หมวดที่ 1

หมวดที่ 1
โครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(Structure and Authority of the MU-DT/PY-IRB)
บทที่ 1
โครงสรางคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Structure of the MU-DT/PY-IRB)
1. ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authorized the MU-DT/PY-IRB)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ซึ่ง
ประกอบดวยประธานฯ รองประธานฯ กรรมการฯ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ โดยคณบดีคณะ
ทั น ตแพทยศาสตร เ ป น ผู คั ด เลื อ กประธานฯ ด ว ยตนเอง สํ า หรั บ ตํ า แหน ง อื่ น ๆ ได แ ก รองประธานฯ
กรรมการฯ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของประธานฯ รวมกับคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตรและคณบดีคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในคน
2. องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Composition of the MU-DT/PY-IRB)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองประกอบดวยกรรมการฯ ที่เปนบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณใน
ศาสตรแขนงตางๆ และเพื่อใหมีมุมมองที่กวางขวางครอบคลุมทุกดาน และปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น
ตออาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงตองมีความหลากหลายโดยมีองคประกอบดังนี้
1) มีจํานวนกรรมการฯ หลัก อยางนอย 20 คน ประกอบดวย
1.1. กรรมการที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยเฉพาะทางดานทันตแพทยศาสตรและ
เภสัชศาสตร (Scientific Member)
1.2. กรรมการที่ มิ ใ ช ผู ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด คณะทั น ตแพทยศาสตร หรื อ คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล (Non-affiliated Member) อยางนอย 1 คน
1.3. กรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member) อยางนอย 1 คน
2) มีสัดสวนกรรมการฯ หลัก ที่มาจากคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร 3 ตอ 1
3) มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย
4) มีกรรมการฯ อยางนอย 2 ประเภท คือ กรรมการฯ หลัก (Board Member) กรรมการฯ เสริม
(Alternate Member)
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Qualification of the MU-DT/PY-IRB)
1) กรรมการฯ หลัก (Board Member) และ กรรมการฯ เสริม (Alternate Member)
เป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาบั ต รทางด า นใดด า นหนึ่ ง ดั ง ต อ ไปนี้ คื อ วิ ท ยาศาสตร
วิทยาศาสตรการแพทย สังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร หรือ สาขาอื่นๆ โดยตองผานการ
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ฝ ก อบรมความรู ด า นจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคนและแนวทางการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมจริ ยธรรมฯ
(MU-DT/PY-IRB SOP Training)
2) กรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member)
เปนบุคคลทั่วไปที่ไมมีคุณวุฒิและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อทําหนาที่เปน
ตัวแทนประชาชนที่เขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยตองผานการฝกอบรมความรูดานจริยธรรม
การวิจัยในคนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมจริยธรรมฯ (MU-DT/PY-IRB SOP Training)
4. การไดมาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Obtaining of the MU-DT/PY-IRB)
1) การไดมาซึ่งประธานฯ
คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเป น ผู พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ประธานฯ ซึ่ ง เป น
ขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล
2) การไดมาซึ่งรองประธานฯ
ประธานฯ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
ผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูคัดเลือกรองประธานฯ จากขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะตองไดรับความเห็นเปนเอกฉันท
(Consensus) และเสนอชื่อใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูลงนามแตงตั้ง
3) การไดมาซึ่งเลขานุการ
ประธานฯ และรองประธานฯ เปนผูคัดเลือกเลขานุการจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เปนบุคลากร
จากคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4) การไดมาซึ่งกรรมการฯ หลัก
ประธานฯ รองประธานฯ คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร คณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูที่คณบดีมอบหมาย ทําหนาที่คัดเลือกกรรมการฯ หลักจากขาราชการประจํา
ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
5) การไดมาซึ่งกรรมการฯ เสริม
ประธานฯ รองประธานฯ คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร คณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูที่คณบดีมอบหมาย ทําหนาที่คัดเลือกกรรมการฯ เสริมจากขาราชการประจํา
ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อใหไดความครบถวนสมบูรณของความหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาดานตางๆ ของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ
6) การไดมาซึ่งกรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป
ประธานฯ รองประธานฯ คณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร คณบดี ค ณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูที่คณบดีมอบหมาย ทําหนาที่คัดเลือกกรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป
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บทที่ 2
ความสัมพันธของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับหนวยงานอื่น
(The MU-DT/PY-IRB’s Relationship with Others Institutions)
1. ความสั ม พั น ธ กั บ คณะทั น ตแพทยศาสตร แ ละคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(The
Relationship with the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, Mahidol
University)
1) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนาที่ประกาศนโยบายการกํากับดูแลโครงการวิจัย
ในคนภายในคณะทั น ตแพทยศาสตร แ ละคณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอมทั้งใหการสนับสนุนใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถดําเนินงานให
ลุลวงไปไดอยางอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากฝายตางๆ
2) คณบดี คณะทั นตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย มหิดล พึงจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึง
บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ สถานที่และงบประมาณแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตองใหการรับผิดชอบทางกฎหมายแกคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ที่ปฏิบัติงานทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และจายคาสินไหมทดแทนแทน
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ในกรณีที่ถูกฟองรองในทางแพง
4) ผู บ ริ ห ารของคณะทั น ตแพทยศาสตร ห รื อ คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลอาจไม อ นุ มั ติ ใ ห
โครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว ดําเนินการวิจัยได แตไมสามารถ
อนุมัติใหโครงการวิจัยที่ไมผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดําเนินการวิจัยในคนได
5) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผูบริหาร ดังนี้
5.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามปกติ
รายงานผลการดําเนินงานประจําป (ตุลาคม-กันยายน) ตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลภายในเดือนตุลาคมของทุกป
5.2 การรายงานกรณีพิเศษ
ในกรณีที่มีการยุ ติการรั บรองโครงการวิจัย คณะกรรมการจริย ธรรมฯ จะรายงานผลการ
พิ จ ารณาต อคณบดี ค ณะทั น ตแพทยศาสตรแ ละคณบดี คณะเภสัช ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย มหิด ล
ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม โดยโครงการวิจัยที่มีการยุติการรับรองมีสาเหตุจากเหตุการณ
ดังตอไปนี้
• เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Events: SAE) หรือปญหาที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา (Unanticipated Problems) และมีเหตุสนับสนุนใหเชื่อไดวานาจะ
เกี่ยวของกับการวิจัย
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• นั ก วิ จั ย ไม ดํ า เนิ น การวิ จั ย ตามแบบเสนอโครงการที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ หรือไมดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเปนการกระทําซ้ํา
แลวซ้ําอีก และอาจกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัคร หรืออาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะ
ทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ความสัมพันธกับสถาบัน/องคกรอื่น (The Relationship with Others Institutions)
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ มี ค วามเป น อิ ส ระจากสถาบั น /องค ก รอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย แตอาจมีการติดตอประสานงานเพื่อใหแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มี
ความสอดคล อ งกั บ คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ของสถาบัน อื่น โดยเฉพาะในกรณี ที่เปน โครงการวิจั ย
พหุสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของแตละสถาบันมีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน
โดยผลการพิจารณาไมจําเปนตองเหมือนกับสถาบัน/องคกรอื่น
ในกรณีการรับรองโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันรวมกับสถาบันอื่นที่ลงนามเปนภาคีรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ (วช.) ที่ จ ะให คณะกรรมการกลางพิจ ารณาจริ ย ธรรมการวิจั ย (Central
Research Ethics Committee: CREC) เปนผูรับผิดชอบพิจารณารับรองและติดตามดูแลโครงการวิจัย
ในคน โดย CREC จะมีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยใหมที่ยังไมไดรับการรับรอง (Initial Review),
โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลวและขอรับการรับรองตอเนื่อง (Continuing Review), โครงการวิจัยที่
ขอปรับเปลี่ยน (Protocol Amendment), โครงการวิจัยที่มีการเบี่ยงเบน (Protocol Deviation),
เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Events: AE) ที่เกิดขึ้นในทุกๆ สถาบัน และรายงานการแจงปด
โครงการวิ จั ย (Closed-out Report) ทั้ งนี้ คณะกรรมการจริย ธรรมการวิ จัย ในคนประจํ าคณะ
ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะรับรายงานเหตุการณไม
พึงประสงคที่เกิดขึ้นเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล (Internal AE) เพื่อพิจารณาลงความเห็น แลวแจงตอ
CREC จากนั้น CREC จะแจงผลการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของใหทุกสถาบันภาคีรับทราบในเวลาที่
เหมาะสม
3. ความสัมพันธกับนักวิจัย (The Relationship with Research Investigators)
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ จะติ ดตอกับ หัว หนาโครงการวิจัย ในฐานะผูรับ ผิดชอบการดําเนิน งาน
ทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแตขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหเรียบรอย
กอนเริ่มดําเนินงาน การใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนและการรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งการรายงาน
เหตุการณที่ไมพึงประสงคตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนประจํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร แ ละคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะทําหนาที่กํากับดูแลโครงการวิจัยในคนของบุคลากรภายใน
คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหนาโครงการวิจัยจะนําเอกสาร
และขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของมาติดตอที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา
คณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัช ศาสตรมหาวิทยาลัย มหิดล (MU-DT/PY-IRB) ชั้น 11 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกระบวนการดังนี้
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1) โครงการวิจัยที่ดําเนินการในคณะทันตแพทยศาสตรและ/หรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มีหัวหนาโครงการวิจัยและ/หรือนักวิจัยรวมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตรและ/หรือคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล กระบวนการกํากับดูแลทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของ MU-DT/PY-IRB
2) โครงการวิจัยที่นักวิจัยสังกัดอยูในหลายสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่มีและไมมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนประจํ า ส ว นงาน และดํ า เนิ น การวิ จั ย ร ว มกั น ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกรณีที่นักวิจัยสังกัดสวนงานหนึ่งแตดําเนินการวิจัยในอีกสวนงานหนึ่งภายใน
มหาวิทยาลัย มหิดล กระบวนการกํากับดูแลโครงการวิจัยจะเปน ไปตามบันทึกความรวมมือ (MOU)
ระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกํากับ
ดูแลโครงการวิจัยในคน เพื่อลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน
4. ความสัมพันธกับองคกรอื่นที่ควบคุมดูแลการวิจัยใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ
ที่มีกําหนดไว (The Relationship with Regulatory Agencies)
องคกรดังกลาวไดแก แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข เปนตน คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับของแพทยสภา
พ.ศ. 2549 วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหมวด 6 การศึกษาวิจัยและการทดลองใน
มนุษย ขอบังคับของทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมหมวด 6 การทดลองใน
มนุษย ขอบังคับของสภาเภสัชกรรม และกฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุขอื่นๆ
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บทที่ 3
หนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Authority of the MU-DT/PY-IRB)
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกตําแหนงหนาที่เปนงานที่ตองทุมเทกําลังกาย
และกําลังปญญาในการทําหนาที่ดวยความรับผิดชอบตอนักวิจัย อาสาสมัครและสถาบัน ในอันที่จะรับรอง
และติดตามดูแลใหการวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปอยาง
ถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยเพื่อสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และเพื่อธํารงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของ
คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว จะตอง
ไดรับการคิดภาระงานเปนชั่วโมงที่ไดปฏิบัติจริง
1. หนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authority of the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้
1) พิจารณาโครงการวิจัยที่สงมาเพื่อขอรับการรับรอง
2) ตรวจสอบและติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
3) กําหนดมาตรการหรือขอจํากัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินการวิจัย
4) พิจารณาใหพักหรือถอนการรับรองโครงการวิจัยหากพบวามีรายงานผลขางเคียงที่รุนแรงและ/หรือมี
การดํ า เนิ นการวิ จั ย ที่ เบี่ ย งเบนหรือเปลี่ย นแปลงไปจากโครงการวิจัย ที่ไดรับการรับ รองแลว อยา งมี
นัยสําคัญ
5) พิจารณาเสนอแตงตั้งที่ปรึกษาที่สามารถชวยเหลือคณะกรรมการจริยธรรมฯ เกี่ยวกับความชํานาญ
เฉพาะในโครงการวิจัยที่เสนอมาเชนผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยหรืออาจ
เปนผูแทนของชุมชนผูปวยหรือกลุมผลประโยชนเฉพาะ
6) รักษาความลับของขอมูลในโครงการวิจัยและขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ขอตกลงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Operational Agreement of the
MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้
1) กรรมการฯ ตองผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน และควรมีการพัฒนาความรูดานจริยธรรม
การวิจัยในคนอยางตอเนื่อง โดยเขารับการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) กรรมการฯ ตองปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อพิทักษศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและ
ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร
3) กรรมการฯ ตองเต็มใจเปดเผย ชื่อ อาชีพ อายุ หนวยงานที่สังกัดตอสาธารณะ
4) กรรมการฯ ตองลงนามในเอกสารการรักษาความลับเอกสารโครงการวิจัย ขอมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการรักษาความลับของขอมูลที่เกี่ยวของกับการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ
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5) กรรมการฯ ตองเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนหรือการมีสวนไดสวนเสีย (Conflict of Interest:
COI) กับโครงการวิจัย โดยยอมรับขอตกลงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบลวงหนาวามีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการวิจัยที่เขาประชุมครั้งนั้น และตองไมเขารวมการพิจารณารวมถึงการลงมติในโครงการวิจัยนั้น
3. หนาที่และวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Autority and Operation and of
the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้
1) ประธานกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Chair of the MU-DT/PY-IRB)
1.1 หนาที่ของประธานฯ มีดังนี้
• ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ประเภทต า งๆ ได แ ก โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การยกเว น การ
พิจารณารับรอง (Exemption Review) โครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาแบบเรงดวน
(Expedited Review) และ โครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full
Board Review) ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจาหนาที่ฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารที่จําเปนอื่นๆ และเตรียมนําเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กําหนด
• ดําเนินการประชุ มตามระเบียบวาระการประชุมที่ ตั้งไวให เปนไปด วยความเรียบรอ ย และมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยประธานฯ อาจมอบหมายหน าที่นี้ แกร องประธานฯ หรือ กรรมการฯ ที่
เหมาะสม หากประธานฯ ติดภารกิจไมสามารถมาเขาประชุมไดตามกําหนด
• ลงนามในเอกสารสําคัญดังตอไปนี้
- หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) และหนังสือรับรองการยกเวน
การพิจารณาโครงการวิจัย (Certificate of Exemption: COE)
- บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย
- เอกสารสําคัญอื่นๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
• เปนผูคัดเลือกกรรมการฯ ใหมและกรรมการฯ เสริม รวมกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเสนอชื่อใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดใหมกอนคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดปจจุบัน
ครบวาระ 60 วันทําการ เพื่อความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และแตงตั้งกรรมการฯ เสริม
เพื่อใหมีความครบถวนสมบูรณของความหลากหลายที่ครอบคลุมสาขาวิชาดานตางๆ
• เปนผูแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการฯ เพื่อทําหนาที่ตางๆตามความจําเปน เชนคณะอนุกรรม
บริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เยี่ยมสํารวจหนวยวิจัยเมื่อมีเหตุ (For-cause
Site Visit)
• ทําหนาที่ประธานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ และดําเนินการใหมีการประชุมคณะอนุกรรม
บริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Executive Policy Commitee) และเปน
ประธานในการประชุม
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• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 วาระการปฏิบัติงาน
• วาระการปฏิบัติงาน 4 ป
• อาจไดรับการแตงตั้งซ้ําตามความเหมาะสม
• พนหนาที่เมื่อครบวาระ หรือพนหนาที่กอนครบวาระ ดวยเหตุตางๆ เชน เสียชีวิต หรือลาออก
เปนตน
• หากเปนการพนหนาที่กอนครบวาระ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจะตอง
ดําเนินการแตงตั้งประธานฯ ใหมภายใน 30 วัน โดยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมเพื่อทดแทนผูที่พน
หนาที่กอนครบวาระจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของผูดํารงตําแหนงคนกอน
2) รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Vice Chair of the MU-DT/PY-IRB)
2.1 หนาที่ของรองประธานฯ
• ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full
Board Review ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจาหนาที่ฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารที่จําเปนอื่นๆ และเตรียมนําเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กําหนด
• ดําเนินการประชุมแทนประธานฯ ในกรณีที่ประธานฯ ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได
• ลงนามแทนประธานฯ ในเอกสารสําคัญตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ
• ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ แทนประธานฯ หากประธานฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
• ทําหนาที่รองประธานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ
2.2 วาระการปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับวาระของประธานฯ
3) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Secretary of the MU-DT/PY-IRB)
3.1 หนาที่ของเลขานุการ
• คัดกรองจําแนกประเภทโครงการวิจัยเปนประเภท Exemption Review, Expedited Review
และ Full Board Review เพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในการกําหนดรายชื่อ
Primary Reviewer ของแตละโครงการวิจัย และติดตามใหเจาหนาที่ฯ สงเอกสารที่จําเปนให
กรรมการฯ ใหเรียบรอยตามกําหนด
• ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ
Full Board Review ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจาหนาที่ฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารที่จําเปนอื่นๆ และเตรียมนําเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กําหนด
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• ตรวจสอบการจัดโครงการวิจัยใหม และโครงการวิจัยซึ่งที่ประชุมมีมติยังไมรับรองจนกวาจะมี

การแกไข ซึ่งนักวิจัยไดทําการปรับแกไขและชี้แจงเหตุผลเขามาใหม นําเขาวาระประชุม
• ตรวจรายงานผลการดํ า เนิ น การวิ จั ย ของโครงการวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การรั บ รอง นํ า เสนอรายงาน
เหตุการณอันไมพึงประสงคของโครงการวิจัยตางๆ ตอที่ประชุม และสรุปมติที่ประชุมเพื่อแจง
ตอนักวิจัย
• นําเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยตอที่ประชุม และสรุปมติที่ประชุมเพื่อแจงตอนักวิจัย
• สรุปรายงานผลการดําเนินการวิจัย และการขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัยสําหรับป
ถัดไป และการแจงปดโครงการวิจัย แจงแกที่ประชุม และดําเนินการตามมติที่ประชุม
• รวบรวมความเห็ นของที่ ประชุม และตรวจสอบความถู กต องสมบู รณ ของบัน ทึก แจง ผลการ
พิจารณาโครงการวิจัยซึ่งจัดพิมพโดยเจาหนาที่ฯ กอนเสนอตอประธานฯ เพื่อลงนาม
• ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของรายงานการประชุมซึ่งจัดพิมพโดยเจาหนาที่ฯ
• ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจาหนาที่ฯ
• ทําหนาที่เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ
3.2 วาระการปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับวาระของประธานฯ กรณีที่ประธานฯ พนหนาที่กอนครบวาระ ใหปฏิบัติงาน
ตามวาระที่เหลือของประธานฯ คนเดิม
4) กรรมการหลัก (Board Member)
4.1 หนาที่ของกรรมการฯ หลัก
• พิจารณาโครงการวิจัยที่ไดรับมอบหมายพรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจาหนาที่ฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารที่จําเปนอื่นๆ และเตรียมนําเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กําหนด
• เขาประชุมตามวาระที่กําหนดไว เพื่อนําเสนอโครงการวิจัยและความเห็นตอที่ประชุมในฐานะ
Primary Reviewer หากไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแก
เจาหนาที่ฯ อยางชาภายใน 7 วันทําการ กอนการประชุม เพื่อเชิญใหกรรมการฯ ทานอื่นเปนผู
พิจารณาและทําหนาที่แทนในการนําเสนอตอที่ประชุม
• กรรมการฯ ที่ มี ป ระสบการณ สู ง อาจจะได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ทํ า หน า ที่ เ ป น Expedited
Reviewer เพื่อดําเนินการพิจารณาแบบเรงดวนตามที่ประธานฯ กําหนด
• หากกรรมการฯ มีความจําเปนจะตองเขาประชุมลาชากวาเวลาที่กําหนด หรือจะตองออกจากที่
ประชุ มก อนสิ้ น สุ ดการประชุมขอใหกรรมการฯ แจงแกป ระธานฯ ลว งหนาเพื่อใหส ามารถ
ดําเนินการประชุมไดอยางครบองคประชุมตลอดการประชุม
4.2 วาระการปฏิบัติงาน
• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซึ่งจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม
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• พนหนาที่เมื่อครบวาระ หรือพนหนาที่กอนครบวาระ ดวยเหตุตางๆ เชน เสียชีวิต หรือลาออก

เปนตน หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม
• หากลาออก หรื อประธานฯ ขอให ล าออกก อ นครบวาระประธานฯ จะเสนอชื่ อ กรรมการฯ
ทดแทนใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศแตงตั้งใหมภายใน 30 วัน
กรรมการฯ ทดแทนที่ไดรับการแตงตั้งจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการฯ ผู
ดํารงตําแหนงคนเดิม
• กรรมการฯ ใหมที่ไดรับการแตงตั้งเพิ่มเติมมีวาระการทํางาน 4 ป (ไมตองหมดวาระพรอมกับ
ประธานฯ หรือกรรมการฯ อื่น)
5) กรรมการฯ เสริม (Alternate Member)
5.1 หนาที่ของกรรมการเสริม
• พิจารณาโครงการวิจัยที่ไดรับมอบหมายพรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ
ประเมินโครงการที่เจาหนาที่ฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารที่จําเปนอื่นๆ และเตรียมนําเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กําหนดเปนครั้งคราว
• เขารวมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อใหครบองคประชุม หรือในวาระการประชุมที่
จําเปนตองใหกรรมการฯ เสริมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาพิจารณาใหความเห็นตอที่ประชุม
หากไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแกเจาหนาที่ฯ อยางนอย 5 วัน
ทําการกอนการประชุม เพื่อเชิญกรรมการฯ ทานอื่น
• กรรมการฯ ที่ มี ป ระสบการณ สู ง อาจจะได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ทํ า หน า ที่ เ ป น Expedited
Reviewer ในฐานะผูเชี่ยวชาญ
• รับปรึกษาขอปญหาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.2 วาระการปฏิบัติงาน
• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซึ่งจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม
• พนหนาที่เมื่อหมดวาระ หรือลาออกกอนครบวาระ หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม
6) กรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member)
6.1 หนาที่ของกรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป
• Lay Person Member มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทากรรมการฯ ทานอื่นโดยไมตองทําหนาที่
Primary Reviewer แตสามารถศึกษาโครงการวิจัยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจและ
ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ เอกสารชี้แจงผู เข าร ว มวิจั ย ของแต ล ะโครงการวิจั ย ในฐานะตัว แทน
ประชาชน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะรับรูขอเท็จจริงและเขาใจขอมูลในการทําวิจัย เพื่อการตัดสินใจของ
อาสาสมัครในการเขารวมโครงการวิจัยดวยความสมัครใจอยางแทจริง
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• เข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ เพื่ อให ค รบองค ป ระชุ ม หากไม ส ามารถเข า ร ว ม

4.

5.

6.

7.

ประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแกเจาหนาที่ฯ อยางนอย 5 วันทําการกอนการประชุม
เพื่อเชิญกรรมการฯ ทานอื่น
6.2 วาระการปฏิบัติงาน
• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซึ่งจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม
• พนหนาที่เมื่อหมดวาระ หรือลาออกกอนครบวาระ หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม
กรรมการผูพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited Reviewer)
คณะอนุกรรมการบริหารฯ เปนผูคัดเลือกกรรมการฯ ผูมีประสบการณจากกรรมการฯ หลัก และ
กรรมการฯ เสริมใหทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน โดยกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย
แบบเรงดวนมีหนาที่พิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย (Minimal Risk) แบบเรงดวน (Expedited
Review) ในฐานะผูมีประสบการณดานจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือผูเชี่ยวชาญทางสาขานั้น
ผูเชี่ยวชาญ (Consultant)
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ไมสามารถตัดสินใจในดานวิชาการได คณะกรรมการจริยธรรมฯ
อาจขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่มิไดเปนกรรมการฯ และไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย และยังเปน
ผูที่สามารถรักษาความลั บของโครงการวิจัยได โดยยินยอมลงนามในขอตกลงการรักษาความลับ ทั้งนี้
เจาหนาที่ฯ จะจัดสงโครงการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา และสงกลับคืนกอนการประชุมพรอมแบบให
ความเห็นเปนลายลักษณอักษร และ/หรือเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นในที่ประชุมไดตามความเหมาะสม
อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดยอย (Panel)
กรณีที่มีจํานวนโครงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดยอยมากกวา 1
ชุดเพื่อใหสามารถจัดการประชุมไดบอยครั้งขึ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดยอยแตละชุดจะมีองคประกอบ
ที่เหมือนกันคือ ประธานและ/หรือรองประธาน เลขานุการและ/หรือ ผูชวยเลขานุการ โดยใชหลักการและ
วิธีการในการดําเนินการประชุมอยางเดียวกันทั้ง 2 ชุด ทั้งนี้กรรมการฯ เสริม จะไดรับเชิญเขาประชุม
เพิ่มเติมในแตละชุดตามความเหมาะสม
การฝกอบรมใหความรูแกกรรมการฯ (Training of the MU-DT/PY-IRB Member)
กรรมการฯ ทุกทานจะตองไดรับความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน และไดรับการชี้แจงใหทราบแนว
ทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนอยางดี เพื่อใหการดําเนินงานของกรรมการฯ ทุกทาน
ได ม าตรฐานสม่ํ า เสมอ และเป น ธรรมกั บ ทุ ก โครงการวิ จั ย ที่ เ สนอเพื่ อ ขอรั บ การรั บ รอง นอกจากนี้
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังมีหนาที่ติดตามใหความรูอยางตอเนื่องกับกรรมการฯ ทั้งคณะ เพื่อใหทราบ
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบ และประเด็นที่ละเอียดออนทางจริยธรรมการวิจัยที่กําลังเปนปญหาหรืออาจกอใหเกิดปญหาใน
อนาคต รวมทั้งความเคลื่อนไหวในดานจริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ เพื่อใหกรรมการฯ ทุกทานมีความรู
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ที่ทันสมัยสามารถนําความรูที่ไดมาประกอบการพิจารณาไดรอบคอบยิ่งขึ้น และเพื่อรักษามาตรฐานและ
รับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
วิธีการใหความรูแกกรรมการฯ มีดังนี้
1) ปฐมนิเทศกรรมการฯ ใหม (Orientation for New Board Member) และจัดทําคูมือกรรมการฯ
เพื่อใหกรรมการฯ ใหมไดศึกษาดวยตนเอง
2) จัดอบรมกรรมการฯ เพื่อใหทราบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(Standard Operating Procedure: SOP) ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน SOP
3) จัดสัมมนา/รวมสัมมนาในหัวขอที่นาสนใจอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหกรรมการฯ ทุกทานไดรับความรู
และเปดโอกาสใหกรรมการฯ ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความรู และปญหาที่ประสบในการพิจารณาโครงการ
ซึ่งจะเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
4) จัดเก็บวารสาร บทความ หนังสือ ตํารา เอกสารที่ใชอางอิงไวในสํานักงานฯ เพื่อใหกรรมการฯ ไดใช
อางอิง เมื่อประสบปญหาในการตัดสินใจ
5) แจกจายเอกสารบทความดานจริยธรรมการวิจัย ใหแกกรรมการฯ เปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
6) สนั บ สนุ น ให ก รรมการฯ ได มี โ อกาสเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาด า นจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนที่ จั ด ขึ้ น
ภายในประเทศ และตางประเทศ โดยคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ให ก ารสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยตามระเบี ย บของคณะทั น ตแพทยศาสตร แ ละคณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คาตอบแทนที่กรรมการฯ จะไดรับ (Honorarium for the MU-DT/PY-IRB Member)
1) กรรมการฯ จะไดรับคาตอบแทนในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ตองนําเขาประชุมเพื่อลงความเห็น และ
ในการนําเสนอในที่ประชุมเรื่องละ 500 บาท สําหรับเบี้ยประชุมใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ
2) กรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งเปน Expedited Reviewer จะไดรับคาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยประเภท Expedited Review โครงการละ 500 บาท โดยการบันทึกความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรในแบบประเมินโครงการวิจัยที่กําหนด
3) กรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งเปน Exemption Reviewer จะไดรับคาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัยประเภท Exemption Review โครงการละ 200 บาท โดยการบันทึกความเห็นเปนลาย
ลักษณอักษรในแบบประเมินโครงการวิจัยที่กําหนด
4) กรรมการฯ ที่เปนบุคคลภายนอกคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจะ
ไดรับคาตอบแทนในการเขาประชุมครั้งละ 1,500 บาท
5) ที่ปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไดรับคาตอบแทนในการเขาประชุมครั้งละ 500 บาท
6) ผู เ ชี่ ย วชาญที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ขอให ช ว ยพิ จ ารณาให ค วามเห็ น เปน กรณี พิ เ ศษ จะได รั บ
คาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา โครงการละ 500 บาท ในกรณีที่เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นใน
ที่ประชุมจะไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท
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7) กรรมการฯ ผู ทํา หน า ที่ ในการรวบรวมขอพิจ ารณาเพื่อทําจดหมายแจงผลโครงการวิจัย แกหัว หน า
โครงการวิจัย จะไดรับคาตอบแทนโครงการละ 300 บาท
8) กรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ทบทวนรายงานเหตุการณไมพึงประสงคและเอกสารอื่นๆ ที่
ผูวิจัยสงมาเพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณารับรองภายหลังจากโครงการวิจัยนั้นไดรับการ
รับรองแลว จะไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเรื่องละ 500 บาท
9) คาใช จ า ยของกรรมการฯ ในการเดิน ทางเพื่อตรวจเยี่ย มสถานที่ทําวิจัยในกรณีเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคที่เกี่ยวของกับการวิจัย ปญหาที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือการดําเนินงานวิจัยที่
เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ไดแจงไว ใหเบิกจายจากคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลที่เปนตนสังกัดของนักวิจัยหลัก/นักวิจัยรวม
โดยคาตอบแทนที่กรรมการฯ ไดรับนี้ มิไดเกี่ยวเนื่องกับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแตอยางใด
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บทที่ 4
การรักษาความลับของโครงการวิจัย
(Confidentiality Protection)
1. การรักษาความลับสําหรับกรรมการฯ
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการฯ จะตองถือเปนหนาที่ที่จะรักษาความลับของโครงการวิจัยที่
เสนอขอรับการพิจารณารับรองโดยเครงครัดและมีการดําเนินการดังตอไปนี้
1) ลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) ซึ่ง
เจาหนาที่ฯ จะเก็บเอกสารนี้ไวในแฟมประวัติของกรรมการฯ ทุกทาน
2) สงคืนเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยกลับไปที่สํานักงานฯ เพื่อการเก็บรักษาหรือทําลาย และทําลาย
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบที่ไดรับหลังวันประชุมพิจารณา
2. การรักษาความลับสําหรับเจาหนาที่ฯ
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองรับทราบการรักษาความลับของ
คณะกรรมการจริย ธรรมฯ และปฏิบั ติตามอยางเครงครัด รวมทั้ง ลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษา
ความลับของโครงการวิจัยเชนเดียวกับกรรมการฯ โดยจะตองเก็บเอกสารนี้ไวในแฟมประวัติของเจาหนาที่ฯ
ทุกคน
3. การรักษาความลับสําหรับบุคคลอื่นๆ
บุคคลภายนอกที่มิใชกรรมการฯ หรือเจาหนาที่ฯ ที่เขาเยี่ย มดูงาน เยี่ยมสํารวจ หรือสังเกตุการณ
สํานักงานและ/หรือการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษา
ความลับของโครงการวิจัย
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บทที่ 5
การจัดการกับการมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการฯ
(Conflict of Interest Management)
1. การมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการฯ แบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
1) การมีสวนไดสวนเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ไดแก กรณีตอไปนี้
1.1 กรรมการฯ หรือคูสมรส มีสวนไดสวนเสียทางการเงินกับผูใหทุนที่เปนบริษัทเอกชน เชนบริษัทผูผลิต
เวชภัณฑหรือเครื่องมือทางการแพทยในรูปแบบที่เปนหุนสวนที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาและ
สิทธิบัตรหรือไดรับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่น เชน เปนที่ปรึกษาหรือเปนวิทยากรของ
บริษัท
1.2 กรรมการฯ หรือคูสมรส มีสวนไดสวนเสียกับนักวิจัยในรูปแบบที่เปนหุนสวนที่มีสวนไดสวนเสียทาง
การเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
2) การมีสวนไดสวนเสียที่ไมเกี่ยวของทางการเงิน (Non-Financial Conflict of Interest) ไดแก กรณี
ตอไปนี้
2.1 มีความสนใจในการวิจัยเรื่องเดียวกัน
2.2 เปนผูมีความสัมพันธใกลชิดที่อาจมีผลตอการพิจารณาโครงการวิจัย
2.3 ผูที่อยูในทีมวิจัยเดียวกัน หรือเปนที่ปรึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษา
2.4 เปนผูบังคับบัญชาขั้นตนของหัวหนาโครงการวิจัย
2. การจัดการการมีสวนไดสวนเสีย
1) กรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียจะตองดําเนินการดังนี้
1.1 แจงกับประธานฯ กอนการประชุม
1.2 ออกจากหองประชุมในขณะที่มีการใหความเห็นและพิจารณาลงมติ โดยกรรมการฯ ผูนั้นสามารถอยู
ในที่ประชุมไดหากมีการรองขอเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย
2) ประธานฯ จะพิจารณาและดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 ไมกําหนดใหกรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียทําหนาที่เปน Primary Reviewer ของโครงการวิจัยนั้น
2.2 แจงใหที่ประชุมทราบเมื่อเริ่มประชุม
2.3 ขอใหกรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียออกจากหองประชุมในขณะที่มีการใหความเห็นและลงมติ
หากกรรมการฯ ที่มีสวนไดสวนเสียออกจากการประชุมในขณะนั้นแลว ทําใหไมครบองคประชุมที่จะ
ลงคะแนนเพื่อตัดสินผลการพิจารณาโครงการได การพิจารณาโครงการจะตองถูกเลื่อนออกไปจนกวาจะมี
กรรมการฯ ทา นอื่น มาเขาประชุมในขณะนั้น และโครงการวิจัย นั้น อาจตองถูกเลื่อนการตัดสิน ผลเปน การ
ประชุมวาระถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของประธานฯ
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บทที่ 6
คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(The MU-DT/PY-IRB’s Executive Committee)
คณะอนุกรรมการบริหารฯ จัดตั้งขึ้นโดยผูที่ทําหนาที่เปน ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสั ช
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จะทําหนาที่เปนประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการและผูชวยเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยฯ โดยตําแหนง รวม 4 คน โดยมีหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบายและวิธีการบริหารจัดการภายในสํานักงานแกเจาหนาที่ฯ
2. พิจารณาจําแนกประเภทโครงการวิจัยตามที่เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอ และกําหนดรายชื่อ
กรรมการฯ ผูรับผิดชอบพิจารณาโครงการวิจัยโดยเฉพาะโครงการวิจัยแบบครบองคประชุม (Full Board
Review)
3. พิจารณาและแกไขปญหากรณีเรงดวน
4. แตงตั้ง คณะอนุกรรมการฯ เพื่ อปฏิบั ติงานตามหนาที่เฉพาะ ไดแก คณะอนุกรรมการทบทวนพิจารณา
เหตุการณไมพึงประสงค คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ทําวิจัย เปนตน
5. วางแผนกําหนดการใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ
6. คณะอนุกรรมการบริหารฯ มีการประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 ของเดือนและมีการบันทึกการ
ประชุ มคณะอนุ กรรมการบริ ห ารฯ โดยประธานฯ หรือ ผูแทนจะนํามาแจ งในที่ป ระชุม คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ตามวาระปกติตามความเหมาะสม
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บทที่ 7
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(MU-DT/PY-IRB Staff)
1. เจาหนาที่ฯ มีหนาที่สนับสนุนงานดานธุรการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังตอไปนี้
1) รับเอกสารโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร
2) ติดตอสื่อสารกับนักวิจัยและผูเกี่ยวของเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยตามการรองขอของกรรมการฯ
หรือชี้แจงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการวิจัย
3) จัดเตรียมเอกสารกอนการประชุม และจัดสงเอกสารโครงการวิจัยใหแกกรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย
4) จัดทําเอกสารหลังการประชุม เชน บันทึกแจงผลการพิจารณาใหแกนักวิจัย และจัดทํารายงานการ
ประชุม
5) ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย และรับเอกสารของโครงการที่ไดรับการรับรองแลว เมื่อมีการแจง
ปรับเปลี่ยนโครงรางวิจัย (Protocol Amendment) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัย (Protocol
Deviation) รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event Report) การแจงปดโครงการวิจัย
(Close-out Report) และรวบรวมเอกสารดังกลาวนําเสนอเลขานุการเพื่อบรรจุเขาวาระประชุม
6) จั ด เก็ บ เอกสาร/ข อมู ล อิ เ ล็ กทรอนิ กสของโครงการวิจัย อยางมีร ะเบีย บ ใหส ามารถสืบ คน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําลายขอมูลพรอมกับการทําลายเอกสารโครงการวิจัยตามกําหนด
7) บันทึกขอมูลโครงการวิจัยลงในฐานขอมูล (Database) ทําสําเนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อปองกันการสูญ
หายของข อมู ล เดื อนละ 1 ครั้ง ทุ กสัป ดาหที่ 1 ของเดือน และรวบรวมสถิติเพื่อทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอตอผูบริหารตามกําหนด
8) รับเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยจากผูมาติดตอและนําเสนอตอประธานฯ หรือผูแทนที่
ไดรับมอบหมายเพื่อดําเนินการตอ
2. เจาหนาที่ฯ ตองไดรับการปฏิบัติตามกระบวนการดังตอไปนี้ เพื่อใหสามารถทํางานตามหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1) ทําการมอบหมายงานสําหรับเจาหนาที่ฯ แตละคนอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได หากมีการลาของเจาหนาที่ฯ คนใดคนหนึ่ง
2) ใหเจาหนาที่ฯ ทุกคนไดรับการฝกอบรมความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อความเขาใจในงานที่ตอง
ปฏิบัติ
3) จัดใหมีการประชุมเจาหนาที่ฯ ภายในสํานักงานฯ เพื่อติดตามงานอยางสม่ําเสมอ
4) สงเสริมใหมีการพัฒ นาศักยภาพของเจาหนาที่ฯ โดยใหเขารับ การฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ย วของ เชน
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance) ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการติดตอสื่อสาร และ
ทักษะในการใชสื่อสารสนเทศ เปนตน
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กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
(Protocol Consideration Processes)
บทที่ 1
หลักจริยธรรม กฎหมาย และประกาศมหาวิทยาลัย
ที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
(Ethical Principles for the Operation of the MU-DT/PY-IRB)
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยไดมาตรฐานสากล ซึ่งเปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ไดอางอิงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ดังตอไปนี้คือ
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. กฎหมายไทยที่เกี่ยวของเชน
1) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
5) ประมวลกฎหมายอาญา
8. ขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 9 การศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย
9. ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 6 การทดลองใน
มนุษย
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10. ขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2546 หมวด ๖

การปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2551
12. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงาน
พ.ศ. 2553
13. จรรยาบรรณของนักวิจัย โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ 2541
14. ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
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บทที่ 2
การกําหนดขอบขายและประเภทโครงการวิจัย
ที่ตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
(Scope of Authority Defined and Type of Research to be Approve by the MU-DT/PY-IRB)
1. โครงการวิจัยที่มีขอบขาย (Scope) ที่จะตองขอการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ กอน
ดําเนินการวิจัย ไดแกโครงการดังตอไปนี้
1) โครงการวิ จั ย ที่ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากคณะทั น ตแพทยศาสตร ห รื อ คณะเภสั ช ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) โครงการวิ จั ย ที่ ดํา เนิ น การหรื อร ว มดําเนิน การโดยบุคลากรของคณะทั น ตแพทยศาสตรห รือคณะ
เภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลทั้ ง ภายในและภายนอกของคณะทั น ตแพทยศาสตร ห รื อ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือมีการใชทรัพยากรตางๆ ภายในคณะทันแพทยศาสตรหรือ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กรณี ที่ หั ว หน า โครงการวิ จั ย เป น บุ ค คลภายนอก ให ข ออนุ มั ติ ก ารเข า มาทํ า วิ จั ย ในคณะ
ทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะ
เภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลก อ น และต อ งมี บุ ค ลากรของคณะทั น ตแพทยศาสตร ห รื อ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูประสานงาน/ที่ปรึกษา หรือรวมอยูในคณะวิจัย
3) โครงการวิจัยที่ใชขอมูลของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมิใช
ขอมูลสาธารณะและสามารถสืบคนไปถึงตัวบุคคลที่จะเปนอาสาสมัครได
กรณีที่โครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวน
งานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขึ้นทะเบียนกับศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
หรือ จาก CREC แลว ไมตองขอรับการรับรองจาก MU-DT/PY-IRB ซ้ําอีก
2. ประเภท (Type) ของโครงการวิจัยที่ตองไดรับการรับรองกอนดําเนินการวิจัย ไดแก
1) การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย
2) การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา
3) การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการผาตัด
4) การวิจัยที่ใชสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายมนุษย
5) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บขอมูลตองมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบตอบุคคล
6) การวิจัยทางระบาดวิทยา
7) การวิจัยที่หัวหนาโครงการเปนผูใหบริการดูแลสุขภาพ (Health Care Provider) และขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยมีผลกระทบตอสุขภาพสวนบุคคลทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะถูกฟองรองตามกฎหมาย
8) การวิจั ยทางสั งคมศาสตร มนุ ษยศาสตร หรื อจิ ตวิ ทยา ที่ ดํา เนิ นการสํ ารวจ สั มภาษณ การสัง เกต
พฤติกรรมขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะและเปนสวนบุคคล
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บทที่ 3
การแบงประเภทของโครงการวิจัย
(Categorization of Protocol)
1.
2.
3.
1.

โครงการวิจัยแบงตามความเสี่ยงของโครงการวิจัยแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้
โครงการวิจัยประเภทที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol)
โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review Protocol)
โครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full Board Review Protocol)
ในการแบงประเภทของโครงการวิจัยมีการพิจารณาดังนี้
โครงการวิจัยประเภทที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol) คือ
โครงการวิจัยที่ไมมีความเสี่ยง (No Risk) โดยเปนโครงการวิจัยในคนที่ไมตองปฎิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
• ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากอาสาสมัคร ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของนักวิจัย
• ไมจําเปนตองมีการติดตามโครงการวิจัยนี้ ทั้งการปรับโครงการวิจัย (Protocol Amendment) และการ
ติดตามเหตุการณไมพึงประสงค เนื่องจากเปนโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํามาก
โครงการที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรองมี 5 ประเภท ดังนี้
1) การวิจัยทางการศึกษา
1.1 โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการ การเรียนการสอนโดยใชวิธีที่ใชในการเรียนตามปกติ (Normal
Eeducational Practice and Setting) ไดแก การปรับวิธีการเรียนการสอน การเปรียบเทียบ
วิธีการเดิมกับวิธีการใหม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนดวยวิธีการ
ตางๆ หรือเปรียบเทียบระหวางหลักสูตร เปนวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไปและเคยนํามาใชแลว และ/
หรือดําเนินการในชั้นเรียนปกติ
1.2 โครงการวิจัยที่เปนวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบตางๆ (Educational Test) โดยขอมูลที่
เก็ บ นั้ น ไม ส ามารถเชื่ อ มโยงถึ ง อาสาสมั ครเปน รายบุค คลและทํ าการรายงานผลเปน ขอมู ล โดย
ภาพรวม เป นการวิ จัยที่ ใชวิ ธีการวัดผลการศึกษาวิธีการตางๆ เชน Cognitive, Aptitude,
Diagnostic, Achievement Test
โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
• เปนวิธีการใหมลาสุดยังไมเคยมีการใชมากอน
• นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน
• มีการปกปดขอมูลบางสวนไมแจงใหอาสาสมัครทราบ
• มีการออกกําลังกายมากกวาปกติ หรือดวยวิธีที่ไมปกติ
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2) โครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยวิธีการสํารวจ สัมภาษณ หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน (Survey,
Interview or Observation of Public Behaviors) โดยวิธีการเก็บขอมูลนั้นไมสามารถเชื่อมโยงถึง
อาสาสมัครเปนรายบุคคล และไมมีผลกระทบตอบุคคลและชุมชนในแงสถานภาพ และภาพลักษณทาง
สังคม การจางงาน สถานภาพทางการเงิน หรือทําใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหถูกฟองรองดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
• มีขอคําถามที่สงผลกระทบทางจิตใจ เปนเรื่องสวนตัวที่ออนไหว สมควรปกปด หรือเปนเรื่อง
ที่อยากลืม
• ขอมูลที่ตองการศึกษาเกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลอาสาสมัคร
อาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย
• ขอมูลที่ตองการศึกษาเกี่ยวของกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน การถูกเลิกจาง
และการเสียสิทธิบางอยาง รวมทั้งกระทบตอสถานภาพทางการเงิน
3) โครงการวิจัยที่เก็บขอมูลจากฐานขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชน (Collection or Study of Existing
Data) ทั้งในรูปเอกสาร สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา หรือสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยมีวิธีการเก็บ
ขอมูลดังนี้
3.1 ไมติดชื่อหรือรหัสใดๆ ที่จะเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเปนรายบุคคล (Unidentifiable Data)ไดตั้งแต
ตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมโดยผานรหัสใดๆ ที่นักวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อจะสืบคนไปถึงผูที่เปน
เจาของ
3.2 ขอมูลที่เก็บอยูแลว ในคลัง ไมใชการเก็บขอมูล ใหม และไดทําการลบขอมูลสวนบุคคลออกแลว
(Anonymized Data/Specimen)
โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
• เปนขอมูล เนื้อเยื่อ หรือฟนที่เก็บโดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไวตั้งแตตน แมวานักวิจัยจะแจงวาจะ
ไมบันทึกขอมูลสวนบุคคลไวในการวิจัยก็ตาม
• ชิ้นเนื้อที่อยูในคลังพยาธิวิทยาที่การเก็บขอมูลในครั้งแรกมีการระบุเจาของ
• เปนขอมูลจากการวิจัยครั้งกอน
* การนําขอมูลที่เก็บในรูปแบบดังกลาวขางตนจะตองมีหนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจเก็บรักษาขอมูล/
สิ่งสงตรวจและจะไดรับการพิจารณาจัดประเภทโครงการแบบเรงดวน Expedited Review
4) การวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพ การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการจากหนวยงาน
หรือของบุคลากรภายในหนวยงาน (Quality Assurance, Public Benefit or Service Program) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือการตรวจสอบที่ไมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่เปนสวน
บุคคล หรือมีผลกระทบตอขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล
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5) การวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบคุณภาพของรสชาติและอาหารการยอมรับของผูบริโภค (Taste and
Food Evaluation and Acceptance Study) โดยที่อาหารนั้นตองไมมีสิ่งเจือปนนอกเหนือจาก
ธรรมชาติ และอาหารที่จะบริโภคมีสารอาหารระดับที่ไมเปนอันตราย
โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
• มีสารปรุงแตง
• ปนเปอนสารเคมีเนื่องมาจากการเกษตรกรรมและ/หรือสิ่งแวดลอม เกินระดับความปลอดภัย
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review Protocol) เปนโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงนอย
(Minimal Risk) ตามนิยามของ Food and Drug Administration: (FDA) และ Department of Health
and Human Service: (DHHS) ของสหรัฐอเมริกา คือ การวิจัยที่ไมกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครมาก
ไปกวาความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจําวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวช หรือ
การตรวจเพื่อการรักษาตามปกติ โดยเปนโครงการวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1) การวิจัยที่ตองเก็บเลือดจากอาสาสมัคร จะทําไดโดยการเจาะปลายนิ้ว เจาะสนเทาหรือติ่งหู ในกรณีที่
เปนเด็กทารก หรือการเจาะจากหลอดเลือดดํา ปริมาณเลือดและจํานวนครั้งที่เจาะควรเปนดังนี้ คือ
• กรณีเจาะเลือดจากอาสาสมัครที่เปนผูใหญ มีสุขภาพแข็งแรง และมิใชสตรีมีครรภ มีน้ําหนักตัวไม
ต่ํากวา 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดที่เจาะตองไมเกิน 550 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห
และการเจาะเลือดจะตองไมบอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง*
• กรณีที่อาสาสมัค รเปนเด็ก หรือผูใหญที่มีน้ําหนัก ตัวนอยกวา 50 กิโลกรัม ปริม าณเลือดที่เจาะ
จะตองไมเกิน 50 มิลลิลิตร หรือไมเกิน 3 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8
สัปดาห และการเจาะเลือดจะตองไมบอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง
2) การวิจัยที่เก็บตัวอยางสงตรวจ ตองเก็บดวยดวยวิธีที่ไมทําใหเกิดการบาดเจ็บตออาสาสมัคร ไดแก
• การเก็บตัวอยางผม และเล็บ โดยการตัดที่มิไดทําใหเกิดการผิดรูป
• การเก็บฟนน้ํานมที่หลุดเองตามธรรมชาติหรือจําเปนตองถอนเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทาง
ทันตกรรม
• การเก็บฟนแทที่จําเปนตองถอนเพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม
• การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เชน เหงื่อ น้ําลาย เสมหะ เปนตน
• การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ
• การเก็บน้ําคร่ําในระหวางการคลอดปกติ
• การเก็บแผนคราบจุลินทรีย (Supra and Sub Gingival Dental Plaque) หรือหินน้ําลาย
(Calculus) จากการรักษาตามปกติ
• การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบา ๆ ที่กระพุงแกม หรือบวนปาก
* Google; FDA Information Sheet
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3) การวิจัยที่เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือที่ไมทําใหเกิดการบาดเจ็บตออาสาสมัคร โดยไมตองใชยาชาหรือ
ยาสลบเขารวมในการตรวจ และเปนวิธีการที่ใชในการตรวจเพื่อการรักษาตามมาตรฐาน โดยเครื่องมือ
นั้น เป น เครื่ องมื อที่ได รั บ การรั บ รองวาเปน เครื่องมือทางการแพทย และมีจําหนายตามทองตลาด
(Approve for Marketing) ดังนี้ (ยกเวนเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ X-ray และ Microwave)
• เครื่องมือที่ใชตรวจวัดที่ผิวหนัง หรืออยูหางจากรางกายของอาสาสมัคร
• การตรวจวัดความไวในการสัมผัส (Sensory Acuity)
• การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Resonance Imaging: MRI)
• การตรวจโดยวิธีตอไปนี้คือ Electrocardiography, Echocardiography, Doppler Blood Flow,
Ultrasound, Diagnostic Infrared Imaging, Electroencephalography,
Electroretinography, Detection of Naturally Occurring Radioactivity การตรวจ
สมรรถภาพรางกายโดยทั่วไป เชน Muscular Strength Testing, Body Composition
Assessment, Flexibility Testing ที่เหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก และสุขภาพโดยทั่วไปของ
อาสาสมัคร
4) การวิจัยที่เก็บขอมูลจากรายงานตางๆ หรือการตรวจตัวอยางสงตรวจจากคลังที่ไดรับการเก็บไวเพื่อ
การตรวจรักษาตามปกติ มิใชเพื่อการวิจัย
5) การวิจัยจากขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการบันทึกเสียงหรือภาพนิ่งหรือกลองวิดีโอ
6) เปนการรับรองตอเนื่องสําหรับโครงการที่ไดรับการรับรองแลว ไดแก
• โครงการที่ปดรับอาสาสมัครรายใหมและไมมี Intervention ใดๆ กับอาสาสมัคร นอกจากการ
ติดตามผล
• โครงการที่ ยัง ไม ไ ด รั บ อาสาสมั ค รหรื อยั ง รั บ อาสาสมั ค รไมค รบตามกํ าหนดและไมมี ค วามเสี่ ย ง
เพิ่มขึ้น
• การดําเนินการวิจัยอยูในขั้นวิเคราะหขอมูล
3. โครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full board review protocol) โครงการวิจัยที่มี
ความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงนอย (Greater than Minimal Risk) คือ เปนโครงการที่ไมจัดอยูในประเภท
ความเสี่ยงนอย เปนโครงการที่มีความซับซอน หรือกระทํากับผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวย
ตนเอง (Vulnerable Subject) จําเปนตองอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการฯ เปนองคคณะ
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บทที่ 4
การรับเอกสารโครงการวิจัย
(Receiving of Protocol Submission)
1. ขอมูลและเอกสารที่นักวิจัยตองจัดสงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Information and Document
Submitted to MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้
1) แบบบั น ทึ ก นํ า ส ง โครงการวิ จั ย (Form1) ถึ ง ประธานฯ ผ า นรองคณบดี ฝ า ยวิ จั ย คณะทั น ต
แพทยศาสตร / ผู ช ว ยคณบดี ฝ า ยวิ จั ย คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หลั ก ฐานการชํ า ระ
คาธรรมเนียม (Form 2) หรือหลักฐานการขออนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียม (Form 3) หรือหลักฐาน
การไมชําระคาธรรมเนียม (Form 4)
2) แบบเสนอโครงการวิจัย (Submission Form) (Form 5) ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด รวมเปน 4 ชุด
พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส
3) โครงรา งวิจั ย (Protocol/Proposal) ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด รวมเปน 4 ชุ ด พรอมไฟล
อิเล็กทรอนิกส
4) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (Form 8) จํานวน 20 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารชี้แจง
อาสาสมัครผูเขารวมโครงการโดยตอบแบบสอบถาม (Volunteer Information Sheet) (Form 11)
5) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ สําหรับเด็ก อายุ 7 ปขึ้นไปต่ํา กว า 15 ป หรื อสํา หรั บ อายุ 15 ป ขึ้นไป-ต่ํากวา 18 ป (Form 9) หรือสําหรับ อายุ 18 ปขึ้น ไป
(Form 10) (Informed Consent Form) จํานวน 20 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส
6) ประวั ติ ส ว นตั ว ตํ า แหน ง สถานที่ ทํ า งาน และผลงานของหั ว หน า โครงการวิ จั ย (Principal
Investigator’s Curriculum Vitae) จํานวน 4 ชุด
7) หนังสือรับรองวาจะเริ่มดําเนินการวิจัยภายหลังจากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Form 12)
ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด รวมเปน 4 ชุด
8) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แนวทางการสัมภาษณหรือสังเกต
จํานวน 4 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส
9) แบบบันทึกขอมูลที่จะใชในการวิจัย (Case report form or Case record form) จํานวน 4 ชุด
พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส
10) เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใชในการประชาสัมพันธโครงการวิจัย (ถามี) (Subjects Advertisement and
Recruitment Procedures) จํานวน 4 ชุด
11) เอกสารอื่นที่จะมอบใหอาสาสมัคร (ระบุชนิด) (ถามีอยางละ 4 ชุด)
12) กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข หรือเอกสารนํายาเขาเพื่อการวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับยาที่จําเปนอื่นๆ (Drug Registered
Number, IND, Investigator Brochure, Other Forms or Reports Required by the
MU-DT/PY-IRB or the Institution) จํานวน 2 ชุด และเอกสารที่จําเปนอื่นๆ (ถามี)
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13) บันทึกขออนุญาตใชขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย (กรณีเปน Retrospective Medical Record
Review) สําเนา 4 ชุด
14) บันทึกการขออนุญาตใช Stored Specimen จากผูมีอํานาจอนุมัติใหใช (กรณีที่ทําวิจัยจากสิ่งสงตรวจ
หรือเนื้อเยื่อ) สําเนา 4 ชุด
15) บันทึกการขออนุญาตเก็บขอมูลหรือขอใชสถานที่ในการวิจัยจากผูที่มีอํานาจอนุมัติ สําเนา 4 ชุด
16) บันทึกการขออนุเคราะหยกเวนคารักษาพยาบาลจากผูอํานวยการโรงพยาบาลที่มีการลงนามอนุมัติ
สําเนา 4 ชุด
17) กรณีนักวิจัยเปนนักศึกษาใหแนบเอกสารตอไปนี้เพิ่มเติม
17.1 เอกสารยืนยันการผานการสอบปองกันโครงรางวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย พรอมจดหมาย
นําสง จํานวน 4 ชุด
17.2 ประวัติสวนตัว สถานที่ทํางาน และผลงานของอาจารยที่ปรึกษาพรอมกับนักวิจัย จํานวน 4 ชุด
17.3 เอกสารผานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/เอกสารผานการเขาเรียนหลักสูตรจริยธรรมการ
วิจัย สําเนา 4 ชุด
18) เอกสารรับรองโครงการวิจัย
18.1 กรณีเปน Multi-center Study ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
แหงอื่นแลว
18.2 กรณีเปนโครงการยอยของโครงการใหญที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯแลว
2. การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร (Document Checking and Protocol Registration)
เมื่อไดรับเอกสารโครงการวิจัย เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในเบื้องตนโดยใช
แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการ (Checklist for Protocol Submission Form)
1) กรณีเอกสารครบถวน/ถูกตอง เจาหนาที่ฯ ประทับตราลงทะเบียนรับเอกสาร ใหรหัสโครงการ บันทึก
รายละเอียดในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย จัดเรื่องเขาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ
แจงรหัสโครงการวิจัย และวันที่เขาประชุมใหนักวิจัยทราบเพื่อเตรียมพรอมหากจําเปนตองเชิญใหมา
ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม โดยวิธีสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) นําขอมูลดังกลาวบันทึกใน
ระบบ “สถานะการดําเนินการขอรับรอง” ที่ website ของหนวยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย คณะ
ทันตแพทยศาสตร เพื่อใหนักวิจัยไดติดตามโครงการวิจัยวาอยูในขั้นตอนใด
2) กรณี เ อกสารไม ค รบถ วน/ไม ถูก ต อ ง เจา หน าที่ ฯ ดํ าเนิน การประสานงานติด ตอ นัก วิ จัย ทัน ที ท าง
โทรศัพท หรือ e-mail แจงชนิดของเอกสารที่ไมครบถวน/ไมถูกตอง และใหนักวิจัยสงกลับภายใน 14
วันทําการ หากพนกําหนดเวลาจะดําเนินการสงเอกสารคืนไปยังนักวิจัยเพื่อดําเนินการใหม
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3. การใหรหัสโครงการ (Protocol Coding)
เมื่อเอกสารโครงการวิจัยครบถวนถูกตอง เจาหนาที่ฯ ใหรหัสโครงการ โดยระบุชื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ปค.ศ.ปจจุบัน/ตนสังกัด/ลําดับเรื่อง/ เชน MU-DT/PY-IRB 2013/DT 001 ซึ่งจะเปนรหัสที่แจง
ใหนักวิจัยเพื่อใชในการติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตลอดระยะเวลาการกํากับดูแลโครงการวิจัย
โดยเจาหนาที่ฯ จะระบุรหัสโครงการกํากับไวที่ดานบนของเอกสารและดานหนาและสันแฟมบรรจุเอกสาร
โครงการวิจัยนั้น
4. การจัดสงเอกสารโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาหลัก (Document
Submission to Primary Reviewers)
เจาหนาที่ฯ จัดเตรียมแบบสรุปผลประเมินโครงการวิจัยฯ แนบไปพรอมกับเอกสารโครงการวิจัย เพื่อ
สงใหกรรมการฯ ที่ไดรับมอบหมาย 2 ทาน ภายใน 1 วันหลังวันกําหนดชื่อ Primary Reviewer
5. การจัดการเอกสารกอนการประชุม (Preboard Document Management)
เอกสารโครงการวิ จั ย มี 4 ชุ ด จั ด เก็ บ เอกสารต น ฉบั บ จํ า นวน 1 ชุ ด ในแฟ ม บรรจุ เ อกสาร
โครงการวิจัย สวนสําเนาเอกสารจํานวน 3 ชุด ดําเนินการดังนี้
1) สงใหกรรมการฯ ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาหลัก 2 ทาน (2 ชุด)
2) ใชประกอบการนําเสนอในที่ประชุม 1 ชุด
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการรับเอกสารโครงการวิจัย
นักวิจัยสงเอกสารโครงการวิจัยมายังสํานักงานฯ
เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่ฯ ติดตอนักวิจัยทันทีทางโทรศัพท หรือ
e-mail แจงเอกสารที่ไมครบและขอใหสงกลับ
ภายใน 14 วันทําการ

รองคณบดีฝายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตรหรือ
ผูชวยคณบดีฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตร ผาน
บันทึกขอความถึงประธาน MU-DT/PY-IRB
และสงบันทึกมายังสํานักงานฯ

เอกสารครบถวน
เจาหนาที่ฯ สงบันทึกนําโครงการวิจัยและหลักฐาน
การชํ า ระค า ธรรมเนี ย มหรื อ หลั ก ฐานการขอ
อนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมหรือหลักฐานการไม
ชําระคาธรรมเนียมเสนอรองคณบดีฝายวิจัย คณะ
ทันตแพทยศาสตร หรือ ผูช วยคณบดี ฝายวิจัย คณะ
เภสัชศาสตร
(กรณี ข อยกเว น ค า ธรรมเนี ย มให ส ง แบบเสนอ
โครงการวิจัยดวย)
เจาหนาที่ฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยในแฟม
สํานักงานฯ รอดําเนินการ

เจาหนาที่ฯ
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ใหรหัสโครงการวิจัย
- บันทึกขอมูลในฐานขอมูล
- จัดเรื่องเขาวาระการประชุมอนุกรรมการฯ
- แจงรหัสโครงการและวันที่เขาประชุมให
นักวิจัยทราบ
เจาหนาที่ฯ ทําการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยขั้นตน

SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014

28/95

หมวดที่ 2

บทที่ 5
ประเด็นในการพิจารณาโครงการวิจัย
(Reviewing Consideration)
ในการพิจารณาโครงการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้
1. คุณสมบัตินักวิจัย (Qualification of Investigators) พิจารณาจาก
1) ประวัติสวนตัวและผลงานของนักวิจัย (Research’s Curriculum Vitae) ที่ทันสมัยภายใน 3 ป ซึ่ง
แสดงวาเปนผูมีความรูและมีประสบการณเพียงพอที่จะดําเนินการวิจัยได และผูที่ทํางานวิจัยคลินิกควร
ไดรับฝกอบรม ICH-GCP
2) การพิจารณาการมีสวนไดสวนเสียของนักวิจัยกับโครงการวิจัย (Researche’s Conflict of Interest)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการมีสวนไดสวนเสียของนักวิจัย
ในกรณีที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอการดําเนินการวิจัยดังนี้
- ขอใหนักวิจัยระบุการมีสวนไดสวนเสียจากการวิจัยไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
- ขอใหนักวิจัยรวมที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย เปนผูดําเนินการใหขอมูลกับ อาสาสมัคร
และขอความยินยอมในการเขารวมโครงการวิจัยแทน
- ในกรณีที่การมีสวนไดสวนเสียมากเกินกวาจะยอมรับได คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจไมรับรองให
นักวิจัยผูนั้นมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยตอไป โดยทําบันทึกถึงผูใหทุนและผูบังคับบัญชาของ
นักวิจัยผูนั้น พรอมระบุเหตุผลใหชัดเจน
2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) พิจารณาจาก
1) หลักการและเหตุผลในการทําวิจัย
2) วัตถุประสงค
3) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในหัวขอ ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมทั้งการคํานวณจํานวน
ประชากรที่ศึกษา) และศักยภาพในการหาขอสรุปที่หนักแนนโดยใชประชากรจํานวนนอยที่สุด
4) เกณฑการคัดเขาอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) โดยพิจารณาวาอาสาสมัครเปนกลุมผูออนดอย
ความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Subject) หรือไม
5) เกณฑการคัดออกอาสาสมัคร (Exclusion Criteria)
6) เหตุผลและความเหมาะสมในการใชกลุมเปรียบเทียบ
7) เกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยกอนกําหนด (Volunteer Withdrawal Criteria)
8) เกณฑการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยทั้งหมด (Study Termination Criteria)
9) กระบวนการวิจัย วิธีการเก็บขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
10) ความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายที่คาดวาจะเกิดขึ้น และผลประโยชนที่คาดวาอาสาสมัคร/ชุมชน/
สังคมจะไดรับจากการวิจัยซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้
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10.1

มี ความเสี่ ย งน อ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ไม มากกวา ที่เ กิดขึ้ น ในชี วิต ประจํ าวัน ของอาสาสมัค ร
(Minimal Risk)
10.2 มีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงนอย แตคาดมีประโยชนตออาสาสมัครโดยตรง (Greater
than Minimal Risk with Direct Benefit to Volunteer)
10.3 มีความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงนอย และคาดวาไมมีประโยชนตออาสาสมัครโดยตรง แตอาจ
เปนประโยชนตอสังคมหรือสวนรวม (Greater than Minimal Risk with No Direct
Benefit to Volunteer but Likely to Yield Generalizable Knowledge)
11) ประสิทธิภาพของระบบและวิธีการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินการวิจัย
3. การคุมครองดูแลอาสาสมัคร (Human Volunteer Protection) พิจารณาจาก
1) ความเหมาะสมดานคุณสมบัติและประสบการณของนักวิจัยตอโครงการวิจัยที่เสนอ
2) เหตุผลที่ตองหยุดหรืองดใหการรักษาที่เปนมาตรฐานแกอาสาสมัคร เพื่อประโยชนและผลสัมฤทธิ์ของ
การทําวิจัย และตองเปนเหตุผลที่เหมาะสมและชัดเจน
3) ความพรอมในการดูแลดานการแพทย และการชวยเหลือดานจิตใจแกอาสาสมัคร
4) ขั้นตอนในการดําเนินการหาอาสาสมัครทดแทนเมื่ออาสาสมัครขอถอนตัวระหวางดําเนินการวิจัย
5) เกณฑในการขยายการใชผลิตภัณฑวิจัย หรือการใชกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use) และ/หรือการบริจาค
(Compassionate Use)
6) การแจงแพทยประจําตัวหรือแพทยประจําครอบครัวของอาสาสมัคร เพื่อใหทราบความเปนไปในการ
วิจัย โดยขอความยินยอมจากอาสาสมัครกอน
7) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดผลิตภัณฑที่ศึกษาวิจัยใหแกอาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
8) รายละเอียดคายาและการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่อาสาสมัครตองจาย
9) คาตอบแทนและคาชดเชยแกอาสาสมัคร (เชน เงิน การใหบริการ และ/หรือสิ่งของ)
10) การชดเชย/การรักษา ในกรณีที่เกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมัคร อันเนื่องมาจากการ
เขารวมการศึกษาวิจัย การจัดการเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย การรักษาความลับ
ของอาสาสมัคร
11) รายละเอี ย ดของบุ คคลที่ส ามารถเขาถึงขอมูล สวนบุคคลของอาสาสมัคร รวมทั้งแฟมประวัติและ
ตัวอยางสงตรวจ
12) มาตรการในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัคร
4. การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Process) พิจารณาจาก
1) ขอมูลที่จะตองมีในเอกสารชี้แจงแกอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ดังนี้
1.1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองดําเนินการวิจัย
1.2) เหตุผลที่เชิญชวนเขารวมการวิจัย
1.3) ระยะเวลาที่ตองเขารวมวิจัย และจํานวนอาสาสมัครทั้งหมดที่ประมาณการไว รายละเอีย ด
ขั้นตอนตางๆ ในการวิจัยที่อาสาสมัครจะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ
SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014

30/95

หมวดที่ 2

1.4) หากมีทั้งขั้นตอนที่เปนการรักษาพยาบาลตามปกติรวมดวย จะตองแจงใหชัดเจนวาขั้นตอนใด
เปนการวิจัยและขั้นตอนใดเปนการรักษาพยาบาลตามปกติ
1.5) หากมีการใชยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือนอาสาสมัครมิไดรับการรักษาพยาบาลใดๆ จะตองแจงวา
โอกาสที่อาสาสมัครจะไดรับยาหลอกเปนสัดสวนเทาใด เทียบกับยาจริงที่ใชในการวิจัย
1.6) ความเสี่ยงตออันตรายหรือความไมสุขสบายที่อาจจะไดรับจากการเขารวมวิจัย
1.7) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย ทั้งประโยชนโดยตรงตออาสาสมัคร และประโยชนตอ
สวนรวม
1.8) ทางเลือกอื่นหากไมเขารวมการวิจัย
1.9) การปกปองขอมูลสวนของอาสาสมัคร โดยจะไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล โดยทั่วไป
การรายงานผลการวิจัยจะเปนขอมูลโดยรวม แตขอมูลของอาสาสมัครเปนรายบุคคล อาจมี
คณะบุคคลบางกลุมเขามาตรวจสอบได เชน ผูใหทุนวิจัย สถาบันหรือองคกรของรัฐที่มีหนาที่
ตรวจสอบคณะกรรมการฯ เปนตน
1.10) หากเกิดเหตุการณผิดปกติตอรางกายและจิตใจของอาสาสมัครระหวางการวิจัย ซึ่งอาจเปน
ผลมาจากการเขารวมวิจัย อาสาสมัครจะตองแจงใหนักวิจัยทราบโดยเร็ว ตามชื่อ สถานที่
ติดตอ หมายเลขโทรศัพทหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จะติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ที่ระบุไวใน
เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
1.11) หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงค อาสาสมัครไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการวิจัย อาสาสมัครจะ
ไดรับการปฏิบัติอยางไร เชน การไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย การชดเชย
หากเกิดพิการหรือเสียชีวิต เปนตน
1.12) คาตอบแทนที่จะไดรับเมื่อเขารวมโครงการวิจัย
1.13) คาใชจายที่อาสาสมัครจะตองรับผิดชอบ ในระหวางเขารวมโครงการวิจัย เชน คาตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่เปนขั้นตอนทางการรักษาพยาบาลตามปกติ
1.14) หากมีขอมูลเพิ่มเติมทั้งดานประโยชนและโทษที่เกี่ยวของกับการวิจัย นักวิจัยจะแจงใหทราบ
อยางรวดเร็วโดยไมปดปง
1.15) อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ
การไมเขารวมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัย จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการหรือการ
รักษาที่จะไดรับ
1.16) หากการวิจัยใดมีการใชกลุมควบคุม เมื่อการวิจัยแลวเสร็จและมีประโยชนที่พึงไดรับจากการ
วิ จั ย โดยตรงต อ กลุ ม ทดลอง นั ก วิ จั ย จะต อ งดํ า เนิ น การให ก ลุ ม ควบคุ ม ได รั บ ประโยชน
เชนเดียวกัน
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1.17) หากอาสาสมัค รไดรั บการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ร ะบุไวในเอกสารชี้แ จงฯ หรือมีคํ าถามเกี่ยวกั บ
จริยธรรมการวิจัย สามารถติดตอกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ
ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ ชั้น 11
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่6 ถนนโยธี
เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ 10400 โทร 02-200-7622โทรสาร 02-200-7622 และ/หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอื่นที่เกี่ยวของ
2) กรณีที่ยกเวนหรือเปลี่ยนเปนการขอความยินยอมดวยวิธีการอื่น แทนการลงนามในเอกสาร (Waiver
or Alteration of Consent)
2.1) การขอความยินยอมดวยวาจา โดยไมมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเปนลายลักษณอักษร (Waiver
of Documentation of Consent) สามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้*
• การวิจัยที่เปนการสัมภาษณ สํารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวขอที่ออนไหว เสี่ยงตอการเสีย
ชื่อ เสี ยง หรื อ ได รั บโทษทางกฎหมาย และ/หรื อ เป นความต องการของอาสาสมัค รเองที่ ไม
ตองการลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นวาอาสาสมัครจะไดรับการ
ปกปองสิทธิ์และมีความปลอดภัยหากไมมีการลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
เนื่องจาก การลงนามในเอกสารจะเปนหลักฐานที่จะสืบคนไปถึงตัวบุคคลได อยางไรก็ตาม
นักวิจัยตองใหคําอธิบายและใหเอกสารชี้แจงโครงการแกอาสาสมัครดวย
2.2) การยกเวนการขอความยินยอมกอนเขารวมการวิจัย (Waiver for Informed Consent) ไดแก
การวิจัยที่มีลักษณะดังนี้**
• การวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํา ไมกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครมากไปกวาความเสี่ยงอันตรายใน
ชีวิตประจําวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจเพื่อการ
รักษาตามปกติ (เรียกรวมวา กลุมที่มีความเสี่ยงต่ํา “Minimal Risk” ตามนิยามของ FDA และ
DHHS ของสหรัฐอเมริกา)
• การไมขอความยินยอมกอนเขารวมวิจัยจะไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร
• ไมสามารถทําการวิจัยได หากไมอนุญาตใหงดการขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เปนลาย
ลักษณอักษร
3) กระบวนการ (Process) ที่ตองมีซึ่งเกี่ยวของกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
3.1) หนั ง สื อ แสดงเจตนายิ น ยอมฯ ที่ นั ก วิ จั ย จะนํ า ไปใช ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบและรั บ รองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมฯ วามีขอมูลที่ครบถวนใชภาษาที่สละสลวยและเขาใจงาย ที่มีการประทับ
ขอความ “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตรและ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันเดือนปที่รับรอง” ที่ทายกระดาษทุกหนาของเอกสาร

* The Common Rule และ Declaration of Helsinki
** The Common Rule, Declaration of Helsinki, และ CIOMS
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3.2) นักวิจัยจะตองใหหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ที่มีขอความอยางเดียวกันและลงลายมือชื่อและ
วันที่เรียบรอยแลวแกอาสาสมัครเก็บรักษาไว 1 ฉบับ และนักวิจัยเก็บรักษาไว 1 ฉบับ ตลอดการ
ดําเนินการวิจัย และหลังสิ้นสุดการวิจัยแลวไมนอยกวา 3 ป
3.3) นักวิจัยจะสามารถดําเนินการวิจัยไดตอเมื่ออาสาสมัครไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยครบถวน
โดยการอานและปรึกษาหารือกับผูใกลชิดหรือแพทยประจําตัว รวมทั้งไดสอบถามนักวิจัยจนเปน
ที่เขาใจโดยตลอด จึงลงลายมือชื่อและวันที่ไวในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
3.4) มีการลงลายมือชื่อและวันที่ โดยอาสาสมัครและผูแทนโดยชอบธรรมในกรณีที่อาสาสมัครเปน
ผูเยาว ผูเสมือนไรความสามารถและผูไรความสามารถ
3.5) กรณีอาสาสมัครไมสามารถอาน-เขียนได ตองใหญาติหรือผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย
เปนผูอานใหฟง หากอาสาสมัครสมัครใจเขารวมการวิจัยแลว จึงใหพิมพลายนิ้วมือโดยใชหมึกที่
ไมสามารถลบเลือนได และญาติหรือผูที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยลงนามเปนพยาน
3.6) มีการลงลายมือชื่อและวันที่ โดยผูขอความยินยอมเขารวมการวิจัยทั้ง 2 ฉบับ
5. การปดบังขอมูลบางสวนโดยจะเปดเผยเมื่อสิ้นสุดการวิจัย (Incomplete Disclosure)
คณะกรรมการฯ จะยอมรับใหดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้*
1) การปดบังขอมูลบางสวนมีความจําเปนในกระบวนการวิจัย มิฉะนั้นจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การวิจัยได เชน การวิจัยแบบสังเกต และการปดบังขอมูลบางสวนนั้นไมไดทําเพื่อลอลวงใหเขารวมวิจัย
2) การป ด บั ง ข อ มู ล บางส ว นไม ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ อาสาสมั ค รมากไปกว า ความเสี่ ย งอั น ตรายใน
ชีวิตประจําวัน หรืออันตรายจากการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวชหรือการตรวจเพื่อการรักษา
ตามปกติ (เรียกรวมวากลุมที่มีความเสี่ยงต่ํา Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของ
สหรัฐอเมริกา)
3) นักวิจัยมีการเตรียมการที่จะแจงขอมูลที่ปดบังไวแกอาสาสมัครเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

* The Belmont Report
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บทที่ 6
กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
(Review Process)
การพิจารณาโครงการวิจัยมีกระบวนการดําเนินการตามประเภทโครงการวิจัยดังนี้
1. โครงการที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review)
1) เจ า หน า ที่ ฯ รั บ โครงการวิ จั ย ที่ นั ก วิ จั ย ประเมิ น เบื้ อ งต น ว าเป น โครงการวิ จั ย ประเภท Exemption
Review ตามแบบประเมินเบื้องตน (Form 5) และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและ
ออกรหัสโครงการ
2) เจาหนาที่ฯ สงเอกสารโครงการใหประธานฯ หรือผูที่ประธานฯ มอบหมายใหพิจารณาโครงการวิจัยวา
เขาขายไดรับการยกเวนการพิจารณารับรองตามที่กําหนดไวใน SOP หรือไม โดยใชแบบประเมิน
โครงการวิจัยที่เขาขาย Exemption Review (Form 5) หากเขาขายใหบันทึกความเห็นเหตุผลที่เขาขาย
ลงในแบบประเมินดังกลาว หากไมเขาขายใหดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภท
Expedited Review หรือ Full Board Review ตอไป
3) เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณา ระบุเหตุผลที่เขาขายไดรับการยกเวน การพิจารณา
รับรอง และ จัดทําเอกสารรับรองการไดรับการยกเวนการพิจารณาโครงการวิจัย (Certificate of
Exemption: COE) เสนอประธานฯ ลงนาม
4) เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาและ COE ใหหัวหนาโครงการวิจัย หากเปนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาใหทําสําเนาจดหมายแจงผลรวมทั้งสําเนา COE สงไปยังอาจารยที่ปรึกษา และบัณฑิต
วิทยาลัย
5) เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผูพิจารณา วันที่พิจารณา ผลการพิจารณา
วันที่เขาประชุม รหัสเอกสารรับรองโครงการ (COE) วันที่รับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย
6) เจาหนาที่ฯ นํารายชื่อโครงการที่ไดรับการยกเวนการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวาระที่
4.1 เพื่อแจงใหที่ประชุมทราบ
7) เจาหนาที่ฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับพรอมสําเนาจดหมายแจงผล สําเนาเอกสารรับรอง
โครงการวิจัย (COE) และเอกสารอื่นๆ เรียงลําดับตามรหัสโครงการวิจัย
8) เจาหนาที่ฯ จะดําเนินการทําลายเอกสารโครงการวิจัยภายหลังการไดรับการรับรอง 3 ป ยกเวนสําเนา
COE
2. โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review)
1) เจาหนาที่ฯ รับโครงการวิจัย และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและออกรหัสโครงการ
2) เจาหนาที่ฯ สงเอกสารโครงการใหเลขานุการเพื่อพิจารณาวาเปนโครงการวิจัยประเภทใด หากเปน
โครงการประเภทเรงดวน เลขานุการจะนําเอกสารโครงการปรึกษากับประธานฯ ภายในเวลา 3 วันทํา
การ เพื่อกําหนดชื่อ Expedited Reviewer 2 ทาน เปนผูพิจารณาใหความเห็น หากเปนโครงการ
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ประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม ใหดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภท
พิจารณาแบบครบองคประชุมตอไป
3) เจ า หน า ที่ ฯ จั ด ทํ า แบบประเมิ น โครงการวิ จั ย (Form 18) พร อ มแนบเอกสารโครงการวิ จั ย ส ง ให
Expedited Reviewer 2 ทาน ภายใน 1 วันหลังจากวันที่ไดกําหนดชื่อ Expedited Reviewer
4) กรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย พิจารณาใหความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย และสงกลับมายัง
สํานักงานจริยธรรมฯ ภายใน 1 สัปดาห
4.1 ผลการพิจารณาโครงการประเภทเรงดวน (Expedited Review) มี 3 ประเภท คือ
- รับรอง
- รับรองในหลักการโดยแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
- ยังไมรับรอง จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะและนําเขาที่ประชุมอีก
ครั้ง
หากกรรมการฯ ผูพิจารณาเห็นวายังไมสมควรใหการรับรอง หรือกรณีกรรมการฯ 2 ทานมี
ความเห็นที่ตางกัน ใหเลขานุการ/เจาหนาที่ฯ บรรจุเขาวาระประชุม (วาระที่ 4.2) ในการประชุม
ครั้งถัดไป
5) เจ า หน า ที่ ฯ ดํ า เนิ น การแจ ง ผลการพิ จ ารณา (รายละเอี ย ดในบทที่ 18 การแจ ง ผลการพิ จ ารณา
โครงการวิจัย)
6) เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
3. โครงการวิจัยแบบครบองคประชุม (Full-Board Review)
1) เจาหนาที่ฯ รับโครงการวิจัย และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและออกรหัสโครงการ
2) เจ า หน า ที่ ฯ จั ด เตรี ย มเอกสารโครงการเข า ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารฯ เพื่ อ จั ด ประเภท
โครงการวิจัยวาเขาขายการพิจารณาแบบครบองคประชุม และกําหนดชื่อ Primary Reviewer 2 ทาน
เปนผูพิจารณาใหความเห็น โดยเปนผูที่มีความรูความชํานาญในเรื่องที่พิจารณา
3) เจ า หน า ที่ ฯ จั ด ทํ า แบบประเมิ น โครงการวิ จั ย (Form 18) พร อ มแนบเอกสารโครงการวิ จั ย ส ง ให
กรรมการฯ ภายใน 1 วันหลังจากวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ
4) กรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย พิจารณาใหความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย
5) กรณี Primary Reviewer ที่พิจารณาโครงการทานใด ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหกรรมการฯ ทาน
นั้น สงแบบประเมินโครงการ กลับมายังสํานักงานฯ กอนวันประชุมลวงหนา 2 วัน เพื่อใหเจาหนาที่ฯ
จัดเตรียมความเห็นเพื่อนําแจงใหที่ประชุมทราบ (วาระที่ 4.3) และกรณีที่ Primary Reviewer ไมเขา
รวมประชุมทั้ง 2 ทาน ประธานฯ จะเปนผูนําเสนอผลการพิจารณา
6) ในการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ประธานฯ ตรวจสอบองคประชุม เมื่อครบตามกําหนดจึงเปด
ประชุม
7) กอนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานฯ หรือเลขานุการ ตองสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในที่
ประชุมดวยทุกครั้ง กรณีที่กรรมการฯ มี Conflict of Interest กรรมการฯ ทานนั้นตองออกจากที่
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ประชุม ในช ว งการพิ จ ารณาโครงการที่ เ กี่ย วขอ ง ยกเวน กรณี ที่ คณะกรรมการฯ ต องการสอบถาม
รายละเอียดของโครงการวิจัย กรรมการฯ ทานนั้นสามารถอยูในที่ประชุมเพื่อตอบขอซักถามและใหออก
จากที่ประชุมเมื่อที่ประชุมลงมติ
8) Primary Reviewer ที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการ 2 ทาน นําเสนอความเห็น โดยทานที่ 1
นําเสนอรายละเอียด และขอเสนอแนะในการแกไข และกรรมการฯ ทานที่ 2 นําเสนอขอเสนอแนะใน
การแกไขเพิ่มเติม กรรมการฯ ในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น
9) ในกรณีที่ตองการขอขอมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถเชิญนักวิจัยมาชี้แจง
อธิบายไดที่ประชุม
10) ในการลงมติพิจารณาโครงการวิจัยมีขอปฏิบัติดังนี้
10.1 มีกรรมการฯ ผูเขารวมประชุมอยางนอย 5 ทาน ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
10.2 มีกรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป (Lay Person) อยางนอย 1 ทาน
10.3 มีกรรมการฯ จากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อยางนอย 1 ทาน
10.4 กรรมการฯ ผูมีสิทธิ์ออกเสียงได คือ กรรมการฯ ที่อยูในที่ประชุมเทานั้น
10.5 โครงการวิจัยจะไดรับการพิจารณารับรองเมื่อมติเปนเอกฉันท หรือหากความคิดเห็นไมเปนเอก
ฉันท ตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการฯ ผูที่เขาประชุมสนับสนุน และระบุเหตุผลใน
รายงานการประชุม
11) ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ แบงเปน 4 ประเภทดังนี้
- ประเภทที่ 1 รับรอง
- ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
- ประเภทที่ 3 ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และ
นําเขาที่ประชุมอีกครั้ง
- ประเภทที่ 4 ไมรับรอง
12) ประธานฯ สรุ ป มติ ที่ป ระชุ ม ข อแนะนํ า ในการแก ไข การประเมิ น ความเสี่ ย ง และการติ ด ตามผล
การดําเนินงาน
13) เจ า หน า ที่ ฯ ดํ า เนิ น การแจ ง ผลการพิ จ ารณา (รายละเอี ย ดในบทที่ 18 การแจ ง ผลการพิ จ ารณา
โครงการวิจัย)
14) เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 2 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review
เจาหนาที่ฯ รับโครงการวิจัยที่นักวิจัยประเมินเบื้องตนวาเปนโครงการวิจัย
ประเภท Exemption Review ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ

เจาหนาที่ฯ เสนอเอกสารโครงการพรอมแบบประเมิน Exemption Review
ตอประธานฯ หรือผูที่ประธานฯ มอบหมายใหพิจารณา

เขาขาย Exemption Review

ไมเขาขาย Exemption Review

เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผล
และ COE เสนอประธานฯ ลงนาม

ดําเนินการตามกระบวนการโครงการ
ประเภท Expedited Review หรือ
Full Board Review

เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผลและ COE ใหหัวหนา
โครงการวิจัยกรณีเปนนักศึกษา
สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยที่ปรึกษา
นําเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ในการประฃุมครั้งถัดไป
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล และจัดเก็บโครงการ
เขาแฟม Exemption Review
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แผนภูมิที่ 3 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review
เจาหนาที่ฯ รับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ
เจาหนาที่ฯ เสนอเอกสารโครงการตอเลขานุการ
เลขานุการพิจารณาวาเปน Expedited Review
นําโครงการปรึกษาประธานฯ ภายใน 3 วันทําการ เพื่อกําหนดชื่อ Expedited Reviewer 2
เจาหนาที่ฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย และสงให Expedited Reviewer 2 ทาน
พรอมเอกสารโครงการภายใน 1 วันหลังวันกําหนดชื่อ Expedited Reviewer
Expedited Reviewers บันทึกความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย
ผลการพิจารณาจาก Expedited Reviewer

รับรอง
เจาหนาที่ฯ ดําเนินการแจง
ผลการพิจารณา
(รายละเอียดในบทที่ 11)

รับรองในหลักการ
โดยแกไขเพิ่มเติมตาม
ขอเสนอแนะ

ยังไมรับรองในหลักการหรือ
ความเห็นของ Reviewers
ไมสอดคลองกัน

เจาหนาที่ฯ ดําเนินการแจงผลการ
พิจารณา (รายละเอียดในบทที่ 11)

เสนอประธานฯ/เลขานุการ
เพื่อจัดเขาวาระประชุมเพื่อ
พิจารณาแบบ

เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและ
จัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 4 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Full-Board Review
เจาหนาที่ฯ รับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร
และออกรหัสโครงการ
เจาหนาที่ฯ เสนอเอกสารโครงการใหคณะอนุกรรมการบริหารฯ เพื่อกําหนดชื่อ
Primary Reviewer 2 ทาน
เจาหนาที่ฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย และสงให Primary Reviewer 2 ทาน
พรอมเอกสารโครงการภายใน 1 วัน หลังวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ
Primary Reviewers บันทึกความเห็นในประเมินโครงการวิจัย
และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่ออภิปรายและลงมติ
ผลการพิจารณาจากที่ประชุม มี 4 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1
รับรอง
เจาหนาที่ฯ ดําเนินการแจง
ผลการพิจารณา
(รายละเอียดในบทที่ 11)
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและ
จัดเก็บเอกสาร

ประเภทที่ 2
รับรองในหลักการ
โดยแกไขเพิ่มเติมตาม
ขอเสนอแนะ

ประเภทที่ 3
ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะ
แกไข/ชี้แจงตามขอเสนอแนะ
และนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง

ประเภทที่ 4
ไมรับรอง

เจาหนาที่ฯ ดําเนินการแจงผลการพิจารณา (รายละเอียดในหมวดที่ 2 บทที่ 11)

(รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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บทที่ 7
การพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน
(Review Process in Emergency Research)
1. การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)
การวิจัยในภาวะฉุกเฉินที่ตองรีบดําเนินการวิจัยไปกอนที่จะมีโอกาสขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
เนื่องจากหากไมรีบดําเนินการรักษาอาสาสมัครอาจมีอันตรายถึงชีวิต มีวิธีดําเนินการดังนี้
• อาสาสมัครจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย และลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ภายหลัง
จากที่มีอาการดีขึ้นจนมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะรับทราบขอมูลได หรือ
• กระบวนการขอความยินยอมเขารวมการวิจัย จะทําเมื่อติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมได
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณารับรองโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)
ตามเกณฑ Declaration of Helsinki 2008 ดังนี้
1) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) เปนผูปวยหนักระยะฉุกเฉินที่อาจมีอันตรายถึงแก
ชีวิตโดยที่
• วิธีการรักษาที่มีอยูในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ
• วิธีการที่จะใชในการวิจัยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรเพียงพอที่นาเชื่อถือวาจะไดผลดีกับอาสาสมัคร
• เปนโครงการวิจัยที่ไดรับการวางแผนอยางถูกตองและรอบคอบตามระเบียบวิธีวิจัยที่จะทําใหมั่นใจได
วาจะสามารถสรุปผลไดอยางเที่ยงตรง
2) การขอหนังสื อแสดงเจตนายิ น ยอมฯ กอนเริ่มดําเนิน การวิจัย จากอาสาสมัคร ไมส ามารถกระทําได
เนื่องจาก
• อาสาสมัครกําลังปวยหนักจากโรคที่เปนอยู หรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ
• ตองรีบดําเนินการวิจัยทันทีกอนที่จะมีเวลาติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมเพื่อรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับการวิจัยและใหความยินยอมได
• ไมสามารถขอความรวมมือไวลวงหนา เนื่องจากไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นกับผูใด
และในเวลาใด เชนเดียวกับการเกิดอุบัติเหตุ
3) การเขารวมโครงการวิจัยจะมีผลประโยชนโดยตรงตออาสาสมัครเนื่องจาก
• อาสาสมัครอยูในภาวะฉุกเฉินที่ตองไดรับการรักษาอยางรีบดวนเพื่อรักษาชีวิต
• มีการศึกษาในสัตวทดลองแลววาการดําเนินการวิจัยนั้นนาจะไดประโยชนตออาสาสมัคร หรือมีขอมูล
อยางอื่นประกอบ
• ความเสี่ ย งและประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ อยู ใ นเกณฑ ที่ ย อมรั บ ได เ มื่ อ เที ย บกั บ ความเสี่ ย งและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการรักษาที่เปนมาตรฐานในปจจุบัน
4) หากไม อ นุ ญ าตให เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การวิ จั ย ไปก อ นที่ จ ะดํ า เนิ น การขอความยิ น ยอมจะทํ า ให ไ ม ส ามารถ
ดําเนินการวิจัยได (ซึ่งอาจจะเปนประโยชนตออาสาสมัครกลุมนี้)
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5) นักวิจัยตองกําหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมกอนเริ่มลงมือวิจัยวา
สามารถจะรอไดนานเท าไร (นาที หรือชั่วโมง) โดยการลงมือใหการรักษาตามขั้น ตอนการวิจัยนั้น
ไมลาชาจนเกิดอันตรายตออาสาสมัครที่ปวยหนักขั้นวิกฤต
6) นักวิจัยตองเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครโดยแสดงให
เห็นวา ไดพยายามติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมอยางเต็มที่แลว ภายในระยะเวลาที่แจงไวในขอ
ยอย 5 และไดขอความยินยอมนําผูปวยเขารวมโครงการวิจัยโดยเร็วที่สุดเมื่อติดตามญาติ หรือผูแทนโดย
ชอบธรรมได
7) หากติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมไมไดในเวลาที่กําหนด นักวิจัยสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยกับผู
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครได โดยตองจดบันทึกวิธีการติดตามญาติหรือ
ผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมั ครไว เพื่อรายงานตอคณะกรรมการจริย ธรรมฯ ตามระยะเวลาที่
กําหนดใหสงรายงานความคืบหนาของโครงการวิจัย
8) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเอกสารชี้แจง
อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ในมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจัยอื่นๆโดยอนุโลมใหเริ่ม
ดําเนินการวิจัยกอนดําเนินการขอความยินยอมได ในกรณีจําเปนดังกลาวเทานั้น ซึ่งเมื่ออาสาสมัครรอด
พนจากภาวะวิกฤต และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณเพียงพอที่จะรับทราบขอมูล และตัดสินใจดวยตนเองได
ใหนักวิจัยดําเนินการขอความรวมมือเขารวมโครงการวิจัย พรอมทั้งใหอาสาสมัครลงลายมือชื่อและวันที่
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เชนเดียวกับโครงการทั่วๆไป
2. กรณีที่นํายาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยไปใชในการรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency
use Compassionate use of Investigational Drugs and Medical Devices)
ในบางกรณีที่ยาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยเหมาะสมที่จะใชในการรักษาพยาบาลผูปวยภาวะ
ฉุกเฉินอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยที่ผูปวยนั้นมิไดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารวม
โครงการวิ จั ย นั้ น คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ เห็ น ควรที่ จ ะอนุ ญ าตให นํ า ยา หรื อ เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ
โครงการวิจัยไปใชในการรักษาชีวิตผูปวยไดเพื่อมนุษยธรรม แตไมอนุญาตใหนําขอมูลที่ไดจากการใชยาหรือ
เครื่องมือในกรณีดังกลาวมาใชเปนขอมูลของการวิจัยโดยมิตองมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เขารวม
โครงการวิจัย สามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) ผูปวยอยูในภาวะวิกฤตที่อาจถึงแกชีวิตหากมิไดรับการรักษาดวยยา หรือเครื่องมือที่เตรียมไวสําหรับการ
วิจัย
2) ไมสามารถติดตอกับญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวยไดในเวลาอันจํากัด หากรอชาผูปวยอาจ
เสียชีวิตได จึงไมสามารถขอความยินยอมจากทั้งผูปวยและญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรม
3) ไมมีวิธีการรักษาที่เปนที่ยอมรับ หรือทางเลือกอื่นที่จะชวยชีวิตผูปวยในขณะนั้น
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4) หากมีการใชยาหรือเครื่องมือที่เตรียมไวสําหรับการวิจัยในกรณีดังกลาว โดยไมมีเวลาเพียงพอที่จะขอ
ความยินยอมจากญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวย ใหนักวิจัยเขียนรายงานชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนในการใชอยางฉุกเฉิน สงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วันทําการ คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ จะขอความเห็นจากแพทยผูไมเกี่ยวของกับโครงการวิจัยวาการกระทําเหมาะสมและชอบ
ดวยเหตุผลหรือไม เพื่อประกอบการพิจารณาและเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานตอไป
3. การยกเวนการขอความยินยอมการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)
เนื่องจากมีความจําเปนจะตองดําเนินโครงการวิจัยกอนที่อาสาสมัคร/ผูแทนโดยชอบธรรมจะมีโอกาส
จะไดรับทราบขอมูล และแสดงเจตนายินยอมกอนเขารวมวิจัย แตอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม
จะตองไดรับขอมูลและใหความยินยอมในภายหลัง
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บทที่ 8
การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเปนผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง
(Research Involving Vulnerable Subjects)
ผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Subjects) หมายถึง บุคคลที่อาจถูก
ชักจูงใหเขารวมการวิจัยทางคลินิกไดโดยงาย ดวยความหวังวาจะไดรับประโยชนจากการเขารวมการวิจัย ไมวา
จะสมเหตุสมผลหรือไมก็ตาม หรือเปนผูที่ตอบตกลงเขารวมการวิจัยเพราะถูกบีบบังคับจากผูมีอํานาจเหนือกวา
ผูออนดอยในความสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดแก
1. เด็กหรือผูเยาว
2. หญิงตั้งครรภ
3. ทารกแรกเกิด
4. ผูตองขัง
5. ผูใหญที่ออนดอยในความสามารถตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Adults)
6. ผูที่อยูในองคกรที่มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เชน นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาเภสัชศาสตร
บุคลากรใตบังคับบัญชา หรือทหาร
7. ผูปวยซึ่งเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได
8. ผูปวยในสถานคนชรา
9. ผูปวยในสภาวะฉุกเฉิน
10. คนตกงานหรือคนยากจน
11. เผาพันธุชนกลุมนอย
12. ผูไมมีที่อยูอาศัย
13. ผูเรรอน ผูลี้ภัย
14. ผูที่ไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได
การพิ จ ารณาโครงการจํ า เป น ต อ งเน น ว า ไม ส ามารถทํ า ในบุ คคลปกติ โดยมีก ระบวนการปกป อ ง
อาสาสมัครกลุมนี้เพิ่มเติมจากการเขารวมวิจัยของบุคคลปกติ โครงการวิจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงมากกวาความ
เสี่ยงนอยใหพิจารณาถึงผลประโยชนที่อาจจะไดรับวาตองเทียบเทา หรือดีกวาทางเลือกอื่นที่ไมไดเขารวม
โครงการวิจัย โครงการวิจัยทางคลินิกที่ไมไดเปนการรักษาควรทําในอาสาสมัครที่สามารถใหความยินยอมได
ดวยตนเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
• การวิจัยมีความเสี่ยงต่ําตออาสาสมัคร
• การวิจัยนั้นมีผลเสียตออาสาสมัครนอยกวาการไมเขารวมการวิจัย
• การวิจัยนั้นไมผิดกฎหมาย
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1. การวิจัยในเด็กหรือผูเยาว (Research Involving Children or Youths)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองโครงการวิจัยที่อาสาสมัครเปนเด็กหรือผูเยาวโดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงและประโยชนที่อาจจะไดรับจากการวิจัยเปนหลัก และตองมีการเพิ่มมาตรการใหความปลอดภัย
ตามความเหมาะสมในแตละโครงการวิจัย โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
1) ในกรณี ที่ เ ด็ ก อายุ ต่ํา กว า 7 ป ให มี เ อกสารชี้แ จงฯ โครงการสํา หรับ ผูป กครอง เพื่อ ทํา ความเข า ใจ
วัตถุประสงคการวิจัย และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหลงนามในการอนุญาตใหเด็กเขารวมการ
วิจัย
2) ในกรณีที่เด็กหรือผูเยาวนั้นมีอายุ 7 ปขึ้นไป-ต่ํากวา 15 ป สามารถอานออก-เขียนได ใหมีเอกสารชี้แจงฯ
โครงการสํ า หรั บ เด็ ก ซึ่ งใช ภ าพหรื อ ภาษาใหเ หมาะสมกั บ วั ย และมี ห นัง สื อแสดงเจตนายิ น ยอมฯ
ภาษาเด็ก (Assent Form) แยกจากเอกสารชี้แจงฯโครงการสําหรับผูปกครอง เพื่อใหเด็กหรือผูเยาวทํา
เครื่องหมายหรือลงนามในการเขารวมการวิจัย
3) ในกรณีที่เด็กหรือผูเยาวนั้นมีอายุ 15 ปขึ้นไป-ต่ํากวา 18 ป สามารถเขาใจในเหตุผลได และ/หรือ
สามารถอานออก-เขียนได ใหมีเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหอาสาสมัครที่เปน
ผูเ ยาว ต ามกฎหมาย (อายุ ต่ํา กว า 18 ป) ไดล งชื่อ และวัน ที่ที่ไดรับ ขอมูล และยิน ยอมเขารว ม
โครงการวิจัย โดยใหผูปกครองลงนามยินยอมในเอกสารฉบับเดียวกัน
2. การวิจัยในหญิงมีครรภและทารกในครรภ (Research Involving Pregnant Women, Embryo,
Fetuses)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองในกรณีดังตอไปนี้
1) มี ข อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร เ พี ย งพอจากการศึก ษาวิ จั ย ทางปรี ค ลิ นิ ก ในสั ต ว ทดลองที่ ตั้ งครรภ และ
การศึกษาวิจัยทางคลินิกในหญิงที่ไมไดตั้งครรภเพียงพอที่จะทําใหทราบวาการวิจัยนั้นจะมีความเสี่ยงตอ
หญิงและทารกในครรภมากนอยเพียงใด
2) ในแงความเสี่ยงและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Risk/Benefit) จากการวิจัยใหพิจารณาความเหมาะสม
ดังตอไปนี้
2.1 หญิงและทารกในครรภจะไดรับประโยชนโดยตรงจากการวิจัย จึงจะคุมคากับความเสี่ยงที่ทารกใน
ครรภจะไดรับ
2.2 หากผลการวิจัยมิไดเกิดประโยชนโดยตรงกับหญิงและทารกในครรภ แตจะชวยในการพัฒนาความรู
ใหมทางชีววิทยาหรือทางการแพทย เนื่องจากไมสามารถแสวงหาความรูดังกลาวดวยวิธีการอื่นๆ
ได และมีความเสี่ยงตอหญิงและทารกในครรภนอยที่สุด (Minimal Risk)
3) วัตถุประสงคในการวิจัยไมควรทําใหเกิดความเสี่ยงใดๆ ตอทารกในครรภโดยจงใจ
4) การใหความยินยอมเพื่อเขารวมโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับหญิง และทารกในครรภใหพิจารณาโดยใช
หลักการตอไปนี้
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4.1 หากประโยชนที่จะรับจากการวิจัยเปนประโยชนตอหญิงมีครรภเปนหลัก หญิงมีครรภสามารถให
ความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยไดโดยไมตองขอความยินยอมจากบิดาของทารกในครรภ ใน
กรณีดังตอไปนี้
• เปนประโยชนตอหญิงมีครรภแตเพียงผูเดียว โดยทารกในครรภมิไดมีความเสี่ยงมากไปกว า
ความเสี่ยงจากการตั้งครรภตามปกติ หรือ
• เปนประโยชนตอทั้งหญิงและทารกในครรภ หรือ
• ทั้งหญิงและทารกในครรภมิไดรับประโยชนโดยตรง แตความเสี่ยงตอทารกในครรภมิไดมากไป
กวาการตั้งครรภตามปกติ หรือการตรวจครรภตามปกติ
4.2 หากประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยเปนประโยชนตอทารกในครรภเทานั้น และมิไดเกิดประโยชน
โดยตรงกับหญิงมีครรภ จะตองขอความยิ นยอมจากหญิงมี ครรภและบิดาของทารกในครรภ
เวนเสียแตไมสามารถจะติดตอกับบิดาของทารกในครรภได หรือบิดาของทารกในครรภเปนผูไร
ความสามารถ หรื อการตั้ งครรภนั้ น เกิด จากการขม ขืน หรือการรว มประเวณีโ ดยผิดประเพณี
(Incest) หญิงมีครรภสามารถใหความยินยอมเพียงผูเดียว
4.3 หากหญิงมีครรภเปนผูเยาว (อายุต่ํากวา 18 ป) และไมจดทะเบียนสมรส จะตองขอความยินยอม
จากบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมและหญิงมีครรภ โดยใหอาสาสมัครลงนามในเอกสาร
ฉบับเดียวกับผูปกครอง
5) ในการพิทักษความปลอดภัยของทารกในครรภ โครงการวิจัยนั้นจะตองไมมีการกระทําดังตอไปนี้
5.1 ไมกระทําการใดๆ ที่จะชักจูงใหหญิงมีครรภยินยอมใหการตั้งครรภสิ้นสุดลง (Termination of
Pregnancy) ยกเวนการทําแทงเพื่อการรักษา (Therapeutic Abortion)
5.2 การวิจัยนั้นจะตองไมมีกระบวนการใดๆ ที่จะทําใหการตั้งครรภนั้นสิ้นสุดลง
5.3 ผูเขารวมวิจัยที่เปนหญิงมีครรภ ไมสามารถใหความเห็นวาจะยอมใหทารกในครรภมีชีวิตอยูตอไป
หรือไม
3. การวิจัยในทารกแรกเกิด (Research Involving Neonates)
คณะกรรมการฯ จะใหการรับรองการวิจัยในทารกแรกเกิด (Neonate) ในกรณีตอไปนี้
1) กรณีที่ทารกคลอดมาแลวมีชีวิต
1.1 จะตองมีการศึกษาวิจัยในทางพรีคลินิกและคลินิกที่ใหขอมูลเพียงพอที่จะพิจารณาไดวาการวิจัยนั้น
มีความเสี่ยงตอทารกแรกเกิดมากนอยเพียงใด
1.2 นักวิจัยไมมีสิทธิตัดสินวาจะใหทารกนั้นอยูรอดหรือเสียชีวิต
1.3 การวิจัยนั้นจะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดได และจะตองไมเพิ่มความเสี่ยง
ในการเสียชีวิตของทารก
1.4 การวิ จั ย นั้ น เป น ไปเพื่ อ แสวงหาความรู ใ หม ที่ จ ะเป น ประโยชน ท างการแพทย (Biomedical
Science) ซึ่งตองกระทําในทารกแรกเกิดเทานั้น ไมสามารถทําไดดวยวิธีอื่น โดยการวิจัยจะตองไม
เพิ่มความเสี่ยงตอทารกแรกเกิด
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1.5 การวิ จัย จะกระทํ า ได ตอเมื่ อไดรับ ความยิน ยอมจากบิดาและมารดาของทารก หากไมสามารถ
ติดตามบิดาและมารดาของทารก มาขอความยินยอมไดเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบิดาหรือ
มารดาเปนผูไรความสามารถ อาจขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของบิดาหรือมารดาของ
ทารกนั้ นได และหากการตั้ งครรภนั้นเกิดจากการขมขืน หรือการรวมประเวณีโ ดยผิดประเพณี
(Incest) ไมตองขอความยินยอมจากบิดาของทารก
2) กรณีที่ทารกคลอดมาแลวเสียชีวิต
2.1 จะตองไมมีกระทําการใดๆ ที่จะทําใหทารกมีชีวิตอยูตอไปดวยเครื่องมือทางการแพทย (Artificially
Maintained Vital Function) ซึ่งมิใชเปนการมีชีวิตอยูตามธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงคเพื่อจะทํา
การวิจัยในทารกนั้น
2.2 หากจะศึ ก ษาวิ จั ย ในทารกที่ ค ลอดมาแล ว เสี ย ชี วิ ต จะต อ งเป น การวิ จั ย เพื่ อ ให ไ ด ค วามรู ท าง
ชีวการแพทย (Biomedical Science) ที่ไมอาจศึกษาไดโดยวิธีอื่น
2.3 การขอความยินยอมเพื่อทําวิจัยในกรณีนี้จะตองขอความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารกที่
เสียชีวิตแลวเทานั้น ไมสามารถขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของบิดาและมารดาของ
ทารกแทนได หากบิดาหรือมารดาของทารกเปนผูไรความสามารถ สามารถขอความยินยอมจาก
บิดาหรือมารดาของทารกเพียงผูใดผูหนึ่งได หากการตั้งครรภนั้นเกิดจากการขมขืนหรือการรวม
ประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) มารดาของทารกเพียงผูเดียวสามารถใหความยินยอมได ไม
จําเปนตองขอความยินยอมจากบิดาของทารก
4. การวิจัยในผูใหญที่ออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Research Involving Vulnerable
Adults)
คณะกรรมการฯ จะคํานึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุมนี้ โดยขอใหผูวิจัยเพิ่มมาตรการเสริม
ความปลอดภัยแกอาสาสมัครตามสมควร และหากอาสาสมัครเปนผูไรความสามารถ นักวิจัยจะตองขอความ
รวมมือและขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัคร
5. การวิจัยในผูตองขัง (Research Involving Prisoners)
ผูตองขังเปนบุคคลที่ตกอยูในสภาวะที่ไมอาจตัดสินใจไดดวยตนเองอยางอิสระ มักจะมีสถานการณ
หรื อ ความจํ า เป น บั ง คั บ ให เ ข า ร ว มโครงการวิ จั ย โดยไม ส มควร ไม ว า จะเป น การข ม ขู คุ ก คาม หรื อ ให
อามิสสินจาง หรือทําใหเขาใจผิดวาการเขารวมโครงการวิจัยจะมีสวนทําใหไดรับการอภัยโทษ และไดรับ
อิสรภาพเร็วขึ้นกวากําหนด
ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่จะทําในผูตองขังควรมีกรรมการฯ รับเชิญ 1 ทานที่มีประสบการณ
หรือทราบความเปนอยูในเรือนจําที่จะเปนสถานที่ทําการวิจัยนั้นเปนอยางดี ชวยใหความเห็นวาการทําวิจัย
นั้นมีความเหมาะสมหรือไม เพื่อชวยในการพิทักษสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเปนคนใหกับผูตองขังที่จะเปนผู
ถูกวิจัยอยางเหมาะสม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองการวิจัยในผูตองขังโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1) ความเสี่ยงในการวิจัยตองไมมากไปกวาความเสี่ยงที่อาสาสมัครที่มิใชผูตองขังจะยอมรับได
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2) การเข ารวมวิจัยตองไมมีสว นทําใหความเปนอยูในเรือนจําของผูตองขังที่เขารวมวิจัยดีขึ้นกวาความ
เปนอยูเดิม ในดานการรักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได ซึ่งจะทําใหผูเปน
ผูตองขังตัดสินใจเขารวมวิจัยโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงจากการวิจัย
3) การเขารวมวิจัยตองไมมีสวนที่จะทําใหผูตองขังที่เขารวมวิจัยไดรับอิสรภาพเร็วกวากําหนดเดิม
4) ในการคัดเลือกผูตองขังเพื่อเขารวมวิจัยตองเปนการคัดเลือกแบบสุม (Random) โดยไมเลือกที่รักมักที่
ชัง
5) วัตถุประสงคในการทําวิจัยในผูตองขังควรเปนไปเพื่อชวยแกไขปญหาที่พบบอยในผูตองขัง เชน ปญหา
สุขภาพ ไดแก โรคติดตอที่พบไดบอยในเรือนจํา หรือปญหาทางจิต (Psychological Problem) ที่
นําไปสูพฤติกรรมที่ทําใหตองโทษ ซึ่งอาจเปนประโยชนในการปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดซ้ํา
6) ในกรณี ที่การศึ กษาวิ จั ย มี การใช ผู ตองขัง เปน กลุม ควบคุม ซึ่งจะไมไดรับ ประโยชนโ ดยตรงจากการ
ศึกษาวิจัย ควรมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางทัณฑวิทยา (Penology) และฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ทั่วไปวามีความเหมาะสมเพียงใด
7) การศึกษาวิจัยในผูตองขังไมควรมีความเสี่ยงมากไปกวาการดําเนินชีวิตประจําวัน (Minimal Risk) และ
ไมควรกอใหเกิดความอึดอัดใจตออาสาสมัคร
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บทที่ 9
การพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ใชเครือ่ งมือทางการแพทย
(Research Involving Medical Devices)
เนื่องจากประเทศไทยไมมีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ หรือความ
ปลอดภัยจากการใชเครื่องมือทางการแพทย จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยตรงที่จะตอง
พิจารณาวาเครื่องมือที่จะนํามาทดสอบนั้นมีความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงใด เพื่อกระตุนใหนักวิจัยเพิ่ม
มาตรการเสริมความปลอดภัยใหแกอาสาสมัครในกรณีที่เครื่องมือที่นํามาวิจัยนั้นมีความเสี่ยงสูง
นิยามของเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก
1) เปนเครื่องมือที่ตองสอดใสเขาภายในรางกายของมนุษย โดยเครื่องมือนั้นมีผลตอสุขภาพและความ
เปนอยูที่ดีของผูที่ตองใชเครื่องมือ
2) เปนเครื่องมือที่ตองใชเพื่อชวยชีวิตผูปวย
3) เปนเครื่องมือสําคัญที่ตองใชเพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งหากขาดเครื่องมือดังกลาว จะไม
สามารถหายจากโรคและกลับมามีสุขภาพและความเปนอยูที่ดีดังเดิมได
4) ความเสี่ยงจากการใชเครื่องมืออาจทําใหถึงแกชีวิต หรือมีความผิดปกติ/พิการอยางถาวร ทั้งในดานการ
ทํางานของอวัยวะนั้นและทําใหมีความวิกลรูป (Damage to Body Structure) อยางถาวรรวมดวย
ในกรณี ก ารวิ จั ย ที่ มี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง นี้ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า นั ก วิ จั ย หรื อ
บริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องมือจะตองขอคํารับรองจากองคการอาหารและยา (FDA) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบังคับในกรณีดังกลาว หากบริษัทผูผลิตเครื่องมือนั้นตองการ
จะนําขอมูลที่ทําวิจัยในประเทศไทยไปใชเพื่อขออนุญาตผลิตและจําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบของ FDA ของประทศสหรัฐอเมริกา
1. โครงการวิจัยที่ใชเครื่องมือทางการแพทยชนิด Humanitarian Use
เครื่องมือที่ผลิตขึ้น เพื่อใชในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคที่พบไดนอย และเครื่องมือดังกลาวมีความ
จําเปนในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคนั้น โดยไมมีเครื่องมือชนิดอื่นทดแทนได FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา
เรียกเครื่องมือประเภทนี้วา Humanitarian Use Device และใหคํานิยามไววา เปนเครื่องมือที่ใชในการ
รักษาหรือวินิจฉัยโรคที่พบไดไมบอย คือ มีผูที่ตองการใชเครื่องมือดังกลาวทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาไมเกิน
4,000 ราย/ป เนื่องจากเปนโรคที่พบไมบอยจึงไมสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของเครื่องมือประเภทนี้ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลได FDA ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงอนุโลมใหใชเครื่องมือประเภทนี้กับผูปวยโดยยังไมมีการศึกษาวิจัยที่แนนอนได แต
ในการใชเครื่องมือแตละครั้ง แพทยผูใชเครื่องมือจะตองขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในดาน
ความจําเปนและความเหมาะสมในการใชเครื่องมือ การขอความยินยอมจากผูปวยจะใชแบบแสดงความ
ยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาลตามปกติ และหลังการใชเครื่องมือนั้น แพทยผูใชเครื่องมือจะตองรายงาน
ผลการรักษาตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อเก็บเปนขอมูลในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของเครื่องมือในโอกาสตอไปเมื่อมีขอมูลจํานวนมากเพียงพอ
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บทที่ 10
การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ
(Board meeting of the MU-DT/PY-IRB)
1. การกําหนดวันประชุม (Meeting Schedule)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีกําหนดวันประชุมเดือนละ 1 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ตั้งแต
เวลา 13.00 น. เปนตนไป จนกวาจะพิจารณาครบทุกโครงการวิจัยที่กําหนดไวในวาระการประชุม โดยมี
กําหนดการประชุมลวงหนาตลอดทั้งป
2. การกําหนดองคประชุม (Quorum)
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังนี้
• มีจํานวนกรรมการฯ จํานวนไมนอยกวา 5 ทาน ทั้งเพศหญิง และเพศชาย
• มีกรรมการฯ ที่มาจากบุคคลทั่วไป (Lay Person) อยางนอย 1 ทาน
• มีกรรมการฯ ที่มาจากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อยางนอย 1 ทาน
3. การดําเนินการประชุม (Meeting Process)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการประชุมตามที่กําหนดโดยเลขานุการเปนผูจัดวาระและดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามวาระ โดยกอนเริ่มการประชุม ประธานฯ หรือเลขานุการตองสอบถามเรื่อง Conflict
of Interest ในที่ประชุมดวยทุกครั้ง กรณีที่กรรมการฯ มี Conflict of Interest กรรมการฯ ทานนั้นตอง
ออกจากที่ประชุมในชวงการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวของ ประธานฯ นําการอภิปรายรวมกับกรรมการทาน
อื่นๆ ในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา หากประธานฯ ไมสามารถเขาประชุมได ให
มอบหมายรองประธานฯ ทําหนาที่แทน หากทั้งประธานฯ และรองประธานฯ ไมสามารถเขาประชุมได
พรอมกันในการประชุมครั้งใด ประธานฯ อาจมอบหมายใหกรรมการฯ ทานที่มีความเหมาะสมทําหนาที่
แทนเฉพาะคราวโดยมีบันทึกขอความมอบหมายอยางเปนลายลักษณอักษร
ในการลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงการวิจัย ตองมีกรรมการฯ ครบองคประชุม โดยกรรมการฯ ผูมี
สิทธิ์ใหความเห็นไดคือกรรมการฯ ผูอยูในที่ประชุม และจะรับรองโครงการวิจัยไดตอเมื่อมีมติเปนเอกฉันท
หรือหากความคิดเห็นไมเปนเอกฉันท ตองมีเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของกรรมการฯ ผูที่เขาประชุมสนับสนุน
4. การจัดทํารายงานการประชุม (Meeting Minutes)
การจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีรายละเอียดดังนี้
• การประชุมครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่ประชุม
• รายชื่อกรรมการฯ ที่มาประชุม และ/หรือรายชื่อกรรมการฯ ที่ลาประชุม
• เวลาเริ่มการประชุม
• วาระการประชุมมี 5 วาระดังนี้

SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014

49/95

หมวดที่ 2

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระบุรายละเอียดเรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ หรือทําเปนเอกสารแนบ รวมทั้งการมีสวน
ไดสวนเสีย (Conflict of Interest) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับโครงการที่อยูในวาระของการประชุม
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผานมา
เจาหนาที่ฯ แจงที่ประชุมใหพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งกอน โดยใหระบุหัวขอ
และรายละเอียดตามมติที่ประชุมใหแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
เจาหนาที่ฯ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาในการประชุมครั้งกอน และ
นักวิจัยไดสงขอมูลเพิ่มเติมมายังสํานักงานฯ โดยแบงออกเปนวาระดังนี้
วาระที่ 3.1 โครงการวิจัยที่มีมติไมรับรอง แตนักวิจัยขออุทธรณ
วาระที่ 3.2 โครงการวิ จั ย ที่ มี มติ ยั ง ไม รั บ รองในหลั ก การ จนกว าจะไดแ ก ไ ขหรื อ ชี้แ จงเพิ่ ม เติม ตาม
ขอเสนอแนะและนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม
วาระที่ 3.3 โครงการวิ จั ย ที่ มี ม ติ รั บ รองในหลั ก การ โดยจะให ก ารรั บ รองต อ เมื่ อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
ขอเสนอแนะ
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ
วาระที่ 3.4 โครงการวิจัยที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน
วาระที่ 3.5 โครงการวิจัยที่รายงานเหตุการณไมพึงประสงค หรือรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงค การแกไข และแนวทางการปองกัน
วาระที่ 3.6 โครงการวิจัยที่สงรายงานผลการดําเนิน การวิจัยประจําป และขอตออายุเอกสารรับรอง
โครงการ
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการและรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงค
วาระที่ 3.7 โครงการวิจัยที่แจงสรุปผลโครงการวิจัยประจําป และแจงปดโครงการวิจัย
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงค
วาระที่ 3.8 โครงการวิจัยที่แจงถอนโครงการ
วาระที่ 3.9 โครงการวิจัยที่แจงขอยกเลิกโครงการ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทโครงการที่ไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง
(Exemption Review)
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เจาหนาที่ฯ นําเสนอผลสรุปการพิจารณาที่ไดรับจากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย
(Primary Reviewer) 1 ทาน
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยและ
เหตุผลที่ไดรับการยกเวนฯ
วาระที่ 4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทเรงดวน (Expedited Review)
เจาหนาที่ฯ นําเสนอผลสรุปการพิจารณาที่ไดรับจากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย
(Expedited Reviewer) 2 ทาน
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยและ
รายละเอียดผลการพิจารณาของกรรมการฯ
วาระที่ 4.3 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทแบบครบองคประชุม (Full Board Review)
กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย (Primary Reviewer) 2 ทาน นําเสนอขอคิดเห็นในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ หากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยทานหนึ่งไมอาจเขา
ประชุมได ใหกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยอีกทานหนึ่ง หรือเจาหนาที่ฯ เปนผูนําเสนอ
แทน กรรมการฯ ในที่ประชุมสามารถใหขอคิดเห็นและสอบถาม จนกวาจะไดมติของที่ประชุม
ในกรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจติดตอนักวิจัยเพื่อ
ขอขอมูลเพิ่มเติม โดยอาจเชิญนักวิจัยเขาใหขอมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม หากขอมูลยังไม
เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจสงโครงการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญที่
เปนที่ปรึกษาอิสระ เพื่อนําขอมูลเขาพิจารณาในที่ประชุมตอไป
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย
รายละเอียดผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม การประเมินความออนดอย (Vulnerability)
ของอาสาสมัคร ความเสี่ยง และความถี่ของการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
• เวลาปดการประชุม
• รายชื่อผูบันทึกการประชุม ราง พิมพ และตรวจทานรายงานการประชุม
เจาหนาที่ฯ ดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหเลขานุการ และประธานฯ ตรวจทานและลงนาม
กอนสงใหกรรมการฯ พรอมจดหมายเชิญประชุม เพื่อพิจารณากอนการประชุมครั้งตอไปลวงหนา 1 สัปดาห
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บทที่ 11
การแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย
(Notification of Protocol Review Result)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจงผลการพิจารณาจากมติที่ประชุมแกนักวิจัย ประเภทใดประเภทหนึ่ ง
ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม ดังนี้
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาที่
ประชุมอีกครั้ง
• ประเภทที่ 4 ไมรับรอง
1. ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง (Approved)
โครงการวิจัยไดรับการรับรองตั้งแตวันประชุมเปนตนไป มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณารับรอง และเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of
Approval: COA)
2) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจง ผลการพิ จารณารั บรอง สํ าหรั บเอกสารรั บรองโครงการวิ จัย
(Certificate of Approval) ลงนามโดยประธานฯ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนําเสนอใหคณบดีลงนาม ดังนี้
• โครงการวิ จั ย ของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให เ สนอคณบดี ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผานผูชวยคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
3) เจาหนาที่ฯ จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (ถามี) เอกสารประกาศเชิญชวน
(ถามี) ระบุรหัสเอกสารรับรองโครงการ (COA) และวันที่รับรองโครงการ
4) เจ า หน า ที่ฯ จั ดส งจดหมายแจ ง ผลการพิ จารณา เอกสารรั บรองโครงการวิ จัยต นฉบั บ เอกสารชี้ แ จง
อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (ถามี)
เอกสารประกาศเชิญชวน (ถามี) ไปยังหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม เพื่อให
หัวหน าโครงการวิจัยเก็บต นฉบับไวเปนหลั กฐาน กรณีเปน โครงการวิจัยของนัก ศึกษาใหจัดสงสํ าเนา
จดหมายแจงผลการพิจารณา และเอกสารรับรองโครงการวิจัยใหอาจารยที่ปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย
5) บั น ทึ ก ข อ มู ล วั น ที่ เ ข า ประชุ ม กรรมการฯ ผู พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ผลการพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม
รหัสเอกสารรับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
6) เจ า หน า ที่ ฯ จั ด ทํ า สารบั ญ จั ด เก็ บ เอกสารโดยจั ด เก็ บ เอกสารโครงการวิ จั ย ต น ฉบั บ แบบประเมิ น
โครงการวิจัยของกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการ
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พิจารณา และสําเนาเอกสารรับรองโครงการ เขาแฟมประเภทโครงการใหมที่ไดรับการรับรอง และสําเนา
เอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
7) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบที่หัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวม
หรือผูชวยวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจงผลการพิจารณาและดานหลังของเอกสารรับรอง (COA)
ดังนี้
• การดําเนินการวิจัยจะตองเปนไปตามโครงรางที่แจงไวกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ เทานั้น หากมีการ
ปฏิบัติที่เบี่ยงเบนไปจากที่แจงไว จะตองรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอมเหตุผล และแจง
มาตรการที่จะปองกันมิใหเกิดเหตุการณนั้นซ้ําอีก หากมีความจงใจที่จะดําเนินการที่เบี่ยงเบนนั้นซ้ํา
แลวซ้ําอีก คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยุติการรับรองโครงการวิจัยนั้น
• ในการใหขอมูลและขอความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยกับบุคคลที่จะมาเปนอาสาสมัครจะตองใช
เอกสารที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่มีตราประทับเทานั้น โดยสามารถทําสําเนา
เอกสารดังกลาวเพื่อนําไปใช
• หากเปนโครงการวิจัยที่ทํารวมกับตางประเทศ เอกสารชี้แจงอาสาสมัค ร และหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ ที่เปนคนไทยจะตองใชฉบับภาษาไทยที่
ได รั บ การรั บรองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ที่ มี ข อ ความที่ เหมาะสมและความหมายตรงกั บ
Volunteer Information Sheet และ Informed Consent Form ฉบับภาษาตางประเทศ
• การดําเนินการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย จะตองดําเนินไปโดยปราศจากการบังคับหรือ
ชักจูงอยางไมเหมาะสม (Coercion and Undue Influence) จากนักวิจัยหรือผูชวยวิจัย เพื่อให
บุคคลสามารถเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจอยางแทจริง
• เอกสารหรือ เครื่ อ งมือ อื่ น ๆ ที่ จ ะใช ใ นการประชาสั ม พัน ธ ใ ห อ าสาสมั ค รต อ งได รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
• หากจํ า เป น ต อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงร า งวิ จั ย (Protocol Amendment) จะต อ งแจ ง กั บ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ให ทราบพร อมเหตุผล และจะต องไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ กอนจะดําเนินการกับอาสาสมัครได ยกเวนเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อมิใหเกิด
อั น ตรายแก อ าสาสมั ค ร ซึ่ ง หั วหน า โครงการวิ จั ยจะต อ งแจ ง เหตุ ก ารณ ดั ง กล า วให ค ณะกรรมการ
จริยธรรมฯ รับทราบภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่ดําเนินการ
• หากมีขอ มูลใหม ที่เกี่ยวของกับ โครงการวิจัย และมี ผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของ
อาสาสมัคร หัวหนาโครงการวิจัยจะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ
• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองแจงรายงานการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ทั้งที่รุนแรงและไมรุนแรง
รวมทั้ง เหตุก ารณที่ไม อาจคาดเดาได ลวงหนา แต มีผ ลต อความปลอดภั ยและความเปนอยู ที่ดีของ
อาสาสมัครที่เกิดขึ้นในระหวางการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบทุกครั้งในทันที
• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อไดรับการรองขอ
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• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองแจงปดโครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย

2. ประเภทที่ 2 โครงการวิจัย ที่ไดรับการรับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไ ขเพิ่มเติมตาม
ขอเสนอแนะ (Approved after Modification)
โครงการวิจัยประเภทนี้ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) เจาหนาที่ฯ จัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอม
ขอเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาที่ฯ เพื่อ
ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ
3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณา
4) เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมแนบแบบฟอรมการแกไขใหกับหัวหนาโครงการวิจัย
(กรณีเ ป นโครงการของนั ก ศึก ษาให จัดส ง สํา เนาจดหมายแจ งผลการพิ จารณาไปที่ อ าจารยที่ปรึก ษา)
ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการที่แกไขกลับมาที่สํานักงานฯ
โดยตรงภายใน 60 วัน
5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาที่ฯ จะสงจดหมายแจงเตือน
รวมทั้งติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย
เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการที่แกไขตามที่กําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา หากพน
เวลาที่กําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หากหัวหนา
โครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอ หัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการใหม
6) เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยแกไขโครงการและสงกลับมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความถูก
ตอง และความครบถวนของโครงการที่แกไขตามขอเสนอแนะเบื้องตน หากมีขอที่ยังแกไขไมครบถวน
หรือไมถูกตอง ใหประสานงานแจงหัวหนาโครงการวิจัยทางโทรศัพท หรือทาง e-mail เพื่อแกไขเพิ่มเติม
กอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบื้องตน
7) เลขานุการพิจารณาแลววาไดแกไขถูกตองตามขอเสนอแนะ เจาหนาที่ฯ จึงดําเนินการจัดพิมพเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย เสนอใหประธานฯ พิจารณาและลงนามในเอกสารรับรอง (COA) และเสนอใหคณบดี
ลงนาม ดังนี้
• โครงการวิ จั ย ของบุ ค ลากรคณะทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ให เ สนอคณบดี ค ณะ
ทันตแพทยศาสตร ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร
ผานผูชวยคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
8) เจาหนาที่ฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมที่ 3.3 โครงการวิจัยที่มีมติรับรองในหลักการ โดยจะใหการรับรอง
ตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
9) บันทึกขอมูลวันที่เขาประชุม กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัส
เอกสารรับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
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10) จั ดเก็ บเอกสารโครงการวิ จัยต น ฉบั บ แบบแบบประเมิ น โครงการวิ จัยของกรรมการหลั ก ผู พิ จ ารณา
โครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา และสําเนาเอกสารรับรองโครงการ
จัดเก็บเขาแฟมประเภทโครงการใหมที่ไดรับการรับรอง และสําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ
แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
11) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบที่หัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวมหรือ
ผูช วยนั ก วิ จัยทุ ก คนปฏิ บัติตามในจดหมายแจ ง ผลการพิ จารณาและด า นหลั ง ของเอกสารรั บรอง (COA)
ดังขอความในขอ 7) หนาที่ 53
3. ประเภทที่ 3 โครงการวิ จัยที่ยัง ไมรับรองในหลักการจนกวาจะไดแกไ ขหลักการหรื อชี้แจงเพิ่มเติมตาม
ขอเสนอแนะ และนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง (Resubmit for Reconsideration)
โครงการวิจัยประเภทนี้ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) เจาหนาที่ฯ จัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณา พรอม
ขอเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาที่ฯ เพื่อ
ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ
3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณา
4) เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมแนบแบบฟอรมการแกไขใหกับหัวหนาโครงการวิจัย
(กรณีเ ป นโครงการของนั ก ศึก ษาให จัดส ง สํา เนาจดหมายแจ งผลการพิ จารณาไปที่ อ าจารยที่ปรึก ษา)
ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการที่แกไขกลับมาที่สํานักงานฯ
โดยตรงภายใน 60 วัน
5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาที่ฯ จะสงจดหมายแจงเตือน
รวมทั้งติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย
เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการที่แกไขตามที่กําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา และหาก
เลยเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หาก
หัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอหัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการ
ใหม
6) เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยแกไขโครงการและสงกลับมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความถูก
ตอง และความครบถวนของโครงการที่แกไขตามขอเสนอแนะเบื้องตน หากมีขอที่ยังแกไขไมครบถวน
หรือไมถูกตอง ใหประสานงานแจงหัวหนาโครงการวิจัยทางโทรศัพท หรือทาง e-mail เพื่อแกไขเพิ่มเติม
กอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบื้องตน
7) เจาหนาที่จัดสงเอกสารโครงการฉบับแกไข พรอมแบบประเมินโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ผูพิจารณา
โครงการ 2 ทานที่เคยพิจารณาโครงการนั้นทําการประเมินโครงการอีกครั้ง
8) เสนอใหประธานฯ พิจารณา และใหบรรจุในวาระการประชุมครั้งตอไป
9) เจาหนาที่ฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมที่ 3.2 โครงการวิจัยที่มีมติยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะได
แกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะและนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง
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10) เลขานุการหรือเจาหนาที่ฯ นําเสนอการแกไขโครงการใหที่ประชุมพิจารณา โดยผลการพิจารณาตามมติที่
ประชุมมี 3 ประเภท คือ
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขา
ที่ประชุมอีกครัง้
11) หากผลการพิจารณาเปนมติขอที่ 1 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทที่ 1
12) หากผลการพิจารณาเปนมติขอที่ 2 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทที่ 2
13) หากผลการพิจารณาเปนมติขอที่ 3 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ประเภทที่ 3
14) บันทึกขอมูลวันที่เขาประชุม กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัส
เอกสารรับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
15) จั ดทํ า สารบั ญ จั ดเก็ บ เอกสารโดยเก็ บ เอกสารโครงการวิ จัย ต น ฉบั บ แบบประเมิ น โครงการวิ จัย ของ
กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาและสําเนา
เอกสารรับรองโครงการ จัดเก็บเขาแฟมประเภทโครงการใหมที่ไดรับการรับรอง และสําเนาเอกสารรับรอง
โครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
16) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบที่หัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวม
หรื อผู ช วยนั กวิ จัยทุ กคนปฏิ บัติตามในจดหมายแจ งผลการพิจารณาและด า นหลั งของเอกสารรั บรอง
(COA) ดังขอความในขอ 7) หนาที่ 53
4. ประเภทที่ 4 โครงการวิจัยที่ไมรับรอง (Disapproved)
โครงการวิจัยประเภทนี้ มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) เจาหนาฯ ที่จัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอม
ขอเสนอแนะ
2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาที่ฯ เพื่อ
ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ
3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณา
4) เจาหนาฯ ที่จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมพรอมเหตุผลใหกับหัวหนาโครงการวิจัย ภายใน 2
สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหสามารถชี้แจงเหตุผลกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได (กรณีเปน
โครงการของนักศึกษาใหจัดสงสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาไปที่อาจารยที่ปรึกษา) โดยระบุให
หัวหนา โครงการวิจัยสง จดหมายชี้ แจง และ/หรือ โครงการที่ปรั บแกไขกลั บมาที่ สํานั กงานฯ โดยตรง
ภายใน 60 วัน
5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาที่ฯ จะสงจดหมายแจงเตือน
รวมทั้งติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย
เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการที่แกไขตามที่กําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา และหาก
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เลยเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หาก
หัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอหัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการ
ใหม
6) บันทึกขอมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากที่ประชุม
วันที่เขาประชุม ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย
7) จัดทํ า สารบั ญ จั ดเก็ บเอกสาร โดยเก็ บเอกสารโครงการวิ จัยต นฉบั บ แบบประเมิ นโครงการวิ จัยของ
กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา และจัดเก็บ
เขาแฟมโครงการประเภทที่ 4 (โครงการที่ไมรับรอง)
8) หากหัวหนาโครงการวิจัยขออุทธรณผลการพิจารณาภายใน 60 วัน พรอมทั้งชี้แจงประเด็นปญหาและ
ปรับแกไขโครงการวิจัย เสนอกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ เจาหนาที่ฯ จะประทับตรารับเอกสาร
ทําการสืบคนโครงการตนเรื่องจากแฟมโครงการประเภทที่ 4 และตรวจสอบรายละเอียดขอชี้แจงและการ
แกไขโครงการในเบื้องตนกอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
9) เจาหนาที่จัดสงเอกสารโครงการฉบับแกไข พรอมแบบประเมินโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ผูพิจารณา
โครงการ 2 ทานที่เคยพิจารณาโครงการนั้นทําการประเมินโครงการอีกครั้ง
10) เสนอใหประธานฯ พิจารณา และใหบรรจุในวาระการประชุมครั้งตอไปเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
11) เจาหนาที่ฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมที่ 3.1 โครงการวิจัยที่มีมติไมรับรอง
12) เลขานุการหรือเจาหนาที่ฯ นําเสนอขอชี้แจงและการแกไขโครงการใหที่ประชุมพิจารณา โดยผลการ
พิจารณาตามมติที่ประชุมมี 4 ประเภท คือ
• ประเภทที่ 1 รับรอง
• ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ
• ประเภทที่ 3 ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาที่
ประชุมอีกครั้ง
• ประเภทที่ 4 ไมรับรอง
อนึ่ง เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) มีอายุการรับรอง 1 ป นับจากวันที่
รับรอง โดยจะระบุวันเริ่มตนและวันหมดอายุการรับรองไวในเอกสารดังกลาว ซึ่งมีประธานฯ และคณบดีคณะ
ทันตแพทยศาสตร หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูลงนาม
5. การอุทธรณผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Appeal of the MU-DT/PY-IRB Decision)
โครงการวิจัยที่ไดรับผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนประเภทที่ 4 ไมรับรอง
หัวหนาโครงการวิจัยสามารถขอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาไดโดยทําบันทึกถึงประธานฯ
ภายใน 60 วันนับจากวันแจงผล พรอมเหตุผลที่สมควรเพื่อใหประธานฯ พิจารณานําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทที่ 1 (รับรอง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 1
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผลและ COA
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
เจาหนาที่ฯ เสนอ COA ตอคณบดีฯ ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผลและ COA ใหหัวหนาโครงการวิจยั
ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม
กรณีเปนนักศึกษา
สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยที่ปรึกษา

เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดที่ 4)
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แผนภูมิที่ 6 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทที่ 2
(รับรองในหลักการโดยแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 2
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
สงจดหมายแจงผลใหหัวหนาโครงการวิจัย

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน

ติดตอกลับภายใน 30 วัน

เจาหนาที่ฯ โทรติดตาม/
e-mail
ติดตอกลับภายใน 30 วัน
เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตน
ถูกตองครบถวน
เสนอเลขานุการ

ไมครบถวน
ติดตอหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อแกไข

เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผลและ COA
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
เจาหนาที่ฯ เสนอ COA ตอคณบดีฯ
ผานรองคณบดีฝา ยวิจัย เพื่อลงนาม

เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายแจงผล
และ COA ใหหัวหนาโครงการวิจยั
ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม
กรณีเปนนักศึกษา
สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและ
อาจารยที่ปรึกษา
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แผนภูมิที่ 7 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทที่ 3
(ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 3
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
สงจดหมายแจงผลใหหัวหนาโครงการวิจัย

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน

ติดตอกลับภายใน 30 วัน

เจาหนาที่ฯ โทรติดตาม/
e-mail
ติดตอกลับภายใน 30 วัน
เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตน
ถูกตองครบถวน

ไมครบถวน

เสนอเลขานุการ

ติดตอหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อแกไข

เจาหนาที่ฯ จัดสงแบบประเมินโครงการ
พรอมโครงการที่แกไขให Primary
Reviewer เดิม 2 ทาน

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
ทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา
สงเอกสารคืนหัวหนา
โครงการวิจัย

เสนอประธานฯ บรรจุเขาวาระการประชุม 3.2
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แผนภูมิที่ 8 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทที่ 4 (ไมรับรอง)
ผลการพิจารณาประเภทที่ 4
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ
เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
สงจดหมายแจงผลพรอมเหตุผลไมรับรองใหหัวหนาโครงการวิจัย
ขออุทธรณภายใน 60 วัน

ไมอุทธรณภายใน 60 วัน

เจาหนาที่ฯ จัดสงแบบประเมิน
โครงการพรอมโครงการที่แกไขให
Primary Reviewer เดิม 2 ทาน

เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)

เสนอประธานฯ บรรจุเขาวาระการประชุมที่ 3.1
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สงเอกสารคืนหัวหนาโครงการวิจยั

61/95

หมวดที่ 3

หมวดที่ 3
วิธีการปฏิบัติงานภายหลังการรับรองโครงการวิจยั
(After Review Process)
บทที่ 1
การติดตามความกาวหนาและกํากับดูแลโครงการวิจัย
(Monitoring of Progress Report)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีอํานาจและหนาที่ในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง
จนกวาโครงการวิจัยจะสิ้นสุดลง ดังนี้
1) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยวายังมีความเหมาะสมในดานประโยชนและความเสี่ยง
จากการวิจัย (Risk/Benefit Ratio) หรือไมเพียงใด โดยคํานึงถึงความกาวหนาของวิทยาการที่เกี่ยวของกับ
โครงการวิจัยนั้น หากความรูใหมที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพดีกวา หรือเสี่ยงอันตรายนอยกวา คณะกรรมการจริยธรรม
ฯ จะตองทบทวนมติวาสมควรรับรองโครงการนั้นตอไปหรือไม
2) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนความสม่ําเสมอและเที่ยงตรง รวมทั้งเหตุการณอันไมพึงประสงคของรายงาน
ความกาวหนาของการวิจัยที่นักวิจัยรายงานเขามา หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยอยางสม่ําเสมอไมมี
รายงานความเบี่ยงเบนไปจากโครงรางวิจัยที่เสนอ และไมมีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับอาสาสมัคร คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ สามารถใหการรับรองเพื่อใหโครงการวิจัยนั้นดําเนินการตอไปได
3) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะดําเนินการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองอยางนอยปละ 1
ครั้ง หรือมากกวาแลวแตความเหมาะสมของแตละโครงการวิจัย
ประธานฯ หรือเลขานุการทําการตรวจกรองรายงานผลการดําเนินการวิจัย หากมีเหตุการณที่กระทบตอ
ความปลอดภัยของอาสาสมัครอยางรุนแรง ใหรายงานตอที่ประชุม หรือในกรณีรีบดวนใหปรึกษากับประธานฯ
กอนการประชุม เพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
วิธีการติดตามใหนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย (Notification for Progress Report)
1) เจาหนาที่ฯ สืบคนขอมูลโครงการที่ไดรับการรับรอง โดยใชโปรแกรมการสืบคนวันที่ไดรับการรับรองจากฐานขอมูล
ทะเบียนโครงการวิจัยเปนประจําทุกเดือน
2) จัดทําตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ตองติดตามผลการดําเนินงานวิจัย กอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการ
ดําเนินการวิจัย 30 วัน
3) จัดทําจดหมายแจงติดตามรายงานผลการดําเนินการวิจัย เสนอประธานฯ ลงนาม
4) จัดสงจดหมายแจงติดตามรายงานผลการดําเนินงานวิจัย และแบบติดตามรายงานผลการดําเนินงานวิจัย (Form
14) ใหนักวิจัยลวงหนา กอนวันครบกําหนดสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย 30 วัน
5) ในกรณีที่นักวิจัยไมสงรายงานรายงานผลการดําเนินการวิจัย ตามเวลาที่กําหนด เจาหนาที่ฯ จะสงจดหมายแจง
เตือนในวันครบกําหนดสงรายงาน โดยนักวิจัยจะตองสงรายงานไมเกิน 60 วัน หลังวันครบกําหนด หากพนกําหนด
60 วัน แตไมเกิน 90 วัน จะตองนําเรื่องแจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาจะรับรองใหตออายุโครงการวิจัยหรือไม หาก
เกิน 90 วัน นักวิจัยยังไมติดตอกลับจะยุติการรับรอง (รายละเอียดในบทที่ 8 หมวดที่ 3)
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บทที่ 2
การตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
(Re-Approval)
1. การกําหนดเวลาในการขอตออายุการรับรอง
1) หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และแจงขอตออายุการรับรองโครงการวิจัยภายใน 30 วัน
ก อ นวั น หมดอายุ เ อกสารรั บ รองโครงการวิ จั ย จนถึ ง 60 วั น หลั ง วั น หมดอายุ เ อกสารรั บ รองฯ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรับรองตอเนื่อง โดยเอกสารรับรองฯ ฉบับใหม จะมีวันที่หมดอายุตอเนื่อง
กับฉบับเดิม โดยมีอายุ 1 ป
2) หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และแจงขอตออายุการรับรองโครงการวิจัยลาชากวา 60
วัน แตไมเกิน 90 วันหลังเอกสารรับรองฯ หมดอายุ ใหนําเรื่องเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรับรองตอ
อายุโครงการวิจัย หากที่ประชุมมีมติรับรองการตออายุ ใหตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยตอ 1 ป
นับจากวันที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และใหถือวาโครงการวิจัยดังกลาวไมไดรับการรับรองให
ดําเนินการวิจัยในชวงเวลาตั้งแตเอกสารเดิมหมดอายุจนถึงวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมติ
รับรองการตออายุ
3) กรณีเกิน 90 วัน ใหนําโครงการวิจัยที่ไมสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย เขาที่ประชุมเพื่อแจงยุติการ
รับรองโครงการวิจัย
2. วิธีการพิจารณาเพื่อขอตออายุการรับรองอาจใชวิธีการแบบเรงดวน (Expedited Review) หรือพิจารณา
แบบครบองคประชุมตามความเหมาะสม
3. ผลการพิจารณา
1) หากเปนการรับรองตออายุโดยไมมีเงื่อนไข ใหหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการวิจัยตอเนื่องไปไดทันที
สําหรับเอกสารรับรองฉบับใหมซึ่งลงนามโดยประธานฯ ลงวันที่ที่รับรอง ใหนําเสนอคณบดีผานรอง
คณบดีฝายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร หรือผูชวยคณบดีฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตรลงนาม และจัดสงให
หัวหนาโครงการวิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังการลงมติ
2) หากเป น กรณี ไม รั บรองต ออายุ ให ทําบันทึกขอความแจงการไมรับ รองตอพรอมเหตุผล ลงนามโดย
ประธานฯ สงใหหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม เพื่อใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับ
แกไขโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองครั้งใหม
หากจําเปนตองดําเนินการวิจัยตอในระหวางที่ยังไมไดรับการรับรองครั้งใหม หัวหนาโครงการวิจัย
จะไมสามารถรับอาสาสมัครรายใหมไดเชนเดียวกับกรณีที่ถูกพักการรับรองการวิจัยชั่วคราว แตสามารถ
ดําเนินการวิจัย กับอาสาสมัครที่รับไวแลวไดจนจบกระบวนการวิจัย ทั้งนี้การรับ อาสาสมัครรายใหมจ ะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับการรับรองครั้งใหม
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4. ขั้นตอนการดําเนินการ
1) เจาหนาที่ฯ ลงทะเบียนรับรายงานผลการดําเนินการวิจัยประจําป เพื่อขอตออายุโครงการวิจัย และ
บันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่องจากแฟมโครงการวิจัย เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน
2) เสนอประธานฯ /เลขานุการ พิจารณา
• หากรับรองตอโดยไมมีเงื่อนไข ใหดําเนินการตอตามขอ 3) – 7)
• หากประธานฯ ไมสามารถใหการรับรองตอได จําเปนตองขอขอมูลเพิ่มเติม ใหนําเขาที่ประชุมตาม
วาระกอน โดยใหดําเนินการตอตามขอ 8) – 10)
3) จัดทําจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม (COA) เสนอ
ประธานฯ ลงนาม และเสนอคณบดีผานรองคณบดีฝายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร หรือผูชวยคณบดี
ฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตร เพื่อลงนาม
4) จัดสงจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหมใหนักวิจัย
5) สําเนาจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม เก็บเขาแฟม
โครงการวิจัยตนเรื่อง บันทึกขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม
สําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ
6) ใหนําเรื่องดังกลาวแจงที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งตอไปในวาระที่ 3.6 เพื่อใหที่ประชุม
รับทราบ
7) กรณีที่จําเปนตองขอขอมูลเพิ่มเติมกอนใหการรับรองตออายุ ใหจัดเขาวาระการประชุมเชนเดียวกับขอ
6) เพื่อใหเลขานุการแจงตอที่ประชุม
8) ทําบันทึกถึงผูวิจัยเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
9) เมื่ อ นั ก วิ จั ย ส งข อ มู ล เพิ่ มเติ มมา ให เจ าหน าที่ ฯ ตรวจกรองข อมู ล ที่ ไดรั บ และแจงต อประธานฯ/
เลขานุการ เพื่อพิจารณา หากสมควรใหการรับรองตออายุ ใหดําเนินการตอตามขอ 3) – 7)
10) บันทึกขอมูลการดําเนินงานในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย ประเภทตอเนื่อง และฐานขอมูล
ทะเบียนกระบวนการดําเนินงาน
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แผนภูมิที่ 1 การกําหนดเวลาในการขอตออายุการรับรอง
หากนักวิจัยติดตอกลับ
นําเรื่องเขาที่ประชุม

แจงเตือนการตออายุ

-30 วัน

0
วันที่เอกสาร
รับรองหมดอายุ

+30 วัน

+60 วัน

+90 วัน

หากนักวิจัยไมติดตอกลับ
นําเรื่องเขาที่ประชุมเพื่อยุติการรับรอง

ตออายุเอกสารรับรองใหตรงกับวันที่เดิม
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการดําเนินการตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย
เจาหนาที่ฯ สืบคนขอมูลโครงการที่ไดรับการรับรอง
จัดทําจดหมายติดตามรายงานผลการดําเนินการ และแบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนามในจดหมาย
จัดสงจดหมายแจงติดตามใหนักวิจัย ลวงหนากอนโครงการวิจัยหมดอายุ 30 วัน

สงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอายุ

ไมสงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอายุ
ดําเนินการตามแผนภูมิที่ 3 หมวดที่ 3

เสนอประธานฯ/เลขานุการพิจารณาเหตุผลที่ขอตออายุวา เห็นควรใหตออายุการรับรอง โดยมีผลการพิจารณา 2 กรณี คือ

รับรองตอโดยไมมีเงื่อนไข
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายรับทราบ และ COA ฉบับใหม
(วันหมดอายุตอเนื่องจากฉบับเดิม)
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
เสนอ COA ตอคณบดีฯ ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม
สงจดหมายรับทราบใหนักวิจัย พรอม COA ฉบับใหม
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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ขอขอมูลเพิ่มเติม
นําเรื่องแจงในวันประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
ในวาระที่ 3.6

จัดทําจดหมายแจงขอ
ขอมูลเพิ่มเติม เสนอ
ประธานฯ ลงนาม
และสงใหนักวิจัย

เมื่อนักวิจัยสงขอมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ/เลขานุการ พิจารณาตรวจสอบขอมูล
ครบถวน เห็นควรใหการรับรอง
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนการดําเนินการตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยลาชา
นักวิจัยไมสงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอายุ

ไมเกิน 90 วันหลังวันหมดอายุ

เกิน 90 วันหลังวันหมดอายุ

นําเรื่องเขาที่ประชุม ในวาระที่ 3.6
เพื่อพิจารณาการรับรองตออายุ
หากที่ประชุมเห็นควรใหตออายุ

นําเรื่องแจงในวันประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ในวาระที่ 3.6 เพื่อยุติการรับรอง

ตออายุ 1 ปนับจากวันประชุม
และไมรับรองใหดําเนินการวิจัยในชวงเวลาที่ขาดอายุการรับรอง
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บทที่ 3
การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
(Protocol Amendment)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนาที่พิจารณารับรอง/ไมรับรองรายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่
นักวิจัยเสนอขอปรับเปลี่ยน โดยพิจารณาถึงความจําเปนที่ขอปรับเปลี่ยน ขอความในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมฯ รวมทั้งขอใหอาสาสมัครลงนามในเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหม หากมี
ขอความที่แตกตางไปจากเอกสารชุดเดิม เพื่อใหแนใจวาอาสาสมัครไดรับขอมูลลาสุดครบถวน
ประธานฯ รองประธานฯ หรือเลขานุการ เปนผูพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย และใหประธานฯ
นํามาแจงตอที่ประชุมเพื่อใหที่ประชุมรับทราบ
นักวิจัยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการวิจัยไดตอเมื่อไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
แลวเทานั้น ยกเวนในกรณีที่เกิดเหตุการณเฉพาะหนา ที่หากดําเนินการตามวิธีการที่ไดรับการรับรองแลว จะ
เกิดอันตรายตออาสาสมัคร นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการวิจัยได เพื่อมิใหอาสาสมัครไดรับ
อันตราย และตองรายงานเหตุการณนั้นพรอมเหตุผล รวมทั้งวิธีการที่ปรับเปลี่ยนตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ทันทีหรืออยางชาภายใน 5 วันทําการ
ขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อนักวิจัยแจงขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment)
1) เจาหนาที่ฯ ลงทะเบียนรับเรื่องแจงขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment) ตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตองของเอกสาร และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
• กรณีที่ 1 การปรับเปลี่ยนเปนเรื่องที่ไมเสี่ยงตออาสาสมัคร เชน เปลี่ยนชื่อโครงการ เพิ่มนักวิจัยรวม
(Co-Investigator) หากพิจารณาแลวใหการรับรอง ใหเจาหนาที่จัดทําจดหมายแจงรับทราบการขอ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ
ลงนาม
• กรณี ที่2 การปรับ เปลี่ย นเป น เรื่ อ งที่มี ค วามเสี่ ย งหรื อมีผ ลกระทบต ออาสาสมั คร เชน เพิ่ ม จํา นวน
ตัวอยาง เปลี่ยนกลุมตัวอยาง ปรับกระบวนการวิจัย ฯลฯ ใหดําเนินการตอตามขอ 3)
3) จัดเรื่องเขาวาระการประชุมวาระที่ 3.4 เพื่อนําเสนอรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน
• หากรับรองการปรับเปลี่ยน ใหดําเนินการตอตามขอ 4) – 7)
• หากจําเปนตองขอขอมูลเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอตามขอ 8) – 10)
4) หากที่ประชุมพิจารณาเห็นสมควรรับรอง ใหจัดทําจดหมายแจงรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด
โครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม โดยระบุวันที่เขา
ประชุม
5) จั ด ส ง จดหมายแจ ง รั บ ทราบการขอปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดโครงการวิ จั ย และเอกสารรั บ ทราบ
(Acceptance Letter) ใหนักวิจัย
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6) สํ า เนาจดหมายแจ ง รั บ ทราบการขอปรั บ เปลี่ ย นรายละเอี ย ดโครงการวิ จั ย และเอกสารรั บ ทราบ
(Acceptance Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) สําเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับ เก็บเขาแฟมเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ
8) หากตองขอขอมูลเพิ่มเติม ใหทําบันทึกถึงนักวิจัยเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม
9) เมื่อนักวิจัยสงขอมูลเพิ่มเติม ใหเจาหนาที่ฯ ตรวจกรองขอมูลที่ไดรับ และแจงตอเลขานุการเพื่อพิจารณา
หากสมควรใหการรับรองตอใหดําเนินการตอตามขอ 4) – 7)
10) บันทึกขอมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย
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แผนภูมิที่ 4 กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการแจงปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
นักวิจัยสงแบบฟอรมและโครงการที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด

เจาหนาที่ฯ ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสาร
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลีย่ น

กรณีที่ 1
ไมมีความเสี่ยงตออาสาสมัคร

เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายและเอกสารรับทราบ
เสนอประธานฯ ลงนาม
จัดสงจดหมายและเอกสารรับทราบใหนักวิจัย

เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)

กรณีที่ 2
มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบตอ
อาสาสมัคร

นําเรื่องเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3.4
รับรองการ
ปรับเปลีย่ น

ขอขอมูลเพิ่มเติม
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงขอ
ขอมูล เสนอประธานฯ ลงนาม
และสงใหนักวิจัย

เมื่อนักวิจัยสงขอมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ /เลขานุการพิจารณาตรวจสอบ
ขอมูลครบถวนเห็นควรใหการรับรอง
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บทที่ 4
การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
(Protocol Deviation)
เมื่อมีการดําเนินการที่เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองแลว คณะกรรมการจริยธรรมฯ
กําหนดใหนักวิจัยรายงานการเบี่ยงเบนดังกลาวพรอมชี้แจงเหตุผลที่ตองเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการที่ไดรับ
การรับรอง หากการเบี่ยงเบนนั้นไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ประธานฯ รองประธานฯ
หรือเลขานุการ จะเปนผูตรวจกรองเอกสารและนําเขาวาระการประชุมเพื่อแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รับทราบโดยไมตองแจงนักวิจัยใหหยุดพักการวิจัย แตนักวิจัยตองแจงแผนดําเนินการเพื่อปองกันมิใหเกิดการ
เบี่ยงเบนซ้ําเดิมอีก จึงจะใหการรับรองตอได
ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบวา นักวิจัยมิไดดําเนินการวิจัยใหตรงตามโครงการวิจัยที่ไดรับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไดรับการรองเรียนจากอาสาสมัครวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรมโดยเฉพาะกรณีที่มีผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครอยางรุนแรง คณะกรรมการจริยธรรม
ฯ จะแจ งให นั ก วิ จั ย หยุ ด พั ก การวิ จั ย ชั่ ว คราว โดยไม ส ามารถรั บ อาสาสมั ค รรายใหม ไ ด แต ใ นรายที่ เ ข า สู
กระบวนการวิจัยแลว สามารถดําเนินกระบวนการตอไดเฉพาะรายนั้น และแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตรวจ
เยี่ยมสถานที่ทําวิจัย (Site Visit) เพื่อตรวจสอบการเบี่ยงเบนดังกลาว และนําผลการตรวจเยี่ยมมาเสนอในที่
ประชุม เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาวาสามารถใหการรับรองตอหรือไม หรือใหยุติการรับรอง
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเมื่ อ ได รั บ รายงานการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ที่ เ บี่ ย งเบนไปจากที่ ไ ด รั บ รองไว
(Protocol Deviation/Violation)
1. ในกรณีที่เปนการเบี่ยงเบนที่ไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1) เมื่อเจาหนาที่ฯ ไดรับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) ใหลงทะเบียนรับเรื่อง
และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาบรรจุเขาวาระประชุมที่ 3.5
3) เจ าหน า ที่ ฯ จั ดเรื่ องเข า วาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไปเพื่อใหที่ป ระชุม
พิจารณาแลวมีมติรับทราบ
4) เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย และเอกสารการรับทราบ
(Acknowledgement Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม
5) จั ด ส ง จดหมายแจ ง รั บ ทราบรายงานการเบี่ ย งเบนโครงการวิ จั ย และเอกสารการรั บ ทราบ
(Acknowledgement Letter) ใหนักวิจัย
6) สํ า เนาจดหมายแจ ง รั บ ทราบรายงานการเบี่ ย งเบนโครงการวิ จั ย และเอกสารการรั บ ทราบ
(Acknowledgement Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) สําเนาเอกสารการรับทราบ (Acknowledgement Letter) 1 ฉบับ เก็บเขาแฟมเอกสารรับทราบ
ตามลําดับ
8) บันทึกขอมูลการดําเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
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2. ในกรณีที่เปนการเบี่ยงเบนที่กระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และ/หรือเปนการเบี่ยงเบนที่
เกิดซ้ํา
1) เมื่อเจาหนาที่ฯ ไดรับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) ใหลงทะเบียนรับเรื่อง
และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
3) ดําเนินการในทํานองเดียวกันกับเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง
3. การกําหนดขอจํากัดหรือเพิ่มมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินการวิจัย (Authority to
Restrict Research to Promote Safety in Conduction of Research)
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ จะขอใหนั กวิ จั ย เพิ่ มมาตรการปอ งกั น เพื่ อ ให เกิ ด ความปลอดภัย ต อ
อาสาสมัคร มิใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค/เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัยซ้ําอีก กอนที่จะใหการ
รับรองใหมอีกครั้ง ภายหลังจากการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค หรือรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงราง
วิจัย
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แผนภูมิที่ 5 กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับรายงานการดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ไดรับรองไว
นักวิจัยสงรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารายงานการเบี่ยงเบนซึ่งแบงได 2 กรณี

เกิดผลกระทบตออาสาสมัคร

ไมเกิดผลกระทบตออาสาสมัคร

เสนอประธานฯ พิจารณา

นําเขาที่ประชุมเพื่อรับทราบในวาระที่ 3.5

นําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3.5

เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายและเอกสารรับทราบ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม
และสงใหนักวิจัย

ไมพักการวิจยั /ไม
เยี่ยมสํารวจ

แจงผลการพิจารณาให
นักวิจัยเพิ่มมาตรการปองกัน
มิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก
นักวิจัยแจงมาตรการปองกัน

พักการวิจัย/
เยี่ยมสํารวจ

ตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบขอมูล
และเยีย่ มสํารวจสถานที่วิจัย
ดําเนินการตอตาม Site Visit

นําเขาที่ประชุม เพื่อรับทราบในวาระที่ 3.5
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงรับทราบรายงานฯ
เสนอประธานฯ ลงนาม และสงใหนักวิจัย
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บทที่ 5
การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค
(Adverse Event Report)
1. ประเภทของการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Types of Adverse Event) แบงเปน 2 ประเภท
คือ
1) เหตุการณไมพึงประสงคที่ไมรายแรง หมายถึง ความผิดปกติใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัย ซึ่งอาจเปน
ผลเนื่องมาจากการวิจัยหรือไมก็ตาม แตเนื่องจากความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงคประเภทนี้มี
ไมมาก จึงขอใหนักวิจัยรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในรายงานผลการดําเนินการ
วิจัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2) เหตุการณไมพึงประสงครายแรง คือ เหตุการณที่กระทบตออาสาสมัคร ดังนี้
• ทําใหเสียชีวิต
• เปนภาวะคุกคามตอชีวิต (Life Threatening)
• ทํ า ให ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลแบบผู ป ว ยใน หรื อ หากเป น ผู ป ว ยในอยู แ ล ว ทํ า ให ไ ม
สามารถจําหนายผูปวยใหกลับบานได ซึ่งตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
• ทําใหเกิดความพิการอยางถาวร
• ทําใหเกิดความพิการแตกําเนิด
หากเกิ ดเหตุ การณ เ ช น นี้ ถื อเป นเรื่องเรงดว นที่นั กวิจัย จะตองแจงแกคณะกรรมการจริย ธรรมฯ
โดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงผานทางโทรศัพท/โทรสาร และสงแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคและ
เอกสารที่เกี่ยวของภายใน 7 วัน*
กรณีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจขอใหคณะบุคคลอื่น เชน ผูใหทุน
หรือ Data Safety Monitoring Board (DSMB) สงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ
2. ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event
Report) มีดังนี้
1) ลงทะเบียนรับเรื่อง และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอประธานฯ/เลขานุการภายในวันเดียวกันเพื่อใหประธานฯ พิจารณาสั่งการ ดังนี้
• บรรจุเขาวาระการประชุมวาระที่ 3.5 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
- จําเปนตองใหหยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือไม หากจําเปนใหดําเนินการตอตามหัวขอหยุดพักการ
วิจัยชั่วคราว
- จําเปนตองมีการเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัยเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมหรือไม หากจําเปนจะมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมสํารวจ
* แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการประชุม สัมมนา ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
มิถุนายน 2554
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• หากไมจําเปนตองหยุดพักการวิจัย และไมจําเปนตองเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย ใหนักวิจัยปรับแกไข

3)
4)

5)

6)
7)
8)

โครงการวิจัย เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณเดิมซ้ําอีก และ/หรือแจงแผนการใหความชวยเหลือ
อาสาสมัคร และดําเนินการตอตามขอ 3
เจาหนาที่ฯ จัดทําบันทึกขอความตามความเห็นในขอ 2 สงใหนักวิจัย เพื่อใหนักวิจัยดําเนินการ
เมื่อไดขอมูลเพิ่มเติมตามขอ 3 แลว เสนอตอเลขานุการ เพื่อจัดเรื่องเขาวาระการประชุมในครั้งตอไปเพื่อพิจารณา
• หากที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหรับรองโครงการวิจัยตอ ใหเจาหนาที่ฯ ทําเอกสารแจงนักวิจัยตามขั้นตอนใน
ขอ 5) – 8)
• หากที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหยุติการรับรองโครงการวิจัยใหดําเนินการตอตามหัวขอหยุดพักการ
วิจัยชั่วคราว
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณไมพึงประสงค และเอกสารการ
รับทราบ (Acceptance Letter) เสนอเลขานุการเพื่อตรวจทาน และเสนอประธานฯ ลงนาม และจัดสง
เอกสารใหนักวิจัย
สําเนาจดหมายแจงมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณไมพึงประสงค และเอกสารการรับทราบ
(Acceptance Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
สําเนาเอกสารการรับทราบ (Acceptance Letter) เก็บเขาแฟมเอกสารการรับทราบโดยเฉพาะ
บันทึกขอมูลการดําเนินงานรายงานเหตุการณไมพึงประสงคในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ
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แผนภูมิที่ 6 กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับแจงเหตุการณไมพึงประสงค
เจาหนาที่ฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง
เสนอประธานฯ พิจารณา
นําเขาที่ประชุมในวาระที่ 3.5 เพื่อพิจารณา
ที่ประชุมมีมติ

ไมพักการวิจัยและไมเยี่ยมสํารวจ
แจงผลการพิจารณาใหนักวิจัย
เพิ่มมาตรการปองกัน มิใหเกิดเหตุการณซา้ํ อีก

พักการวิจัยและเยี่ยมสํารวจ
ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอมูล
และเยีย่ มสํารวจสถานที่วิจัย
ดําเนินการตอตาม Site Visit

นักวิจัยแจงมาตรการปองกัน

นําเขาที่ประชุมในวาระที่ 3.5 เพื่อรับทราบ
เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายและเอกสารรับทราบ
เสนอประธานฯ เพื่อลงนาม และสงใหนักวิจัย
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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บทที่ 6
การรับเรื่องรองเรียนและการปกปองผูรองเรียน
(Response to Volunteer’s Complaint and Whistle Blower Protection)
กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและปกปองผูรองเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคนเปนกระบวนการที่เสริมความ
เขมแข็งในการพิทักษสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ ถือวาการปกปองผู
รองเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคนเปนเรื่องสําคัญ ที่จะตองรักษาความลับอยางเครงครัดเพื่อไมเกิดผลกระทบ
ในทางลบตอผูรองเรียน และกําหนดใหแจงวิธีการติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไวในเอกสารชี้แจงฯ
และ/หรือหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
ผูที่จะแจงรองเรียนมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดแก
- อาสาสมัคร
- ผูประสบเหตุซึ่งอาจจะเกี่ยวของ หรือไมเกี่ยวของกับโครงการวิจัยนั้น
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนแลว ประธานฯ อาจสืบสวนขอมูลในทางลับ หรือตั้งคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยม
สํารวจสถานที่วิจัยเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม และแจงตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นและเพื่อดําเนินการ
ตอไป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) หากมีผูแจงเรื่องรองทุกขมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาที่ฯ จัดทําบันทึกนําเสนอตอประธานฯ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายภายใน 3 วันทําการ และบันทึกลงในฐานขอมูลของโครงการวิจัยนั้น โดยจะตองรักษาความลับ
ของขอมูลที่ไดรับอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเรื่อง
2) ประธานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาเรื่องรองทุกข และดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรงของเรื่องที่ไดรับ โดยสามารถดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงไดโดย
• การสอบถามนักวิจัยและผูเกี่ยวของ หรือ
• การเยี่ยมสํารวจหนวยวิจัย (For-Cause Site Visit)
3) นํา ข อ มูล ทั้ ง หมดเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ตามวาระเพื่ อพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ใน
การจัดการ โดยจะตองรักษาความลับของผูแจงเรื่องอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเรื่อง
4) แจงมติของที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ สําเนาแจงผูเกี่ยวของ ไดแก นักวิจัย ผูบังคับบัญชาของ
นักวิจัย และแหลงทุน โดยจะตองรักษาความลับของผูแจงเรื่องอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผู
แจงเรื่อง
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บทที่ 7
การเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย
(Site Visit)
1. การเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัยจะทําเมื่อเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1) เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงที่เกิดซ้ํากับอาสาสมัครหลายคน และคาดวาอาจจะเกี่ยวของกับการ
วิจัย
2) ไดรับรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัยที่มีผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดย
เฉพาะที่เกิดซ้ําแลวซ้ําอีก
3) ไดรั บเรื่องร องเรี ยนที่มีผลกระทบต อสิทธิและสวัสดิ ภาพของอาสาสมัครที่ป ระธานฯ เห็น สมควรให
ดําเนินการเยี่ยมสํารวจ
2. กระบวนการเยี่ยมสํารวจมีดังนี้
1) ประธานฯ แตงตั้งคณะผูเยี่ยมสํารวจ ซึ่งประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา 3 คน โดยบันทึกไวในรายงาน
การประชุม
2) เจาหนาที่ฯ โทรศัพทติดตอนัดวันเยี่ยมสํารวจกับหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหนับจากวัน
ประชุ ม ทํ า บั น ทึ กถึ ง นั กวิ จั ย แจ ง นั ด หมายวั น เยี่ย มสํ ารวจ กระบวนการเก็ บ ข อ มู ล เช น จะทํา การ
สัมภาษณผูใดบาง และเอกสารที่ตองการตรวจสอบ
3) เก็บขอมูลจากการเยี่ยมสํารวจเพื่อรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในวันประชุม
4) ผูเยี่ยมสํารวจบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลการเยี่ยมสํารวจ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมวาระถัดไป
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บทที่ 8
การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย
(Authority to Suspend or Terminate Approval of Research)
1. การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย (Suspension or Termination of Approval)
ในกรณีตอไปนี้คือ
1) เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event) หรือปญหาที่ไมสามารถคาดการณได
ลวงหนา แตมีเหตุสนับสนุนใหเชื่อไดวานาจะเกี่ยวของกับการวิจัย
2) นักวิจัยจงใจไมปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ไดแจงไวตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เชน ไมสงรายงานความกาวหนาตามกําหนด โดยไมแจงเหตุผล และเปน
การกระทําซ้ําแลวซ้ําอีกที่อาจกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัคร
การสั่งการเพื่อพักการรับรองการวิจัยชั่วคราวนี้ อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานฯ ในกรณีรีบดวน
หรือโดยการลงมติจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ
การพักการรับรองชั่วคราวนี้เพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดมีเวลาสอบสวนขอมูล ในทางลึกวา
รายงานที่ไดรับนั้นมีความเที่ยงตรงมากเพียงใด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับนักวิจัยและอาสาสมัคร กอนจะลง
มติวาจะยังคงรับรองโครงการนั้นตอไป หรือใหยุติการรับรอง
2. กระบวนการพักการวิจัยชั่วคราว (Suspension Process)
1) เมื่อเจาหนาที่ฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event) หรือปญหาที่ไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา หรือไดรับการรองเรียนจากอาสาสมัคร ใหบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียน
โครงการและสืบคนโครงการวิจัยตนเรื่อง
2) เสนอเลขานุการ/ประธานฯ พิจารณา ประธานฯ อาจสั่งพักการวิจัยชั่วคราว หรือนําเขาที่ประชุมเพื่อลง
มติสั่งพักการวิจัย แลวแตความเรงดวน
3) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเรงดวน หรืออาจเปนการประชุมตามวาระ ภายใน 7
วันหลังรับรายงานจากนักวิจัย เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ผูเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย ซึ่ง
ประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา 3 คน และทําบันทึกแจงนักวิจัย ดังนี้
3.1 แจงขอทําการเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย ระบุวัน เวลา
3.2 แจงมิใหรับผูเขารวมวิจัยรายใหม แตใหดําเนินการวิจัยกับอาสาสมัครรายเดิมที่ยังคงคางอยูไมแลว
เสร็ จได โดยเฉพาะในกรณี ที่อาสาสมัครจําเปนตองไดรับยา หรือการปฏิบัติเพื่อการรักษาโรคที่
เปนอยูโดยคาดวาการปฏิบัติดังกลาวจะไมเกิดอันตรายกับอาสาสมัครรายนั้น หากมีโอกาสที่จะเกิด
อันตรายก็ใหพักการดําเนินการวิจัยไวกอน
4) ดําเนินการเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัยเพื่อนําขอมูลเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาลงความเห็นวาเห็นสมควร
รับรองโครงการวิจัยนั้นตอไปหรือไม โดยใหนักวิจัยเพิ่มมาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณนั้นซ้ําอีก หรือ
ยุติการรับรอง
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3. การยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination of Approval)
1) หากเหตุการณมีความรุนแรงมาก และคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลววา ขอมูลที่ไดรับนั้นเปนจริง ที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจลงมติยุติการรับรอง ในกรณีตอไปนี้
1.1 นักวิจัยจงใจดําเนินการวิจัยใหเบี่ยงเบนไปจากที่เสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร และเปนการกระทําซ้ําแลวซ้ําอีก
1.2 การวิจัยนั้นกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครเชนเดียวเหตุการณรุนแรงที่ไมพึงประสงค (serious
adverse event) ไดแก เสียชีวิต ภาวะคุกคามที่อาจจะทําใหเสียชีวิตได (life threatening event)
ตองเขารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (inpatient hospitalization) ตองรับการรักษาในโรงพยาบาล
นานกวากําหนดเดิม มีความพิการรุนแรงถาวร หรือทําใหเกิดการพิการโดยกําเนิด
2) เมื่อนักวิจัยไมสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และไมติดตอกลับเมื่อเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 90 วัน
และที่ประชุมมีมติใหยุติการรับรอง
เมื่อที่ประชุมมีมติใหยุติการรับรองโครงการวิจัย ใหเจาหนาที่ฯ ทําบันทึกไปยังบุคคลตอไปนี้ทันที
หรืออยางชาภายใน 2 สัปดาห คือ
• หัวหนาโครงการวิจัย
• ผูใหทุน
• ผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา
• คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรผานรองคณบดีฝายวิจัย หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตรผานผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย
โครงการวิจัยที่ถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการฯ จะไมสามารถดําเนินการตอไปภายในคณะ
ทันตแพทยศาสตร และ/หรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได
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แผนภูมิที่ 7 กระบวนการดําเนินการพักการวิจัยชั่วคราว
การเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย และการยุติการรับรอง
เจาหนาที่ฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง หรือเรื่องราวรองทุกข
สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่อง
รายงานประธานฯ เพื่อสั่งพักการวิจัยชั่วคราว หรือนําเขาที่ประชุมวาระเรงดวน

ที่ประชุมมีมติใหพักการวิจัยชั่วคราวและ
แตงตั้งคณะผูเยีย่ มสํารวจ
เจาหนาที่ฯ แจงนักวิจัยเพื่อพักการวิจัยชั่วคราว
นัดวันเยี่ยมสํารวจสถานที่วิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังวันประชุม
แจงกระบวนการเยี่ยมสํารวจ
เยี่ยมสํารวจ

นําเสนอผลการเยี่ยมสํารวจในที่ประชุม

รับรองตอโดยเพิ่มมาตรการปองกัน
นักวิจัยแจงวิธีการเพิ่มมาตรการปองกัน
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เจาหนาที่ฯ ทําบันทึกแจง
1) หัวหนาโครงการวิจัย
2) ผูใหทุน
3) ผูบังคับบัญชาชั้นตน
4) คณบดีผานรองคณบดีฝายวิจัย

81/95

หมวดที่ 3

บทที่ 9
การแจงปดโครงการวิจัย
(Close-out Report)
ขั้นตอนการแจงปดโครงการวิจัยมีดังนี้
1) เจาหนาที่ฯ ลงทะเบียนรับแบบสรุปผลการดําเนินงานวิจัยประจําปและแจงปดโครงการ บันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูลทะเบียนโครงการ สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่องจากแฟมโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองเดิม เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบขอมูลในแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ
2) เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา
3) เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงผลรับทราบสรุปผลการดําเนินงานวิจัยประจําปเพื่อปดโครงการวิจัยเสนอ
ประธานฯ ลงนาม
4) จัดสงจดหมายแจงผลรับทราบสรุปผลการดําเนินงานใหนักวิจัย
5) สําเนาจดหมายแจงรับทราบสรุปผลการดําเนินงาน เก็บเขาโครงการตนเรื่อง บันทึกขอมูลรายงานสรุปผล
การดํา เนิ นงาน ในสารบั ญจั ดเก็ บเอกสารเพิ่มเติม และแยกโครงการจัดเก็บเขาแฟมโครงการที่แจงปด
โครงการ
6) นําเรื่องดังกลาวแจงในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อใหที่ประชุม รับทราบ
7) เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูลการดําเนินงานในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย
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แผนภูมิที่ 8 กระบวนการดําเนินการเมื่อแจงปดโครงการวิจัย
เจาหนาที่ฯ รับแบบสรุปผลและแจงปด
สืบคนโครงการตนเรื่องเดิม
ตรวจสอบขอมูลในสรุปผลการดําเนินงานประจําป
เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาสรุปผลการดําเนินงาน

เจาหนาที่ฯ จัดทําจดหมายแจงรับทราบสรุปผลและเพื่อแจงปดโครงการวิจัย
เสนอประธานฯ ลงนาม
นําเรื่องแจงในที่ประชุมในวาระที่ 3.7

เจาหนาที่ฯ จัดสงจดหมายรับทราบไปยังนักวิจัย
เจาหนาที่ฯ บันทึกขอมูล
และจัดเก็บเอกสาร
(รายละเอียดหมวดที่ 4)
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หมวดที่ 4
การเก็บรักษาเอกสาร
(Archiving)
1. ชนิดของเอกสารที่ตองเก็บไวเปนหลักฐาน (Type of Documentations)
1) แฟมประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกทานที่มีรายละเอียดดังนี้
• ประวัติสวนตัวและผลงาน
• ตําแหนงหนาที่ประจําของกรรมการฯ แตละทาน
• ความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือสถานภาพอื่นที่เกี่ยวของ
กับสถาบันโดยตรง หรือเปนบุคคลภายนอก
• คุณวุฒิ ความรู ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนวาบุคคลนั้นมีความเหมาะสมในการทําหนาที่
เปนกรรมการฯ
• ประกาศนียบัตรการเขารับการอบรมที่เกี่ยวของ
2) แฟมประวัติเจาหนาที่ฯ
• ประวัติสวนตัว
• คุณวุฒิ ความรู ความสามารถเฉพาะทาง
• ประกาศนียบัตรการเขารับการอบรมที่เกี่ยวของ
3) แฟมโครงการวิจัย
4) แฟมรายงานการประชุม มีรายละเอียดดังนี้
• จดหมายเชิญประชุม
• เอกสารประกอบเรื่องแจงเพื่อทราบ
• รายงานการประชุม
• แบบลงนามผูเขารวมประชุม
5) ขอมูลที่เก็บในรูป Electronic File ในระบบ Share Point แผน CD และ External Hard Disk
เจาหนาที่ฯ ทําการสํารองขอมูล (Back Up) ที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 1
ของเดือน หากตรงกับวันหยุดใหเลื่อนจัดเก็บขอมูลเปนวันทําการถัดไป
2. วิธีดําเนินการจัดเก็บแฟมโครงการวิจัย (Record Keeping & Archiving) มีขั้นตอนดังนี้
1) จัดทําสารบัญการจัดเก็บโครงการวิจัยที่ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณา และไดรับการรับรอง
โครงการวิจัยแลว ซึ่งประกอบดวย ชนิดของเอกสารที่จัดเก็บ ระบุ Version Date เอกสารที่ไดรับ ชองที่
ใชสําหรับทําเครื่องหมายตรวจสอบชนิดของเอกสารวา “มี” หรือ “ไมมี” วันที่จัดเก็บเอกสาร ผูที่จัดเก็บ
เอกสาร
2) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยเรียงตามลําดับชนิดของเอกสารในสารบัญ ซึ่งประกอบดวย
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• เอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่สงครั้งแรก (Version 1) พรอมความเห็น

ของกรรมการหลักผูพิจารณาโครงการ (Primary Reviewer)
• เอกสารโครงการวิจัยฉบับแกไข และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่แกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
หลักผูพิจารณาโครงการครั้งที่ 2 (Version 2) โดยเรียงตาม Version Date ของการรับเอกสาร
• เอกสารประกอบการพิจารณาชนิดอื่นๆ เชน โครงรางการวิจัย ประวัติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เอกสารรั บ รองว า จะไม ดํ า เนิ น การไปก อ นที่ จ ะได รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ
จดหมายขออนุมัติใชสถานที่ สื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ
• สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาจากที่ประชุม จดหมายแจงผลรับรองโครงการวิจัย สําเนาเอกสาร
รับรองโครงการวิจัย สําเนาเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย
โดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจที่มีตราประทับรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
• ระบุหมายเลขรหัสเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่หัวกระดาษของสารบัญจัดเก็บเอกสาร
3) จัดทําปายติดหนาแฟม และสันแฟม โดยระบุชนิดของเอกสารโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง และ
หมายเลขรหัสโครงการวิจัย
4) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยใสแฟม เรียงตามลําดับรหัสโครงการวิจัย ประมาณ 2-3 โครงการตอแฟม
ตามความเหมาะสม และเก็บใสตูเก็บเอกสารโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง
5) เมื่อโครงการวิจัยดําเนินการครบ 1 ป ใหเจาหนาที่ฯ ติดตามรายงานผลการดําเนินงานวิจัยประจําป
6) กรณีที่นักวิจัยสงสรุปผลการดําเนินการวิจัยประจําป เพื่อแจงปดโครงการ จะแยกเอกสารโครงการวิจัย
ออกจากแฟม ยายออกมาเก็บในแฟมใหมประเภทโครงการที่แจงปด
7) เก็บเอกสารโครงการวิจัยใสตูแยกโครงการที่แจงปดเปนระยะเวลา 3 ป
3. ระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสาร (Duration of Record Keeping)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเก็บรักษาเอกสารไวเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงาน สําหรับเอกสาร
ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยจะเก็บรักษาไวในสํานักงานฯ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการวิจัย
จนกวาจะสิ้นสุดการวิจัยเปนเวลาอยางนอย 3 ป จากนั้นใหนําเอกสารไปทําลายดวยเครื่องทําลายเอกสาร
ชนิดยอยเปนเสน
4. มาตรการการรักษาความลับของเอกสารและขอมูลที่เก็บในรูป Electronic File
ในการเขาถึงขอมูลมีวิธีการดังตอไปนี้ คือ
1) ขอมูลที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมแลวเสร็จใหเก็บไวในตูเก็บเอกสาร
2) ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาจนเสร็ จ สิ้ น กระบวนการ คื อ มี ก ารแจ ง ผลการพิ จ ารณารั บ รองและออก
เอกสารรับรองโครงการ (COA) ใหเก็บขอมูลในแฟมโครงการที่ผานการรับรอง เรียงตามลําดับเลขที่
โครงการวิจัย และเก็บแยกไวในตูเก็บเอกสารที่ไดรับรองในปนั้น
3) ขอมูลที่แจงปดโครงการใหแยกเก็บไวในตูเก็บเอกสารที่แจงปดโครงการเปนเวลา 3 ป เมื่อครบเวลา 3 ป
ใหนําเอกสารไปทําลายเครื่องทําลายเอกสารชนิดยอยเปนเสน
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4) ขอมูลที่เปน Hard Disk จะถูกเก็บรวบรวมไวในตูเก็บ Hard Disk และล็อคกุญแจไวโดยแยกตามปที่

เสนอขอรับรอง ซึ่งมีผูที่เขาถึงขอมูลไดคือ เจาหนาที่ฯ ผูถือกุญแจและเลขานุการ
5) ขอมูลที่เปน Electronic File ใหเก็บไวใน Computer ในสํานักงานฯ ผูที่จะเขาถึงขอมูล คือ เจาหนาที่
ฯ และเลขานุการ โดยการใชรหัสผาน (Password)
5. วิธีดําเนินการในการทําลายเอกสารเมื่อครบวาระ (Document Elimination)
เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการที่แจงปดโครงการ ใหแยกออกจากแฟมโครงการที่ไดรับการรับรอง
นํามาเก็บรวมในแฟมที่แจงปดโครงการแลวตามปที่ไดรับการรับรอง โดยจะถูกเก็บรักษาไว เปนระยะเวลา
อยางนอย 3 ป หลังจากนั้นใหนําเอกสารไปทําลาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เจาหนาที่ฯ สืบคนขอมูลรายชื่อโครงการวิจัยที่แจงปดโครงการอยางนอย 3 ป จากฐานขอมูลทะเบียน
โครงการวิจัย
2) จัดทําตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดแจงปดโครงการครบระยะเวลาอยางนอย 3 ป
3) เสนอประธานฯ พิจารณาอนุมัติใหทําลายเอกสาร
4) เจาหนาที่ฯ จัดเก็บสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา สําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย เอกสารชี้แจง
อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ แยกเก็บ
ใสแฟมเอกสารที่จําหนายโครงการแลวตามปที่ทําลาย
5) ดําเนินการทําลายเอกสารโครงการวิจัยตามรายชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติทําลายดวยเครื่องทําลาย
เอกสารชนิดยอยเปนเสน
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แผนภูมิที่ 1 กระบวนการจัดเก็บเอกสาร
เอกสารโครงการวิจยั ที่ไดรับการรับรอง
จัดทําสารบัญการจัดเก็บเอกสาร
จัดเก็บเอกสารโครงการตามสารบัญการจัดเก็บเอกสาร
จัดทําปายติดแฟมเก็บโครงการวิจยั
เก็บเอกสารโครงการวิจัยใสแฟมตามลําดับ COA

จัดเก็บแฟมโครงการวิจยั ใสตูเอกสารตามรหัสโครงการ
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการทําลายเอกสาร
จัดทําตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่แจงปดโครงการ 3 ปขึ้นไป

เสนอประธานฯ เพื่อขออนุมัติทําลาย

เจาหนาที่ฯ จัดเก็บสําเนาจดหมายแจงผลฯ
สําเนาเอกสารรับรองโครงการสําเนาเอกสารชี้แจงฯ
และสําเนาหนังสือยินยอมฯ

ทําลายเอกสารโครงการวิจยั

จัดเก็บสําเนาเอกสาร
ใสแฟมตางหาก
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หมวดที่ 5
โครงการวิจัยที่มีขอ ตกลงความรวมมือระหวาง
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
(Memorandum of Understanding: MOU Research Projects with
Mahidol University’s IRBs)
โครงการวิ จั ย ที่ มี ข อ ตกลงความร ว มมื อ ระหว า งคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ประจํ า ส ว นงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึงโครงการวิจัยที่มีคณะนักวิจัยที่ปฏิบัติงานอยูในหลายคณะ/สถาบัน และ/หรือมี
สถานที่วิจัยอยูภายในหลายคณะ/สถาบัน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําคณะ/
สถาบันนั้นๆ หรือหัวหนาโครงการวิจัยสังกัดคณะ/สถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล แตดําเนินงานวิจัยในอีก
คณะ/สถาบันหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
แนวปฏิบัติสําหรับโครงการวิจัยที่มี ขอตกลงความร วมมือภายในมหาวิทยาลัย มหิดล (MOU Research
Projects)
เพื่อใหการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน ที่ดําเนินงานในสวนงานตางๆ รวมกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนในการทํางาน จึงไดจัดใหมีการประชุมเพื่อลงนาม และปฏิบัติตามขอตกลง
(MOU) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การพิจารณารับรองโครงการวิจัยกอนเริ่มดําเนินการ (Initial Review)
หัวหนาโครงการวิจัยยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานที่หัวหนา
โครงการวิจัยสังกัด โดยใชแบบฟอรมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตนสังกัด จากนั้น คณะกรรมการจริยธรรม
ฯ ตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยจะเปนผูใหรหัสโครงการวิจัย และเมื่อแรกรับโครงการวิจัย เจาหนาที่ฯ
จะประทับตราเพื่อบงบอกถึง “โครงการวิจัยที่มีขอตกลงความรวมมือ (MOU Research Project)” บนหนา
แรกของโครงการวิจัย
เมื่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวนงานใดไดรับโครงการวิจัยที่มีขอตกลงความรวมมือภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (MOU Research Project) จะติดตอกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวนงาน
อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อทําความตกลงเลือก Lead IRB ใหทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัย ใหเจาหนาที่ฯ ติดตอ
หัวหนาโครงการวิจัยเพื่อนําแบบเสนอโครงการตามแบบฟอรมของตนสังกัดหัวหนาโครงการไปสงที่ Lead IRB
โดยไมตองปรับแบบฟอรมอีก ทําการแจงรหัสใหแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวของโดยไมตองออกรหัส
ซ้ํา Lead IRB ลงความเห็นในเบื้องตน และสงมอบความเห็นแก คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานอื่น
ที่เกี่ยวของที่รวมในโครงการวิจัยนั้น คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานตางๆ เห็นชอบตามความเห็น
ของ Lead IRB หรือใหความเห็นเพิ่มเติม
2. ขอพิจารณาในการเลือก Lead IRB มีดังตอไปนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญ)
1) เปนสถานที่ที่รับอาสาสมัครจํานวนมากที่สุด
2) กรณีที่รับอาสาสมัครเทากันในแตละสวนงานให IRB ที่หัวหนาโครงการสังกัดเปน Lead IRB
3) IRB ที่ไดรับการรองขอจากขอ 1 และ 2
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4) IRB ที่มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากสวนงานของนักวิจัย/นักวิจัยรวม
เมื่อ Lead IRB ทําหนาที่พิจารณาโครงการวิจัย ลงความเห็น และสงมอบความเห็นแกคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ประจําสวนงานที่เกี่ยวของที่รวมทําการวิจัยแลว ขอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานที่
เกี่ยวของ ดําเนินการตอดังนี้
กรณีที่ 1 หากทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให Lead IRB ดําเนินการออก
เอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) ใหกับผูวิจัย โดยระบุวาเปนการรับรองรวมกับคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ประจําสวนงานใดบางที่ทํางานวิจัยรวมกัน (ใชแบบ COA for MOU Research
Project)
กรณีที่ 2 หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานใดสวนงานหนึ่ง ไมเห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานนั้น แจงตอประธานฯ ของ Lead IRB ภายใน 5
วันทําการเพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) กรณีที่เปนการแกไขเล็กนอย (Minor Revision) ใหประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวน
งานนั้นแจงการแกไขตอ Lead IRB เพื่อแจงแกนักวิจัยตอไป
2) กรณีที่เปนการแกไขที่สําคัญ (Major Revision) ใหประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวน
งานนั้นแจงตอ Lead IRB เพื่อเชิญประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานทุกสวน
งานที่เกี่ยวของมาประชุมรวมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1) องคประชุมตองประกอบดวย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานที่เกี่ยวของ
หรือผูแทน หากขาดผูแทนของสวนงานใดสวนงานหนึ่ง ถือวาไมครบองคประชุม และไม
สามารถดําเนินการได
2.2) กําหนดการประชุมใหอยูภายในเวลาไมเกิน 10 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแจงจาก
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจํา สวนงานที่เกี่ยวของวาไมเห็นชอบกับมติของ
Lead IRB
2.3) ความเห็นของที่ประชุมนี้ถือเปนขอสรุป ใหทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน
ดําเนินการพรอมกัน
2.4) การนัดวันประชุม กําหนดสถานที่ประชุม และการจัดการประชุมรวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้น
สําหรับการประชุม ใหอยูในความรับผิดชอบของ Lead IRB
3. การติดตามโครงการวิจัยหลังการรับรอง (Continuing Review)
1) ใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน ติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยในแตละสวนงานเอง
โดยนักวิจัยภายในสวนงานเปนผูสงรายงานความกาวหนา รวมถึงการแจงปดโครงการวิจัย และการรายงาน
Adverse Event (ถามี) ใหแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน
2) การทํา Protocol Aamendment ขอใหนักวิจัยในแตละสวนงาน แจงตอทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่
กํากับดูพรอมกัน (โดยใชแบบขอปรับโครงการวิจัยสําหรับโครงการที่มีขอตกลงความรวมมือ) เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัย เปนไปอยางสม่ําเสมอในทุกสวนงาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน จะออก
เอกสารรับรองการปรับโครงการวิจัยใหแกนักวิจัยดังนี้
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2.1) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใดไมเห็นดวยกับการปรับโครงการวิจัยตามที่นักวิจัยเสนอมา ขอใหแจง
แก Lead IRB ทราบไมเกิน ๑๐ วันทําการ นับจากวันที่ไดรับแบบขอปรับโครงการวิจัยสําหรับ
โครงการที่มีขอตกลงความรวมมือ
2.2) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ เกี่ยวของไม มีการติดตอ กลับ จะถือว าทุกส วนงานยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยตามที่เสนอมา
2.3) หากมีการปรับแกไข Lead IRB จะเปนผูแจงคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวของทราบ และ Lead
IRB เปนผูออกเอกสารรับรอง (COA)
3) การรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงจากการวิจัย (Serious Adverse Event Report) ขอให
นักวิจัยในสวนงานที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงจากการวิจัย รายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ประจํา ส วนงานที่ตนสัง กั ดอยู (โดยใชแ บบรายงานเหตุ ก ารณ ไมพึ ง ประสงคร า ยแรงจากการวิ จัย ของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานนั้น) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน เห็นวา
จําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ ขอใหแจงกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจํา
สวนงานอื่นที่เกี่ยวของภายใน 5 วันทําการดังนี้
3.1) จําเปนตองเพิ่มมาตรการเฝาระวัง เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก
3.2) จําเปนตองปรับโครงรางวิจัย และแจงแกอาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมที่จะรวมการวิจัยตอ
(Re-consent)
3.3) จําเปนตองใหหยุดการวิจัยชั่วคราว (Suspension) เพื่อสืบหาสาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงครายแรง และเพิ่มมาตรการเฝาระวัง เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก รวมทั้งปรับโครงราง
วิจัย และแจงแกอาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมที่จะรวมการวิจัยตอ (Re-consent)
3.4) จําเปนตองยุติการวิจัย (Study Termination) เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร
4. การชําระคาธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน
การชําระคาธรรมเนียมสําหรับ Initial Review เปนการชําระครั้งเดียวโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กรณีที่ไมมีทุนวิจัย หรือมีทุนวิจัยในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหชําระคาธรรมเนียมแก Lead IRB แตเพียง
แหงเดียว ในกรณีที่เปนชุดโครงการที่มีหลายโครงการยอย ใหหัวหนาโครงการของแตละโครงการยอยเปน
ผูดําเนินการจายคาธรรมเนียมให Lead IRB
2) กรณี มี ทุ น วิ จัย จากหน ว ยงานภายนอก ในวงเงิ น มากกว า 50,000 บาท ให ชํ า ระค า ธรรมเนี ยมแก ทุ ก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เกี่ยวของ
3) อั ตราคา ธรรมเนี ยมให เป น ไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละอั ตราการเก็ บ
คาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2553 และประกาศของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานของแตละคณะฯ วาดวยเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการพิจารณา
โครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมในคน
5. ความรับผิดชอบตอเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในแตละสถาบัน เปนความรับผิดชอบของสวนงานนั้น
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แผนภูมิที่ 1 การดําเนินการโครงการวิจัยที่มีขอตกลงความรวมมือ
หัวหนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สงโครงการวิจัยที่เขาขาย MOU ไปยัง IRB ประจําสวนงานที่ตนสังกัด
โดยใชแบบฟอรมของ IRB ตนสังกัด (สํานักงานจริยธรรมฯ ของตนสังกัดลงทะเบียนรับเรื่องและใหรหัส)
ประธาน IRB ของสวนงานที่ไดรับโครงการวิจัย ติดตอประธาน IRB ที่เกี่ยวของ
เพื่อตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโครงการ ภายใน 5 วันทําการหลังไดรับโครงการ
IRB ตนสังกัด ทําบันทึกนําสงโครงการ พรอมประทับตรา MOU Project และ
นําเอกสารโครงการไปสงที่ Lead IRB
Lead IRB รับโครงการจาก IRB ตนสังกัด โดยไมตองออกรหัสซ้ํา, พิจารณาโครงการวิจยั (Initial review) และ
สงความเห็นจากที่ประชุมไปที่ IRB ที่เกี่ยวของทุกแหง ภายใน 5 วันทําการหลังการประชุม เพื่อรับรองความเห็น
และสงกลับ Lead IRB โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 กรณี
กรณีที่ 1
IRB ประจําสวนงานทุกแหงที่
เกี่ยวของเห็นชอบกับมติของ
Lead IRB

กรณีที่ 2
IRB ประจําสวนงานใดสวนงานหนึง่ ที่เกี่ยวของยังไมเห็นชอบกับมติของ
Lead IRB โดยตองการปรับแกไขเพิ่มเติม แบงเปน 2 กรณี คือ

Minor Revision
ใหแจงความเห็นตอ Lead IRB
ภายใน 5 วันทําการ เพื่อแจงนักวิจัยแกไข

Major Revision
ใหแจงความเห็นตอ Lead IRB ภายใน 5 วันทําการ
เพื่อเชิญประธาน IRB ที่เกี่ยวของ มาประชุมรวมกัน ไม
เกิน 10 วันทําการ และปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU

Lead IRB รวบรวมผลการพิจารณาจากทุก IRB ที่เกี่ยวของ สรุปและแจงผลใหหัวหนาโครงการทราบและแกไข
โครงการตามขอเสนอแนะ ปรับเอกสารชี้แจงฯและหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯของแตละ IRB
สงสําเนาจดหมายแจงผลการรับรองและเอกสารรับรองโครงการ
(COA for MOU Research Project)ให IRB ที่เกี่ยวของทราบ
Lead IRB ติดตามความกาวหนา และแจง IRB ที่เกี่ยวของ รวมทั้งIRB ตนสังกัด ในการดําเนินการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัย
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แผนภูมิที่ 2 การดําเนินการกรณีเปนโครงการตอเนื่อง (Continuing Review)
IRB ของแตละสวนงานที่เกี่ยวของ แจงติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัย
โดยหัวหนาโครงการ เปนผูสงรายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ หรือแจงปดโครงการ
และนักวิจัยในแตละสวนงาน การรายงาน SAE ตอ IRB ตนสังกัด

Protocol Amendment
หัวหนาโครงการ
สงแบบฟอรมขอปรับรายละเอียด
โครงการวิจัยตอ Lead IRB
(ใชแบบฟอรมของ Lead IRB)
Lead IRB สงขอมูลให
IRB ที่เกี่ยวของ
ภายใน 5 วันทําการ

กรณีที่ 1
ทุก IRB
รับรอง

กรณีที่ 2
มี IRB บางแหง
ใหแกไข/เพิ่มเติม
ขอมูล

SAE Report

นักวิจัยในสวนงานที่เกิด
เหตุการณไมพึงประสงค
สงรายงานไปที่

Site IRB
ดําเนินการตาม
ขั้นตอนการ
ดําเนินการเมื่อเกิด
SAE ในบทที่ 19

แจงผลกลับมายัง Lead IRB
ภายใน 5 วันทําการ เพื่อรวบรวม
ความเห็น และแจงหัวหนาโครงการ
แกไข/เพิ่มเติมขอมูล

หัวหนาโครงการ

Progress report
ตออายุ
หัวหนา
โครงการวิจัย
สง progress
report ไปยัง
Lead IRB

Lead IRB
ออกเอกสารรับรอง
(COA For MOU
Research Project)
ฉบับใหมและสงให
หัวหนาโครงการวิจัย
และจัดสงสําเนา
COA ให IRB
ตนสังกัด

ปดโครงการ
หัวหนา
โครงการวิจัย
สง progress
report ไปยัง
Lead IRB

IRB ตนสังกัด
ออกจดหมาย
รับทราบ และ
สําเนาแจง
Lead IRB

หัวหนาโครงการแกไขเอกสารตามมติของ
Lead IRB ครบถวน
สงกลับมาที่ Lead IRB
และให Lead IRB ออกเอกสารรับทราบการ
ปรับแกไข ใหกับหัวหนาโครงการ และสง
สําเนาจดหมายแจงผลและเอกสารรับรองให
IRB ที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 6
การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(Management of the MU-DT/PY-IRB Written Procedures)
ในการรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน มีขอปฏิบัติดังนี้
1) แนวทางการดําเนินงาน (SOP) ที่คณะกรรมการจริยธรรมฯ ใชเปนหลักในการดําเนินงานในปจจุบัน จะตอง
เป น ฉบั บ ล า สุ ด ซึ่ ง ได ผ า นการรั บ รองในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่
ประกาศใชคือ วันที่ผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทั้ง 2 คณะ
2) แนวทางการดํ า เนิ นงานจะถู กทบทวนเพื่อปรับ ปรุงและแกไขใหทัน สมัยอยางนอยทุก 3 ป นับ แตวัน ที่
ประกาศใช และอาจมีการปรับเปลี่ยนกอน 3 ปไดตามความเหมาะสม
3) แนวทางการดํ า เนิ น งานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง จะนํ า มาใช ไ ด ต อ เมื่ อ ได ผ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ของ
คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4) แนวทางการดําเนินงานทุกฉบับ จะถูกเก็บไวเพื่อเปนหลักฐานและอางอิง
5) กรรมการฯ ทุกทานจะไดรับแนวทางการดําเนินงานฉบับปจจุบัน และฉบับปรับปรุงทุกครั้งที่มีการแกไข
6) ฉบับที่และวันที่ปรับปรุงจะปรากฏอยูที่ปกหนาของแนวทางการดําเนินงาน และระบุสาระสําคัญในการ
ปรับปรุงในแนวทางการดําเนินงานฉบับปรับปรุงดวย
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เอกสารอางอิง
• แนวทางจริยธรรมในคนแหงชาติไทย – FERCIT (Forum for Ethical Review Committees in
Thailand, FERCIT).
• แสวง บุญเฉลิมวิภาส กฎหมายและขอควรระวังของผูประกอบวิชาชีพและพยาบาล.
• 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/)
• วิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operation Procedures) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคน Central Research Ethics Committee (CREC) version 1.0 date 25 มกราคม 2556.
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