็ นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 8) – 9)

4) หากที่ ป ระชุ มพิ จารณาเห็ น สมควรรับ รองให้จัด ทําจดหมายแจ้งรับ ทราบการขอปรับ เปลี่ ยนรายละเอี ย ด
โครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานลงนาม โดยระบุวนั ที่เข้าประชุม
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5) จัดส่งจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอี ยดโครงการวิจัย และเอกสารรับรองการปรับเปลี่ยน
(Acceptance Letter) ให้นกั วิจยั
6) สําเนาจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับรองการปรับเปลี่ยน
(Acceptance Letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) หากต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้ทาํ บันทึกถึงนักวิจยั เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติท่ีประชุม
8) เมื่อนักวิจัยส่งข้อมูลเพิ่ มเติม ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจกรองข้อมูลที่ ได้รับ และแจ้งต่อเลขานุการเพื่ อพิ จารณา หาก
สมควรให้การรับรองต่อให้ดาํ เนินการต่อตามข้อ 4) –6)
9) บันทึกข้อมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจยั ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
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แผนภูมิที่ 4 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับการแจ้งปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
นักวิจยั ส่งแบบฟอร์มและโครงการที่ขอปรับเปลีย่ นรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลีย่ น

กรณีที่ 1
ไม่มีความเสีย่ งต่อ
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลีย่ น
และเอกสารรับรองการปรับเปลีย่ น
เสนอประธานลงนาม
จัดส่งจดหมายและเอกสารรับทราบให้นกั วิจยั

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)

กรณีที่ 2
มีความเสีย่ งหรือมีผลกระทบต่อ
อาสาสมัคร

นําเรือ่ งเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3.4
รับรองการ
ปรับเปลีย่ น

ขอข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งขอ
ข้อมูล เสนอประธานลงนาม
และส่งให้นกั วิจยั

เมื่อนักวิจยั ส่งข้อมูลเพิม่ เติม
ประธาน /เลขานุการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลครบถ้วนเห็นควรให้การรับรอง
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บทที่ 4
การรายงานการเบีย่ งเบนจากโครงการวิจัย
(Protocol Deviation)
เมื่ อ มี ก ารดําเนิ น การที่ เบี่ ย งเบนไปจากโครงการวิจัย ที่ ได้รับ การรับ รองแล้ว คณะกรรมการจริย ธรรมฯ
กําหนดให้นกั วิจยั รายงานการเบี่ยงเบนดังกล่าวพร้อมชีแ้ จงเหตุผลที่ตอ้ งเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการที่ได้รบั การ
รับรอง หากการเบี่ยงเบนนัน้ ไม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ประธาน รองประธาน หรือเลขานุการ
จะเป็ นผูต้ รวจกรองเอกสารและนําเข้าวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบโดยไม่ตอ้ ง
แจ้งนักวิจยั ให้หยุดพักการวิจยั แต่นกั วิจยั ต้องแจ้งแผนดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการเบี่ยงเบนซํา้ เดิมอีก จึงจะ
ให้การรับรองต่อได้
ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบว่านักวิจยั มิได้ดาํ เนินการวิจยั ให้ตรงตามโครงการวิจยั ที่ได้รบั การ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือได้รบั การร้องเรียนจากอาสาสมัครว่าได้รบั การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
โดยเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างรุ นแรง คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจ้ง
ให้นกั วิจยั หยุดพักการวิจยั ชั่วคราว โดยไม่สามารถรับอาสาสมัครรายใหม่ได้ แต่ในรายที่เข้าสู่กระบวนการวิจยั แล้ว
สามารถดําเนิ นกระบวนการต่อได้เฉพาะรายนั้น และแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ ทาํ วิจัย (Site
Visit) เพื่อตรวจสอบการเบี่ยงเบนดังกล่าว และนําผลการตรวจเยี่ยมมาเสนอในที่ประชุม เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา
ว่าสามารถให้การรับรองต่อหรือไม่ หรือให้ยตุ กิ ารรับรอง
ขั้นตอนการดําเนิ น งานเมื่ อได้ รับ รายงานการดํา เนิ น งานวิ จัย ที่เบี่ ย งเบนไปจากที่ได้ รับ รองไว้
(Protocol Deviation/Violation)
1. ในกรณีทเี่ ป็ นการเบีย่ งเบนทีไ่ ม่กระทบต่อสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิดงั นี ้
1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั รายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั (Protocol Deviation) ให้ลงทะเบียนรับเรื่อง
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าวาระประชุมที่ 3.5
3) เจ้าหน้าที่ จัดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชุมครัง้ ต่อไปเพื่ อให้ท่ี ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติรบั ทราบ
4) เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั เสนอประธานลงนาม
5) เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั ให้นกั วิจยั
6) เจ้าหน้าที่สาํ เนาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง พร้อม
บันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) บันทึกข้อมูลการดําเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
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2. ในกรณี ท่ี เป็ นการเบี่ ย งเบนที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ภ าพของอาสาสมั ค ร และ/หรื อ เป็ นการ
เบีย่ งเบนทีเ่ กิดซํา้
1) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั รายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั (Protocol Deviation) ให้ลงทะเบียนรับเรื่อง
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
3) ดําเนินการในทํานองเดียวกันกับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรง
3. การกําหนดข้อจํากัดหรือเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนิ นการวิจัย (Authority to
Restrict Research to Promote Safety in Conduction of Research)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอให้นกั วิจยั เพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่ออาสาสมัคร
มิให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจัยซํา้ อีก ก่อนที่จะให้การรับรองใหม่อีกครัง้
ภายหลังจากการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ หรือรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงร่างวิจยั
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับรายงานการดําเนินการวิจัยทีเ่ บีย่ งเบนไปจากทีไ่ ด้รับรองไว้
นักวิจยั ส่งรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั

เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายงานการเบีย่ งเบนซึง่ แบ่งได้ 2 กรณี

เกิดผลกระทบต่อ

ไม่เกิดผลกระทบต่อ

เสนอประธานพิจารณา

นําเข้าที่ประชุมเพื่อรับทราบในวาระที่ 3.5

นําเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3.5

เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายและเอกสารรับทราบ
เสนอประธานเพื่อลงนาม
และส่งให้นกั วิจยั

ไม่พกั การวิจยั /ไม่
เยี่ยมสํารวจ

แจ้งผลการพิจารณาให้
นักวิจยั เพิ่มมาตรการป้องกัน
มิให้เกิดเหตุการณ์ซาํ้ อีก
นักวิจยั แจ้งมาตรการป้องกัน

พักการวิจยั /
เยี่ยมสํารวจ

ตัง้ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูล
และเยี่ยมสํารวจสถานทีว่ ิจยั
ดําเนินการต่อตาม Site Visit

นําเข้าที่ประชุม เพื่อรับทราบในวาระที่ 3.5
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งรับทราบรายงาน
เสนอประธานลงนาม และส่งให้นกั วิจยั
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เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
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บทที่ 5
การรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
(Adverse Event Report)
1. ประเภทของการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ (Types of Adverse Event) แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทไี่ ม่ร้ายแรง หมายถึง ความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึน้ ระหว่างการวิจยั ซึ่งอาจเป็ น
ผลเนื่องมาจากการวิจยั หรือไม่ก็ตาม แต่เนื่องจากความรุ นแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเภทนีม้ ีไม่
มาก จึงขอให้นักวิจยั รวบรวมและรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในรายงานผลการดําเนินการวิจัย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ร้ายแรง คือ เหตุการณ์ท่ีกระทบต่อ อาสาสมัค ร ดังนี ้
• ทําให้เสียชีวิต
• เป็ นภาวะคุกคามต่อชีวิต (Life Threatening)
• ทําให้ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูป้ ่ วยใน หรือหากเป็ นผูป้ ่ วยในอยู่แล้ว ทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายผูป้ ่ วยให้กลับบ้านได้ ซึง่ ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึน้
• ทําให้เกิดความพิการอย่างถาวร
• ทําให้เกิดความพิการแต่กาํ เนิด
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ ถือเป็ นเรื่องเร่งด่วนที่นักวิจัยจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเร็ว
ที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร และส่งแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน*
กรณีโครงการวิจยั มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจขอให้คณะบุคคลอื่น เช่น ผูใ้ ห้ทุน หรือ
Data Safety Monitoring Board (DSMB) ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยของ
อาสาสมัค รให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ
2. ขั้นตอนการดําเนิ นการเมื่อได้รับรายงานเหตุ การณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (Serious Adverse Event
Report) มีดงั นี ้
1) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง
2) เสนอประธาน/ เลขานุการภายในวันเดียวกันเพื่อให้ประธานพิจารณาสั่งการ ดังนี ้
• บรรจุเข้าวาระการประชุมวาระที่ 3.5 เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาดังนี ้
- จําเป็ นต้องให้หยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือไม่ หากจําเป็ นให้ดาํ เนิ นการต่อตามหัวข้อหยุดพักการ
วิจยั ชั่วคราว
- จําเป็ นต้องมีการเยี่ยมสํารวจสถานที่ วิจัยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ หากจําเป็ นจะมีการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเยี่ยมสํารวจ
38

38

38

38

* แนวทางปฏิบตั กิ ารรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากการประชุม สัมมนา ชมรมจริยธรรมการวิจยั
ในคนในประเทศไทย มิถนุ ายน 2554
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- หากไม่จาํ เป็ นต้องหยุดพักการวิจยั และไม่จาํ เป็ นต้องเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจยั ให้นกั วิจยั ปรับแก้ไข
โครงการวิจยั เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เดิมซํา้ อีก และ/หรือแจ้งแผนการให้ความช่วยเหลือ อาสา
สมัค ร และดําเนินการต่อตามข้อ
เจ้าหน้าที่จดั ทําบันทึกข้อความตามความเห็นในข้อ 2 ส่งให้นกั วิจยั เพื่อให้นกั วิจยั ดําเนินการ
เมื่อได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมตามข้อ 3 แล้ว เสนอต่อเลขานุการเพื่อจัดเรื่องเข้าวาระการประชุมในครัง้ ต่อไปเพื่ อ
พิจารณา
• หากที่ ป ระชุม พิ จารณาแล้วมี มติ ให้รับ รองโครงการวิจัยต่อ ให้เจ้าหน้าที่ ท าํ เอกสารแจ้งนัก วิจัย ตาม
ขัน้ ตอนในข้อ 5) – 7)
• หากที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัยให้ดาํ เนินการต่อตามหัวข้อหยุดพักการ
วิจยั ชั่วคราว
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งมติท่ีประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เสนอเลขานุการเพื่อ
ตรวจทาน และเสนอประธานลงนาม และจัดส่งเอกสารให้นกั วิจยั
เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาจดหมายแจ้งมติท่ี ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จัดเก็บเข้า
โครงการต้นเรื่อง
บันทึกข้อมูลการดําเนินงานรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
38

38

3)
4)

5)
6)
7)

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

76/95

หมวดที่ 3

แผนภูมิที่ 6 กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับแจ้งเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
เจ้าหน้าที่รบั รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรง
เสนอประธานพิจารณา
นําเข้าที่ประชุมในวาระที่ 3.5 เพือ่ พิจารณา
ที่ประชุมมีมติ

ไม่พักการวิจัยและไม่เยีย่ มสํารวจ

พักการวิจัยและเยีย่ มสํารวจ

แจ้งผลการพิจารณาให้นกั วิจยั
เพิ่มมาตรการป้องกัน มิให้เกิดเหตุการณ์ซาํ้ อีก

ตัง้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูล
และเยี่ยมสํารวจสถานทีว่ ิจยั

นักวิจยั แจ้งมาตรการป้องกัน

ดําเนินการต่อตาม Site Visit

นําเข้าที่ประชุมในวาระที่ 3.5 เพือ่ รับทราบ
เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมาย
เสนอประธานเพื่อลงนาม และส่งให้นกั วิจยั
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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บทที่ 6
การรับเรื่องร้องเรียนและการปกป้ องผู้ร้องเรียน
(Response to volunteer’s Complaint and Whistle Blower Protection)
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผูร้ อ้ งเรียนเกี่ ยวกับการวิจัยในคนเป็ นกระบวนการที่เสริมความ
เข้ม แข็งในการพิ ทัก ษ์สิทธิ และสวัสดิภ าพของอาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ ถือว่ าการปกป้ องผู้
ร้ อ งเรีย นเกี่ ย วกั บ การวิ จัย ในคนเป็ นเรื่ อ งสําคั ญ ที่จะต้ องรั ก ษาความลั บ อย่ า งเคร่ งครั ดเพื่ อ ไม่ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ร้องเรียน และกําหนดให้แจ้งวิธีการติดต่อกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไว้ในเอกสาร
ชีแ้ จงอาสาสมัคร และ/ หรือหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
ผูท้ ่ีจะแจ้งร้องเรียนมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้แก่
- อาสาสมัคร
- ผูป้ ระสบเหตุซง่ึ อาจจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั นัน้
เมื่อได้รบั เรื่องร้องเรียนแล้ว ประธานอาจสืบสวนข้อมูลในทางลับ หรือตัง้ คณะอนุกรรมการเยี่ ยมสํารวจ
สถานที่วิจัยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเพื่อดําเนินการต่อไป โดยมี
ขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
1) หากมีผแู้ จ้งเรื่องร้องทุกข์มายังสํานักงานให้เจ้าหน้าที่จดั ทําบันทึกนําเสนอต่อประธานหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย
ภายใน 3 วันทําการ โดยจะต้องรักษาความลับของข้อมูลทีไ่ ด้รับอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้
แจ้งเรื่อง
2) ประธานหรื อผู้ท่ี ได้รับ มอบหมายพิ จ ารณาเรื่ องร้องทุ ก ข์ และดําเนิ น การสื บ สวนหาข้อเท็ จ จริง ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ความรุ นแรงของเรื่องที่ได้รบั โดยสามารถดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงได้โดย
• การสอบถามนักวิจยั และผูเ้ กี่ยวข้อง หรือ
• การเยี่ยมสํารวจหน่วยวิจยั (For-Cause Site Visit)

3) นํา ข้อ มู ล ทั้ ง หมดเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ตามวาระเพื่ อ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ใน
การจัดการ โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเรื่องอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง
4) แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ สําเนาแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจยั ผูบ้ งั คับบัญชาของนักวิจยั
และแหล่งทุน โดยจะต้องรักษาความลับของผู้แจ้งเรื่องอย่างเคร่งครัด มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเรื่อง
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บทที่ 7
การเยีย่ มสํารวจสถานทีว่ ิจัย
(Site Visit)
1. การเยีย่ มสํารวจสถานทีว่ ิจัยจะทําเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1) เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรงที่เกิดซํา้ กับอาสาสมัครหลายคน และคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการวิจยั
2) ได้รับ รายงานการเบี่ ยงเบนจากโครงร่างวิจัยที่ มีผลกระทบต่อสิ ท ธิ และสวัส ดิ ภ าพของอาสาสมัคร โดย
เฉพาะที่เกิดซํา้ แล้วซํา้ อีก
3) ได้รบั เรื่องร้องเรียนที่ มีผลกระทบต่อสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครที่ ประธานเห็นสมควรให้ดาํ เนิ นการ
เยี่ยมสํารวจ
2. กระบวนการเยีย่ มสํารวจ มีดงั นี ้
1) ประธานแต่งตัง้ คณะผูเ้ ยี่ยมสํารวจ ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2) เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อนัดวันเยี่ยมสํารวจกับหัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันประชุม ทํา
บันทึกถึงนักวิจยั แจ้งนัดหมายวันเยี่ยมสํารวจ กระบวนการเก็บข้อมูล เช่น จะทําการสัมภาษณ์ผใู้ ดบ้าง และ
เอกสารที่ตอ้ งการตรวจสอบ
3) เก็บข้อมูลจากการเยี่ยมสํารวจเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในวันประชุม
4) ผูเ้ ยี่ยมสํารวจบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลการเยี่ยมสํารวจ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมวาระถัดไป
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บทที่ 8
การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุตกิ ารรับรองโครงการวิจัย
(Authority to Suspend or Terminate Approval of Research)
1. การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุตกิ ารรับรองโครงการวิจัย (Suspension or Termination of Approval)
ในกรณีตอ่ ไปนีค้ ือ
1) เกิ ด เหตุก ารณ์ ไม่ พึ ง ประสงค์รา้ ยแรง (Serious Adverse Event) หรื อ ปั ญ หาที่ ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้
ล่วงหน้า แต่มีเหตุสนับสนุนให้เชื่อได้วา่ น่าจะเกี่ยวข้องกับการวิจยั
2) นักวิจยั จงใจไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เช่น ไม่สง่ รายงานความก้าวหน้าตามกําหนด โดยไม่แจ้งเหตุผล และเป็ นการ
กระทําซํา้ แล้วซํา้ อีกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร
การสั่งการเพื่อพักการรับรองการวิจัยชั่วคราวนี ้ อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานในกรณี รีบด่วน หรือ
โดยการลงมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
การพักการรับรองชั่วคราวนีเ้ พื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้มีเวลาสอบสวนข้อมูลในทางลึกว่า รายงาน
ที่ได้รบั นัน้ มีความเที่ยงตรงมากเพียงใด เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับนักวิจยั และอาสาสมัคร ก่อนจะลงมติว่าจะ
ยังคงรับรองโครงการนัน้ ต่อไป หรือให้ยตุ ิการรับรอง
2. กระบวนการพักการวิจัยชั่วคราว (Suspension Process)
1) เมื่อเจ้าหน้าที่ รบั รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ ยแรง (Serious Adverse Event) หรือปั ญ หาที่ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือได้รบั การร้องเรียนจากอาสาสมัคร ให้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการและ
สืบค้นโครงการวิจยั ต้นเรื่อง
2) เสนอเลขานุการ/ประธานพิจารณา ประธานอาจสั่งพักการวิจยั ชั่วคราว หรือนําเข้าที่ประชุมเพื่อลงมติส่ งั พัก
การวิจยั แล้วแต่ความเร่งด่วน
3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเร่งด่วน หรืออาจเป็ นการประชุมตามวาระภายใน 7 วันหลัง
รับรายงานจากนักวิจัย เพื่ อพิ จารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการผูเ้ ยี่ยมสํารวจสถานที่ วิจัย ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และทําบันทึกแจ้งนักวิจยั ดังนี ้
3.1 แจ้งขอทําการเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจยั ระบุวนั เวลา
3.2 แจ้งมิให้รบั ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั รายใหม่ แต่ให้ดาํ เนินการวิจยั กับอาสาสมัครรายเดิมที่ยงั คงค้างอยู่ไม่แล้วเสร็จ
ได้ โดยเฉพาะในกรณี ท่ีอาสาสมัครจําเป็ นต้องได้รบั ยา หรือการปฏิบัติเพื่อการรักษาโรคที่เป็ นอยู่โดย
คาดว่าการปฏิบัติดงั กล่าวจะไม่เกิดอันตรายกับอาสาสมัครรายนัน้ หากมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายก็ให้
พักการดําเนินการวิจยั ไว้ก่อน
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4) ดําเนินการเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจยั เพื่อนําข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงความเห็นว่าเห็นสมควรรับรอง
โครงการวิจัยนั้นต่อไปหรือไม่ โดยให้นักวิจัยเพิ่ มมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์นนั้ ซํา้ อีก หรือยุติการ
รับรอง
3. การยุตกิ ารรับรองโครงการวิจัย (Termination of Approval)
1) หากเหตุก ารณ์มีค วามรุ น แรงมาก และคณะอนุกรรมการได้ต รวจสอบแล้วว่า ข้อมูลที่ ได้รบั นั้นเป็ นจริง ที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจลงมติยตุ ิการรับรอง ในกรณีตอ่ ไปนี ้
1.1 นักวิจัยจงใจดําเนิ นการวิจัยให้เบี่ ยงเบนไปจากที่ เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยไม่มี เหตุผลอัน
สมควร และเป็ นการกระทําซํา้ แล้วซํา้ อีก
1.2 การวิ จัย นั้น ก่ อ ให้เกิ ด อัน ตรายต่ ออาสาสมัค รเช่ น เดี ย วเหตุก ารณ์ รุ น แรงที่ ไม่ พึ ง ประสงค์ (serious
adverse event) ได้แก่ เสียชีวิต ภาวะคุกคามที่อาจจะทําให้เสียชีวิตได้ (life threatening event) ต้อง
เข้ารักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยใน (inpatient hospitalization) ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า
กําหนดเดิม มีความพิการรุ นแรงถาวร หรือทําให้เกิดการพิการโดยกําเนิด
2) เมื่อนักวิจยั ไม่สง่ รายงานผลการดําเนินการวิจยั และไม่ติดต่อกลับเมื่อเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 90 วัน และ
ที่ประชุมมีมติให้ยตุ ิการรับรอง
เมื่อที่ประชุมมีมติให้ยุติการรับรองโครงการวิจัย ให้เจ้าหน้าที่ ทาํ บันทึกไปยังบุคคลต่อไปนีท้ ันทีหรือ
อย่างช้าภายใน 2 สัปดาห์ คือ
• หัวหน้าโครงการวิจยั
• ผูใ้ ห้ทนุ
• ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น ได้แก่ หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
• คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิจัย หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ผ่านผูช้ ่วยคณบดี

ฝ่ ายวิจยั
โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไม่สามารถดําเนินการต่อไป
ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ และ/หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้
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แผนภูมิที่ 7 กระบวนการดําเนินการพักการวิจัยชั่วคราว
การเยีย่ มสํารวจสถานทีว่ ิจัย และการยุตกิ ารรับรอง

เจ้าหน้าที่รบั รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์รา้ ยแรง หรือเรือ่ งราวร้องทุกข์
รายงานประธานฯ เพื่อสั่งพักการวิจยั ชั่วคราว หรือนําเข้าที่ประชุมวาระเร่งด่วน

ที่ประชุมมีมติให้พกั การวิจยั ชั่วคราวและ
แต่งตัง้ คณะผูเ้ ยี่ยมสํารวจ
เจ้าหน้าที่แจ้งนักวิจยั เพื่อพักการวิจยั ชั่วคราว
นัดวันเยี่ยมสํารวจสถานที่วจิ ยั ภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันประชุม
แจ้งกระบวนการเยีย่ มสํารวจ
เยี่ยมสํารวจ
นําเสนอผลการเยี่ยมสํารวจในทีป่ ระชุม

รับรองต่อโดยเพิม่ มาตรการป้องกัน
นักวิจยั แจ้งวิธีการเพิม่ มาตรการป้องกัน
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ยุติการรับรอง
เจ้าหน้าที่ทาํ บันทึกแจ้ง
1) หัวหน้าโครงการวิจยั
2) ผูใ้ ห้ทนุ
3) ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
4) คณบดีผา่ นรองคณบดีฝ่ายวิจยั
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บทที่ 9
การแจ้งปิ ดโครงการวิจัย
(Close-out Report)
ขัน้ ตอนการแจ้งปิ ดโครงการวิจัยมีดังนี้
1) เจ้าหน้า ที่ ล งทะเบี ย นรับ แบบสรุ ป ผลการดําเนิ น งานวิ จัย ประจําปี สื บ ค้น โครงการวิ จัย ต้น เรื่ อ งจากแฟ้ ม
โครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรองเดิม เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลในแบบสรุ ปผลการดําเนินงาน
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
3) เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งผลรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงานวิจยั ประจําปี เพื่อปิ ดโครงการวิจยั เสนอประธาน
ลงนาม
4) จัดส่งจดหมายแจ้งผลรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงานให้นกั วิจยั
5) สําเนาจดหมายแจ้งรับทราบสรุ ปผลการดําเนินงาน เก็บเข้าโครงการต้นเรื่อง บันทึกข้อมูลรายงานสรุ ปผลการ
ดําเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม และแยกโครงการจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการที่แจ้งปิ ดโครงการ
6) นําเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชุมครัง้ ถัดไปเพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบ
7) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลการดําเนินงานในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
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แผนภูมิที่ 8 กระบวนการดําเนินการเมื่อแจ้งปิ ดโครงการวิจัย
เจ้าหน้าที่รบั แบบสรุปผลและแจ้งปิ ด
สืบค้นโครงการต้นเรือ่ งเดิม
ตรวจสอบข้อมูลในสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาสรุปผลการดําเนินงาน

เจ้าหน้าที่จดั ทําจดหมายแจ้งรับทราบสรุปผลเพื่อแจ้งปิ ดโครงการวิจยั
เสนอประธานลงนาม
นําเรือ่ งแจ้งในที่ประชุมในวาระที่ 3.7

เจ้าหน้าที่จดั ส่งจดหมายรับทราบไปยังนักวิจยั
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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หมวดที่ 4
การเก็บรักษาเอกสาร
(Archiving)
1. ชนิดของเอกสารทีต่ ้องเก็บไว้เป็ นหลักฐาน (Type of Documentations)
1) แฟ้มประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกท่านที่มีรายละเอียดดังนี ้
• ประวัติสว่ นตัวและผลงาน
• ตําแหน่งหน้าที่ประจําของกรรมการแต่ละท่าน
• ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น เป็ นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือสถานภาพอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันโดยตรง หรือเป็ นบุคคลภายนอก
• คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนว่าบุคคลนัน้ มีความเหมาะสมในการทําหน้าที่เป็ น
กรรมการ
• ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้อง
2) แฟ้มประวัติเจ้าหน้าที่
• ประวัติสว่ นตัว
• คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง
• ประกาศนียบัตรการเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้อง
3) แฟ้มโครงการวิจยั
4) แฟ้มรายงานการประชุม มีรายละเอียดดังนี ้
• จดหมายเชิญประชุม
• เอกสารประกอบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
• รายงานการประชุม
• แบบลงนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
5) ข้อมูลที่เก็บในรู ป Electronic File
เจ้าหน้าที่ทาํ การสํารองข้อมูล (Back Up) ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยเดือนละ 1 ครัง้ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนจัดเก็บข้อมูลเป็ นวันทําการถัดไป
2. วิธีดาํ เนินการจัดเก็บแฟ้ มโครงการวิจัย (Record Keeping & Archiving) มีขนั้ ตอนดังนี้
1) จัด ทํา สารบั ญ การจัด เก็ บ โครงการวิ จัย ที่ ด าํ เนิ น การตามกระบวนการพิ จ ารณา และได้รับ การรับ รอง
โครงการวิจัยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ชนิดของเอกสารที่จัดเก็บ ระบุ Version Date เอกสารที่ได้รบั ช่องที่ใช้
สําหรับทําเครื่องหมายตรวจสอบชนิดของเอกสารว่า “มี” หรือ “ไม่มี” วันที่จดั เก็บเอกสาร ผูท้ ่ีจดั เก็บเอกสาร
2) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั เรียงตามลําดับชนิดของเอกสารในสารบัญ ซึง่ ประกอบด้วย
• เอกสารโครงการวิจยั ต้นฉบับ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ส่งครัง้ แรก (Version 1) พร้อมความเห็นของ
กรรมการหลักผูพ้ ิจารณาโครงการ (Primary Reviewer)
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• เอกสารโครงการวิจยั ฉบับแก้ไข และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการหลักผู้

พิจารณาโครงการครัง้ ที่ 2 (Version 2) โดยเรียงตาม Version Date ของการรับเอกสาร
• เอกสารประกอบการพิจารณาชนิดอื่นๆ เช่น โครงร่างการวิจยั ประวัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เอกสาร
รับรองว่าจะไม่ดาํ เนินการไปก่อนที่จะได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ จดหมายขออนุมตั ิ
ใช้สถานที่ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
• สําเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาจากที่ประชุม จดหมายแจ้งผลรับรองโครงการวิจยั สําเนาเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย สําเนาเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ที่มีตราประทับ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
• ระบุหมายเลขรหัสเอกสารรับรองโครงการวิจยั ที่หวั กระดาษของสารบัญจัดเก็บเอกสาร
3) จัดทําป้ายติดหน้าแฟ้ม และสันแฟ้ม โดยระบุชนิดของเอกสารโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรอง และหมายเลข
รหัสโครงการวิจยั
4) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั ใส่แฟ้ม เรียงตามลําดับรหัสโครงการวิจัย ประมาณ 2-3 โครงการต่อแฟ้มตาม
ความเหมาะสม และเก็บใส่ตเู้ ก็บเอกสารโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรอง
5) เมื่อโครงการวิจยั ดําเนินการครบ 1 ปี ให้เจ้าหน้าที่ติดตามรายงานผลการดําเนินงานวิจยั ประจําปี
6) กรณีท่ีนกั วิจยั ส่งสรุ ปผลการดําเนินการวิจยั ประจําปี เพื่อแจ้งปิ ดโครงการ จะแยกเอกสารโครงการวิจยั ออก
จากแฟ้ม ย้ายออกมาเก็บในแฟ้มใหม่ประเภทโครงการที่แจ้งปิ ด
7) เก็บเอกสารโครงการวิจยั ใส่ตแู้ ยกโครงการที่แจ้งปิ ดเป็ นระยะเวลา 3 ปี
3. ระยะเวลาทีต่ ้องเก็บรักษาเอกสาร (Duration of Record Keeping)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเก็บรักษาเอกสารไว้เพื่อเป็ นหลักฐานในการดําเนินงาน สําหรับเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจะเก็บรักษาไว้ในสํานักงานตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการวิจัยจนกว่าจะ
สิน้ สุดการวิจยั เป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี จากนัน้ ให้นาํ เอกสารไปทําลายด้วยเครื่องทําลายเอกสารชนิดย่อยเป็ น
เส้น
4. มาตรการการรักษาความลับของเอกสารและข้อมูลทีเ่ ก็บในรู ป Electronic File
ในการเข้าถึงข้อมูลมีวิธีการดังต่อไปนี ้ คือ
1) ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่แล้วเสร็จให้เก็บไว้ในตูเ้ ก็บเอกสาร
2) ข้อมูลที่ได้รบั การพิจารณาจนเสร็จสิน้ กระบวนการ คือ มีการแจ้งผลการพิจารณารับรองและออกเอกสาร
รับรองโครงการ (COA) ให้เก็บข้อมูลในแฟ้มโครงการที่ผ่านการรับรอง เรียงตามลําดับเลขที่โครงการวิจยั
ตามปี นนั้
3) ข้อมูลที่แจ้งปิ ดโครงการให้แยกเก็บไว้ในตูเ้ ก็บเอกสารที่แจ้งปิ ดโครงการเป็ นเวลา 3 ปี เมื่อครบเวลา 3 ปี ให้
นําเอกสารไปทําลายเครื่องทําลายเอกสารชนิดย่อยเป็ นเส้น
4) ข้อมูลที่เป็ น External harddisk จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในตูเ้ ก็บ External harddisk และล็อคกุญแจไว้โดย
แยกตามปี ท่ีเสนอขอรับรอง ซึง่ มีผทู้ ่ีเข้าถึงข้อมูลได้คือ เจ้าหน้าที่ผถู้ ือกุญแจและเลขานุการ
5) ข้อ มู ล ที่ เป็ น Electronic File ให้ เก็ บ ไว้ใน Computer ในสํา นั ก งานผู้ ท่ี จ ะเข้ า ถึ ง ข้อ มู ล คื อ เจ้ า หน้ า ที่
เลขานุการ และประธานโดยการใช้รหัสผ่าน (Password)
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5. วิธีดาํ เนินการในการทําลายเอกสารเมื่อครบวาระ (Document Elimination)
เอกสารโครงการวิจยั ทุกโครงการที่แจ้งปิ ดโครงการ (สําหรับโครงการประเภท Fullboard Review และ
Expedited Review) และโครงการประเภทอื่ น ๆ เช่ น Exemption Review, โครงการประเภทรับ ทราบการ
ดําเนินการ โครงการลักษณะพหุสภาบัน (MOU) ที่ออกเอกสารรับทราบหรือแจ้งผลการรับรองให้แยกออกจาก
แฟ้มโครงการที่ได้รบั การรับรอง นํามาเก็บรวมในแฟ้มที่รอทําลาย โดยจะถูกเก็บรักษาไว้ เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้อย 3 ปี หลังจากนัน้ ให้นาํ เอกสารไปทําลาย โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1) เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลรายชื่อโครงการวิจยั ที่เข้าข่ายทําลายเอกสาร จากฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
2) จัดทําตารางสรุ ปรายชื่ อโครงการวิจัยที่ เข้าข่ายทําลายเอกสาร เสนอประธานพิ จารณาอนุมัติให้ทาํ ลาย
เอกสาร
3) เจ้าหน้าที่จดั เก็บสําเนาแจ้งผลการรับรอง เอกสารรับรองโครงการวิจยั (COA) เอกสารรับรองโครงการวิจัย
(COE) และสําเนาเอกสารแจ้งผลการรับทราบดําเนิ นการวิจัย/หรือสําเนาเอกสารการมอบอํานาจ ฯลฯ
(โครงการประเภทอื่นๆ) ในรู ปแบบ PDF File ใน External Hardisk
4) เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการทําลายเอกสารโครงการวิจยั ที่ไม่เกี่ยวข้องจากข้อที่ 2 ตามรายชื่อโครงการวิจยั ที่ได้รบั
อนุมตั ิทาํ ลายด้วยเครื่องทําลายเอกสารชนิดย่อยเป็ นเส้น
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการจัดเก็บเอกสาร
เอกสารโครงการวิจยั ที่ได้รบั การรับรอง
จัดทําสารบัญการจัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสารโครงการตามสารบัญการจัดเก็บเอกสาร
จัดทําป้ายติดแฟ้มเก็บโครงการวิจยั
เก็บเอกสารโครงการวิจยั ใส่แฟ้มตามลําดับ
จัดเก็บแฟ้มโครงการวิจยั ใส่ตเู้ อกสารตามรหัสโครงการ
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการทําลายเอกสาร

จัดทําตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจยั ที่แจ้งปิ ดโครงการ 3 ปี ขนึ ้ ไป

เสนอประธานเพื่อขออนุมตั ิทาํ ลาย
จัดเก็บสําเนาแจ้งผลการรับรอง เอกสารรับรอง
โครงการวิจยั (COA) เอกสารรับรองโครงการวิจยั
(COE) และสําเนาเอกสารแจ้งผลการรับดําเนินการ
วิจยั /หรือสําเนาเอกสารการมอบอํานาจ ฯลฯ
(โครงการประเภทอื่นๆ) ในรูปแบบ PDF File ใน
External Hardisk
ทําลายเอกสารโครงการวิจยั
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หมวดที่ 5
โครงการวิจัยทีม่ ีข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
(Memorandum of Understanding: MOU Research Projects with
Mahidol University’s IRBs)
โครงการวิ จั ย ที่ มี ข ้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ประจํา ส่ ว นงานภายใน
มหาวิท ยาลัยมหิ ด ล หมายถึงโครงการวิจัยที่ มีค ณะนักวิจัยที่ ปฏิ บัติงานอยู่ในหลายคณะ/สถาบัน และ/หรือมี
สถานที่วิจยั อยู่ภายในหลายคณะ/ สถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําคณะ/
สถาบันนัน้ ๆ หรือหัวหน้าโครงการวิจยั สังกัดคณะ/ สถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ดาํ เนินงานวิจยั ในอีก
คณะ/ สถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
แนวปฏิบัติสําหรับโครงการวิจัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือภายในมหาวิทยาลั ยมหิดล (MOU Research
Projects)
เพื่อให้การกํากับดูแลโครงการวิจยั ในคน ที่ดาํ เนินงานในส่วนงานต่างๆ ร่วมกัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซํา้ ซ้อนในการทํางาน จึงได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อลงนาม และปฏิบตั ิตามข้อตกลง
(MOU) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การพิจารณารับรองโครงการวิจัยก่อนเริ่มดําเนินการ (Initial Review)
หัวหน้าโครงการวิจัยยื่ น แบบเสนอโครงการวิจัยกับ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําส่วนงานที่ หัวหน้า
โครงการวิ จั ย สัง กั ด โดยใช้แ บบฟอร์ม ของคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ต้น สั ง กั ด จากนั้น คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมฯ ต้น สังกัด ของหัวหน้าโครงการวิจัย จะเป็ น ผู้ให้รหัส โครงการวิ จัย และเมื่ อแรกรับ โครงการวิ จัย
เจ้าหน้าที่ จะประทับตราเพื่ อบ่งบอกถึง “โครงการวิจัยที่ มีขอ้ ตกลงความร่วมมือ (MOU Research Project)”
บนหน้าแรกของโครงการวิจยั
เมื่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของส่วนงานใดได้รบั โครงการวิจัยที่มีขอ้ ตกลงความร่วมมือภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (MOU Research Project) จะติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของส่วนงาน
อื่น ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อทําความตกลงเลื อก Lead IRB ให้ท ําหน้าที่ พิ จ ารณาโครงการวิ จัย ให้เจ้าหน้าที่ ติ ด ต่อ
หัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อนําแบบเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของต้นสังกัดหัวหน้าโครงการไปส่งที่ Lead IRB
โดยไม่ต้องปรับแบบฟอร์มอีก ทําการแจ้งรหัสให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องออก
รหัสซํา้ Lead IRB ลงความเห็นในเบือ้ งต้น และส่งมอบความเห็นแก่ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ร่วมในโครงการวิจยั นัน้ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานต่างๆ เห็นชอบตามความเห็น
ของ Lead IRB หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม
2. ข้อพิจารณาในการเลือก Lead IRB มีดังต่อไปนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญ)
1) เป็ นสถานที่ท่ีรบั อาสาสมัครจํานวนมากที่สดุ
2) กรณีท่ีรบั อาสาสมัครเท่ากันในแต่ละส่วนงานให้ IRB ที่หวั หน้าโครงการสังกัดเป็ น Lead IRB
3) IRB ที่ได้รบั การร้องขอจากข้อ 1 และ 2
4) IRB ที่มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากส่วนงานของนักวิจยั /นักวิจยั ร่วม
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เมื่อ Lead IRB ทําหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัย ลงความเห็น และส่งมอบความเห็นแก่คณะกรรมการ
จริยธรรมประจําส่วนงานที่ เกี่ ย วข้องที่ ร่วมทําการวิจัยแล้ว ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ดําเนินการต่อดังนี ้
กรณีที่ 1 หากทุก คณะกรรมการจริย ธรรมฯ เห็ น ชอบกับ มติ ข อง Lead IRB ให้ Lead IRB ดําเนิ น การออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) ให้กับผูว้ ิจัย โดยระบุว่าเป็ นการรับรองร่วมกับคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําส่วนงานใดบ้างที่ทาํ งานวิจยั ร่วมกัน (ใช้แบบ COA for MOU Research Project)
กรณีที่ 2 หากคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ไม่เห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานนัน้ แจ้งต่อประธานฯ ของ Lead IRB ภายใน 5 วัน
ทําการเพื่อดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
1) กรณีท่ีเป็ นการแก้ไขเล็กน้อย (Minor Revision) ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนงาน
นัน้ แจ้งการแก้ไขต่อ Lead IRB เพื่อแจ้งแก่นกั วิจยั ต่อไป
2) กรณีท่ีเป็ นการแก้ไขที่สาํ คัญ (Major Revision) ให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมของส่วนงาน
นัน้ แจ้งต่อ Lead IRB เพื่ อเชิ ญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
2.1) องค์ประชุมต้องประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผูแ้ ทน หากขาดผูแ้ ทนของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม และไม่สามารถ
ดําเนินการได้
2.2) กําหนดการประชุมให้อยู่ภายในเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่เห็นชอบกับมติของ Lead IRB
2.3) ความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม นี ้ถื อเป็ น ข้อสรุ ป ให้ทุ ก คณะกรรมการจริ ยธรรมประจําส่ วนงาน
ดําเนินการพร้อมกัน
2.4) การนัดวันประชุม กําหนดสถานที่ประชุม และการจัดการประชุมรวมทัง้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
สําหรับการประชุม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ Lead IRB
3. การติดตามโครงการวิจัยหลังการรับรอง (Continuing Review)
1) ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยในแต่ละส่วนงานเอง
โดยนักวิจยั ภายในส่วนงานเป็ นผูส้ ง่ รายงานความก้าวหน้า รวมถึงการแจ้งปิ ดโครงการวิจยั และการรายงาน
Adverse Event (ถ้ามี) ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน
2) การทํา Protocol Aamendment ขอให้นกั วิจยั ในแต่ละส่วนงาน แจ้งต่อทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่กาํ กับดู
พร้อมกัน (โดยใช้แบบขอปรับโครงการวิจัยสําหรับโครงการที่มีขอ้ ตกลงความร่วมมือ) เพื่ อให้การดําเนินงาน
วิจยั เป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอในทุกส่วนงาน คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน จะออกเอกสารรับรองการ
ปรับโครงการวิจยั ให้แก่นกั วิจยั ดังนี ้
2.1) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใดไม่เห็นด้วยกับการปรับโครงการวิจยั ตามที่นกั วิจยั เสนอมา ขอให้แจ้ง
แก่ Lead IRB ทราบไม่เกิน ๑๐ วันทําการ นับจากวันที่ได้รบั แบบขอปรับโครงการวิจยั สําหรับโครงการ
ที่มีขอ้ ตกลงความร่วมมือ
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2.2) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวข้องไม่มีการติดต่อกลับ จะถือว่าทุกส่วนงานยอมรับการปรับเปลี่ยน
โครงการวิจยั ตามที่เสนอมา
2.3) หากมีการปรับแก้ไข Lead IRB จะเป็ นผูแ้ จ้งคณะกรรมการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องทราบ และ Lead IRB
เป็ นผูอ้ อกเอกสารรับรอง (COA)
3) การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ ยแรงจากการวิจยั (Serious Adverse Event Report) ขอให้นกั วิจัยใน
ส่วนงานที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รา้ ยแรงจากการวิจยั รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําส่วน
งานที่ ตนสังกัดอยู่ (โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึ งประสงค์รา้ ยแรงจากการวิ จัย ของคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําส่วนงานนัน้ ) หากคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงาน เห็นว่าจําเป็ นต้องดําเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้ ขอให้แจ้งกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน 5 วัน
ทําการดังนี ้
3.1) จําเป็ นต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซาํ้ อีก
3.2) จําเป็ นต้องปรับโครงร่างวิจยั และแจ้งแก่อาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมที่จะร่วมการวิจยั ต่อ
(Re-consent)
3.3) จําเป็ น ต้องให้ห ยุ ด การวิ จัย ชั่วคราว (Suspension) เพื่ อสื บ หาสาเหตุท่ี ท ําให้เกิ ด เหตุก ารณ์ไม่ พึ ง
ประสงค์รา้ ยแรง และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซาํ้ อีก รวมทัง้ ปรับโครงร่าง
วิจยั และแจ้งแก่อาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมที่จะร่วมการวิจยั ต่อ (Re-consent)
3.4) จําเป็ นต้องยุติการวิจยั (Study Termination) เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร
4. การชําระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน
การชําระค่าธรรมเนียมสําหรับ Initial Review เป็ นการชําระครัง้ เดียวโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) กรณีท่ีไม่มีทนุ วิจยั หรือมีทนุ วิจยั ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้ชาํ ระค่าธรรมเนียมแก่ Lead IRB แต่เพียง
แห่งเดียว ในกรณีท่ีเป็ นชุดโครงการที่มีหลายโครงการย่อย ให้หวั หน้าโครงการของแต่ละโครงการย่อยเป็ น
ผูด้ าํ เนินการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ Lead IRB
2) กรณี มี ทุ น วิ จัย จากหน่ ว ยงานภายนอก ในวงเงิ น มากกว่า 50,000 บาท ให้ช ํา ระค่ า ธรรมเนี ย มแก่ ทุ ก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวข้อง
3) อัต ราค่ า ธรรมเนี ย มให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละอัต ราการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการพิ จารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2553 และประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนงานของแต่ละคณะฯ ว่าด้วยเรื่องอัตราค่าธรรมเนี ยมการพิ จารณา
โครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมในคน
5. ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้ ในแต่ละสถาบัน เป็ นความรับผิดชอบของส่วนงาน
นัน้
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แผนภูมิที่ 1 การดําเนินการโครงการวิจัยทีม่ ีข้อตกลงความร่วมมือ
หัวหน้าโครงการวิจยั /ชุดโครงการวิจยั ส่งโครงการวิจยั ที่เข้าข่าย MOU ไปยัง IRB ประจําส่วนงานทีต่ นสังกัด
โดยใช้แบบฟอร์มของ IRB ต้นสังกัด (สํานักงานจริยธรรมฯ ของต้นสังกัดลงทะเบียนรับเรื่องและให้รหัส)
ประธาน IRB ของส่วนงานที่ได้รบั โครงการวิจยั ติดต่อประธาน IRB ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโครงการ ภายใน 5 วันทําการหลังได้รับ
IRB ต้นสังกัด ทําบันทึกนําส่งโครงการ พร้อมประทับตรา MOU Project และ
นําเอกสารโครงการไปส่งที่ Lead IRB
Lead IRB รับโครงการจาก IRB ต้นสังกัด โดยไม่ตอ้ งออกรหัสซํา้ , พิจารณาโครงการวิจยั (Initial review)
และ ส่งความเห็นจากที่ประชุมไปที่ IRB ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ภายใน 5 วันทําการหลังการประชุม เพื่อรับรอง
ความเห็น และส่งกลับ Lead IRB โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 กรณี

กรณีที่ 1
IRB ประจําส่วนงานทุกแห่งที่
เกี่ยวข้องเห็นชอบกับมติ
ของ Lead IRB

กรณีที่ 2
IRB ประจําส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ ที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นชอบกับมติของ
Lead IRB โดยต้องการปรับแก้ไขเพิ่มเติม แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ

Minor Revision
ให้แจ้งความเห็นต่อ Lead IRB
ภายใน 5 วันทําการ เพื่อแจ้งนักวิจยั แก้ไข

Major Revision
ให้แจ้งความเห็นต่อ Lead IRB ภายใน 5 วันทําการ
เพื่อเชิญประธาน IRB ที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกัน ไม่
เกิน 10 วันทําการ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใน MOU

Lead IRB รวบรวมผลการพิจารณาจากทุก IRB ที่เกี่ยวข้อง สรุปและแจ้งผลให้หัวหน้าโครงการทราบและ
แก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ ปรับเอกสารชีแ้ จงอาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ของแต่ละ IRB
ส่งสําเนาจดหมายแจ้งผลการรับรองและเอกสารรับรองโครงการ
(COA for MOU Research Project)ให้ IRB ที่เกี่ยวข้องทราบ
Lead IRB ติดตามความก้าวหน้า และแจ้ง IRB ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ IRB ต้นสังกัด ในการดําเนินการวิจยั จนสิน้ สุด
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แผนภูมิที่ 2 การดําเนินการกรณีเป็ นโครงการต่อเนื่อง (Continuing Review)

IRB ของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจยั จนสิน้ สุดการวิจยั
โดยหัวหน้าโครงการ เป็ นผูส้ ง่ รายงานความก้าวหน้าเพื่อต่ออายุ หรือแจ้งปิ ดโครงการ
และนักวิจัยในแต่ละส่วนงาน การรายงาน SAE ต่อ IRB ต้นสังกัด

SAE Report

Protocol Amendment
หัวหน้าโครงการ
ส่งแบบฟอร์มขอปรับรายละเอียด
โครงการวิจยั ต่อ Lead IRB
(ใช้แบบฟอร์มของ Lead IRB)
Lead IRB ส่งข้อมูลให้
IRB ที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 5 วันทําการ
กรณีที่ 1
ทุก IRB
รับรอง

กรณีที่ 2
มี IRB บางแห่ง
ให้แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อมูล

Progress report

นักวิจัยในส่วนงานที่เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ส่งรายงานไปที่

Site IRB
ดําเนินการตาม
ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการเมื่อเกิด
SAE ในบทที่ 19

แจ้งผลกลับมายัง Lead IRB
ภายใน 5 วันทําการ เพื่อรวบรวม
ความเห็น และแจ้งหัวหน้าโครงการ
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล

ตออายุ

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้า
โครงการวิจยั
ส่ง progress
report ไปยัง
Lead IRB

Lead IRB
ออกเอกสารรับรอง
(COA for MOU
Research Project)
ฉบับใหม่และส่งให้
หัวหน้าโครงการวิจยั
และจัดส่งสําเนา COA
ให้ IRB

ปดโครงการ
หัวหน้า
โครงการวิจยั
ส่ง progress
report ไปยัง
Lead IRB

IRB ต้นสังกัด
ออกจดหมาย
รับทราบ และ
สําเนาแจ้ง
Lead IRB

หัวหน้าโครงการแก้ไขเอกสารตามมติของ Lead IRB
ครบถ้วน ส่งกลับมาที่ Lead IRB
และให้ Lead IRB ออกเอกสารรับทราบการปรับแก้ไข
ให้กบั หัวหน้าโครงการ และส่งสําเนาจดหมายแจ้งผล
และเอกสารรับรองให้ IRB ที่เกี่ยวข้อง

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

94/95

หมวดที่ 6

หมวดที่ 6
การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Management of the MU-DT/PY-IRB Written Procedures)
ในการรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน มีข้อปฏิบัตดิ ังนี้
1) แนวทางการดําเนินงาน (SOP) ที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ใช้เป็ นหลักในการดําเนินงานในปั จจุบนั จะต้องเป็ น
ฉบับล่าสุดซึ่งได้ผ่านการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ประกาศใช้คือ วันที่ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทัง้ 2 คณะ
2) แนวทางการดําเนินงานจะถูกทบทวนเพื่อปรับปรุ งและแก้ไขให้ทนั สมัยอย่างน้อยทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศใช้
และอาจมีการปรับเปลี่ยนก่อน 3 ปี ได้ตามความเหมาะสม
3) แนวทางการดําเนิ นงานฉบับปรับปรุ งจะนํามาใช้ได้ต่อเมื่อได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ ประชุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะทั นตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล และที่ ประชุ ม คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4) แนวทางการดําเนินงานทุกฉบับ จะถูกเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐานและอ้างอิง
5) กรรมการทุกท่านจะได้รบั แนวทางการดําเนินงานฉบับปั จจุบนั และฉบับปรับปรุ งทุกครัง้ ที่มีการแก้ไข
6) ฉบับที่และวันที่ปรับปรุ งจะปรากฏอยู่ท่ีปกหน้าของแนวทางการดําเนินงาน และระบุสาระสําคัญในการปรับปรุ ง
ในแนวทางการดําเนินงานฉบับปรับปรุ งด้วย
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เอกสารอ้างอิง
• แนวทางจริ ย ธรรมในคนแห่ ง ชาติ ไ ทย – FERCIT (Forum for Ethical Review Committees in Thailand,
FERCIT).
• แสวง บุญเฉลิมวิภาส กฎหมายและข้อควรระวังของผูป้ ระกอบวิชาชีพและพยาบาล.
• The International Conference on Harmonization (ICH), Guidance for Industries in Good Clinical
Practice (GCP). 2002.
• The Operational Guidelines for Ethics Committee That Review Biomedical Research, WHO 2000.
• 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.
• International Ethical Guidelines on Epidemiological Studies: The Council for International Organization of
Medical Sciences (CIOMS) in the Collaboration with World Health Organization. 2009.
• World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research
Involving Human Subjects. 2013. (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)
• วิธีดาํ เนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedures) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในคน Central Research Ethics Committee (CREC) version 1.0 date 25 มกราคม 2556.
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