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หมวดที ่1 

โครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

ประจําคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

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

บทท่ี 1 

โครงสรางคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

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

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

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ซ่ึง

ประกอบดวยประธานฯ รองประธานฯ กรรมการฯ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ โดยคณบดีคณะ       

ทันตแพทยศาสตรเปนผู คัดเลือกประธานฯ ดวยตนเอง สําหรับตําแหนงอ่ืนๆ ไดแก รองประธานฯ 

กรรมการฯ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของประธานฯ รวมกับคณบดีคณะ             

ทันตแพทยศาสตรและคณบดีคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่อง

จริยธรรมการวิจัยในคน 

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

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองประกอบดวยกรรมการฯ ท่ีเปนบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณใน

ศาสตรแขนงตางๆ และเพ่ือใหมีมุมมองท่ีกวางขวางครอบคลุมทุกดาน และปองกันอันตรายอันอาจเกิดข้ึน

ตออาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงตองมีความหลากหลายโดยมีองคประกอบดังนี้ 

1) มีจํานวนกรรมการฯ หลัก อยางนอย 20 คน ประกอบดวย 

1.1. กรรมการท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยเฉพาะทางดานทันตแพทยศาสตรและ   

เภสัชศาสตร (Scientific Member)  

1.2. กรรมการ ท่ี มิ ใช ผู ปฏิบัติ ง านในสั ง กัดคณะทันตแพทยศาสตร  หรื อคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล (Non-affiliated Member) อยางนอย 1 คน 

1.3. กรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป (Lay Person Member) อยางนอย 1 คน 

2) มีสัดสวนกรรมการฯ หลัก ท่ีมาจากคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร 3 ตอ 1 

3) มีท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

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) 

เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาบัตรทางดานใดดานหนึ่งดังตอไปนี้  คือ วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรการแพทย สังคมศาสตร/พฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร หรือ สาขาอ่ืนๆ โดยตองผานการ
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ฝกอบรมความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมจริยธรรมฯ                 

(MU-DT/PY-IRB SOP Training) 

2) กรรมการฯ จากบุคคลทั่วไป (Lay Person Member) 

เปนบุคคลท่ัวไปท่ีไมมีคุณวุฒิและประสบการณทางดานวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนประชาชนท่ีเขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัย โดยตองผานการฝกอบรมความรูดานจริยธรรม

การวิจัยในคนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมจริยธรรมฯ (MU-DT/PY-IRB SOP Training) 

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

1) การไดมาซึ่งประธานฯ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูพิจารณาแตงต้ังประธานฯ ซึ่งเปน

ขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2) การไดมาซึ่งรองประธานฯ 

ประธานฯ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผูท่ีคณบดีมอบหมายเปนผูคัดเลือกรองประธานฯ จากขาราชการประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงาน

มหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะตองไดรับความเห็นเปนเอกฉันท 

(Consensus) และเสนอชื่อใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูลงนามแตงต้ัง 

3) การไดมาซึ่งเลขานุการ 

ประธานฯ และรองประธานฯ เปนผูคัดเลือกเลขานุการจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเปนบุคลากร

จากคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

4) การไดมาซึ่งกรรมการฯ หลัก 

ประธานฯ รองประธานฯ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  คณบดีคณะ เภ สัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย ทําหนาท่ีคัดเลือกกรรมการฯ หลักจากขาราชการประจํา 

ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

5) การไดมาซึ่งกรรมการฯ เสริม 

ประธานฯ รองประธานฯ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  คณบดีคณะ เภ สัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย ทําหนาท่ีคัดเลือกกรรมการฯ เสริมจากขาราชการประจํา 

ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหไดความครบถวนสมบูรณของความหลากหลายท่ีครอบคลุมสาขาวิชาดานตางๆ ของคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ 

6) การไดมาซึ่งกรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป 

ประธานฯ รองประธานฯ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  คณบดีคณะ เภ สัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย ทําหนาท่ีคัดเลือกกรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป 
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บทท่ี 2 

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

1. ความสัมพันธกับคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (The 

Relationship with the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, Mahidol 

University) 

1) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนาท่ีประกาศนโยบายการกํากับดูแลโครงการวิจัย 

ในคนภายในคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดลและแตงตั้ ง

คณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอมท้ังใหการสนับสนุนใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถดําเนินงานให

ลุลวงไปไดอยางอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการแทรกแซงจากฝายตางๆ 

2) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พึงจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ ซ่ึงหมายรวมถึง 

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ สถานท่ีและงบประมาณแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3) คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตองใหการรับผิดชอบทางกฎหมายแกคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ท่ีปฏิบัติงานทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และจายคาสินไหมทดแทนแทน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ในกรณีท่ีถูกฟองรองในทางแพง 

4) ผูบริหารของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลอาจไมอนุมัติให

โครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แลว ดําเนินการวิจัยได แตไมสามารถ

อนุมัติใหโครงการวิจัยท่ีไมผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดําเนินการวิจัยในคนได 

5) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผูบริหาร ดังนี้ 

5.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามปกติ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป (ตุลาคม-กันยายน) ตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

5.2 การรายงานกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีการยุติการรับรองโครงการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรายงานผลการ

พิจารณาตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม โดยโครงการวิจัยท่ีมีการยุติการรับรองมีสาเหตุจากเหตุการณ

ดังตอไปนี้  

• เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Events: SAE) หรือปญหาท่ีไมสามารถ

คาดการณไดลวงหนา (Unanticipated Problems) และมีเหตุสนับสนุนใหเชื่อไดวานาจะ

เก่ียวของกับการวิจัย 
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• นักวิจัยไมดําเนินการวิจัยตามแบบเสนอโครงการท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ    

จริยธรรมฯ หรือไมดําเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยเปนการกระทําซํ้า

แลวซํ้าอีก และอาจกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัคร หรืออาจทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงของคณะ

ทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ความสัมพันธกับสถาบัน/องคกรอ่ืน (The Relationship with Others Institutions) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความเปนอิสระจากสถาบัน/องคกรอ่ืนท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย แตอาจมีการติดตอประสานงานเพ่ือใหแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มี

ความสอดคลองกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอ่ืน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัย                  

พหุสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ของแตละสถาบันมีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน

โดยผลการพิจารณาไมจําเปนตองเหมือนกับสถาบัน/องคกรอ่ืน 

ในกรณีการรับรองโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันรวมกับสถาบันอ่ืนท่ีลงนามเปนภาคีรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท่ีจะใหคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (Central 

Research Ethics Committee: CREC) เปนผูรับผิดชอบพิจารณารับรองและติดตามดูแลโครงการวิจัย    

ในคน โดย CREC จะมีหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยใหมท่ียังไมไดรับการรับรอง (Initial Review), 

โครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลวและขอรับการรับรองตอเนื่อง (Continuing Review), โครงการวิจัยท่ี

ขอปรับเปลี่ยน (Protocol Amendment), โครงการวิจัยท่ีมีการเบี่ยงเบน (Protocol Deviation), 

เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Events: AE) ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ สถาบัน และรายงานการแจงปด

โครงการวิจัย (Closed-out Report) ท้ังนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ                     

ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะรับรายงานเหตุการณไม

พึงประสงคท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล (Internal AE) เพ่ือพิจารณาลงความเห็น แลวแจงตอ 

CREC จากนั้น CREC จะแจงผลการพิจารณาในเรื่องท่ีเก่ียวของใหทุกสถาบันภาคีรับทราบในเวลาท่ี

เหมาะสม 

3. ความสัมพันธกับนักวิจัย (The Relationship with Research Investigators) 

 คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะติดตอกับหัวหนาโครงการวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบการดําเนินงาน

ท้ังหมด ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแตขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหเรียบรอย

กอนเริ่มดําเนินงาน การใหขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนและการรายงานผลการดําเนินงาน รวมท้ังการรายงาน

เหตุการณท่ีไมพึงประสงคตามระเบียบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) จะทําหนาท่ีกํากับดูแลโครงการวิจัยในคนของบุคลากรภายใน    

คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหัวหนาโครงการวิจัยจะนําเอกสาร

และขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของมาติดตอท่ีสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจํา                                                                                                                                                                                                                                                                                    

คณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DT/PY-IRB) ชั้น 11 อาคาร                      

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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1) โครงการวิจัยท่ีดําเนินการในคณะทันตแพทยศาสตรและ/หรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

มีหัวหนาโครงการวิจัยและ/หรือนักวิจัยรวมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตรและ/หรือคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล กระบวนการกํากับดูแลท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของ MU-DT/PY-IRB 

2) โครงการวิจัยท่ีนักวิจัยสังกัดอยูในหลายสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังท่ีมีและไมมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงาน  และดําเนินการวิจัยรวมกันภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือกรณีท่ีนักวิจัยสังกัดสวนงานหนึ่งแตดําเนินการวิจัยในอีกสวนงานหนึ่งภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล กระบวนการกํากับดูแลโครงการวิจัยจะเปนไปตามบันทึกความรวมมือ (MOU) 

ระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกํากับ

ดูแลโครงการวิจัยในคน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 

4. ความสัมพันธกับองคกรอ่ืนท่ีควบคุมดูแลการวิจัยใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ

ท่ีมีกําหนดไว (The Relationship with Regulatory Agencies) 

 องคกรดังกลาวไดแก แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุข เปนตน คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนาท่ีปฏิบัติตามขอบังคับของแพทยสภา 

พ.ศ. 2549 วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรมหมวด 6 การศึกษาวิจัยและการทดลองใน

มนุษย ขอบังคับของทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมหมวด 6 การทดลองใน

มนุษย ขอบังคับของสภาเภสัชกรรม และกฎหมายทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืนๆ  
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บทท่ี 3 

หนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

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

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกตําแหนงหนาท่ีเปนงานท่ีตองทุมเทกําลังกาย

และกําลังปญญาในการทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอนักวิจัย อาสาสมัครและสถาบัน ในอันท่ีจะรับรอง

และติดตามดูแลใหการวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปอยาง

ถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยเพ่ือสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และเพ่ือธํารงไวซ่ึงเกียรติและศักดิ์ศรีของ

คณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว จะตอง

ไดรับการคิดภาระงานเปนชั่วโมงท่ีไดปฏิบัติจริง 

1. หนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authority of the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้ 

1) พิจารณาโครงการวิจัยท่ีสงมาเพ่ือขอรับการรับรอง 

2) ตรวจสอบและติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

3) กําหนดมาตรการหรือขอจํากัดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการดําเนินการวิจัย 

4) พิจารณาใหพักหรือถอนการรับรองโครงการวิจัยหากพบวามีรายงานผลขางเคียงท่ีรุนแรงและ/หรือมี   

การดําเนินการวิจัยท่ีเบ่ียงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลวอยางมี

นัยสําคัญ 

5) พิจารณาเสนอแตงตั้งท่ีปรึกษาท่ีสามารถชวยเหลือคณะกรรมการจริยธรรมฯ เก่ียวกับความชํานาญ

เฉพาะในโครงการวิจัยท่ีเสนอมาเชนผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยหรืออาจ

เปนผูแทนของชุมชนผูปวยหรือกลุมผลประโยชนเฉพาะ 

6) รักษาความลับของขอมูลในโครงการวิจัยและขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2. ขอตกลงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Operational Agreement of the        

MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้ 

1) กรรมการฯ ตองผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน และควรมีการพัฒนาความรูดานจริยธรรม 

การวิจัยในคนอยางตอเนื่อง โดยเขารับการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) กรรมการฯ ตองปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือพิทักษศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและ

ความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร 

3) กรรมการฯ ตองเต็มใจเปดเผย ชื่อ อาชีพ อายุ หนวยงานท่ีสังกัดตอสาธารณะ  

4) กรรมการฯ ตองลงนามในเอกสารการรักษาความลับเอกสารโครงการวิจัย ขอมูลเก่ียวกับอาสาสมัครและ

เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการรักษาความลับของขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ 
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5) กรรมการฯ ตองเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนหรือการมีสวนไดสวนเสีย (Conflict of Interest: 

COI) กับโครงการวิจัย โดยยอมรับขอตกลงท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบลวงหนาวามีสวนไดสวนเสียกับ

โครงการวิจัยท่ีเขาประชุมครั้งนั้น และตองไมเขารวมการพิจารณารวมถึงการลงมติในโครงการวิจัยนั้น 

3. หนาท่ีและวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Autority and Operation and of 

the MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้ 

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

1.1 หนาท่ีของประธานฯ มีดังนี้ 

• ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยประเภทตางๆ ไดแก โครงการวิจัยท่ีไดรับการยกเวนการ

พิจารณารับรอง (Exemption Review) โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาแบบเรงดวน 

(Expedited Review) และ โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full 

Board Review) ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจาหนาท่ีฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ และเตรียมนําเสนอใน

ท่ีประชุมตามวาระท่ีกําหนด 

• ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีตั้งไวใหเปนไปดวยความเรียบรอย และมี

ประสิทธิภาพ โดยประธานฯ อาจมอบหมายหนาท่ีนี้แกรองประธานฯ หรือกรรมการฯ ท่ี

เหมาะสม หากประธานฯ ติดภารกิจไมสามารถมาเขาประชุมไดตามกําหนด 

• ลงนามในเอกสารสําคัญดังตอไปนี้ 

- หนังสือรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) และหนังสือรับรองการยกเวน

การพิจารณาโครงการวิจัย (Certificate of Exemption: COE) 

- บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

- เอกสารสําคัญอ่ืนๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

• เปนผูคัดเลือกกรรมการฯ ใหมและกรรมการฯ เสริม รวมกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเสนอชื่อใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรเพ่ือ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดใหมกอนคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดปจจุบัน

ครบวาระ 60 วันทําการ เพ่ือความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และแตงตั้งกรรมการฯ เสริม

เพ่ือใหมีความครบถวนสมบูรณของความหลากหลายท่ีครอบคลุมสาขาวิชาดานตางๆ 

• เปนผูแตงตั้งบุคคลเปนอนุกรรมการฯ เพ่ือทําหนาท่ีตางๆตามความจําเปน เชนคณะอนุกรรม

บริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เยี่ยมสํารวจหนวยวิจัยเม่ือมีเหตุ (For-cause 

Site Visit) 

• ทําหนาท่ีประธานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ และดําเนินการใหมีการประชุมคณะอนุกรรม

บริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Executive Policy Commitee) และเปน

ประธานในการประชุม 
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• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตอคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรและ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2 วาระการปฏิบัติงาน 

• วาระการปฏิบัติงาน 4 ป 

• อาจไดรับการแตงตั้งซํ้าตามความเหมาะสม 

• พนหนาท่ีเม่ือครบวาระ หรือพนหนาท่ีกอนครบวาระ ดวยเหตุตางๆ เชน เสียชีวิต หรือลาออก 

เปนตน 

• หากเปนการพนหนาท่ีกอนครบวาระ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจะตอง

ดําเนินการแตงตั้งประธานฯ ใหมภายใน 30 วัน โดยผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหมเพ่ือทดแทนผูท่ีพน

หนาท่ีกอนครบวาระจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของผูดํารงตําแหนงคนกอน 

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

2.1 หนาท่ีของรองประธานฯ 

• ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ Full 

Board Review ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจาหนาท่ีฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ และเตรียมนําเสนอใน

ท่ีประชุมตามวาระท่ีกําหนด 

• ดําเนินการประชุมแทนประธานฯ ในกรณีท่ีประธานฯ ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

• ลงนามแทนประธานฯ ในเอกสารสําคัญตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานฯ 

• ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ แทนประธานฯ หากประธานฯ ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

• ทําหนาท่ีรองประธานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ 

2.2 วาระการปฏิบัติงาน 

เชนเดียวกับวาระของประธานฯ 

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

3.1 หนาท่ีของเลขานุการ  

• คัดกรองจําแนกประเภทโครงการวิจัยเปนประเภท Exemption Review, Expedited Review 

และ Full Board Review เพ่ือนําเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในการกําหนดรายชื่อ 

Primary Reviewer ของแตละโครงการวิจัย และติดตามใหเจาหนาท่ีฯ สงเอกสารท่ีจําเปนให

กรรมการฯ ใหเรียบรอยตามกําหนด 
• ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review, Expedited Review และ                

Full Board Review ตามความเหมาะสม พรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจาหนาท่ีฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ และเตรียมนําเสนอใน

ท่ีประชุมตามวาระท่ีกําหนด 
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• ตรวจสอบการจัดโครงการวิจัยใหม และโครงการวิจัยซ่ึงท่ีประชุมมีมติยังไมรับรองจนกวาจะมี

การแกไข ซ่ึงนักวิจัยไดทําการปรับแกไขและชี้แจงเหตุผลเขามาใหม นําเขาวาระประชุม 
• ตรวจรายงานผลการดําเนินการวิจัยของโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง นําเสนอรายงาน

เหตุการณอันไมพึงประสงคของโครงการวิจัยตางๆ ตอท่ีประชุม และสรุปมติท่ีประชุมเพ่ือแจง

ตอนักวิจัย 
• นําเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยตอท่ีประชุม และสรุปมติท่ีประชุมเพ่ือแจงตอนักวิจัย 

• สรุปรายงานผลการดําเนินการวิจัย และการขอตออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัยสําหรับป

ถัดไป และการแจงปดโครงการวิจัย แจงแกท่ีประชุม และดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
• รวบรวมความเห็นของท่ีประชุม และตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบันทึกแจงผลการ

พิจารณาโครงการวิจัยซ่ึงจัดพิมพโดยเจาหนาท่ีฯ กอนเสนอตอประธานฯ เพ่ือลงนาม 
• ตรวจสอบความถูกตองและความเรียบรอยของรายงานการประชุมซ่ึงจัดพิมพโดยเจาหนาท่ีฯ 

• ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจาหนาท่ีฯ 

• ทําหนาท่ีเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารฯ 
3.2 วาระการปฏิบัติงาน 

เชนเดียวกับวาระของประธานฯ กรณีท่ีประธานฯ พนหนาท่ีกอนครบวาระ ใหปฏิบัติงาน

ตามวาระท่ีเหลือของประธานฯ คนเดิม 
4) กรรมการหลัก (Board Member) 

4.1 หนาท่ีของกรรมการฯ หลัก 

• พิจารณาโครงการวิจัยท่ีไดรับมอบหมายพรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจาหนาท่ีฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ และเตรียมนําเสนอใน

ท่ีประชุมตามวาระท่ีกําหนด 

• เขาประชุมตามวาระท่ีกําหนดไว เพ่ือนําเสนอโครงการวิจัยและความเห็นตอท่ีประชุมในฐานะ 

Primary Reviewer หากไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแก                   

เจาหนาท่ีฯ อยางชาภายใน 7 วันทําการ กอนการประชุม เพ่ือเชิญใหกรรมการฯ ทานอ่ืนเปนผู

พิจารณาและทําหนาท่ีแทนในการนําเสนอตอท่ีประชุม 

• กรรมการฯ ท่ีมีประสบการณสูง อาจจะไดรับการแตงตั้ งใหทําหนา ท่ีเปน Expedited 

Reviewer เพ่ือดําเนินการพิจารณาแบบเรงดวนตามท่ีประธานฯ กําหนด 

• หากกรรมการฯ มีความจําเปนจะตองเขาประชุมลาชากวาเวลาท่ีกําหนด หรือจะตองออกจากท่ี

ประชุมกอนสิ้นสุดการประชุมขอใหกรรมการฯ แจงแกประธานฯ ลวงหนาเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการประชุมไดอยางครบองคประชุมตลอดการประชุม 

4.2 วาระการปฏิบัติงาน 

• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซ่ึงจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม  
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• พนหนาท่ีเม่ือครบวาระ หรือพนหนาท่ีกอนครบวาระ ดวยเหตุตางๆ เชน เสียชีวิต หรือลาออก 

เปนตน หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 

• หากลาออก หรือประธานฯ ขอใหลาออกกอนครบวาระประธานฯ จะเสนอชื่อกรรมการฯ 

ทดแทนใหคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศแตงตั้งใหมภายใน 30 วัน 

กรรมการฯ ทดแทนท่ีไดรับการแตงตั้งจะดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของกรรมการฯ ผู

ดํารงตําแหนงคนเดิม 

• กรรมการฯ ใหมท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ิมเติมมีวาระการทํางาน 4 ป (ไมตองหมดวาระพรอมกับ

ประธานฯ หรือกรรมการฯ อ่ืน) 

5) กรรมการฯ เสริม (Alternate Member) 

5.1 หนาท่ีของกรรมการเสริม 

• พิจารณาโครงการวิจัยท่ีไดรับมอบหมายพรอมสรุปความเห็นเปนลายลักษณอักษรลงในแบบ

ประเมินโครงการท่ีเจาหนาท่ีฯ ไดจัดสงใหพรอมกับเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ และเตรียมนําเสนอใน

ท่ีประชุมตามวาระท่ีกําหนดเปนครั้งคราว 

• เขารวมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือใหครบองคประชุม หรือในวาระการประชุมท่ี

จําเปนตองใหกรรมการฯ เสริมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาพิจารณาใหความเห็นตอท่ีประชุม 

หากไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแกเจาหนาท่ีฯ อยางนอย 5 วัน

ทําการกอนการประชุม เพ่ือเชิญกรรมการฯ ทานอ่ืน 

• กรรมการฯ ท่ีมีประสบการณสูง อาจจะไดรับการแตงตั้งให ทําหนาท่ีเปน Expedited 

Reviewer ในฐานะผูเชี่ยวชาญ 

• รับปรึกษาขอปญหาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

5.2 วาระการปฏิบัติงาน 

• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซ่ึงจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม 

• พนหนาท่ีเม่ือหมดวาระ หรือลาออกกอนครบวาระ หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถ

ทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 

6) กรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป (Lay Person Member) 

6.1 หนาท่ีของกรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป 

• Lay Person Member มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทากรรมการฯ ทานอ่ืนโดยไมตองทําหนาท่ี 

Primary Reviewer แตสามารถศึกษาโครงการวิจัยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจและ

ใหความเห็นเก่ียวกับเอกสารชี้แจงผูเขารวมวิจัยของแตละโครงการวิจัย ในฐานะตัวแทน

ประชาชน ซ่ึงมีสิทธิ์ท่ีจะรับรูขอเท็จจริงและเขาใจขอมูลในการทําวิจัย เพ่ือการตัดสินใจของ

อาสาสมัครในการเขารวมโครงการวิจัยดวยความสมัครใจอยางแทจริง 
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• เขารวมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือใหครบองคประชุม หากไมสามารถเขารวม

ประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจ ขอใหแจงแกเจาหนาท่ีฯ อยางนอย 5 วันทําการกอนการประชุม 

เพ่ือเชิญกรรมการฯ ทานอ่ืน 

6.2 วาระการปฏิบัติงาน 

• วาระการปฏิบัติงานครั้งละ 4 ป ซ่ึงจะตอวาระการทํางานไดตามความเหมาะสม 

• พนหนาท่ีเม่ือหมดวาระ หรือลาออกกอนครบวาระ หรือประธานฯ ขอใหลาออกหากไมสามารถ

ทําหนาท่ีไดอยางเหมาะสม 

4. กรรมการผูพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited Reviewer) 

 คณะอนุกรรมการบริหารฯ เปนผูคัดเลือกกรรมการฯ ผูมีประสบการณจากกรรมการฯ หลัก และ

กรรมการฯ เสริมใหทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน โดยกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย

แบบเรงดวนมีหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงนอย (Minimal Risk) แบบเรงดวน (Expedited 

Review) ในฐานะผูมีประสบการณดานจริยธรรมการวิจัยในคน และ/หรือผูเชี่ยวชาญทางสาขานั้น 

5. ผูเช่ียวชาญ (Consultant) 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไมสามารถตัดสินใจในดานวิชาการได คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

อาจขอความเห็นจากผูเชี่ยวชาญท่ีมิไดเปนกรรมการฯ และไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย และยังเปน             

ผูท่ีสามารถรักษาความลับของโครงการวิจัยได โดยยินยอมลงนามในขอตกลงการรักษาความลับ ท้ังนี้

เจาหนาท่ีฯ จะจัดสงโครงการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา และสงกลับคืนกอนการประชุมพรอมแบบให

ความเห็นเปนลายลักษณอักษร และ/หรือเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นในท่ีประชุมไดตามความเหมาะสม 

6. อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดยอย (Panel) 

 กรณีท่ีมีจํานวนโครงการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน อาจจะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดยอยมากกวา 1 

ชุดเพ่ือใหสามารถจัดการประชุมไดบอยครั้งข้ึน โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดยอยแตละชุดจะมีองคประกอบ

ท่ีเหมือนกันคือ ประธานและ/หรือรองประธาน เลขานุการและ/หรือ ผูชวยเลขานุการ โดยใชหลักการและ

วิธีการในการดําเนินการประชุมอยางเดียวกันท้ัง 2 ชุด ท้ังนี้กรรมการฯ เสริม จะไดรับเชิญเขาประชุม

เพ่ิมเติมในแตละชุดตามความเหมาะสม 

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

กรรมการฯ ทุกทานจะตองไดรับความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน และไดรับการชี้แจงใหทราบแนว

ทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนอยางดี เพ่ือใหการดําเนินงานของกรรมการฯ ทุกทาน

ไดมาตรฐานสมํ่าเสมอ และเปนธรรมกับทุกโครงการวิจัยท่ีเสนอเพ่ือขอรับการรับรอง นอกจากนี้

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ยังมีหนาท่ีติดตามใหความรูอยางตอเนื่องกับกรรมการฯ ท้ังคณะ เพ่ือใหทราบ

การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

กฎระเบียบ และประเด็นท่ีละเอียดออนทางจริยธรรมการวิจัยท่ีกําลังเปนปญหาหรืออาจกอใหเกิดปญหาใน

อนาคต รวมท้ังความเคลื่อนไหวในดานจริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ เพ่ือใหกรรมการฯ ทุกทานมีความรู
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ท่ีทันสมัยสามารถนําความรูท่ีไดมาประกอบการพิจารณาไดรอบคอบยิ่งข้ึน และเพ่ือรักษามาตรฐานและ

รับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

วิธีการใหความรูแกกรรมการฯ มีดังนี้ 

1) ปฐมนิเทศกรรมการฯ ใหม (Orientation for New Board Member) และจัดทําคูมือกรรมการฯ 

เพ่ือใหกรรมการฯ ใหมไดศึกษาดวยตนเอง 

2) จัดอบรมกรรมการฯ เพ่ือใหทราบแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Standard Operating Procedure: SOP) ทุกครั้งท่ีมีการปรับเปลี่ยน SOP 

3) จัดสัมมนา/รวมสัมมนาในหัวขอท่ีนาสนใจอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหกรรมการฯ ทุกทานไดรับความรู 

และเปดโอกาสใหกรรมการฯ ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความรู และปญหาท่ีประสบในการพิจารณาโครงการ 

ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

4) จัดเก็บวารสาร บทความ หนังสือ ตํารา เอกสารท่ีใชอางอิงไวในสํานักงานฯ เพ่ือใหกรรมการฯ ไดใช

อางอิง เม่ือประสบปญหาในการตัดสินใจ 

5) แจกจายเอกสารบทความดานจริยธรรมการวิจัย ใหแกกรรมการฯ เปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 

6) สนับสนุนใหกรรมการฯ ไดมีโอกาสเขารวมประชุม สัมมนาดานจริยธรรมการวิจัยในคนท่ีจัดข้ึน

ภายในประเทศ และตางประเทศ โดยคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ใหการสนับสนุนค า ใชจ ายตามระเบียบของคณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

1) กรรมการฯ จะไดรับคาตอบแทนในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีตองนําเขาประชุมเพ่ือลงความเห็น และ

ในการนําเสนอในท่ีประชุมเรื่องละ 500 บาท สําหรับเบี้ยประชุมใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ 

2) กรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งเปน Expedited Reviewer จะไดรับคาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัยประเภท Expedited Review โครงการละ 500 บาท โดยการบันทึกความเห็นเปนลาย

ลักษณอักษรในแบบประเมินโครงการวิจัยท่ีกําหนด 

3) กรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งเปน Exemption Reviewer จะไดรับคาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัยประเภท Exemption Review โครงการละ 200 บาท โดยการบันทึกความเห็นเปนลาย

ลักษณอักษรในแบบประเมินโครงการวิจัยท่ีกําหนด 

4) กรรมการฯ ท่ีเปนบุคคลภายนอกคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจะ

ไดรับคาตอบแทนในการเขาประชุมครั้งละ 1,500 บาท 

5) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะไดรับคาตอบแทนในการเขาประชุมครั้งละ 500 บาท 

6) ผูเชี่ยวชาญท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอใหชวยพิจารณาใหความเห็นเปนกรณีพิเศษ จะไดรับ

คาตอบแทนในการทบทวนพิจารณา โครงการละ 500 บาท ในกรณีท่ีเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นใน

ท่ีประชุมจะไดรับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท 
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7) กรรมการฯ ผูทําหนาท่ีในการรวบรวมขอพิจารณาเพ่ือทําจดหมายแจงผลโครงการวิจัยแกหัวหนา

โครงการวิจัย จะไดรับคาตอบแทนโครงการละ 300 บาท 

8) กรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีทบทวนรายงานเหตุการณไมพึงประสงคและเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

ผูวิจัยสงมาเพ่ือใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณารับรองภายหลังจากโครงการวิจัยนั้นไดรับการ

รับรองแลว จะไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเรื่องละ 500 บาท 

9) คาใชจายของกรรมการฯ ในการเดินทางเพ่ือตรวจเยี่ยมสถานท่ีทําวิจัยในกรณีเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงคท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ปญหาท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือการดําเนินงานวิจัยท่ี

เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยท่ีไดแจงไว ใหเบิกจายจากคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเปนตนสังกัดของนักวิจัยหลัก/นักวิจัยรวม 

 

โดยคาตอบแทนท่ีกรรมการฯ ไดรับนี้ มิไดเกี่ยวเนื่องกับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแตอยางใด 
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บทท่ี 4 

การรักษาความลับของโครงการวิจัย 

(Confidentiality Protection) 

1. การรักษาความลับสําหรับกรรมการฯ 

บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการฯ จะตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะรักษาความลับของโครงการวิจัยท่ี

เสนอขอรับการพิจารณารับรองโดยเครงครัดและมีการดําเนินการดังตอไปนี ้

1) ลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality Agreement) ซ่ึง

เจาหนาท่ีฯ จะเก็บเอกสารนี้ไวในแฟมประวัติของกรรมการฯ ทุกทาน 

2) สงคืนเอกสารท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัยกลับไปท่ีสํานักงานฯ เพ่ือการเก็บรักษาหรือทําลาย และทําลาย

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบท่ีไดรับหลังวันประชุมพิจารณา 

2. การรักษาความลับสําหรับเจาหนาท่ีฯ 

 เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองรับทราบการรักษาความลับของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมท้ังลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษา

ความลับของโครงการวิจัยเชนเดียวกับกรรมการฯ โดยจะตองเก็บเอกสารนี้ไวในแฟมประวัติของเจาหนาท่ีฯ 

ทุกคน 

3. การรักษาความลับสําหรับบุคคลอ่ืนๆ 

บุคคลภายนอกท่ีมิใชกรรมการฯ หรือเจาหนาท่ีฯ ท่ีเขาเยี่ยมดูงาน เยี่ยมสํารวจ หรือสังเกตุการณ 

สํานักงานและ/หรือการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองลงนามในเอกสารขอตกลงการรักษา

ความลับของโครงการวิจัย 
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บทท่ี 5 

การจัดการกับการมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการฯ  

(Conflict of Interest Management) 

1. การมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยของกรรมการฯ แบงไดเปน 2 ประเภทดังนี ้

1) การมีสวนไดสวนเสียทางการเงิน (Financial Conflict of Interest) ไดแก กรณีตอไปนี้  

1.1 กรรมการฯ หรือคูสมรส มีสวนไดสวนเสียทางการเงินกับผูใหทุนท่ีเปนบริษัทเอกชน เชนบริษัทผูผลิต

เวชภัณฑหรือเครื่องมือทางการแพทยในรูปแบบท่ีเปนหุนสวนท่ีเก่ียวของกับเครื่องหมายการคาและ

สิทธิบัตรหรือไดรับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอ่ืน เชน เปนท่ีปรึกษาหรือเปนวิทยากรของ

บริษัท 

1.2 กรรมการฯ หรือคูสมรส มีสวนไดสวนเสียกับนักวิจัยในรูปแบบท่ีเปนหุนสวนท่ีมีสวนไดสวนเสียทาง

การเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร 

2) การมีสวนไดสวนเสียท่ีไมเก่ียวของทางการเงิน (Non-Financial Conflict of Interest) ไดแก กรณี

ตอไปนี้ 

2.1 มีความสนใจในการวิจัยเรื่องเดียวกัน 

2.2 เปนผูมีความสัมพันธใกลชิดท่ีอาจมีผลตอการพิจารณาโครงการวิจัย 

2.3 ผูท่ีอยูในทีมวิจัยเดียวกัน หรือเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยของนักศึกษา 

2.4 เปนผูบังคับบัญชาข้ันตนของหัวหนาโครงการวิจัย 

2. การจัดการการมีสวนไดสวนเสีย  

1) กรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียจะตองดําเนินการดังนี้ 

1.1 แจงกับประธานฯ กอนการประชุม 

1.2  ออกจากหองประชุมในขณะท่ีมีการใหความเห็นและพิจารณาลงมติ โดยกรรมการฯ ผูนั้นสามารถอยู

ในท่ีประชุมไดหากมีการรองขอเพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับโครงการวิจัย 

2) ประธานฯ จะพิจารณาและดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1 ไมกําหนดใหกรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียทําหนาท่ีเปน Primary Reviewer ของโครงการวิจัยนั้น 

2.2 แจงใหท่ีประชุมทราบเม่ือเริ่มประชุม 

2.3 ขอใหกรรมการฯ ผูมีสวนไดสวนเสียออกจากหองประชุมในขณะท่ีมีการใหความเห็นและลงมติ 

 

หากกรรมการฯ ท่ีมีสวนไดสวนเสียออกจากการประชุมในขณะนั้นแลว ทําใหไมครบองคประชุมท่ีจะ

ลงคะแนนเพ่ือตัดสินผลการพิจารณาโครงการได การพิจารณาโครงการจะตองถูกเลื่อนออกไปจนกวาจะมี

กรรมการฯ ทานอ่ืนมาเขาประชุมในขณะนั้น และโครงการวิจัยนั้นอาจตองถูกเลื่อนการตัดสินผลเปนการ

ประชุมวาระถัดไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณาของประธานฯ 
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บทท่ี 6 

คณะอนุกรรมการบริหารคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

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

 คณะอนุกรรมการบริหารฯ จัดตั้งข้ึนโดยผูท่ีทําหนาท่ีเปน ประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตร และคณะเภสัช

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จะทําหนาท่ีเปนประธานฯ รองประธานฯ เลขานุการและผูชวยเลขานุการของ

คณะอนุกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยฯ โดยตําแหนง รวม 4 คน โดยมีหนาท่ีดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและวิธีการบริหารจัดการภายในสํานักงานแกเจาหนาท่ีฯ 

2. พิจารณาจําแนกประเภทโครงการวิจัยตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ เสนอ และกําหนดรายชื่อ

กรรมการฯ ผูรับผิดชอบพิจารณาโครงการวิจัยโดยเฉพาะโครงการวิจัยแบบครบองคประชุม (Full Board 

Review) 

3. พิจารณาและแกไขปญหากรณีเรงดวน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือปฏิบัติงานตามหนาท่ีเฉพาะ ไดแก คณะอนุกรรมการทบทวนพิจารณา

เหตุการณไมพึงประสงค คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานท่ีทําวิจัย เปนตน 

5. วางแผนกําหนดการใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

6.  คณะอนุกรรมการบริหารฯ มีการประชุมเดือนละครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 1 ของเดือนและมีการบันทึกการ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ โดยประธานฯ หรือผูแทนจะนํามาแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการ    

จริยธรรมฯ ตามวาระปกติตามความเหมาะสม 
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บทท่ี 7 

เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(MU-DT/PY-IRB Staff) 

1. เจาหนาท่ีฯ มีหนาท่ีสนับสนุนงานดานธุรการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังตอไปนี้  

1) รับเอกสารโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร ลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร 

2) ติดตอสื่อสารกับนักวิจัยและผูเก่ียวของเพ่ือขอขอมูลเก่ียวกับโครงการวิจัยตามการรองขอของกรรมการฯ 

หรือชี้แจงรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

3) จัดเตรียมเอกสารกอนการประชุม และจัดสงเอกสารโครงการวิจัยใหแกกรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย 

4) จัดทําเอกสารหลังการประชุม เชน บันทึกแจงผลการพิจารณาใหแกนักวิจัย และจัดทํารายงานการ

ประชุม 

5) ติดตามความกาวหนาโครงการวิจัย และรับเอกสารของโครงการท่ีไดรับการรับรองแลว เม่ือมีการแจง

ปรับเปลี่ยนโครงรางวิจัย (Protocol Amendment) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัย (Protocol 

Deviation) รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event Report) การแจงปดโครงการวิจัย 

(Close-out Report) และรวบรวมเอกสารดังกลาวนําเสนอเลขานุการเพ่ือบรรจุเขาวาระประชุม 

6) จัดเก็บเอกสาร/ขอมูลอิเล็กทรอนิกสของโครงการวิจัยอยางมีระเบียบ ใหสามารถสืบคนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และทําลายขอมูลพรอมกับการทําลายเอกสารโครงการวิจัยตามกําหนด 

7) บันทึกขอมูลโครงการวิจัยลงในฐานขอมูล (Database) ทําสําเนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ือปองกันการสูญ

หายของขอมูล เดือนละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาหท่ี 1 ของเดือน และรวบรวมสถิติเพ่ือทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการฯ เสนอตอผูบริหารตามกําหนด  

8) รับเรื่องราวรองทุกขท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยจากผูมาติดตอและนําเสนอตอประธานฯ หรือผูแทนท่ี

ไดรับมอบหมายเพ่ือดําเนินการตอ 

2. เจาหนาท่ีฯ ตองไดรับการปฏิบัติตามกระบวนการดังตอไปนี้ เพ่ือใหสามารถทํางานตามหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1) ทําการมอบหมายงานสําหรับเจาหนาท่ีฯ แตละคนอยางชัดเจน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได หากมีการลาของเจาหนาท่ีฯ คนใดคนหนึ่ง 

2) ใหเจาหนาท่ีฯ ทุกคนไดรับการฝกอบรมความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือความเขาใจในงานท่ีตอง

ปฏิบัติ 

3) จัดใหมีการประชุมเจาหนาท่ีฯ ภายในสํานักงานฯ เพ่ือติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ 

4) สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีฯ โดยใหเขารับการฝกอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของ เชน                 

การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance) ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะในการติดตอสื่อสาร และ

ทักษะในการใชสื่อสารสนเทศ เปนตน 
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หมวดที ่2 

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Protocol Consideration Processes) 

บทท่ี 1 

หลักจริยธรรม กฎหมาย และประกาศมหาวิทยาลัย 

ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน  

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

เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยไดมาตรฐานสากล ซ่ึงเปนท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ 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. กฎหมายไทยท่ีเก่ียวของเชน  

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 (ฉบับท่ี 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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บทท่ี 2 

การกําหนดขอบขายและประเภทโครงการวิจัย 

ท่ีตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

(Scope of Authority Defined and Type of Research to be Approve by the MU-DT/PY-IRB) 

1. โครงการวิจัยท่ีมีขอบขาย (Scope) ท่ีจะตองขอการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ กอน

ดําเนินการวิจัย ไดแกโครงการดังตอไปนี้ 

1) โครงการวิจัย ท่ีรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2) โครงการวิจัยท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการโดยบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะ                 

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลท้ังภายในและภายนอกของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะ                   

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือมีการใชทรัพยากรตางๆ ภายในคณะทันแพทยศาสตรหรือ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรณีท่ีหัวหนาโครงการวิจัย เปนบุคคลภายนอก ใหขออนุ มัติการเขามาทําวิจัยในคณะ                           

ทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลกอน และตองมีบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะ                    

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูประสานงาน/ท่ีปรึกษา หรือรวมอยูในคณะวิจัย 

3) โครงการวิจัยท่ีใชขอมูลของคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงมิใช

ขอมูลสาธารณะและสามารถสืบคนไปถึงตัวบุคคลท่ีจะเปนอาสาสมัครได 

 กรณีท่ีโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสวน

งานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีข้ึนทะเบียนกับศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือ จาก CREC แลว ไมตองขอรับการรับรองจาก MU-DT/PY-IRB ซํ้าอีก 

2. ประเภท (Type) ของโครงการวิจัยท่ีตองไดรับการรับรองกอนดําเนินการวิจัย ไดแก  

1) การวิจัยทางคลินิกซ่ึงเก่ียวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย 

2) การวิจัยเก่ียวกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา 

3) การวิจัยเก่ียวกับวิธีการผาตัด 

4) การวิจัยท่ีใชสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายมนุษย 

5) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนท่ีวิธีการเก็บขอมูลตองมีความเชื่อมโยงและมีผลกระทบตอบุคคล 

6) การวิจัยทางระบาดวิทยา 

7) การวิจัยท่ีหัวหนาโครงการเปนผูใหบริการดูแลสุขภาพ (Health Care Provider) และข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัยมีผลกระทบตอสุขภาพสวนบุคคลทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะถูกฟองรองตามกฎหมาย 

8) การวิจัยทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตรหรือจิตวิทยา ท่ีดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ การสังเกต

พฤติกรรมขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะและเปนสวนบุคคล 
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บทท่ี 3 

การแบงประเภทของโครงการวิจัย 

(Categorization of Protocol) 

โครงการวิจัยแบงตามความเสี่ยงของโครงการวิจัยแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 

1. โครงการวิจัยประเภทท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol) 

2. โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review Protocol) 

3. โครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full Board Review Protocol) 

ในการแบงประเภทของโครงการวิจัยมีการพิจารณาดังนี้ 

1. โครงการวิจัยประเภทท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review Protocol) คือ 

โครงการวิจัยท่ีไมมีความเสี่ยง (No Risk) โดยเปนโครงการวิจัยในคนท่ีไมตองปฎิบัติในเรื่องดังตอไปนี้ 

• ไมจําเปนตองขอความยินยอมจากอาสาสมัคร ท้ังนี้ข้ึนกับดุลยพินิจของนักวิจัย 

• ไมจําเปนตองมีการติดตามโครงการวิจัยนี้ ท้ังการปรับโครงการวิจัย (Protocol Amendment) และการ

ติดตามเหตุการณไมพึงประสงค เนื่องจากเปนโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงต่ํามาก 

โครงการท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรองมี 5 ประเภท ดังนี้ 

1) การวิจัยทางการศึกษา 

1.1 โครงการวิจัยท่ีเก่ียวกับกระบวนการ การเรียนการสอนโดยใชวิธีท่ีใชในการเรียนตามปกติ (Normal 

Eeducational Practice and Setting) ไดแก การปรับวิธีการเรียนการสอน การเปรียบเทียบ

วิธีการเดิมกับวิธีการใหม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรียนการสอนดวยวิธีการ

ตางๆ หรือเปรียบเทียบระหวางหลักสูตร เปนวิธีการท่ียอมรับโดยท่ัวไปและเคยนํามาใชแลว และ/

หรือดําเนินการในชั้นเรียนปกติ 

1.2 โครงการวิจัยท่ีเปนวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนแบบตางๆ (Educational Test) โดยขอมูลท่ี

เก็บนั้นไมสามารถเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเปนรายบุคคลและทําการรายงานผลเปนขอมูลโดย

ภาพรวม เปนการวิจัยท่ีใชวิธีการวัดผลการศึกษาวิธีการตางๆ เชน Cognitive, Aptitude, 

Diagnostic, Achievement Test 

โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

• เปนวิธีการใหมลาสุดยังไมเคยมีการใชมากอน 

• นักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันไดรับการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 

• มีการปกปดขอมูลบางสวนไมแจงใหอาสาสมัครทราบ 

• มีการออกกําลังกายมากกวาปกติ หรือดวยวิธีท่ีไมปกติ 
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2) โครงการวิจัยท่ีดําเนินการโดยวิธีการสํารวจ สัมภาษณ หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน (Survey, 

Interview or Observation of Public Behaviors) โดยวิธีการเก็บขอมูลนั้นไมสามารถเชื่อมโยงถึง

อาสาสมัครเปนรายบุคคล และไมมีผลกระทบตอบุคคลและชุมชนในแงสถานภาพ และภาพลักษณทาง

สังคม การจางงาน สถานภาพทางการเงิน หรือทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะทําใหถูกฟองรองดําเนินคดีตาม

กฎหมาย 

โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

• มีขอคําถามท่ีสงผลกระทบทางจิตใจ เปนเรื่องสวนตัวท่ีออนไหว สมควรปกปด หรือเปนเรื่อง

ท่ีอยากลืม 

• ขอมูลท่ีตองการศึกษาเก่ียวของกับการกระทําผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหลอาสาสมัคร

อาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมาย 

• ขอมูลท่ีตองการศึกษาเก่ียวของกับการเสื่อมเสียชื่อเสียง การเสียผลประโยชน การถูกเลิกจาง 

และการเสียสิทธิบางอยาง รวมท้ังกระทบตอสถานภาพทางการเงิน 

3) โครงการวิจัยท่ีเก็บขอมูลจากฐานขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชน (Collection or Study of Existing 

Data) ท้ังในรูปเอกสาร สิ่งสงตรวจทางพยาธิวิทยา หรือสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ โดยมีวิธีการเก็บ

ขอมูลดังนี้ 

3.1 ไมติดชื่อหรือรหัสใดๆ ท่ีจะเชื่อมโยงถึงอาสาสมัครเปนรายบุคคล (Unidentifiable Data)ไดตั้งแต

ตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมโดยผานรหัสใดๆ ท่ีนักวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือจะสืบคนไปถึงผูท่ีเปน

เจาของ 

3.2 ขอมูลท่ีเก็บอยูแลวในคลัง ไมใชการเก็บขอมูลใหม และไดทําการลบขอมูลสวนบุคคลออกแลว 

(Anonymized Data/Specimen)  

โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

• เปนขอมูล เนื้อเยื่อ หรือฟนท่ีเก็บโดยติดชื่อหรือรหัสใดๆไวตั้งแตตน แมวานักวิจัยจะแจงวาจะ

ไมบันทึกขอมูลสวนบุคคลไวในการวิจัยก็ตาม  

• ชิ้นเนื้อท่ีอยูในคลังพยาธิวิทยาท่ีการเก็บขอมูลในครั้งแรกมีการระบุเจาของ 

• เปนขอมูลจากการวิจัยครั้งกอน 

* การนําขอมูลท่ีเก็บในรูปแบบดังกลาวขางตนจะตองมีหนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจเก็บรักษาขอมูล/    

สิ่งสงตรวจและจะไดรับการพิจารณาจัดประเภทโครงการแบบเรงดวน Expedited Review 

4) การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินคุณภาพ การประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการจากหนวยงาน 

หรือของบุคลากรภายในหนวยงาน (Quality Assurance, Public Benefit or Service Program) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือการตรวจสอบท่ีไมเชื่อมโยงกับฐานขอมูลท่ีเปนสวน

บุคคล หรือมีผลกระทบตอขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล 
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5) การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทดสอบคุณภาพของรสชาติและอาหารการยอมรับของผูบริโภค (Taste and 

Food Evaluation and Acceptance Study) โดยท่ีอาหารนั้นตองไมมีสิ่งเจือปนนอกเหนือจาก

ธรรมชาติ และอาหารท่ีจะบริโภคมีสารอาหารระดับท่ีไมเปนอันตราย 

โครงการวิจัยดังกลาวขางตนตองไมเปนโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี ้

• มีสารปรุงแตง 

• ปนเปอนสารเคมีเนื่องมาจากการเกษตรกรรมและ/หรือสิ่งแวดลอม เกินระดับความปลอดภัย 

ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review Protocol) เปนโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงนอย 

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

and Human Service: (DHHS) ของสหรัฐอเมริกา คือ การวิจัยท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครมาก

ไปกวาความเสี่ยงอันตรายในชีวิตประจําวัน หรือความเสี่ยงในการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวช หรือ

การตรวจเพ่ือการรักษาตามปกติ โดยเปนโครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) การวิจัยท่ีตองเก็บเลือดจากอาสาสมัคร จะทําไดโดยการเจาะปลายนิ้ว เจาะสนเทาหรือติ่งหู ในกรณีท่ี

เปนเด็กทารก หรือการเจาะจากหลอดเลือดดํา ปริมาณเลือดและจํานวนครั้งท่ีเจาะควรเปนดังนี้ คือ 

• กรณีเจาะเลือดจากอาสาสมัครท่ีเปนผูใหญ มีสุขภาพแข็งแรง และมิใชสตรีมีครรภ มีน้ําหนักตัวไม

ต่ํากวา 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดท่ีเจาะตองไมเกิน 550 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห 

และการเจาะเลือดจะตองไมบอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง* 

• กรณีท่ีอาสาสมัครเปนเด็ก หรือผูใหญท่ีมีน้ําหนักตัวนอยกวา 50 กิโลกรัม ปริมาณเลือดท่ีเจาะ

จะตองไมเกิน 50 มิลลิลิตร หรือไมเกิน 3 มิลลิลิตรตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8 

สัปดาห และการเจาะเลือดจะตองไมบอยกวาสัปดาหละ 2 ครั้ง 

2) การวิจัยท่ีเก็บตัวอยางสงตรวจ ตองเก็บดวยดวยวิธีท่ีไมทําใหเกิดการบาดเจ็บตออาสาสมัคร ไดแก 

• การเก็บตัวอยางผม และเล็บ โดยการตัดท่ีมิไดทําใหเกิดการผิดรูป 

• การเก็บฟนน้ํานมท่ีหลุดเองตามธรรมชาติหรือจําเปนตองถอนเพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทาง     

ทันตกรรม 

• การเก็บฟนแทท่ีจําเปนตองถอนเพ่ือการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม 

• การเก็บสิ่งคัดหลั่งโดยธรรมชาติ เชน เหง่ือ น้ําลาย เสมหะ เปนตน 

• การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ 

• การเก็บน้ําคร่ําในระหวางการคลอดปกติ 

• การเก็บแผนคราบจุลินทรีย (Supra and Sub Gingival Dental Plaque) หรือหินน้ําลาย 

(Calculus) จากการรักษาตามปกติ 

• การเก็บเยื่อเมือกโดยการขูดเบา ๆ ท่ีกระพุงแกม หรือบวนปาก 

* Google; FDA Information Sheet 
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3) การวิจัยท่ีเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือท่ีไมทําใหเกิดการบาดเจ็บตออาสาสมัคร โดยไมตองใชยาชาหรือ

ยาสลบเขารวมในการตรวจ และเปนวิธีการท่ีใชในการตรวจเพ่ือการรักษาตามมาตรฐาน โดยเครื่องมือ

นั้นเปนเครื่องมือท่ีไดรับการรับรองวาเปนเครื่องมือทางการแพทย และมีจําหนายตามทองตลาด 

(Approve for Marketing) ดังนี้ (ยกเวนเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับ X-ray และ Microwave) 

• เครื่องมือท่ีใชตรวจวัดท่ีผิวหนัง 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

สมรรถภาพรางกายโดยท่ัวไป เชน Muscular Strength Testing, Body Composition 

Assessment, Flexibility Testing ท่ีเหมาะสมกับอายุ น้ําหนัก และสุขภาพโดยท่ัวไปของ

อาสาสมัคร 

4) การวิจัยท่ีเก็บขอมูลจากรายงานตางๆ หรือการตรวจตัวอยางสงตรวจจากคลังท่ีไดรับการเก็บไวเพ่ือ

การตรวจรักษาตามปกติ มิใชเพ่ือการวิจัย 

5) การวิจัยจากขอมูลทุติยภูมิท่ีไดจากการบันทึกเสียงหรือภาพนิ่งหรือกลองวิดีโอ  

6) เปนการรับรองตอเนื่องสําหรับโครงการท่ีไดรับการรับรองแลว ไดแก  

• โครงการท่ีปดรับอาสาสมัครรายใหมและไมมี Intervention ใดๆ กับอาสาสมัคร นอกจากการ

ติดตามผล 

• โครงการท่ียังไมไดรับอาสาสมัครหรือยังรับอาสาสมัครไมครบตามกําหนดและไมมีความเสี่ยง

เพ่ิมข้ึน 

• การดําเนินการวิจัยอยูในข้ันวิเคราะหขอมูล 

3. โครงการวิจัยประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม (Full board review protocol) โครงการวิจัยท่ีมี

ความเสี่ยงมากกวาความเสี่ยงนอย (Greater than Minimal Risk) คือ เปนโครงการท่ีไมจัดอยูในประเภท

ความเสี่ยงนอย เปนโครงการท่ีมีความซับซอน หรือกระทํากับผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวย

ตนเอง (Vulnerable Subject) จําเปนตองอาศัยความคิดเห็นจากกรรมการฯ เปนองคคณะ 
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บทท่ี 4 

การรับเอกสารโครงการวิจัย 

(Receiving of Protocol Submission) 

1. ขอมูลและเอกสารท่ีนักวิจัยตองจัดสงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Information and Document 

Submitted to MU-DT/PY-IRB) มีดังนี้ 

1) แบบบันทึกนําสงโครงการวิจัย (Form1) ถึงประธานฯ ผานรองคณบดีฝายวิจัย คณะทันต

แพทยศาสตร/ผูชวยคณบดีฝายวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หลักฐานการชําระ

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) โครงรางวิจัย (Protocol/Proposal) ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด รวมเปน 4 ชุด พรอมไฟล 

อิเล็กทรอนิกส 

4) เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร (Form 8) จํานวน 20 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือเอกสารชี้แจง

อาสาสมัครผูเขารวมโครงการโดยตอบแบบสอบถาม (Volunteer Information Sheet) (Form 11) 

5) หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ สําหรับเด็ก อายุ 7 ปข้ึนไป-

ต่ํากวา 15 ป หรือสําหรับอายุ 15 ปข้ึนไป-ต่ํากวา 18 ป (Form 9) หรือสําหรับอายุ 18 ปข้ึนไป 

(Form 10) (Informed Consent Form) จํานวน 20 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 

6) ประวัติสวนตัว  ตําแหนง สถานท่ีทํางาน และผลงานของหัวหนาโครงการวิจัย (Principal 

Investigator’s Curriculum Vitae) จํานวน 4 ชุด 

7) หนังสือรับรองวาจะเริ่มดําเนินการวิจัยภายหลังจากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯ (Form 12) 

ตนฉบับ 1 ชุด สําเนา 3 ชุด รวมเปน 4 ชุด 

8) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แนวทางการสัมภาษณหรือสังเกต 

จํานวน 4 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 

9) แบบบันทึกขอมูลท่ีจะใชในการวิจัย (Case report form or Case record form) จํานวน 4 ชุด 

พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส 

10) เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธโครงการวิจัย (ถามี) (Subjects Advertisement and  

Recruitment Procedures) จํานวน 4 ชุด 

11) เอกสารอ่ืนท่ีจะมอบใหอาสาสมัคร (ระบุชนิด) (ถามีอยางละ 4 ชุด) 

12) กรณีการทดลองยาทางคลินิก ควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข หรือเอกสารนํายาเขาเพ่ือการวิจัยและเอกสารเก่ียวกับยาท่ีจําเปนอ่ืนๆ (Drug Registered 

Number, IND, Investigator Brochure, Other Forms or Reports Required by the                      

MU-DT/PY-IRB or the Institution) จํานวน 2 ชุด และเอกสารท่ีจําเปนอ่ืนๆ (ถามี) 
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13) บันทึกขออนุญาตใชขอมูลจากแฟมประวัติผูปวย (กรณีเปน Retrospective Medical Record 

Review) สําเนา 4 ชุด 

14) บันทึกการขออนุญาตใช Stored Specimen จากผูมีอํานาจอนุมัติใหใช (กรณีท่ีทําวิจัยจากสิ่งสงตรวจ

หรือเนื้อเยื่อ) สําเนา 4 ชุด 

15) บันทึกการขออนุญาตเก็บขอมูลหรือขอใชสถานท่ีในการวิจัยจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติ สําเนา 4 ชุด 

16) บันทึกการขออนุเคราะหยกเวนคารักษาพยาบาลจากผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีมีการลงนามอนุมัติ 

สําเนา 4 ชุด 

17) กรณีนักวิจัยเปนนักศึกษาใหแนบเอกสารตอไปนี้เพ่ิมเติม 

17.1 เอกสารยืนยันการผานการสอบปองกันโครงรางวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย พรอมจดหมาย

นําสง จํานวน 4 ชุด 

17.2 ประวัติสวนตัว สถานท่ีทํางาน และผลงานของอาจารยท่ีปรึกษาพรอมกับนักวิจัย จํานวน 4 ชุด 

17.3 เอกสารผานการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน/เอกสารผานการเขาเรียนหลักสูตรจริยธรรมการ

วิจัย สําเนา 4 ชุด  

18) เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

18.1 กรณีเปน Multi-center Study ท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แหงอ่ืนแลว 

18.2 กรณีเปนโครงการยอยของโครงการใหญท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการฯแลว 

2. การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร (Document Checking and Protocol Registration) 

เม่ือไดรับเอกสารโครงการวิจัย เจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในเบื้องตนโดยใช 

แบบฟอรมตรวจสอบความครบถวนของเอกสารโครงการ (Checklist for Protocol Submission Form)  

1) กรณีเอกสารครบถวน/ถูกตอง เจาหนาท่ีฯ ประทับตราลงทะเบียนรับเอกสาร ใหรหัสโครงการ บันทึก

รายละเอียดในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย จัดเรื่องเขาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ 

แจงรหัสโครงการวิจัย และวันท่ีเขาประชุมใหนักวิจัยทราบเพ่ือเตรียมพรอมหากจําเปนตองเชิญใหมา

ชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม โดยวิธีสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) นําขอมูลดังกลาวบันทึกใน

ระบบ “สถานะการดําเนินการขอรับรอง” ท่ี website ของหนวยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย คณะ              

ทันตแพทยศาสตร เพ่ือใหนักวิจัยไดติดตามโครงการวิจัยวาอยูในข้ันตอนใด 

2) กรณีเอกสารไมครบถวน/ไมถูกตอง เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการประสานงานติดตอนักวิจัยทันทีทาง

โทรศัพท หรือ e-mail แจงชนิดของเอกสารท่ีไมครบถวน/ไมถูกตอง และใหนักวิจัยสงกลับภายใน 14 

วันทําการ หากพนกําหนดเวลาจะดําเนินการสงเอกสารคืนไปยังนักวิจัยเพ่ือดําเนินการใหม 
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3. การใหรหัสโครงการ (Protocol Coding) 

เม่ือเอกสารโครงการวิจัยครบถวนถูกตอง เจาหนาท่ีฯ ใหรหัสโครงการ โดยระบุชื่อคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ปค.ศ.ปจจุบัน/ตนสังกัด/ลําดับเรื่อง/ เชน MU-DT/PY-IRB 2013/DT 001 ซ่ึงจะเปนรหัสท่ีแจง

ใหนักวิจัยเพ่ือใชในการติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตลอดระยะเวลาการกํากับดูแลโครงการวิจัย 

โดยเจาหนาท่ีฯ จะระบุรหัสโครงการกํากับไวท่ีดานบนของเอกสารและดานหนาและสันแฟมบรรจุเอกสาร

โครงการวิจัยนั้น 

4. การจัดสงเอกสารโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาหลัก (Document 

Submission to Primary Reviewers) 

เจาหนาท่ีฯ จัดเตรียมแบบสรุปผลประเมินโครงการวิจัยฯ แนบไปพรอมกับเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือ

สงใหกรรมการฯ ท่ีไดรับมอบหมาย 2 ทาน ภายใน 1 วันหลังวันกําหนดชื่อ Primary Reviewer 

5. การจัดการเอกสารกอนการประชุม (Preboard Document Management) 

เอกสารโครงการวิจัยมี 4 ชุด จัดเก็บเอกสารตนฉบับ จํานวน 1 ชุด ในแฟมบรรจุเอกสาร

โครงการวิจัย สวนสําเนาเอกสารจํานวน 3 ชุด ดําเนินการดังนี้ 

1) สงใหกรรมการฯ ผูไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาหลัก 2 ทาน (2 ชุด) 

2) ใชประกอบการนําเสนอในท่ีประชุม 1 ชุด 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการรับเอกสารโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยสงเอกสารโครงการวิจัยมายังสํานักงานฯ 

รองคณบดฝีายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตรหรือ

ผูชวยคณบดีฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตร ผาน

บันทึกขอความถึงประธาน  MU-DT/PY-IRB 

และสงบันทึกมายังสํานักงานฯ 

เจาหนาท่ีฯ 

- ลงทะเบียนรับเอกสาร 

- ใหรหัสโครงการวิจัย 

- บันทึกขอมูลในฐานขอมูล 

- จัดเรื่องเขาวาระการประชุมอนุกรรมการฯ 

- แจงรหัสโครงการและวันท่ีเขาประชุมให 

นักวิจัยทราบ 

เอกสารไมครบถวน 

เจาหนาท่ีฯ ตดิตอนักวิจัยทันทีทางโทรศัพท หรือ 

e-mail แจงเอกสารท่ีไมครบและขอใหสงกลับ

ภายใน 14 วันทําการ 

เจาหนาท่ีฯ ทําการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยข้ันตน 

เจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 

เอกสารครบถวน 

  เจาหนาท่ีฯ สงบันทึกนําโครงการวิจัยและหลักฐาน

การ ชําระค าธรรมเ นียมหรือหลักฐานการขอ

อนุเคราะหยกเวนคาธรรมเนียมหรือหลักฐานการไม

ชําระคาธรรมเนียมเสนอรองคณบดีฝายวิจัย คณะ

ทันตแพทยศาสตรหรือผูชวยคณบดีฝายวิจัยคณะ

เภสัชศาสตร 

 (กรณีขอยกเวนคาธรรมเนียมใหส งแบบเสนอ

โครงการวิจัยดวย) 

  เจาหนาท่ีฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยในแฟม

สํานักงานฯ รอดําเนินการ 

หมวดท่ี 2 
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บทท่ี 5 

ประเด็นในการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Reviewing Consideration) 

ในการพิจารณาโครงการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัตินักวิจัย (Qualification of Investigators) พิจารณาจาก 

1) ประวัติสวนตัวและผลงานของนักวิจัย (Research’s Curriculum Vitae) ท่ีทันสมัยภายใน 3 ป ซ่ึง

แสดงวาเปนผูมีความรูและมีประสบการณเพียงพอท่ีจะดําเนินการวิจัยได และผูท่ีทํางานวิจัยคลินิกควร

ไดรับฝกอบรม ICH-GCP 

2) การพิจารณาการมีสวนไดสวนเสียของนักวิจัยกับโครงการวิจัย (Researche’s Conflict of Interest) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับการมีสวนไดสวนเสียของนักวิจัย

ในกรณีท่ีเห็นวาอาจมีผลกระทบตอการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

- ขอใหนักวิจัยระบุการมีสวนไดสวนเสียจากการวิจัยไวในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร 

- ขอใหนักวิจัยรวมท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย เปนผูดําเนินการใหขอมูลกับอาสาสมัคร

และขอความยินยอมในการเขารวมโครงการวิจัยแทน 

- ในกรณีท่ีการมีสวนไดสวนเสียมากเกินกวาจะยอมรับได คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจไมรับรองให

นักวิจัยผูนั้นมีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยตอไป โดยทําบันทึกถึงผูใหทุนและผูบังคับบัญชาของ

นักวิจัยผูนั้น พรอมระบุเหตุผลใหชัดเจน 

2. ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) พิจารณาจาก 

1) หลักการและเหตุผลในการทําวิจัย 

2) วัตถุประสงค 

3) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจัยในหัวขอ ระเบียบวิธีทางสถิติ (รวมท้ังการคํานวณจํานวน

ประชากรท่ีศึกษา) และศักยภาพในการหาขอสรุปท่ีหนักแนนโดยใชประชากรจํานวนนอยท่ีสุด 

4) เกณฑการคัดเขาอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) โดยพิจารณาวาอาสาสมัครเปนกลุมผูออนดอย

ความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Subject) หรือไม 

5) เกณฑการคัดออกอาสาสมัคร (Exclusion Criteria) 

6) เหตุผลและความเหมาะสมในการใชกลุมเปรียบเทียบ 

7) เกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากโครงการวิจัยกอนกําหนด (Volunteer Withdrawal Criteria) 

8) เกณฑการยับยั้งหรือยุติโครงการวิจัยท้ังหมด (Study Termination Criteria) 

9) กระบวนการวิจัย วิธีการเก็บขอมูลและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

10) ความเสี่ยงและความไมสะดวกสบายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และผลประโยชนท่ีคาดวาอาสาสมัคร/ชุมชน/

สังคมจะไดรับจากการวิจัยซ่ึงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภทดังนี้  
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10.1 มีความเสี่ยงนอย คือ ความเสี่ยงท่ีไมมากกวาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของอาสาสมัคร 

 (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) ความเหมาะสมดานคุณสมบัติและประสบการณของนักวิจัยตอโครงการวิจัยท่ีเสนอ 

2) เหตุผลท่ีตองหยุดหรืองดใหการรักษาท่ีเปนมาตรฐานแกอาสาสมัคร เพ่ือประโยชนและผลสัมฤทธิ์ของ

การทําวิจัย และตองเปนเหตุผลท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

3) ความพรอมในการดูแลดานการแพทย และการชวยเหลือดานจิตใจแกอาสาสมัคร 

4) ข้ันตอนในการดําเนินการหาอาสาสมัครทดแทนเม่ืออาสาสมัครขอถอนตัวระหวางดําเนินการวิจัย 

5) เกณฑในการขยายการใชผลิตภัณฑวิจัย หรือการใชกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use) และ/หรือการบริจาค 

(Compassionate Use) 

6) การแจงแพทยประจําตัวหรือแพทยประจําครอบครัวของอาสาสมัคร เพ่ือใหทราบความเปนไปในการ

วิจัย โดยขอความยินยอมจากอาสาสมัครกอน 

7) รายละเอียดเก่ียวกับแผนการจัดผลิตภัณฑท่ีศึกษาวิจัยใหแกอาสาสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

8) รายละเอียดคายาและการตรวจวินิจฉัยอ่ืนๆ ท่ีอาสาสมัครตองจาย 

9) คาตอบแทนและคาชดเชยแกอาสาสมัคร (เชน เงิน การใหบริการ และ/หรือสิ่งของ) 

10) การชดเชย/การรักษา ในกรณีท่ีเกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของอาสาสมัคร อันเนื่องมาจากการ

เขารวมการศึกษาวิจัย การจัดการเก่ียวกับการประกันและการชดเชยความเสียหาย การรักษาความลับ

ของอาสาสมัคร 

11) รายละเอียดของบุคคลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัคร รวมท้ังแฟมประวัติและ

ตัวอยางสงตรวจ 

12) มาตรการในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัคร 

4. การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Process) พิจารณาจาก 

1) ขอมูลท่ีจะตองมีในเอกสารช้ีแจงแกอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ดังนี้ 

1.1) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการวิจัย 

1.2) เหตุผลท่ีเชิญชวนเขารวมการวิจัย 

1.3) ระยะเวลาท่ีตองเขารวมวิจัย และจํานวนอาสาสมัครท้ังหมดท่ีประมาณการไว รายละเอียด

ข้ันตอนตางๆ ในการวิจัยท่ีอาสาสมัครจะตองปฏิบัติหรือไดรับการปฏิบัติ 
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1.4) หากมีท้ังข้ันตอนท่ีเปนการรักษาพยาบาลตามปกติรวมดวย จะตองแจงใหชัดเจนวาข้ันตอนใด

เปนการวิจัยและข้ันตอนใดเปนการรักษาพยาบาลตามปกติ 

1.5) หากมีการใชยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนอาสาสมัครมิไดรับการรักษาพยาบาลใดๆ จะตองแจงวา

โอกาสท่ีอาสาสมัครจะไดรับยาหลอกเปนสัดสวนเทาใด เทียบกับยาจริงท่ีใชในการวิจัย 

1.6) ความเสี่ยงตออันตรายหรือความไมสุขสบายท่ีอาจจะไดรับจากการเขารวมวิจัย 

1.7) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย ท้ังประโยชนโดยตรงตออาสาสมัคร และประโยชนตอ

สวนรวม 

1.8) ทางเลือกอ่ืนหากไมเขารวมการวิจัย 

1.9)  การปกปองขอมูลสวนของอาสาสมัคร โดยจะไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล โดยท่ัวไป              

การรายงานผลการวิจัยจะเปนขอมูลโดยรวม แตขอมูลของอาสาสมัครเปนรายบุคคล อาจมี

คณะบุคคลบางกลุมเขามาตรวจสอบได เชน ผูใหทุนวิจัย สถาบันหรือองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบคณะกรรมการฯ เปนตน 

1.10) หากเกิดเหตุการณผิดปกติตอรางกายและจิตใจของอาสาสมัครระหวางการวิจัย ซ่ึงอาจเปน

ผลมาจากการเขารวมวิจัย อาสาสมัครจะตองแจงใหนักวิจัยทราบโดยเร็ว ตามชื่อ สถานท่ี

ติดตอ หมายเลขโทรศัพทหรือโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีจะติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีระบุไวใน

เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร 

1.11) หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงค อาสาสมัครไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากการวิจัย อาสาสมัครจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไร เชน การไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย การชดเชย

หากเกิดพิการหรือเสียชีวิต เปนตน 

1.12) คาตอบแทนท่ีจะไดรับเม่ือเขารวมโครงการวิจัย 

1.13) คาใชจายท่ีอาสาสมัครจะตองรับผิดชอบ ในระหวางเขารวมโครงการวิจัย เชน คาตรวจทาง

หองปฏิบัติการท่ีเปนข้ันตอนทางการรักษาพยาบาลตามปกติ 

1.14) หากมีขอมูลเพ่ิมเติมท้ังดานประโยชนและโทษท่ีเก่ียวของกับการวิจัย นักวิจัยจะแจงใหทราบ

อยางรวดเร็วโดยไมปดปง 

1.15) อาสาสมัครมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และ

การไมเขารวมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัย จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการหรือการ

รักษาท่ีจะไดรับ 

1.16) หากการวิจัยใดมีการใชกลุมควบคุม เม่ือการวิจัยแลวเสร็จและมีประโยชนท่ีพึงไดรับจากการ

วิจัยโดยตรงตอกลุมทดลอง นักวิจัยจะตองดําเนินการใหกลุมควบคุมไดรับประโยชน

เชนเดียวกัน 
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1.17) หากอาสาสมัครไดรับการปฏิบัติท่ีไมตรงตามท่ีระบุไวในเอกสารชี้แจงฯ หรือมีคําถามเกี่ยวกับ

จริยธรรมการวิจัย สามารถติดตอกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะ

ทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ ชั้น 11 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี6 ถนนโยธี 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-200-7622โทรสาร 02-200-7622 และ/หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอื่นท่ีเกี่ยวของ 

2) กรณีที่ยกเวนหรือเปล่ียนเปนการขอความยินยอมดวยวิธีการอื่น แทนการลงนามในเอกสาร (Waiver 

or Alteration of Consent) 

2.1) การขอความยินยอมดวยวาจา โดยไมมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมเปนลายลักษณอักษร (Waiver 

of Documentation of Consent) สามารถทําไดในกรณีดังตอไปน้ี* 

•  การวิจัยท่ีเปนการสัมภาษณ สํารวจ โดยเฉพาะการวิจัยในหัวขอท่ีออนไหว เส่ียงตอการเสีย

ชื่อเสียง หรือไดรับโทษทางกฎหมาย และ/หรือเปนความตองการของอาสาสมัครเองท่ีไม

ตองการลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นวาอาสาสมัครจะไดรับการ

ปกปองสิทธ์ิและมีความปลอดภัยหากไมมีการลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

เนื่องจาก การลงนามในเอกสารจะเปนหลักฐานที่จะสืบคนไปถึงตัวบุคคลได อยางไรก็ตาม

นักวิจัยตองใหคําอธิบายและใหเอกสารชี้แจงโครงการแกอาสาสมัครดวย 

2.2) การยกเวนการขอความยินยอมกอนเขารวมการวิจัย (Waiver for Informed Consent) ไดแก 

การวิจัยท่ีมีลักษณะดังน้ี** 

•  การวิจัยท่ีมีความเส่ียงตํ่า ไมกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครมากไปกวาความเส่ียงอันตรายใน

ชีวิตประจําวัน หรือความเส่ียงในการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวช หรือการตรวจเพื่อการ

รักษาตามปกติ (เรียกรวมวา กลุมท่ีมีความเส่ียงตํ่า “Minimal Risk” ตามนิยามของ FDA และ 

DHHS ของสหรัฐอเมริกา) 

•  การไมขอความยินยอมกอนเขารวมวิจัยจะไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 

•  ไมสามารถทําการวิจัยได หากไมอนุญาตใหงดการขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เปนลาย

ลักษณอักษร 

3) กระบวนการ (Process) ที่ตองมีซึ่งเก่ียวของกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

3.1) หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีนักวิจัยจะนําไปใช ตองไดรับความเห็นชอบและรับรองโดย

คณะกรรมการจริยธรรมฯ วามีขอมูลท่ีครบถวนใชภาษาท่ีสละสลวยและเขาใจงาย ท่ีมีการประทับ

ขอความ “รับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําคณะทันตแพทยศาสตรและ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วันเดือนปที่รับรอง” ท่ีทายกระดาษทุกหนาของเอกสาร 

* The Common Rule และ Declaration of Helsinki 

** The Common Rule, Declaration of Helsinki, และ CIOMS 
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3.2) นักวิจัยจะตองใหหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ท่ีมีขอความอยางเดียวกันและลงลายมือชื่อและ

วันท่ีเรียบรอยแลวแกอาสาสมัครเก็บรักษาไว 1 ฉบับ และนักวิจัยเก็บรักษาไว 1 ฉบับ ตลอดการ

ดําเนินการวิจัย และหลังสิ้นสุดการวิจัยแลวไมนอยกวา 3 ป 

3.3) นักวิจัยจะสามารถดําเนินการวิจัยไดตอเม่ืออาสาสมัครไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิจัยครบถวน 

โดยการอานและปรึกษาหารือกับผูใกลชิดหรือแพทยประจําตัว รวมท้ังไดสอบถามนักวิจัยจนเปน

ท่ีเขาใจโดยตลอด จึงลงลายมือชื่อและวันท่ีไวในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

3.4) มีการลงลายมือชื่อและวันท่ี โดยอาสาสมัครและผูแทนโดยชอบธรรมในกรณีท่ีอาสาสมัครเปน

ผูเยาว ผูเสมือนไรความสามารถและผูไรความสามารถ 

3.5) กรณีอาสาสมัครไมสามารถอาน-เขียนได ตองใหญาติหรือผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัย

เปนผูอานใหฟง หากอาสาสมัครสมัครใจเขารวมการวิจัยแลว จึงใหพิมพลายนิ้วมือโดยใชหมึกท่ี

ไมสามารถลบเลือนได และญาติหรือผูท่ีไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการวิจัยลงนามเปนพยาน 

3.6) มีการลงลายมือชื่อและวันท่ี โดยผูขอความยินยอมเขารวมการวิจัยท้ัง 2 ฉบับ 

5.  การปดบังขอมูลบางสวนโดยจะเปดเผยเม่ือส้ินสุดการวิจัย (Incomplete Disclosure) 

คณะกรรมการฯ จะยอมรับใหดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้* 

1) การปดบังขอมูลบางสวนมีความจําเปนในกระบวนการวิจัย มิฉะนั้นจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ

การวิจัยได เชน การวิจัยแบบสังเกต และการปดบังขอมูลบางสวนนั้นไมไดทําเพ่ือลอลวงใหเขารวมวิจัย 

2) การปดบังขอมูลบางสวนไมกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครมากไปกวาความเสี่ยงอันตรายใน

ชีวิตประจําวัน หรืออันตรายจากการตรวจรางกาย การตรวจทางจิตเวชหรือการตรวจเพ่ือการรักษา

ตามปกติ (เรียกรวมวากลุมท่ีมีความเสี่ยงต่ํา Minimal Risk ตามนิยามของ FDA และ DHHS ของ

สหรัฐอเมริกา) 

3) นักวิจัยมีการเตรียมการท่ีจะแจงขอมูลท่ีปดบังไวแกอาสาสมัครเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 
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บทท่ี 6 

กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Review Process) 

การพิจารณาโครงการวิจัยมีกระบวนการดําเนินการตามประเภทโครงการวิจัยดังนี้ 

1. โครงการท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง (Exemption Review) 

1) เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัยท่ีนักวิจัยประเมินเบื้องตนวาเปนโครงการวิจัยประเภท Exemption 

Review ตามแบบประเมินเบื้องตน (Form 5) และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและ

ออกรหัสโครงการ 

2) เจาหนาท่ีฯ สงเอกสารโครงการใหประธานฯ หรือผูท่ีประธานฯ มอบหมายใหพิจารณาโครงการวิจัยวา

เขาขายไดรับการยกเวนการพิจารณารับรองตามท่ีกําหนดไวใน SOP หรือไม โดยใชแบบประเมิน

โครงการวิจัยท่ีเขาขาย Exemption Review (Form 5) หากเขาขายใหบันทึกความเห็นเหตุผลท่ีเขาขาย

ลงในแบบประเมินดังกลาว หากไมเขาขายใหดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภท 

Expedited Review หรือ Full Board Review ตอไป 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณา ระบุเหตุผลท่ีเขาขายไดรับการยกเวนการพิจารณา

รับรอง และ จัดทําเอกสารรับรองการไดรับการยกเวนการพิจารณาโครงการวิจัย (Certificate of 

Exemption: COE) เสนอประธานฯ ลงนาม 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาและ COE ใหหัวหนาโครงการวิจัย หากเปนโครงการวิจัย

ของนักศึกษาใหทําสําเนาจดหมายแจงผลรวมท้ังสําเนา COE สงไปยังอาจารยท่ีปรึกษา และบัณฑิต

วิทยาลัย 

5) เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผูพิจารณา วันท่ีพิจารณา ผลการพิจารณา 

วันท่ีเขาประชุม รหัสเอกสารรับรองโครงการ (COE) วันท่ีรับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย 

6) เจาหนาท่ีฯ นํารายชื่อโครงการท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 

4.1 เพ่ือแจงใหท่ีประชุมทราบ 

7) เจาหนาท่ีฯ จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับพรอมสําเนาจดหมายแจงผล สําเนาเอกสารรับรอง

โครงการวิจัย (COE) และเอกสารอ่ืนๆ เรียงลําดับตามรหัสโครงการวิจัย 

8) เจาหนาท่ีฯ จะดําเนินการทําลายเอกสารโครงการวิจัยภายหลังการไดรับการรับรอง 3 ป ยกเวนสําเนา 

COE 

2. โครงการวิจัยประเภทเรงดวน (Expedited Review) 

1) เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัย และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและออกรหัสโครงการ 

2) เจาหนาท่ีฯ สงเอกสารโครงการใหเลขานุการเพ่ือพิจารณาวาเปนโครงการวิจัยประเภทใด หากเปน

โครงการประเภทเรงดวน เลขานุการจะนําเอกสารโครงการปรึกษากับประธานฯ ภายในเวลา 3 วันทํา

การ เพ่ือกําหนดชื่อ Expedited Reviewer 2 ทาน เปนผูพิจารณาใหความเห็น หากเปนโครงการ

หมวดท่ี 2 
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ประเภทพิจารณาแบบครบองคประชุม ใหดําเนินการตามกระบวนการดําเนินการโครงการประเภท

พิจารณาแบบครบองคประชุมตอไป 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย (Form 18) พรอมแนบเอกสารโครงการวิจัย สงให 

Expedited Reviewer 2 ทาน ภายใน 1 วันหลังจากวันท่ีไดกําหนดชื่อ Expedited Reviewer 

4) กรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย พิจารณาใหความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย และสงกลับมายัง

สํานักงานจริยธรรมฯ ภายใน 1 สัปดาห 

4.1 ผลการพิจารณาโครงการประเภทเรงดวน (Expedited Review) มี 3 ประเภท คือ 

- รับรอง 

- รับรองในหลักการโดยแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ 

- ยังไมรับรอง จนกวาจะไดแกไขหรือช้ีแจงเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะและนําเขาท่ีประชุมอีก

ครั้ง 

หากกรรมการฯ ผูพิจารณาเห็นวายังไมสมควรใหการรับรอง หรือกรณีกรรมการฯ 2 ทานมี

ความเห็นท่ีตางกัน ใหเลขานุการ/เจาหนาท่ีฯ บรรจุเขาวาระประชุม (วาระท่ี 4.2) ในการประชุม

ครั้งถัดไป 

5) เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจงผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทท่ี 18 การแจงผลการพิจารณา

โครงการวิจัย) 

6) เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4)  

3. โครงการวิจัยแบบครบองคประชุม (Full-Board Review) 

1) เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัย และตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสารและออกรหัสโครงการ 

2) เจาหนาท่ีฯ จัดเตรียมเอกสารโครงการเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ เพ่ือจัดประเภท

โครงการวิจัยวาเขาขายการพิจารณาแบบครบองคประชุม และกําหนดชื่อ Primary Reviewer 2 ทาน 

เปนผูพิจารณาใหความเห็น โดยเปนผูท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องท่ีพิจารณา 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย (Form 18) พรอมแนบเอกสารโครงการวิจัยสงให

กรรมการฯ ภายใน 1 วันหลังจากวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ 

4) กรรมการฯ ผูไดรับมอบหมาย พิจารณาใหความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย  

5) กรณี Primary Reviewer ท่ีพิจารณาโครงการทานใด ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหกรรมการฯ ทาน

นั้น สงแบบประเมินโครงการ กลับมายังสํานักงานฯ กอนวันประชุมลวงหนา 2 วัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีฯ 

จัดเตรียมความเห็นเพ่ือนําแจงใหท่ีประชุมทราบ (วาระท่ี 4.3) และกรณีท่ี Primary Reviewer ไมเขา

รวมประชุมท้ัง 2 ทาน ประธานฯ จะเปนผูนําเสนอผลการพิจารณา 

6) ในการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย ประธานฯ ตรวจสอบองคประชุม เม่ือครบตามกําหนดจึงเปด

ประชุม 

7) กอนเริ่มการพิจารณาโครงการ ประธานฯ หรือเลขานุการ ตองสอบถามเรื่อง Conflict of Interest ในท่ี

ประชุมดวยทุกครั้ง กรณีท่ีกรรมการฯ มี Conflict of Interest กรรมการฯ ทานนั้นตองออกจากท่ี

หมวดท่ี 2 
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ประชุมในชวงการพิจารณาโครงการท่ีเก่ียวของ ยกเวนกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ตองการสอบถาม

รายละเอียดของโครงการวิจัย กรรมการฯ ทานนั้นสามารถอยูในท่ีประชุมเพ่ือตอบขอซักถามและใหออก

จากท่ีประชุมเม่ือท่ีประชุมลงมติ 

8) Primary Reviewer ท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาโครงการ 2 ทาน นําเสนอความเห็น โดยทานท่ี 1 

นําเสนอรายละเอียด และขอเสนอแนะในการแกไข และกรรมการฯ ทานท่ี 2 นําเสนอขอเสนอแนะใน

การแกไขเพ่ิมเติม กรรมการฯ ในท่ีประชุมแสดงความคิดเห็น 

9) ในกรณีท่ีตองการขอขอมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ สามารถเชิญนักวิจัยมาชี้แจง

อธิบายไดท่ีประชุม 

10) ในการลงมติพิจารณาโครงการวิจัยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

10.1 มีกรรมการฯ ผูเขารวมประชุมอยางนอย 5 ทาน ท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

10.2 มีกรรมการฯ จากบุคคลท่ัวไป (Lay Person) อยางนอย 1 ทาน 

10.3 มีกรรมการฯ จากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อยางนอย 1 ทาน 

10.4 กรรมการฯ ผูมีสิทธิ์ออกเสียงได คือ กรรมการฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมเทานั้น 

10.5 โครงการวิจัยจะไดรับการพิจารณารับรองเม่ือมติเปนเอกฉันท หรือหากความคิดเห็นไมเปนเอก

ฉันท ตองมีเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการฯ ผูท่ีเขาประชุมสนับสนุน และระบุเหตุผลใน

รายงานการประชุม 

11) ผลการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ แบงเปน 4 ประเภทดังนี้ 

- ประเภทท่ี 1  รับรอง 

- ประเภทท่ี 2  รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเม่ือแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ 

- ประเภทท่ี 3  ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ และ 

นําเขาท่ีประชุมอีกครั้ง 

- ประเภทท่ี 4  ไมรับรอง 

12) ประธานฯ สรุปมติท่ีประชุม ขอแนะนําในการแกไข การประเมินความเสี่ยง และการติดตามผล                  

การดําเนินงาน 

13) เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจงผลการพิจารณา (รายละเอียดในบทท่ี 18 การแจงผลการพิจารณา

โครงการวิจัย) 

14) เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Exemption Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีฯ เสนอเอกสารโครงการพรอมแบบประเมิน Exemption Review 

ตอประธานฯ หรือผูท่ีประธานฯ มอบหมายใหพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผล  
และ COE เสนอประธานฯ ลงนาม 

นําเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ในการประฃุมครั้งถัดไป 

 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล และจดัเก็บโครงการ 

เขาแฟม Exemption Review 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงจดหมายแจงผลและ COE ใหหัวหนา

โครงการวิจัยกรณีเปนนักศึกษา 

สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

เขาขาย Exemption Review ไมเขาขาย Exemption Review  

ดําเนินการตามกระบวนการโครงการ

ประเภท Expedited Review หรือ 

Full Board Review 

 

เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัยท่ีนักวิจัยประเมินเบ้ืองตนวาเปนโครงการวิจัย

ประเภท Exemption Review ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร

และออกรหสัโครงการ 

 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 3 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย และสงให Expedited Reviewer 2 ทาน 

พรอมเอกสารโครงการภายใน 1 วันหลังวันกําหนดช่ือ Expedited Reviewer  

รับรอง 

 

รับรองในหลักการ 

โดยแกไขเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะ 

 

Expedited Reviewers บันทึกความเห็นในแบบประเมินโครงการวิจัย 

ยังไมรับรองในหลักการหรือ 

ความเห็นของ Reviewers 

ไมสอดคลองกัน 

เสนอประธานฯ/เลขานุการ

เพ่ือจัดเขาวาระประชุมเพ่ือ

พิจารณาแบบ  

Full Board Review 

 

เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจงผลการ

พิจารณา (รายละเอียดในบทท่ี 11) 

เจาหนาท่ีฯ เสนอเอกสารโครงการตอเลขานุการ 

 

 

เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจง

ผลการพิจารณา 

(รายละเอียดในบทท่ี 11) 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและ

จัดเก็บเอกสาร  

(รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 

เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร 

และออกรหสัโครงการ 

 

เลขานุการพิจารณาวาเปน Expedited Review 

นําโครงการปรึกษาประธานฯ ภายใน 3 วันทําการ เพ่ือกําหนดช่ือ Expedited Reviewer 2 

 

 

 

ผลการพิจารณาจาก Expedited Reviewer 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 4 การพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Full-Board Review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เจาหนาท่ีฯ เสนอเอกสารโครงการใหคณะอนุกรรมการบริหารฯ เพ่ือกําหนดช่ือ 

Primary Reviewer 2 ทาน 

ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม มี 4 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 3 

ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะ

แกไข/ช้ีแจงตามขอเสนอแนะ 

และนําเขาท่ีประชุมอีกครั้ง 

ประเภทท่ี 4

ไมรับรอง 

ประเภทท่ี 2 

รับรองในหลักการ  

โดยแกไขเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะ 

ประเภทท่ี 1 

รับรอง 

Primary Reviewers บันทึกความเห็นในประเมินโครงการวิจัย 

และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ืออภิปรายและลงมต ิ

เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจงผลการพิจารณา (รายละเอียดในหมวดท่ี 2 บทท่ี 11) 

 

เจาหนาท่ีฯ จัดทําแบบประเมินโครงการวิจัย และสงให Primary Reviewer 2 ทาน 

พรอมเอกสารโครงการภายใน 1 วัน หลังวันประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ 

เจาหนาท่ีฯ รับโครงการวิจัย ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของเอกสาร 

และออกรหสัโครงการ 

 

หมวดท่ี 2 

 

เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการแจง

ผลการพิจารณา 

(รายละเอียดในบทท่ี 11) 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและ

จัดเก็บเอกสาร  

(รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 
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บทท่ี 7 

การพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน 

(Review Process in Emergency Research) 

1. การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) 

การวิจัยในภาวะฉุกเฉินท่ีตองรีบดําเนินการวิจัยไปกอนท่ีจะมีโอกาสขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

เนื่องจากหากไมรีบดําเนินการรักษาอาสาสมัครอาจมีอันตรายถึงชีวิต มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

• อาสาสมัครจะไดรับขอมูลเก่ียวกับการวิจัย และลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ภายหลัง

จากท่ีมีอาการดีข้ึนจนมีสติสัมปชัญญะเพียงพอท่ีจะรับทราบขอมูลได หรือ 

• กระบวนการขอความยินยอมเขารวมการวิจัย จะทําเม่ือติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมได 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะพิจารณารับรองโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research) 
ตามเกณฑ Declaration of Helsinki 2008 ดังนี้ 

1) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion Criteria) เปนผูปวยหนักระยะฉุกเฉินท่ีอาจมีอันตรายถึงแก

ชีวิตโดยท่ี 

• วิธีการรักษาท่ีมีอยูในปจจุบันยังไมมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ 

• วิธีการท่ีจะใชในการวิจัยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรเพียงพอท่ีนาเชื่อถือวาจะไดผลดีกับอาสาสมัคร 

• เปนโครงการวิจัยท่ีไดรับการวางแผนอยางถูกตองและรอบคอบตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีจะทําใหม่ันใจได

วาจะสามารถสรุปผลไดอยางเท่ียงตรง 

2) การขอหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ กอนเริ่มดําเนินการวิจัยจากอาสาสมัคร ไมสามารถกระทําได

เนื่องจาก 

• อาสาสมัครกําลังปวยหนักจากโรคท่ีเปนอยู หรือบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ 

• ตองรีบดําเนินการวิจัยทันทีกอนท่ีจะมีเวลาติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมเพ่ือรับทราบขอมูล

เก่ียวกับการวิจัยและใหความยินยอมได 

• ไมสามารถขอความรวมมือไวลวงหนา เนื่องจากไมอาจคาดเดาไดวาจะเกิดภาวะฉุกเฉินข้ึนกับผูใด

และในเวลาใด เชนเดียวกับการเกิดอุบัติเหตุ 

3) การเขารวมโครงการวิจัยจะมีผลประโยชนโดยตรงตออาสาสมัครเนื่องจาก 

• อาสาสมัครอยูในภาวะฉุกเฉินท่ีตองไดรับการรักษาอยางรีบดวนเพ่ือรักษาชีวิต 

• มีการศึกษาในสัตวทดลองแลววาการดําเนินการวิจัยนั้นนาจะไดประโยชนตออาสาสมัคร หรือมีขอมูล

อยางอ่ืนประกอบ 

• ความเสี่ยงและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับอยูในเกณฑท่ียอมรับไดเม่ือเทียบกับความเสี่ยงและ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการรักษาท่ีเปนมาตรฐานในปจจุบัน 

4) หากไมอนุญาตใหเริ่มดําเนินการวิจัยไปกอนท่ีจะดําเนินการขอความยินยอมจะทําใหไมสามารถ

ดําเนินการวิจัยได (ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตออาสาสมัครกลุมนี้) 
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5) นักวิจัยตองกําหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมกอนเริ่มลงมือวิจัยวา

สามารถจะรอไดนานเทาไร (นาทีหรือชั่วโมง) โดยการลงมือใหการรักษาตามข้ันตอนการวิจัยนั้น              

ไมลาชาจนเกิดอันตรายตออาสาสมัครท่ีปวยหนักข้ันวิกฤต 

6) นักวิจัยตองเขียนรายงานแสดงวิธีการติดตามญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครโดยแสดงให

เห็นวา ไดพยายามติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมอยางเต็มท่ีแลว ภายในระยะเวลาท่ีแจงไวในขอ

ยอย 5 และไดขอความยินยอมนําผูปวยเขารวมโครงการวิจัยโดยเร็วท่ีสุดเม่ือติดตามญาติ หรือผูแทนโดย

ชอบธรรมได 

7) หากติดตามญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรมไมไดในเวลาท่ีกําหนด นักวิจัยสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยกับผู

ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครได โดยตองจดบันทึกวิธีการติดตามญาติหรือ

ผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครไว เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดใหสงรายงานความคืบหนาของโครงการวิจัย 

8) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน รวมท้ังเอกสารชี้แจง

อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ในมาตรฐานเดียวกับโครงการวิจัยอ่ืนๆโดยอนุโลมใหเริ่ม

ดําเนินการวิจัยกอนดําเนินการขอความยินยอมได ในกรณีจําเปนดังกลาวเทานั้น ซ่ึงเม่ืออาสาสมัครรอด

พนจากภาวะวิกฤต และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณเพียงพอท่ีจะรับทราบขอมูล และตัดสินใจดวยตนเองได 

ใหนักวิจัยดําเนินการขอความรวมมือเขารวมโครงการวิจัย พรอมท้ังใหอาสาสมัครลงลายมือชื่อและวันท่ี

ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เชนเดียวกับโครงการท่ัวๆไป 

2. กรณีท่ีนํายาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยไปใชในการรักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน (Emergency 

use Compassionate use of Investigational Drugs and Medical Devices) 

ในบางกรณีท่ียาหรือเครื่องมือสําหรับโครงการวิจัยเหมาะสมท่ีจะใชในการรักษาพยาบาลผูปวยภาวะ

ฉุกเฉินอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได โดยท่ีผูปวยนั้นมิไดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเลือกเพ่ือเขารวม

โครงการวิจัยนั้น คณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นควรท่ีจะอนุญาตใหนํายา หรือเครื่องมือสําหรับ

โครงการวิจัยไปใชในการรักษาชีวิตผูปวยไดเพ่ือมนุษยธรรม แตไมอนุญาตใหนําขอมูลท่ีไดจากการใชยาหรือ

เครื่องมือในกรณีดังกลาวมาใชเปนขอมูลของการวิจัยโดยมิตองมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ เขารวม

โครงการวิจัย สามารถทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

1) ผูปวยอยูในภาวะวิกฤตท่ีอาจถึงแกชีวิตหากมิไดรับการรักษาดวยยา หรือเครื่องมือท่ีเตรียมไวสําหรับการ

วิจัย 

2) ไมสามารถติดตอกับญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวยไดในเวลาอันจํากัด หากรอชาผูปวยอาจ

เสียชีวิตได จึงไมสามารถขอความยินยอมจากท้ังผูปวยและญาติหรือผูแทนโดยชอบธรรม 

3) ไมมีวิธีการรักษาท่ีเปนท่ียอมรับ หรือทางเลือกอ่ืนท่ีจะชวยชีวิตผูปวยในขณะนั้น 
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4) หากมีการใชยาหรือเครื่องมือท่ีเตรียมไวสําหรับการวิจัยในกรณีดังกลาว โดยไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะขอ

ความยินยอมจากญาติ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวย ใหนักวิจัยเขียนรายงานชี้แจงเหตุผลและ

ความจําเปนในการใชอยางฉุกเฉิน สงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายใน 5 วันทําการ คณะกรรมการ

จริยธรรมฯ จะขอความเห็นจากแพทยผูไมเก่ียวของกับโครงการวิจัยวาการกระทําเหมาะสมและชอบ

ดวยเหตุผลหรือไม เพ่ือประกอบการพิจารณาและเก็บบันทึกไวเปนหลักฐานตอไป 

3. การยกเวนการขอความยินยอมการวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Research)  

เนื่องจากมีความจําเปนจะตองดําเนินโครงการวิจัยกอนท่ีอาสาสมัคร/ผูแทนโดยชอบธรรมจะมีโอกาส

จะไดรับทราบขอมูล และแสดงเจตนายินยอมกอนเขารวมวิจัย แตอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรม

จะตองไดรับขอมูลและใหความยินยอมในภายหลัง 
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บทท่ี 8 

การพิจารณารับรองโครงการวิจัยท่ีอาสาสมัครเปนผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง  

(Research Involving Vulnerable Subjects) 

 ผูออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Subjects) หมายถึง บุคคลท่ีอาจถูก

ชักจูงใหเขารวมการวิจัยทางคลินิกไดโดยงาย ดวยความหวังวาจะไดรับประโยชนจากการเขารวมการวิจัย ไมวา

จะสมเหตุสมผลหรือไมก็ตาม หรือเปนผูท่ีตอบตกลงเขารวมการวิจัยเพราะถูกบีบบังคับจากผูมีอํานาจเหนือกวา 

 ผูออนดอยในความสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดแก  

1. เด็กหรือผูเยาว 

2. หญิงตั้งครรภ 

3. ทารกแรกเกิด 

4. ผูตองขัง 

5. ผูใหญท่ีออนดอยในความสามารถตัดสินใจดวยตนเอง (Vulnerable Adults) 

6. ผูท่ีอยูในองคกรท่ีมีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เชน นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาเภสัชศาสตร 

บุคลากรใตบังคับบัญชา หรือทหาร 

7. ผูปวยซ่ึงเปนโรคท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

8. ผูปวยในสถานคนชรา 

9. ผูปวยในสภาวะฉุกเฉิน 

10. คนตกงานหรือคนยากจน 

11. เผาพันธุชนกลุมนอย 

12. ผูไมมีท่ีอยูอาศัย 

13. ผูเรรอน ผูลี้ภัย 

14. ผูท่ีไมสามารถใหความยินยอมดวยตนเองได 

การพิจารณาโครงการจําเปนตองเนนวาไมสามารถทําในบุคคลปกติ โดยมีกระบวนการปกปอง

อาสาสมัครกลุมนี้เพ่ิมเติมจากการเขารวมวิจัยของบุคคลปกติ โครงการวิจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงมากกวาความ

เสี่ยงนอยใหพิจารณาถึงผลประโยชนท่ีอาจจะไดรับวาตองเทียบเทา หรือดีกวาทางเลือกอ่ืนท่ีไมไดเขารวม

โครงการวิจัย โครงการวิจัยทางคลินิกท่ีไมไดเปนการรักษาควรทําในอาสาสมัครท่ีสามารถใหความยินยอมได

ดวยตนเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

• การวิจัยมีความเสี่ยงต่ําตออาสาสมัคร 

• การวิจัยนั้นมีผลเสียตออาสาสมัครนอยกวาการไมเขารวมการวิจัย 

• การวิจัยนั้นไมผิดกฎหมาย 
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1. การวิจัยในเด็กหรือผูเยาว (Research Involving Children or Youths) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองโครงการวิจัยท่ีอาสาสมัครเปนเด็กหรือผูเยาวโดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงและประโยชนท่ีอาจจะไดรับจากการวิจัยเปนหลัก และตองมีการเพ่ิมมาตรการใหความปลอดภัย

ตามความเหมาะสมในแตละโครงการวิจัย โดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ใหมีเอกสารชี้แจงฯ โครงการสําหรับผูปกครอง เพ่ือทําความเขาใจ

วัตถุประสงคการวิจัย และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหลงนามในการอนุญาตใหเด็กเขารวมการ

วิจัย 

2) ในกรณีท่ีเด็กหรือผูเยาวนั้นมีอายุ 7 ปข้ึนไป-ต่ํากวา 15 ป สามารถอานออก-เขียนได ใหมีเอกสารชี้แจงฯ 

โครงการสําหรับเด็ก ซ่ึงใชภาพหรือภาษาใหเหมาะสมกับวัย และมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ                   

ภาษาเด็ก (Assent Form) แยกจากเอกสารชี้แจงฯโครงการสําหรับผูปกครอง เพ่ือใหเด็กหรือผูเยาวทํา

เครื่องหมายหรือลงนามในการเขารวมการวิจัย 

3) ในกรณีท่ีเด็กหรือผูเยาวนั้นมีอายุ 15 ปข้ึนไป-ต่ํากวา 18 ป สามารถเขาใจในเหตุผลได และ/หรือ

สามารถอานออก-เขียนได ใหมีเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหอาสาสมัครท่ีเปน

ผูเยาวตามกฎหมาย (อายุต่ํากวา 18 ป) ไดลงชื่อ และวันท่ีท่ีไดรับขอมูลและยินยอมเขารวม

โครงการวิจัย โดยใหผูปกครองลงนามยินยอมในเอกสารฉบับเดียวกัน 

2. การวิจัยในหญิงมีครรภและทารกในครรภ (Research Involving Pregnant Women, Embryo, 

Fetuses) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองในกรณีดังตอไปนี้ 

1) มีขอมูลทางวิทยาศาสตรเพียงพอจากการศึกษาวิจัยทางปรีคลินิก ในสัตวทดลองท่ีตั้งครรภ และ

การศึกษาวิจัยทางคลินิกในหญิงท่ีไมไดตั้งครรภเพียงพอท่ีจะทําใหทราบวาการวิจัยนั้นจะมีความเสี่ยงตอ

หญิงและทารกในครรภมากนอยเพียงใด 

2) ในแงความเสี่ยงและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Risk/Benefit) จากการวิจัยใหพิจารณาความเหมาะสม 

ดังตอไปนี้ 

2.1 หญิงและทารกในครรภจะไดรับประโยชนโดยตรงจากการวิจัย จึงจะคุมคากับความเสี่ยงท่ีทารกใน

ครรภจะไดรับ 

2.2 หากผลการวิจัยมิไดเกิดประโยชนโดยตรงกับหญิงและทารกในครรภ แตจะชวยในการพัฒนาความรู

ใหมทางชีววิทยาหรือทางการแพทย เนื่องจากไมสามารถแสวงหาความรูดังกลาวดวยวิธีการอ่ืนๆ 

ได และมีความเสี่ยงตอหญิงและทารกในครรภนอยท่ีสุด (Minimal Risk) 

3) วัตถุประสงคในการวิจัยไมควรทําใหเกิดความเสี่ยงใดๆ ตอทารกในครรภโดยจงใจ 

4) การใหความยินยอมเพ่ือเขารวมโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของกับหญิง และทารกในครรภใหพิจารณาโดยใช

หลักการตอไปนี้ 
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4.1 หากประโยชนท่ีจะรับจากการวิจัยเปนประโยชนตอหญิงมีครรภเปนหลัก หญิงมีครรภสามารถให

ความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยไดโดยไมตองขอความยินยอมจากบิดาของทารกในครรภ ใน

กรณีดังตอไปนี้ 

• เปนประโยชนตอหญิงมีครรภแตเพียงผูเดียว โดยทารกในครรภมิไดมีความเสี่ยงมากไปกวา

ความเสี่ยงจากการตั้งครรภตามปกติ หรือ 

• เปนประโยชนตอท้ังหญิงและทารกในครรภ หรือ 

• ท้ังหญิงและทารกในครรภมิไดรับประโยชนโดยตรง แตความเสี่ยงตอทารกในครรภมิไดมากไป

กวาการตั้งครรภตามปกติ หรือการตรวจครรภตามปกติ 

4.2 หากประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยเปนประโยชนตอทารกในครรภเทานั้น และมิไดเกิดประโยชน

โดยตรงกับหญิงมีครรภ จะตองขอความยินยอมจากหญิงมีครรภและบิดาของทารกในครรภ 

เวนเสียแตไมสามารถจะติดตอกับบิดาของทารกในครรภได หรือบิดาของทารกในครรภเปนผูไร

ความสามารถ หรือการตั้งครรภนั้นเกิดจากการขมขืน หรือการรวมประเวณีโดยผิดประเพณี 

(Incest) หญิงมีครรภสามารถใหความยินยอมเพียงผูเดียว 

4.3 หากหญิงมีครรภเปนผูเยาว (อายุต่ํากวา 18 ป) และไมจดทะเบียนสมรส จะตองขอความยินยอม

จากบิดามารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรมและหญิงมีครรภ โดยใหอาสาสมัครลงนามในเอกสาร

ฉบับเดียวกับผูปกครอง 

5) ในการพิทักษความปลอดภัยของทารกในครรภ โครงการวิจัยนั้นจะตองไมมีการกระทําดังตอไปนี้ 

5.1 ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะชักจูงใหหญิงมีครรภยินยอมใหการตั้งครรภสิ้นสุดลง (Termination of 

Pregnancy) ยกเวนการทําแทงเพ่ือการรักษา (Therapeutic Abortion) 

5.2 การวิจัยนั้นจะตองไมมีกระบวนการใดๆ ท่ีจะทําใหการตั้งครรภนั้นสิ้นสุดลง 

5.3 ผูเขารวมวิจัยท่ีเปนหญิงมีครรภ ไมสามารถใหความเห็นวาจะยอมใหทารกในครรภมีชีวิตอยูตอไป

หรือไม 

3. การวิจัยในทารกแรกเกิด (Research Involving Neonates) 

คณะกรรมการฯ จะใหการรับรองการวิจัยในทารกแรกเกิด (Neonate) ในกรณีตอไปนี้ 

1) กรณีท่ีทารกคลอดมาแลวมีชีวิต 

1.1 จะตองมีการศึกษาวิจัยในทางพรีคลินิกและคลินิกท่ีใหขอมูลเพียงพอท่ีจะพิจารณาไดวาการวิจัยนั้น 

มีความเสี่ยงตอทารกแรกเกิดมากนอยเพียงใด 

1.2 นักวิจัยไมมีสิทธิตัดสินวาจะใหทารกนั้นอยูรอดหรือเสียชีวิต 

1.3 การวิจัยนั้นจะสามารถเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดได และจะตองไมเพ่ิมความเสี่ยง

ในการเสียชีวิตของทารก 

1.4 การวิจัยนั้นเปนไปเพ่ือแสวงหาความรูใหม ท่ีจะเปนประโยชนทางการแพทย (Biomedical 

Science) ซ่ึงตองกระทําในทารกแรกเกิดเทานั้น ไมสามารถทําไดดวยวิธีอ่ืน โดยการวิจัยจะตองไม

เพ่ิมความเสี่ยงตอทารกแรกเกิด 
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1.5 การวิจัยจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารก หากไมสามารถ

ติดตามบิดาและมารดาของทารก มาขอความยินยอมไดเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม หรือบิดาหรือ

มารดาเปนผูไรความสามารถ อาจขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของบิดาหรือมารดาของ

ทารกนั้นได และหากการตั้งครรภนั้นเกิดจากการขมขืน หรือการรวมประเวณีโดยผิดประเพณี 

(Incest) ไมตองขอความยินยอมจากบิดาของทารก 

2) กรณีท่ีทารกคลอดมาแลวเสียชีวิต 

2.1 จะตองไมมีกระทําการใดๆ ท่ีจะทําใหทารกมีชีวิตอยูตอไปดวยเครื่องมือทางการแพทย (Artificially 

Maintained Vital Function) ซ่ึงมิใชเปนการมีชีวิตอยูตามธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงคเพ่ือจะทํา

การวิจัยในทารกนั้น 

2.2 หากจะศึกษาวิจัยในทารกท่ีคลอดมาแลวเสียชีวิต จะตองเปนการวิจัยเพ่ือใหไดความรูทาง                    

ชีวการแพทย (Biomedical Science) ท่ีไมอาจศึกษาไดโดยวิธีอ่ืน 

2.3 การขอความยินยอมเพ่ือทําวิจัยในกรณีนี้จะตองขอความยินยอมจากบิดาและมารดาของทารกท่ี

เสียชีวิตแลวเทานั้น ไมสามารถขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของบิดาและมารดาของ

ทารกแทนได หากบิดาหรือมารดาของทารกเปนผูไรความสามารถ สามารถขอความยินยอมจาก

บิดาหรือมารดาของทารกเพียงผูใดผูหนึ่งได หากการตั้งครรภนั้นเกิดจากการขมขืนหรือการรวม

ประเวณีโดยผิดประเพณี (Incest) มารดาของทารกเพียงผูเดียวสามารถใหความยินยอมได ไม

จําเปนตองขอความยินยอมจากบิดาของทารก 

4. การวิจัยในผูใหญท่ีออนดอยความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง (Research Involving Vulnerable 

Adults) 

คณะกรรมการฯ จะคํานึงถึงความเสี่ยงของอาสาสมัครในกลุมนี้ โดยขอใหผูวิจัยเพ่ิมมาตรการเสริม

ความปลอดภัยแกอาสาสมัครตามสมควร และหากอาสาสมัครเปนผูไรความสามารถ นักวิจัยจะตองขอความ

รวมมือและขอความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัคร 

5. การวิจัยในผูตองขัง (Research Involving Prisoners) 

ผูตองขังเปนบุคคลท่ีตกอยูในสภาวะท่ีไมอาจตัดสินใจไดดวยตนเองอยางอิสระ มักจะมีสถานการณ

หรือความจําเปนบังคับใหเขารวมโครงการวิจัยโดยไมสมควร ไมวาจะเปนการขมขู คุกคาม หรือให                   

อามิสสินจาง หรือทําใหเขาใจผิดวาการเขารวมโครงการวิจัยจะมีสวนทําใหไดรับการอภัยโทษ และไดรับ

อิสรภาพเร็วข้ึนกวากําหนด 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยท่ีจะทําในผูตองขังควรมีกรรมการฯ รับเชิญ 1 ทานท่ีมีประสบการณ 

หรือทราบความเปนอยูในเรือนจําท่ีจะเปนสถานท่ีทําการวิจัยนั้นเปนอยางดี ชวยใหความเห็นวาการทําวิจัย

นั้นมีความเหมาะสมหรือไม เพ่ือชวยในการพิทักษสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเปนคนใหกับผูตองขังท่ีจะเปนผู

ถูกวิจัยอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะใหการรับรองการวิจัยในผูตองขังโดยคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้  

1) ความเสี่ยงในการวิจัยตองไมมากไปกวาความเสี่ยงท่ีอาสาสมัครท่ีมิใชผูตองขังจะยอมรับได 
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2) การเขารวมวิจัยตองไมมีสวนทําใหความเปนอยูในเรือนจําของผูตองขังท่ีเขารวมวิจัยดีข้ึนกวาความ

เปนอยูเดิม ในดานการรักษาพยาบาล อาหาร ความสะดวกสบาย หรือการมีรายได ซ่ึงจะทําใหผูเปน

ผูตองขังตัดสินใจเขารวมวิจัยโดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงจากการวิจัย 

3) การเขารวมวิจัยตองไมมีสวนท่ีจะทําใหผูตองขังท่ีเขารวมวิจัยไดรับอิสรภาพเร็วกวากําหนดเดิม 

4) ในการคัดเลือกผูตองขังเพ่ือเขารวมวิจัยตองเปนการคัดเลือกแบบสุม (Random) โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ี

ชัง 

5) วัตถุประสงคในการทําวิจัยในผูตองขังควรเปนไปเพ่ือชวยแกไขปญหาท่ีพบบอยในผูตองขัง เชน ปญหา

สุขภาพ ไดแก โรคติดตอท่ีพบไดบอยในเรือนจํา หรือปญหาทางจิต (Psychological Problem) ท่ี

นําไปสูพฤติกรรมท่ีทําใหตองโทษ ซ่ึงอาจเปนประโยชนในการปองกันมิใหเกิดการกระทําความผิดซํ้า 

6) ในกรณีท่ีการศึกษาวิจัยมีการใชผูตองขังเปนกลุมควบคุม ซ่ึงจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการ

ศึกษาวิจัย ควรมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางทัณฑวิทยา (Penology) และฟงความคิดเห็นจากประชาชน

ท่ัวไปวามีความเหมาะสมเพียงใด 

7) การศึกษาวิจัยในผูตองขังไมควรมีความเสี่ยงมากไปกวาการดําเนินชีวิตประจําวัน (Minimal Risk) และ

ไมควรกอใหเกิดความอึดอัดใจตออาสาสมัคร 
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บทท่ี 9 

การพิจารณารับรองโครงการวิจัยท่ีใชเครือ่งมือทางการแพทย 

(Research Involving Medical Devices) 

เนื่องจากประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีควบคุมเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ หรือความ

ปลอดภัยจากการใชเครื่องมือทางการแพทย จึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยตรงท่ีจะตอง

พิจารณาวาเครื่องมือท่ีจะนํามาทดสอบนั้นมีความเสี่ยงมากหรือนอยเพียงใด เพ่ือกระตุนใหนักวิจัยเพ่ิม

มาตรการเสริมความปลอดภัยใหแกอาสาสมัครในกรณีท่ีเครื่องมือท่ีนํามาวิจัยนั้นมีความเสี่ยงสูง 

นิยามของเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก 

1) เปนเครื่องมือท่ีตองสอดใสเขาภายในรางกายของมนุษย โดยเครื่องมือนั้นมีผลตอสุขภาพและความ

เปนอยูท่ีดีของผูท่ีตองใชเครื่องมือ 

2) เปนเครื่องมือท่ีตองใชเพ่ือชวยชีวิตผูปวย 

3) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีตองใชเพ่ือชวยในการวินิจฉัยและรักษาโรค ซ่ึงหากขาดเครื่องมือดังกลาว จะไม

สามารถหายจากโรคและกลับมามีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีดังเดิมได 

4) ความเสี่ยงจากการใชเครื่องมืออาจทําใหถึงแกชีวิต หรือมีความผิดปกติ/พิการอยางถาวร ท้ังในดานการ

ทํางานของอวัยวะนั้นและทําใหมีความวิกลรูป (Damage to Body Structure) อยางถาวรรวมดวย 

ในกรณีการวิจัยท่ีมีการใชเครื่องมือท่ีมีความเสี่ยงสูงนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิจัยหรือ

บริษัทผูผลิตและจําหนายเครื่องมือจะตองขอคํารับรองจากองคการอาหารและยา (FDA) ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา แตประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบังคับในกรณีดังกลาว หากบริษัทผูผลิตเครื่องมือนั้นตองการ

จะนําขอมูลท่ีทําวิจัยในประเทศไทยไปใชเพ่ือขออนุญาตผลิตและจําหนายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบของ FDA ของประทศสหรัฐอเมริกา 

1. โครงการวิจัยท่ีใชเครื่องมือทางการแพทยชนิด Humanitarian Use 

เครื่องมือท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคท่ีพบไดนอย และเครื่องมือดังกลาวมีความ

จําเปนในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคนั้น โดยไมมีเครื่องมือชนิดอ่ืนทดแทนได FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เรียกเครื่องมือประเภทนี้วา Humanitarian Use Device และใหคํานิยามไววา เปนเครื่องมือท่ีใชในการ

รักษาหรือวินิจฉัยโรคท่ีพบไดไมบอย คือ มีผูท่ีตองการใชเครื่องมือดังกลาวท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาไมเกิน 

4,000 ราย/ป เนื่องจากเปนโรคท่ีพบไมบอยจึงไมสามารถทําการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยของเครื่องมือประเภทนี้ตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลได FDA ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงอนุโลมใหใชเครื่องมือประเภทนี้กับผูปวยโดยยังไมมีการศึกษาวิจัยท่ีแนนอนได แต

ในการใชเครื่องมือแตละครั้ง แพทยผูใชเครื่องมือจะตองขอคํารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในดาน

ความจําเปนและความเหมาะสมในการใชเครื่องมือ การขอความยินยอมจากผูปวยจะใชแบบแสดงความ

ยินยอมเพ่ือรับการรักษาพยาบาลตามปกติ และหลังการใชเครื่องมือนั้น แพทยผูใชเครื่องมือจะตองรายงาน

ผลการรักษาตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพ่ือเก็บเปนขอมูลในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของเครื่องมือในโอกาสตอไปเม่ือมีขอมูลจํานวนมากเพียงพอ 
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บทท่ี 10 

การดําเนินการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ 

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

1. การกําหนดวันประชุม (Meeting Schedule) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีกําหนดวันประชุมเดือนละ 1 ครั้ง คือ วันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน ตั้งแต

เวลา 13.00 น. เปนตนไป จนกวาจะพิจารณาครบทุกโครงการวิจัยท่ีกําหนดไวในวาระการประชุม โดยมี

กําหนดการประชุมลวงหนาตลอดท้ังป 

2. การกําหนดองคประชุม (Quorum) 

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตองมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังนี้ 

• มีจํานวนกรรมการฯ จํานวนไมนอยกวา 5 ทาน ท้ังเพศหญิง และเพศชาย 

• มีกรรมการฯ ท่ีมาจากบุคคลท่ัวไป (Lay Person) อยางนอย 1 ทาน 

• มีกรรมการฯ ท่ีมาจากบุคคลภายนอก (Non-affiliated Person) อยางนอย 1 ทาน 

3. การดําเนินการประชุม (Meeting Process) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีการประชุมตามท่ีกําหนดโดยเลขานุการเปนผูจัดวาระและดําเนินการ

ประชุมใหเปนไปตามวาระ โดยกอนเริ่มการประชุม ประธานฯ หรือเลขานุการตองสอบถามเรื่อง Conflict 

of Interest ในท่ีประชุมดวยทุกครั้ง กรณีท่ีกรรมการฯ มี Conflict of Interest กรรมการฯ ทานนั้นตอง

ออกจากท่ีประชุมในชวงการพิจารณาโครงการท่ีเก่ียวของ ประธานฯ นําการอภิปรายรวมกับกรรมการทาน

อ่ืนๆ ในท่ีประชุมเก่ียวกับเรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา หากประธานฯ ไมสามารถเขาประชุมได ให

มอบหมายรองประธานฯ ทําหนาท่ีแทน หากท้ังประธานฯ และรองประธานฯ ไมสามารถเขาประชุมได

พรอมกันในการประชุมครั้งใด ประธานฯ อาจมอบหมายใหกรรมการฯ ทานท่ีมีความเหมาะสมทําหนาท่ี

แทนเฉพาะคราวโดยมีบันทึกขอความมอบหมายอยางเปนลายลักษณอักษร  

ในการลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงการวิจัย ตองมีกรรมการฯ ครบองคประชุม โดยกรรมการฯ ผูมี

สิทธิ์ใหความเห็นไดคือกรรมการฯ ผูอยูในท่ีประชุม และจะรับรองโครงการวิจัยไดตอเม่ือมีมติเปนเอกฉันท 

หรือหากความคิดเห็นไมเปนเอกฉันท ตองมีเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการฯ ผูท่ีเขาประชุมสนับสนุน  

4. การจัดทํารายงานการประชุม (Meeting Minutes) 

การจัดทํารายงานการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

• การประชุมครั้งท่ี วันท่ี เวลา สถานท่ีประชุม 

• รายชื่อกรรมการฯ ท่ีมาประชุม และ/หรือรายชื่อกรรมการฯ ท่ีลาประชุม 

• เวลาเริ่มการประชุม 

• วาระการประชุมมี 5 วาระดังนี้ 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

ระบุรายละเอียดเรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ หรือทําเปนเอกสารแนบ รวมท้ังการมีสวน

ไดสวนเสีย (Conflict of Interest) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับโครงการท่ีอยูในวาระของการประชุม 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ีผานมา 

เจาหนาท่ีฯ แจงท่ีประชุมใหพิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งกอน โดยใหระบุหัวขอ

และรายละเอียดตามมติท่ีประชุมใหแกไข 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพ่ือพิจารณา 

เจาหนาท่ีฯ แจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาในการประชุมครั้งกอน และ

นักวิจัยไดสงขอมูลเพ่ิมเติมมายังสํานักงานฯ โดยแบงออกเปนวาระดังนี้ 

วาระท่ี 3.1 โครงการวิจัยท่ีมีมติไมรับรอง แตนักวิจัยขออุทธรณ 

วาระท่ี 3.2 โครงการวิจัยท่ีมีมติยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะและนําเขาท่ีประชุมอีกครั้ง 

 ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม 

วาระท่ี 3.3 โครงการวิจัยท่ีมีมติรับรองในหลักการ โดยจะใหการรับรองตอเม่ือแกไขเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะ 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ 

วาระท่ี 3.4 โครงการวิจัยท่ีขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดท่ีขอปรับเปลี่ยน 

วาระท่ี 3.5 โครงการวิจัยท่ีรายงานเหตุการณไมพึงประสงค หรือรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย  

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค การแกไข และแนวทางการปองกัน 

วาระท่ี 3.6 โครงการวิจัยท่ีสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยประจําป และขอตออายุเอกสารรับรอง

โครงการ 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการและรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค 

วาระท่ี 3.7 โครงการวิจัยท่ีแจงสรุปผลโครงการวิจัยประจําป และแจงปดโครงการวิจัย 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดการเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงค 

วาระท่ี 3.8 โครงการวิจัยท่ีแจงถอนโครงการ 

วาระท่ี 3.9 โครงการวิจัยท่ีแจงขอยกเลิกโครงการ 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทโครงการท่ีไดรับการยกเวนการพิจารณารับรอง 

(Exemption Review) 
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เจาหนาท่ีฯ นําเสนอผลสรุปการพิจารณาท่ีไดรับจากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 

(Primary Reviewer) 1 ทาน  

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยและ

เหตุผลท่ีไดรับการยกเวนฯ 

วาระท่ี 4.2 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทเรงดวน (Expedited Review) 

เจาหนาท่ีฯ นําเสนอผลสรุปการพิจารณาท่ีไดรับจากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 

(Expedited Reviewer) 2 ทาน 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยและ

รายละเอียดผลการพิจารณาของกรรมการฯ 

วาระท่ี 4.3 การพิจารณาโครงการวิจัยใหม ประเภทแบบครบองคประชุม (Full Board Review) 

กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย (Primary Reviewer) 2 ทาน นําเสนอขอคิดเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ หากกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยทานหนึ่งไมอาจเขา

ประชุมได ใหกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัยอีกทานหนึ่ง หรือเจาหนาท่ีฯ เปนผูนําเสนอ

แทน กรรมการฯ ในท่ีประชุมสามารถใหขอคิดเห็นและสอบถาม จนกวาจะไดมติของท่ีประชุม 

ในกรณีท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติมจากนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจติดตอนักวิจัยเพ่ือ

ขอขอมูลเพ่ิมเติม โดยอาจเชิญนักวิจัยเขาใหขอมูลเพ่ิมเติมในท่ีประชุม หากขอมูลยังไม

เพียงพอในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจสงโครงการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญท่ี

เปนท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือนําขอมูลเขาพิจารณาในท่ีประชุมตอไป 

ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ รหัสโครงการ กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 

รายละเอียดผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม การประเมินความออนดอย (Vulnerability) 

ของอาสาสมัคร ความเสี่ยง และความถ่ีของการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

• เวลาปดการประชุม 

• รายชื่อผูบันทึกการประชุม ราง พิมพ และตรวจทานรายงานการประชุม 

เจาหนาท่ีฯ ดําเนินการจัดสงรายงานการประชุมใหเลขานุการ และประธานฯ ตรวจทานและลงนาม

กอนสงใหกรรมการฯ พรอมจดหมายเชิญประชุม เพ่ือพิจารณากอนการประชุมครั้งตอไปลวงหนา 1 สัปดาห 
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บทท่ี 11 

การแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

(Notification of Protocol Review Result) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะแจงผลการพิจารณาจากมติท่ีประชุมแกนักวิจัย ประเภทใดประเภทหน่ึง

ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม ดังน้ี 

• ประเภทท่ี 1  รับรอง 

• ประเภทท่ี 2  รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาท่ี 

  ประชุมอีกครั้ง 

• ประเภทท่ี 4  ไมรับรอง 

1. ประเภทที่ 1 โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง (Approved) 

โครงการวิจัยไดรับการรับรองต้ังแตวันประชุมเปนตนไป มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1) เจาหนาท่ีฯ จัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณารับรอง และเอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of 

Approval: COA) 

2) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณารับรอง สําหรับเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

(Certificate of Approval) ลงนามโดยประธานฯ และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตรหรือคณบดีคณะ   

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนําเสนอใหคณบดีลงนาม ดังน้ี 

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะ                       

ทันตแพทยศาสตร ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม  

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ผานผูชวยคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม 

3) เจาหนาท่ีฯ จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และหนังสือ

แสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (ถามี) เอกสารประกาศเชิญชวน 

(ถามี) ระบุรหัสเอกสารรับรองโครงการ (COA) และวันท่ีรับรองโครงการ 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณา เอกสารรับรองโครงการวิจัยตนฉบับ เอกสารชี้แจง

อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ (ถามี) 

เอกสารประกาศเชิญชวน (ถามี) ไปยังหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม เพื่อให

หัวหนาโครงการวิจัยเก็บตนฉบับไวเปนหลักฐาน กรณีเปนโครงการวิจัยของนักศึกษาใหจัดสงสําเนา

จดหมายแจงผลการพิจารณา และเอกสารรับรองโครงการวิจัยใหอาจารยท่ีปรึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย 

5) บันทึกขอมูลวันท่ีเขาประชุม กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม                  

รหัสเอกสารรับรองโครงการ และวันท่ีรับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

6) เจาหนาท่ีฯ จัดทําสารบัญจัดเก็บเอกสารโดยจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ แบบประเมิน

โครงการวิจัยของกรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการ
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พิจารณา และสําเนาเอกสารรับรองโครงการ เขาแฟมประเภทโครงการใหมท่ีไดรับการรับรอง และสําเนา

เอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ 

7) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบท่ีหัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวม

หรือผูชวยวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจงผลการพิจารณาและดานหลังของเอกสารรับรอง (COA) 

ดังน้ี 

• การดําเนินการวิจัยจะตองเปนไปตามโครงรางท่ีแจงไวกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ เทาน้ัน หากมีการ

ปฏิบัติท่ีเบ่ียงเบนไปจากท่ีแจงไว จะตองรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ พรอมเหตุผล และแจง

มาตรการท่ีจะปองกันมิใหเกิดเหตุการณน้ันซ้ําอีก หากมีความจงใจท่ีจะดําเนินการท่ีเบ่ียงเบนน้ันซ้ํา

แลวซ้ําอีก คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะยุติการรับรองโครงการวิจัยน้ัน 

• ในการใหขอมูลและขอความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยกับบุคคลท่ีจะมาเปนอาสาสมัครจะตองใช

เอกสารท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีมีตราประทับเทาน้ัน โดยสามารถทําสําเนา

เอกสารดังกลาวเพื่อนําไปใช 

• หากเปนโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับตางประเทศ เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนา

ยินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ ท่ีเปนคนไทยจะตองใชฉบับภาษาไทยท่ี

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีมีขอความท่ีเหมาะสมและความหมายตรงกับ 

Volunteer Information Sheet และ Informed Consent Form ฉบับภาษาตางประเทศ 

• การดําเนินการขอความรวมมือใหเขารวมโครงการวิจัย จะตองดําเนินไปโดยปราศจากการบังคับหรือ

ชักจูงอยางไมเหมาะสม (Coercion and Undue Influence) จากนักวิจัยหรือผูชวยวิจัย เพื่อให

บุคคลสามารถเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจอยางแทจริง 

• เอกสารหรือเครื่องมืออื่นๆ ท่ีจะใชในการประชาสัมพันธใหอาสาสมัครตองไดรับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ  

• หากจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงโครงรางวิจัย (Protocol Amendment) จะตองแจงกับ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ใหทราบพรอมเหตุผล และจะตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ กอนจะดําเนินการกับอาสาสมัครได ยกเวนเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อมิใหเกิด

อันตรายแกอาสาสมัคร ซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยจะตองแจงเหตุการณดังกลาวใหคณะกรรมการ    

จริยธรรมฯ รับทราบภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีดําเนินการ 

• หากมีขอมูลใหมท่ีเกี่ยวของกับโครงการวิจัย และมีผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของ

อาสาสมัคร หัวหนาโครงการวิจัยจะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ 

• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองแจงรายงานการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ท้ังท่ีรุนแรงและไมรุนแรง 

รวมท้ังเหตุการณท่ีไมอาจคาดเดาไดลวงหนา แตมีผลตอความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของ

อาสาสมัครท่ีเกิดขึ้นในระหวางการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบทุกครั้งในทันที 

• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ รับทราบ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อไดรับการรองขอ 
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• หัวหนาโครงการวิจัย จะตองแจงปดโครงการวิจัยเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการวิจัย 

2. ประเภทที่ 2 โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะ (Approved after Modification) 

 โครงการวิจัยประเภทน้ี มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1) เจาหนาท่ีฯ จัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอม

ขอเสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาท่ีฯ เพื่อ

ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ 

3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณา 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมแนบแบบฟอรมการแกไขใหกับหัวหนาโครงการวิจัย 

(กรณีเปนโครงการของนักศึกษาใหจัดสงสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา) 

ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการท่ีแกไขกลับมาท่ีสํานักงานฯ 

โดยตรงภายใน 60 วัน 

5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาท่ีฯ จะสงจดหมายแจงเตือน 

รวมท้ังติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย 

เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการท่ีแกไขตามท่ีกําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา หากพน

เวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หากหัวหนา

โครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอ หัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการใหม 

6) เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยแกไขโครงการและสงกลับมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความถูก

ตอง และความครบถวนของโครงการท่ีแกไขตามขอเสนอแนะเบ้ืองตน หากมีขอท่ียังแกไขไมครบถวน 

หรือไมถูกตอง ใหประสานงานแจงหัวหนาโครงการวิจัยทางโทรศัพท หรือทาง e-mail เพื่อแกไขเพิ่มเติม

กอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน 

7) เลขานุการพิจารณาแลววาไดแกไขถูกตองตามขอเสนอแนะ เจาหนาท่ีฯ จึงดําเนินการจัดพิมพเอกสาร

รับรองโครงการวิจัย เสนอใหประธานฯ พิจารณาและลงนามในเอกสารรับรอง (COA) และเสนอใหคณบดี

ลงนาม ดังน้ี 

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะ                        

ทันตแพทยศาสตร ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม  

• โครงการวิจัยของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหเสนอคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

ผานผูชวยคณบดีฝายวิจัย เพื่อลงนาม 

8) เจาหนาท่ีฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมท่ี 3.3 โครงการวิจัยท่ีมีมติรับรองในหลักการ โดยจะใหการรับรอง

ตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ 

9) บันทึกขอมูลวันท่ีเขาประชุม กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม รหัส

เอกสารรับรองโครงการ และวันท่ีรับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 
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10) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ แบบแบบประเมินโครงการวิจัยของกรรมการหลักผูพิจารณา  

โครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา และสําเนาเอกสารรับรองโครงการ 

จัดเก็บเขาแฟมประเภทโครงการใหมท่ีไดรับการรับรอง และสําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ 

แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ 

11) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบท่ีหัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวมหรือ

ผูชวยนักวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจงผลการพิจารณาและดานหลังของเอกสารรับรอง (COA)         

ดังขอความในขอ 7) หนาท่ี 53 

3. ประเภทที่ 3 โครงการวิจัยที่ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะไดแกไขหลักการหรือชี้แจงเพ่ิมเติมตาม

ขอเสนอแนะ และนําเขาที่ประชุมอีกคร้ัง (Resubmit for Reconsideration) 

โครงการวิจัยประเภทน้ี มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1) เจาหนาท่ีฯ จัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณา พรอม

ขอเสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาท่ีฯ เพื่อ

ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ 

3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพจิารณา 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมแนบแบบฟอรมการแกไขใหกับหัวหนาโครงการวิจัย 

(กรณีเปนโครงการของนักศึกษาใหจัดสงสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา) 

ภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการท่ีแกไขกลับมาท่ีสํานักงานฯ 

โดยตรงภายใน 60 วัน 

5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาท่ีฯ จะสงจดหมายแจงเตือน 

รวมท้ังติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย 

เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการท่ีแกไขตามท่ีกําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา และหาก

เลยเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หาก

หัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอหัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการ

ใหม 

6) เมื่อหัวหนาโครงการวิจัยแกไขโครงการและสงกลับมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความถูก

ตอง และความครบถวนของโครงการท่ีแกไขตามขอเสนอแนะเบ้ืองตน หากมีขอท่ียังแกไขไมครบถวน 

หรือไมถูกตอง ใหประสานงานแจงหัวหนาโครงการวิจัยทางโทรศัพท หรือทาง e-mail เพื่อแกไขเพิ่มเติม

กอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณาในเบ้ืองตน 

7) เจาหนาท่ีจัดสงเอกสารโครงการฉบับแกไข พรอมแบบประเมินโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ผูพิจารณา

โครงการ 2 ทานท่ีเคยพิจารณาโครงการน้ันทําการประเมินโครงการอีกครั้ง 

8) เสนอใหประธานฯ พิจารณา และใหบรรจุในวาระการประชุมครั้งตอไป 

9) เจาหนาท่ีฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมท่ี 3.2 โครงการวิจัยท่ีมีมติยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะได

แกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะและนําเขาท่ีประชุมอีกครั้ง 

หมวดท่ี 2 
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10) เลขานุการหรือเจาหนาท่ีฯ นําเสนอการแกไขโครงการใหท่ีประชุมพิจารณา โดยผลการพิจารณาตามมติท่ี

ประชุมมี 3 ประเภท คือ 

• ประเภทท่ี 1  รับรอง 

• ประเภทท่ี 2  รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขา

           ท่ีประชุมอีกครัง้ 

11) หากผลการพิจารณาเปนมติขอท่ี 1 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทท่ี 1 

12) หากผลการพิจารณาเปนมติขอท่ี 2 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ประเภทท่ี 2 

13) หากผลการพิจารณาเปนมติขอท่ี 3 ใหดําเนินการตามประเภทการรับรอง ซ้ําอกีครั้งหน่ึง ประเภทท่ี 3 

14) บันทึกขอมูลวันท่ีเขาประชุม กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม รหัส

เอกสารรับรองโครงการ และวันท่ีรับรอง ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

15) จัดทําสารบัญจัดเก็บเอกสารโดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ แบบประเมินโครงการวิจัยของ

กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาและสําเนา

เอกสารรับรองโครงการ จัดเก็บเขาแฟมประเภทโครงการใหมท่ีไดรับการรับรอง และสําเนาเอกสารรับรอง

โครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ 

16) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะระบุระเบียบท่ีหัวหนาโครงการวิจัยจะตองปฏิบัติ และดูแลใหนักวิจัยรวม

หรือผูชวยนักวิจัยทุกคนปฏิบัติตามในจดหมายแจงผลการพิจารณาและดานหลังของเอกสารรับรอง 

(COA) ดังขอความในขอ 7) หนาท่ี 53 

4. ประเภทที่ 4 โครงการวิจัยที่ไมรับรอง (Disapproved)  

 โครงการวิจัยประเภทน้ี มีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

1) เจาหนาฯ ท่ีจัดพิมพสรุปผลการพิจารณาตามมติท่ีประชุม และจัดทําจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอม

ขอเสนอแนะ 

2) เสนอเลขานุการเพื่อทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ และสงกลับเจาหนาท่ีฯ เพื่อ

ปรับแกไขจดหมายแจงผลการพิจารณาใหสมบูรณ 

3) เสนอประธานฯ ลงนามในจดหมายแจงผลการพิจารณา 

4) เจาหนาฯ ท่ีจัดสงจดหมายแจงผลการพิจารณาพรอมพรอมเหตุผลใหกับหัวหนาโครงการวิจัย ภายใน 2 

สัปดาหหลังวันประชุม โดยระบุใหสามารถชี้แจงเหตุผลกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได (กรณีเปน

โครงการของนักศึกษาใหจัดสงสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาไปท่ีอาจารยท่ีปรึกษา) โดยระบุให

หัวหนาโครงการวิจัยสงจดหมายชี้แจง และ/หรือโครงการท่ีปรับแกไขกลับมาท่ีสํานักงานฯ โดยตรง

ภายใน 60 วัน 

5) หากภายใน 30 วันหลังแจงผล หัวหนาโครงการวิจัยยังไมติดตอกลับ เจาหนาท่ีฯ จะสงจดหมายแจงเตือน 

รวมท้ังติดตอดวยวิธีโทรศัพทและ/หรือสง e-mail ติดตามการแกไขโครงการไปยังหัวหนาโครงการวิจัย 

เพื่อขอใหหัวหนาโครงการวิจัยสงโครงการท่ีแกไขตามท่ีกําหนดในจดหมายแจงผลการพิจารณา และหาก

หมวดท่ี 2 
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เลยเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีความจําเปนตองทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา หาก

หัวหนาโครงการวิจัยประสงคจะดําเนินการวิจัยเรื่องเดิมตอหัวหนาโครงการวิจัยจะตองเริ่มกระบวนการ

ใหม 

6) บันทึกขอมูลประเภทการพิจารณา กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย ผลการพิจารณาจากท่ีประชุม 

วันท่ีเขาประชุม ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย 

7) จัดทําสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ แบบประเมินโครงการวิจัยของ

กรรมการฯ ผูพิจารณาโครงการวิจัย 2 ทาน (ฉบับจริง) สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา และจัดเก็บ

เขาแฟมโครงการประเภทท่ี 4 (โครงการท่ีไมรับรอง) 

8) หากหัวหนาโครงการวิจัยขออุทธรณผลการพิจารณาภายใน 60 วัน พรอมท้ังชี้แจงประเด็นปญหาและ

ปรับแกไขโครงการวิจัย เสนอกลับมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ เจาหนาท่ีฯ จะประทับตรารับเอกสาร 

ทําการสืบคนโครงการตนเรื่องจากแฟมโครงการประเภทท่ี 4 และตรวจสอบรายละเอียดขอชี้แจงและการ

แกไขโครงการในเบ้ืองตนกอนเสนอเลขานุการเพื่อพิจารณา 

9) เจาหนาท่ีจัดสงเอกสารโครงการฉบับแกไข พรอมแบบประเมินโครงการวิจัยใหกรรมการฯ ผูพิจารณา

โครงการ 2 ทานท่ีเคยพิจารณาโครงการน้ันทําการประเมินโครงการอีกครั้ง 

10) เสนอใหประธานฯ พิจารณา และใหบรรจุในวาระการประชุมครั้งตอไปเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

11) เจาหนาท่ีฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมท่ี 3.1 โครงการวิจัยท่ีมีมติไมรับรอง 

12) เลขานุการหรือเจาหนาท่ีฯ นําเสนอขอชี้แจงและการแกไขโครงการใหท่ีประชุมพิจารณา โดยผลการ

พิจารณาตามมติท่ีประชุมมี 4 ประเภท คือ 

• ประเภทท่ี 1  รับรอง 

• ประเภทท่ี 2  รับรองในหลักการโดยจะใหการรับรองตอเมื่อแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ 

• ประเภทท่ี 3  ยังไมรับรองในหลักการ จนกวาจะไดแกไขหรือชี้แจงเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาท่ี 

            ประชุมอีกครั้ง 

• ประเภทท่ี 4  ไมรับรอง 

อน่ึง เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Certificate of Approval: COA) มีอายุการรับรอง 1 ป นับจากวันท่ี

รับรอง โดยจะระบุวันเริ่มตนและวันหมดอายุการรับรองไวในเอกสารดังกลาว ซึ่งมีประธานฯ และคณบดีคณะ              

ทันตแพทยศาสตร หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูลงนาม 

5. การอุทธรณผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Appeal of the MU-DT/PY-IRB Decision) 

โครงการวิจัยท่ีไดรับผลการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนประเภทท่ี 4 ไมรับรอง 

หัวหนาโครงการวิจัยสามารถขอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาไดโดยทําบันทึกถึงประธานฯ 

ภายใน 60 วันนับจากวันแจงผล พรอมเหตุผลท่ีสมควรเพื่อใหประธานฯ พิจารณานําเขาท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใน

การประชุมครั้งตอไป 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 5 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทท่ี 1 (รับรอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทท่ี 1 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผลและ COA 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร (รายละเอียดในหมวดท่ี 4) 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงจดหมายแจงผลและ COA ใหหัวหนาโครงการวิจยั

ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม 

กรณีเปนนักศึกษา 

สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารยท่ีปรึกษา 

เจาหนาท่ีฯ เสนอ COA ตอคณบดฯี ผานรองคณบดฝีายวิจัย เพ่ือลงนาม 

 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 6 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทท่ี 2 

(รับรองในหลักการโดยแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทท่ี 2 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ 

เจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบ้ืองตน 

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา 

สงเอกสารคืนหัวหนาโครงการวิจยั 

ติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

เจาหนาท่ีฯ โทรติดตาม/ 

e-mail 

เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 

 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

สงจดหมายแจงผลใหหัวหนาโครงการวิจัย 

ติดตอหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือแกไข เสนอเลขานุการ 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผลและ COA 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 
เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงจดหมายแจงผล 

และ COA ใหหัวหนาโครงการวิจยั 

ภายใน 2 สัปดาหหลังการประชุม 

กรณีเปนนักศึกษา 

สําเนาแจงบัณฑิตวิทยาลัยและ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

เจาหนาท่ีฯ เสนอ COA ตอคณบดฯี  

ผานรองคณบดีฝายวิจัย เพ่ือลงนาม 

 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

หมวดท่ี 2 

 

ถูกตองครบถวน ไมครบถวน 
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แผนภูมิท่ี 7 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทท่ี 3 

(ยังไมรับรองในหลักการจนกวาจะแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ และนําเขาท่ีประชุมอีกครั้ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาประเภทท่ี 3 

เสนอประธานฯ บรรจุเขาวาระการประชุม 3.2 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ 

เจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบ้ืองตน 

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา 

สงเอกสารคืนหัวหนา

โครงการวิจัย 

ติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

ไมติดตอกลับภายใน 30 วัน 

 

เจาหนาท่ีฯ โทรติดตาม/ 

e-mail 

เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 

 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

สงจดหมายแจงผลใหหัวหนาโครงการวิจัย 

ถูกตองครบถวน ไมครบถวน 

ติดตอหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือแกไข เสนอเลขานุการ 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงแบบประเมินโครงการ

พรอมโครงการท่ีแกไขให Primary 

Reviewer เดิม 2 ทาน 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

หมวดท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 8 กระบวนการแจงผลการพิจารณาประเภทท่ี 4 (ไมรับรอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออุทธรณภายใน 60 วัน ไมอุทธรณภายใน 60 วัน 

เสนอประธานฯ บรรจุเขาวาระการประชุมท่ี 3.1 

ผลการพิจารณาประเภทท่ี 4 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงแบบประเมิน

โครงการพรอมโครงการท่ีแกไขให 

Primary Reviewer เดิม 2 ทาน 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงผล พรอมขอเสนอแนะ 

เสนอเลขานุการเพ่ือทบทวนความสมบูรณของขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 

 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

สงจดหมายแจงผลพรอมเหตผุลไมรับรองใหหัวหนาโครงการวิจัย 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

ทําบันทึกแจงถอนการพิจารณา  

สงเอกสารคืนหัวหนาโครงการวิจยั 

หมวดท่ี 2 
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หมวดท่ี 3 

วิธีการปฏิบัติงานภายหลังการรับรองโครงการวิจัย 

(After Review Process) 

บทที่ 1 

การติดตามความกาวหนาและกํากับดูแลโครงการวิจัย 

(Monitoring of Progress Report) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีอํานาจและหนาที่ในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่อง

จนกวาโครงการวิจัยจะสิ้นสุดลง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยวายังมีความเหมาะสมในดานประโยชนและความเสี่ยง

จากการวิจัย (Risk/Benefit Ratio) หรือไมเพียงใด โดยคํานึงถึงความกาวหนาของวิทยาการที่เก่ียวของกับ

โครงการวิจัยนั้น หากความรูใหมที่เกิดข้ึนมีประสิทธิภาพดีกวา หรือเสี่ยงอันตรายนอยกวา คณะกรรมการจริยธรรม

ฯ จะตองทบทวนมติวาสมควรรับรองโครงการนั้นตอไปหรือไม 

2) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทบทวนความสม่ําเสมอและเที่ยงตรง รวมทั้งเหตุการณอันไมพึงประสงคของรายงาน

ความกาวหนาของการวิจัยที่นักวิจัยรายงานเขามา หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัยอยางสม่ําเสมอไมมี

รายงานความเบี่ยงเบนไปจากโครงรางวิจัยที่เสนอ และไมมีอันตรายใดๆ เกิดข้ึนกับอาสาสมัคร คณะกรรมการ

จริยธรรมฯ สามารถใหการรับรองเพื่อใหโครงการวิจัยนั้นดําเนินการตอไปได 

3) คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะดําเนินการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 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 จะตองนําเร่ืองแจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาวาจะรับรองใหตออายุโครงการวิจัยหรือไม หาก

เกิน 90 วัน นักวิจัยยังไมติดตอกลับจะยุติการรับรอง (รายละเอียดในบทที่ 8 หมวดที่ 3) 

หมวดท่ี 3 
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บทท่ี 2 

การตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

(Re-Approval) 

1. การกําหนดเวลาในการขอตออายุการรับรอง 

1) หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และแจงขอตออายุการรับรองโครงการวิจัยภายใน 30 วัน

กอนวันหมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย จนถึง 60 วันหลังวันหมดอายุเอกสารรับรองฯ 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะรับรองตอเนื่อง โดยเอกสารรับรองฯ ฉบับใหม จะมีวันท่ีหมดอายุตอเนื่อง

กับฉบับเดิม โดยมีอายุ 1 ป 

2) หากนักวิจัยสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และแจงขอตออายุการรับรองโครงการวิจัยลาชากวา 60 

วัน แตไมเกิน 90 วันหลังเอกสารรับรองฯ หมดอายุ ใหนําเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาการรับรองตอ

อายุโครงการวิจัย หากท่ีประชุมมีมติรับรองการตออายุ ใหตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยตอ 1 ป

นับจากวันท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ และใหถือวาโครงการวิจัยดังกลาวไมไดรับการรับรองให

ดําเนินการวิจัยในชวงเวลาตั้งแตเอกสารเดิมหมดอายุจนถึงวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมติ

รับรองการตออายุ 

3) กรณีเกิน 90 วัน ใหนําโครงการวิจัยท่ีไมสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย เขาท่ีประชุมเพ่ือแจงยุติการ

รับรองโครงการวิจัย 

2. วิธีการพิจารณาเพ่ือขอตออายุการรับรองอาจใชวิธีการแบบเรงดวน (Expedited Review) หรือพิจารณา

แบบครบองคประชุมตามความเหมาะสม 

3. ผลการพิจารณา 

1) หากเปนการรับรองตออายุโดยไมมีเง่ือนไข ใหหัวหนาโครงการวิจัยดําเนินการวิจัยตอเนื่องไปไดทันที 

สําหรับเอกสารรับรองฉบับใหมซ่ึงลงนามโดยประธานฯ ลงวันท่ีท่ีรับรอง ใหนําเสนอคณบดีผานรอง

คณบดีฝายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร หรือผูชวยคณบดีฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตรลงนาม และจัดสงให

หัวหนาโครงการวิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังการลงมติ 

2) หากเปนกรณีไมรับรองตออายุ ใหทําบันทึกขอความแจงการไมรับรองตอพรอมเหตุผล ลงนามโดย  

ประธานฯ สงใหหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหหลังวันประชุม เพ่ือใหหัวหนาโครงการวิจัยปรับ

แกไขโครงการวิจัยเพ่ือขอการรับรองครั้งใหม 

หากจําเปนตองดําเนินการวิจัยตอในระหวางท่ียังไมไดรับการรับรองครั้งใหม หัวหนาโครงการวิจัย

จะไมสามารถรับอาสาสมัครรายใหมไดเชนเดียวกับกรณีท่ีถูกพักการรับรองการวิจัยชั่วคราว แตสามารถ

ดําเนินการวิจัยกับอาสาสมัครท่ีรับไวแลวไดจนจบกระบวนการวิจัย ท้ังนี้การรับอาสาสมัครรายใหมจะ

กระทําไดตอเม่ือไดรับการรับรองครั้งใหม 

 

 

 

หมวดท่ี 3 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการ 

1) เจาหนาท่ีฯ ลงทะเบียนรับรายงานผลการดําเนินการวิจัยประจําป เพ่ือขอตออายุโครงการวิจัย และ

บันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่องจากแฟมโครงการวิจัย เพ่ือ

ประกอบการตรวจสอบขอมูลในรายงานผลการดําเนินงาน 

2) เสนอประธานฯ /เลขานุการ พิจารณา  

• หากรับรองตอโดยไมมีเง่ือนไข ใหดําเนินการตอตามขอ 3) – 7) 

• หากประธานฯ ไมสามารถใหการรับรองตอได จําเปนตองขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหนําเขาท่ีประชุมตาม

วาระกอน โดยใหดําเนินการตอตามขอ 8) – 10) 

3) จัดทําจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม (COA) เสนอ

ประธานฯ ลงนาม และเสนอคณบดีผานรองคณบดีฝายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร หรือผูชวยคณบดี

ฝายวิจัยคณะเภสัชศาสตร เพ่ือลงนาม 

4) จัดสงจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหมใหนักวิจัย 

5)  สําเนาจดหมายแจงผลรับทราบรายงานฯ และเอกสารรับรองโครงการวิจัยฉบับใหม เก็บเขาแฟม

โครงการวิจัยตนเรื่อง บันทึกขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพ่ิมเติม

สําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัยอีก 1 ฉบับ แยกเก็บเขาแฟมเอกสารรับรองโครงการตามลําดับ 

6) ใหนําเรื่องดังกลาวแจงท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ครั้งตอไปในวาระท่ี 3.6 เพ่ือใหท่ีประชุม

รับทราบ 

7) กรณีท่ีจําเปนตองขอขอมูลเพ่ิมเติมกอนใหการรับรองตออายุ ใหจัดเขาวาระการประชุมเชนเดียวกับขอ 

6) เพ่ือใหเลขานุการแจงตอท่ีประชุม 

8) ทําบันทึกถึงผูวิจัยเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม 

9) เม่ือนักวิจัยสงขอมูลเพ่ิมเติมมา ใหเจาหนาท่ีฯ ตรวจกรองขอมูลท่ีไดรับ และแจงตอประธานฯ/

เลขานุการ เพ่ือพิจารณา หากสมควรใหการรับรองตออายุ ใหดําเนินการตอตามขอ 3) – 7) 

10) บันทึกขอมูลการดําเนินงานในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย ประเภทตอเนื่อง และฐานขอมูล

ทะเบียนกระบวนการดําเนินงาน 

หมวดท่ี 3 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014  65/95 

 

แผนภูมิท่ี 1 การกําหนดเวลาในการขอตออายุการรับรอง 

 

 

 

 

 

 -30 วัน          0            +30 วัน      +60 วัน     +90 วัน 

 

 
 

 

ตออายุเอกสารรับรองใหตรงกับวันท่ีเดิม 

แจงเตือนการตออาย ุ
หากนักวิจัยติดตอกลับ

นําเรื่องเขาท่ีประชุม 

หากนักวิจัยไมติดตอกลับ 

นําเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือยุติการรับรอง 

วันท่ีเอกสาร

รับรองหมดอาย ุ

หมวดท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการดําเนินการตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายรับทราบ และ COA ฉบับใหม  

(วันหมดอายุตอเน่ืองจากฉบับเดิม) 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

เสนอ COA ตอคณบดีฯ ผานรองคณบดฝีายวิจัย เพ่ือลงนาม 

สงจดหมายรับทราบใหนักวิจัย พรอม COA ฉบับใหม 

เสนอประธานฯ/เลขานุการพิจารณาเหตุผลท่ีขอตออายุวา เห็นควรใหตออายุการรับรอง โดยมีผลการพิจารณา 2 กรณี คือ 

นําเรื่องแจงในวันประชุม

คณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

ในวาระท่ี 3.6 

รับรองตอโดยไมมีเง่ือนไข ขอขอมูลเพ่ิมเติม 

จัดทําจดหมายแจงขอ

ขอมูลเพ่ิมเติม เสนอ

ประธานฯ ลงนาม 

และสงใหนักวิจัย 

เมื่อนักวิจัยสงขอมลูเพ่ิมเติม 

ประธานฯ/เลขานุการ พิจารณาตรวจสอบขอมลู

ครบถวน เห็นควรใหการรับรอง 

เจาหนาท่ีฯ สบืคนขอมูลโครงการท่ีไดรับการรับรอง 

จัดทําจดหมายตดิตามรายงานผลการดําเนินการ และแบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนามในจดหมาย 

จัดสงจดหมายแจงติดตามใหนักวิจัย ลวงหนากอนโครงการวิจัยหมดอายุ 30 วัน 

สงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอาย ุ ไมสงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอายุ 

 

ดําเนินการตามแผนภูมิท่ี 3 หมวดท่ี 3 

 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

หมวดท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 3 กระบวนการดําเนินการตออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัยลาชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยไมสงรายงานความกาวหนา ภายใน 60 วันหลังวันหมดอาย ุ

 

เกิน 90 วันหลังวันหมดอาย ุ

 

ไมเกิน 90 วันหลังวันหมดอาย ุ

 

นําเรื่องแจงในวันประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมฯ 

ในวาระท่ี 3.6 เพ่ือยุติการรับรอง 

นําเรื่องเขาท่ีประชุม ในวาระท่ี 3.6  

เพ่ือพิจารณาการรับรองตออาย ุ

หากท่ีประชุมเห็นควรใหตออาย ุ

ตออายุ 1 ปนับจากวันประชุม  

และไมรับรองใหดําเนินการวิจัยในชวงเวลาท่ีขาดอายุการรับรอง 

หมวดท่ี 3 
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บทท่ี 3 

การปรับเปล่ียนโครงการวิจัย 

(Protocol Amendment) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีหนาท่ีพิจารณารับรอง/ไมรับรองรายงานการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยท่ี

นักวิจัยเสนอขอปรับเปลี่ยน โดยพิจารณาถึงความจําเปนท่ีขอปรับเปลี่ยน ขอความในหนังสือแสดงเจตนา   

ยินยอมฯ รวมท้ังขอใหอาสาสมัครลงนามในเอกสารชี้แจงฯ และหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ใหม หากมี

ขอความท่ีแตกตางไปจากเอกสารชุดเดิม เพ่ือใหแนใจวาอาสาสมัครไดรับขอมูลลาสุดครบถวน 

ประธานฯ รองประธานฯ หรือเลขานุการ เปนผูพิจารณาการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย และใหประธานฯ 

นํามาแจงตอท่ีประชุมเพ่ือใหท่ีประชุมรับทราบ 

นักวิจัยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการวิจัยไดตอเม่ือไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

แลวเทานั้น ยกเวนในกรณีท่ีเกิดเหตุการณเฉพาะหนา ท่ีหากดําเนินการตามวิธีการท่ีไดรับการรับรองแลว จะ

เกิดอันตรายตออาสาสมัคร นักวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการวิจัยได เพ่ือมิใหอาสาสมัครไดรับ

อันตราย และตองรายงานเหตุการณนั้นพรอมเหตุผล รวมท้ังวิธีการท่ีปรับเปลี่ยนตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ทันทีหรืออยางชาภายใน 5 วันทําการ 

ข้ันตอนการดําเนินงานเม่ือนักวิจัยแจงขอปรับเปล่ียนโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

1) เจาหนาท่ีฯ ลงทะเบียนรับเรื่องแจงขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol Amendment) ตรวจสอบ

ความครบถวนถูกตองของเอกสาร และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 

• กรณีท่ี 1 การปรับเปลี่ยนเปนเรื่องท่ีไมเสี่ยงตออาสาสมัคร เชน เปลี่ยนชื่อโครงการ เพ่ิมนักวิจัยรวม              

(Co-Investigator) หากพิจารณาแลวใหการรับรอง ใหเจาหนาท่ีจัดทําจดหมายแจงรับทราบการขอ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ   

ลงนาม 

• กรณีท่ี2 การปรับเปลี่ยนเปนเรื่องท่ีมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบตออาสาสมัคร เชน เพ่ิมจํานวน

ตัวอยาง เปลี่ยนกลุมตัวอยาง ปรับกระบวนการวิจัย ฯลฯ ใหดําเนินการตอตามขอ 3) 

3) จัดเรื่องเขาวาระการประชุมวาระท่ี 3.4 เพ่ือนําเสนอรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยน 

• หากรับรองการปรับเปลี่ยน ใหดําเนินการตอตามขอ 4) – 7) 

• หากจําเปนตองขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหดําเนินการตอตามขอ 8) – 10) 

4) หากท่ีประชุมพิจารณาเห็นสมควรรับรอง ใหจัดทําจดหมายแจงรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด

โครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม โดยระบุวันท่ีเขา

ประชุม 

5) จัดสงจดหมายแจงรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ 

(Acceptance Letter) ใหนักวิจัย 

หมวดท่ี 3 
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6) สําเนาจดหมายแจงรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย และเอกสารรับทราบ 

(Acceptance Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร 

7) สําเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance Letter) 1 ฉบับ เก็บเขาแฟมเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ 

8) หากตองขอขอมูลเพ่ิมเติม ใหทําบันทึกถึงนักวิจัยเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุม 

9) เม่ือนักวิจัยสงขอมูลเพ่ิมเติม ใหเจาหนาท่ีฯ ตรวจกรองขอมูลท่ีไดรับ และแจงตอเลขานุการเพ่ือพิจารณา 

หากสมควรใหการรับรองตอใหดําเนินการตอตามขอ 4) – 7) 

10) บันทึกขอมูลการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย ในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย 

หมวดท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 4 กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับการแจงปรับเปล่ียนโครงการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

นักวิจัยสงแบบฟอรมและโครงการท่ีขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 

เจาหนาท่ีฯ ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสาร 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายและเอกสารรับทราบ 

เสนอประธานฯ ลงนาม 

จัดสงจดหมายและเอกสารรับทราบใหนักวิจัย 

เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอปรบัเปลีย่น 

 

ขอขอมูลเพ่ิมเติม รับรองการ

ปรับเปลีย่น 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงขอ

ขอมูล เสนอประธานฯ ลงนาม 

และสงใหนักวิจัย 

เมื่อนักวิจัยสงขอมลูเพ่ิมเติม  

ประธานฯ /เลขานุการพิจารณาตรวจสอบ

ขอมูลครบถวนเห็นควรใหการรับรอง 

นําเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 3.4 

กรณีท่ี 1 

ไมมีความเสี่ยงตออาสาสมัคร 
กรณีท่ี 2 

มีความเสี่ยงหรือมผีลกระทบตอ

อาสาสมัคร 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 

 

หมวดท่ี 3 
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บทท่ี 4 

การรายงานการเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 

(Protocol Deviation) 

เม่ือมีการดําเนินการท่ีเบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแลว คณะกรรมการจริยธรรมฯ 

กําหนดใหนักวิจัยรายงานการเบี่ยงเบนดังกลาวพรอมชี้แจงเหตุผลท่ีตองเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการท่ีไดรับ

การรับรอง หากการเบี่ยงเบนนั้นไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร ประธานฯ รองประธานฯ 

หรือเลขานุการ จะเปนผูตรวจกรองเอกสารและนําเขาวาระการประชุมเพ่ือแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

รับทราบโดยไมตองแจงนักวิจัยใหหยุดพักการวิจัย แตนักวิจัยตองแจงแผนดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ

เบี่ยงเบนซํ้าเดิมอีก จึงจะใหการรับรองตอได 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทราบวา นักวิจัยมิไดดําเนินการวิจัยใหตรงตามโครงการวิจัยท่ีไดรับ

การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไดรับการรองเรียนจากอาสาสมัครวาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปน

ธรรมโดยเฉพาะกรณีท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครอยางรุนแรง คณะกรรมการจริยธรรม

ฯ จะแจงใหนักวิจัยหยุดพักการวิจัยชั่วคราว โดยไมสามารถรับอาสาสมัครรายใหมได แตในรายท่ีเขาสู

กระบวนการวิจัยแลว สามารถดําเนินกระบวนการตอไดเฉพาะรายนั้น และแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตรวจ

เยี่ยมสถานท่ีทําวิจัย (Site Visit) เพ่ือตรวจสอบการเบี่ยงเบนดังกลาว และนําผลการตรวจเยี่ยมมาเสนอในท่ี

ประชุม เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาวาสามารถใหการรับรองตอหรือไม หรือใหยุติการรับรอง 

ข้ันตอนการดําเนินงานเม่ือไดรับรายงานการดําเนินงานวิจัยท่ีเบ่ียงเบนไปจากท่ีไดรับรองไว 

(Protocol Deviation/Violation) 

1. ในกรณีท่ีเปนการเบ่ียงเบนท่ีไมกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1) เม่ือเจาหนาท่ีฯ ไดรับรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) ใหลงทะเบียนรับเรื่อง 

และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณาบรรจุเขาวาระประชุมท่ี 3.5 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งตอไปเพ่ือใหท่ีประชุม

พิจารณาแลวมีมติรับทราบ 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดทําจดหมายแจงรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย และเอกสารการรับทราบ 

(Acknowledgement Letter) เสนอประธานฯ ลงนาม 

5) จัดสงจดหมายแจงรับทราบรายงานการเบี่ยง เบนโครงการวิจัย และเอกสารการรับทราบ 

(Acknowledgement Letter) ใหนักวิจัย 

6) สําเนาจดหมายแจงรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย และเอกสารการรับทราบ 

(Acknowledgement Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร 

7) สําเนาเอกสารการรับทราบ (Acknowledgement Letter) 1 ฉบับ เก็บเขาแฟมเอกสารรับทราบ

ตามลําดับ  

8) บันทึกขอมูลการดําเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัยในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 
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2. ในกรณีท่ีเปนการเบ่ียงเบนท่ีกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร และ/หรือเปนการเบ่ียงเบนท่ี

เกิดซํ้า  

1) เม่ือเจาหนาท่ีฯ ไดรับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย (Protocol Deviation) ใหลงทะเบียนรับเรื่อง 

และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณา 

3) ดําเนินการในทํานองเดียวกันกับเม่ือเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 

3. การกําหนดขอจํากัดหรือเพ่ิมมาตรการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการดําเนินการวิจัย (Authority to 

Restrict Research to Promote Safety in Conduction of Research) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอใหนักวิจัยเพ่ิมมาตรการปองกันเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอ

อาสาสมัคร มิใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค/เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัยซํ้าอีก กอนท่ีจะใหการ

รับรองใหมอีกครั้ง ภายหลังจากการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค หรือรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงราง

วิจัย 

หมวดท่ี 3 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014  73/95 

 

แผนภูมิท่ี 5 กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับรายงานการดําเนินการวิจัยท่ีเบ่ียงเบนไปจากท่ีไดรับรองไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยสงรายงานการเบ่ียงเบนโครงการวิจัย 

เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณารายงานการเบ่ียงเบนซึ่งแบงได 2 กรณ ี 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายและเอกสารรับทราบ 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม 

และสงใหนักวิจัย 

เกิดผลกระทบตออาสาสมัคร ไมเกิดผลกระทบตออาสาสมัคร 

เสนอประธานฯ พิจารณา 

นําเขาท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 3.5 

พักการวิจัย/ 

เยี่ยมสํารวจ 

ไมพักการวิจยั/ไม

เยี่ยมสํารวจ 

นําเขาท่ีประชุมเพ่ือรับทราบในวาระท่ี 3.5 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงรับทราบรายงานฯ 

เสนอประธานฯ ลงนาม และสงใหนักวิจัย 

นําเขาท่ีประชุม เพ่ือรับทราบในวาระท่ี 3.5 

ดําเนินการตอตาม Site Visit 

ตั้งคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบขอมลู 

และเยีย่มสํารวจสถานท่ีวิจัย 

แจงผลการพิจารณาให

นักวิจัยเพ่ิมมาตรการปองกัน 

 มิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก 

นักวิจัยแจงมาตรการปองกัน  

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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บทท่ี 5 

การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค 

(Adverse Event Report) 

1. ประเภทของการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Types of Adverse Event) แบงเปน 2 ประเภท 

คือ 

1) เหตุการณไมพึงประสงคท่ีไมรายแรง หมายถึง ความผิดปกติใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการวิจัย ซ่ึงอาจเปน

ผลเนื่องมาจากการวิจัยหรือไมก็ตาม แตเนื่องจากความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงคประเภทนี้มี

ไมมาก จึงขอใหนักวิจัยรวบรวมและรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในรายงานผลการดําเนินการ

วิจัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) เหตุการณไมพึงประสงครายแรง คือ เหตุการณท่ีกระทบตออาสาสมัคร ดังนี้ 

• ทําใหเสียชีวิต 

• เปนภาวะคุกคามตอชีวิต (Life Threatening) 

• ทําใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน หรือหากเปนผูปวยในอยูแลว ทําใหไม

สามารถจําหนายผูปวยใหกลับบานได ซ่ึงตองอยูโรงพยาบาลนานข้ึน 

• ทําใหเกิดความพิการอยางถาวร 

• ทําใหเกิดความพิการแตกําเนิด 

หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ถือเปนเรื่องเรงดวนท่ีนักวิจัยจะตองแจงแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

โดยเร็วท่ีสุดภายใน 24 ชั่วโมงผานทางโทรศัพท/โทรสาร และสงแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคและ

เอกสารท่ีเก่ียวของภายใน 7 วัน* 

กรณีโครงการวิจัยมีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจขอใหคณะบุคคลอ่ืน เชน ผูใหทุน 

หรือ Data Safety Monitoring Board (DSMB) สงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิจัยซ่ึงเก่ียวเนื่องกับความ

ปลอดภัยของอาสาสมัครใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

2. ข้ันตอนการดําเนินการเม่ือไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event 

Report) มีดังนี้ 

1) ลงทะเบียนรับเรื่อง และบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 

2) เสนอประธานฯ/เลขานุการภายในวันเดียวกันเพ่ือใหประธานฯ พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

• บรรจุเขาวาระการประชุมวาระท่ี 3.5 เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาดังนี้ 

- จําเปนตองใหหยุดพักการวิจัยชั่วคราวหรือไม หากจําเปนใหดําเนินการตอตามหัวขอหยุดพักการ

วิจัยชั่วคราว 

- จําเปนตองมีการเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัยเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติมหรือไม หากจําเปนจะมีการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมสํารวจ 

* แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการประชุม สัมมนา ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

มิถุนายน 2554 
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• หากไมจําเปนตองหยุดพักการวิจัย และไมจําเปนตองเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัย ใหนักวิจัยปรับแกไข

โครงการวิจัย เพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุการณเดิมซํ้าอีก และ/หรือแจงแผนการใหความชวยเหลือ

อาสาสมัคร และดําเนินการตอตามขอ 3 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดทําบันทึกขอความตามความเห็นในขอ 2 สงใหนักวิจัย เพ่ือใหนักวิจัยดําเนินการ 

4) เม่ือไดขอมูลเพ่ิมเติมตามขอ 3 แลว เสนอตอเลขานุการ เพ่ือจัดเรื่องเขาวาระการประชุมในครั้งตอไปเพ่ือพิจารณา 

• หากท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหรับรองโครงการวิจัยตอ ใหเจาหนาท่ีฯ ทําเอกสารแจงนักวิจัยตามข้ันตอนใน

ขอ 5) – 8) 

• หากท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหยุติการรับรองโครงการวิจัยใหดําเนินการตอตามหัวขอหยุดพักการ

วิจัยชั่วคราว 

5) เจาหนาท่ีฯ จัดทําจดหมายแจงมติท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดการเหตุการณไมพึงประสงค และเอกสารการ

รับทราบ (Acceptance Letter) เสนอเลขานุการเพ่ือตรวจทาน และเสนอประธานฯ ลงนาม และจัดสง

เอกสารใหนักวิจัย 

6) สําเนาจดหมายแจงมติท่ีประชุมเก่ียวกับการจัดการเหตุการณไมพึงประสงค และเอกสารการรับทราบ 

(Acceptance Letter) จัดเก็บเขาโครงการตนเรื่อง พรอมบันทึกขอมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร 

7) สําเนาเอกสารการรับทราบ (Acceptance Letter) เก็บเขาแฟมเอกสารการรับทราบโดยเฉพาะ 

8) บันทึกขอมูลการดําเนินงานรายงานเหตุการณไมพึงประสงคในฐานขอมูลทะเบียนโครงการ 
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แผนภูมิท่ี 6 กระบวนการดําเนินการเม่ือไดรับแจงเหตุการณไมพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง 

เสนอประธานฯ พิจารณา 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายและเอกสารรับทราบ 

เสนอประธานฯ เพ่ือลงนาม และสงใหนักวิจัย 

 

นําเขาท่ีประชุมในวาระท่ี 3.5 เพ่ือพิจารณา 

ท่ีประชุมมีมต ิ

พักการวิจัยและเย่ียมสํารวจ ไมพักการวิจัยและไมเย่ียมสํารวจ 

นําเขาท่ีประชุมในวาระท่ี 3.5 เพ่ือรับทราบ 

ดําเนินการตอตาม Site Visit 

ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอมูล 

และเยีย่มสํารวจสถานท่ีวิจัย 

แจงผลการพิจารณาใหนักวิจัย 

เพ่ิมมาตรการปองกัน มิใหเกิดเหตกุารณซ้าํอีก 

นักวิจัยแจงมาตรการปองกัน

  

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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บทท่ี 6 

การรับเรื่องรองเรียนและการปกปองผูรองเรียน 

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

กระบวนการรับเรื่องรองเรียนและปกปองผูรองเรียนเก่ียวกับการวิจัยในคนเปนกระบวนการท่ีเสริมความ

เขมแข็งในการพิทักษสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัคร คณะกรรมการจริยธรรมฯ ถือวาการปกปองผู

รองเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในคนเปนเรื่องสําคัญ ท่ีจะตองรักษาความลับอยางเครงครัดเพ่ือไมเกิดผลกระทบ

ในทางลบตอผูรองเรียน และกําหนดใหแจงวิธีการติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไวในเอกสารชี้แจงฯ 

และ/หรือหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ 

ผูท่ีจะแจงรองเรียนมายังคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดแก 

-  อาสาสมัคร 

-  ผูประสบเหตุซ่ึงอาจจะเก่ียวของ หรือไมเก่ียวของกับโครงการวิจัยนั้น 

เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนแลว ประธานฯ อาจสืบสวนขอมูลในทางลับ หรือตั้งคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยม

สํารวจสถานท่ีวิจัยเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม และแจงตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและเพ่ือดําเนินการ

ตอไป โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1) หากมีผูแจงเรื่องรองทุกขมายังสํานักงานฯ ใหเจาหนาท่ีฯ จัดทําบันทึกนําเสนอตอประธานฯ หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายภายใน 3 วันทําการ และบันทึกลงในฐานขอมูลของโครงการวิจัยนั้น โดยจะตองรักษาความลับ

ของขอมูลท่ีไดรับอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเรื่อง 

2) ประธานฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาเรื่องรองทุกข และดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความรุนแรงของเรื่องท่ีไดรับ โดยสามารถดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริงไดโดย 

• การสอบถามนักวิจัยและผูเก่ียวของ หรือ 

• การเยี่ยมสํารวจหนวยวิจัย (For-Cause Site Visit) 

3) นําขอมูลท้ังหมดเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามวาระเพ่ือพิจารณาใหความเห็นใน                 

การจัดการ โดยจะตองรักษาความลับของผูแจงเรื่องอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเรื่อง 

4) แจงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ สําเนาแจงผูเก่ียวของ ไดแก นักวิจัย ผูบังคับบัญชาของ

นักวิจัย และแหลงทุน โดยจะตองรักษาความลับของผูแจงเรื่องอยางเครงครัด มิใหเกิดผลกระทบตอผู

แจงเรื่อง 

หมวดท่ี 3 
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บทท่ี 7  

การเย่ียมสํารวจสถานท่ีวิจัย 

(Site Visit) 

1. การเย่ียมสํารวจสถานท่ีวิจัยจะทําเม่ือเกิดเหตุการณดังตอไปนี้  

1) เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงท่ีเกิดซํ้ากับอาสาสมัครหลายคน และคาดวาอาจจะเก่ียวของกับการ

วิจัย 

2) ไดรับรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงรางวิจัยท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดย

เฉพาะท่ีเกิดซํ้าแลวซํ้าอีก 

3) ไดรับเรื่องรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครท่ีประธานฯ เห็นสมควรให

ดําเนินการเยี่ยมสํารวจ 

2. กระบวนการเย่ียมสํารวจมีดังนี้ 

1) ประธานฯ แตงตั้งคณะผูเยี่ยมสํารวจ ซ่ึงประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา 3 คน โดยบันทึกไวในรายงาน

การประชุม 

2) เจาหนาท่ีฯ โทรศัพทติดตอนัดวันเยี่ยมสํารวจกับหัวหนาโครงการวิจัยภายใน 2 สัปดาหนับจากวัน

ประชุม ทําบันทึกถึงนักวิจัยแจงนัดหมายวันเยี่ยมสํารวจ กระบวนการเก็บขอมูล เชน จะทําการ

สัมภาษณผูใดบาง และเอกสารท่ีตองการตรวจสอบ 

3) เก็บขอมูลจากการเยี่ยมสํารวจเพ่ือรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในวันประชุม 

4) ผูเยี่ยมสํารวจบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลการเยี่ยมสํารวจ เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมวาระถัดไป 

หมวดท่ี 3 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014  79/95 

 

บทท่ี 8 

การพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย 

(Authority to Suspend or Terminate Approval of Research) 

1. การพักการวิจัยช่ัวคราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจัย (Suspension or Termination of Approval) 

ในกรณีตอไปนี้คือ 

1) เกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event) หรือปญหาท่ีไมสามารถคาดการณได

ลวงหนา แตมีเหตุสนับสนุนใหเชื่อไดวานาจะเก่ียวของกับการวิจัย 

2) นักวิจัยจงใจไมปฏิบัติตามโครงการวิจัยท่ีไดแจงไวตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ

ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เชน ไมสงรายงานความกาวหนาตามกําหนด โดยไมแจงเหตุผล และเปน

การกระทําซํ้าแลวซํ้าอีกท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัคร 

การสั่งการเพ่ือพักการรับรองการวิจัยชั่วคราวนี้ อาจสั่งการโดยความเห็นของประธานฯ ในกรณีรีบดวน 

หรือโดยการลงมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ  

การพักการรับรองชั่วคราวนี้เพ่ือใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดมีเวลาสอบสวนขอมูลในทางลึกวา 

รายงานท่ีไดรับนั้นมีความเท่ียงตรงมากเพียงใด เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับนักวิจัยและอาสาสมัคร กอนจะลง

มติวาจะยังคงรับรองโครงการนั้นตอไป หรือใหยุติการรับรอง  

2. กระบวนการพักการวิจัยช่ัวคราว (Suspension Process) 

1) เม่ือเจาหนาท่ีฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse Event) หรือปญหาท่ีไม

สามารถคาดการณไดลวงหนา หรือไดรับการรองเรียนจากอาสาสมัคร ใหบันทึกขอมูลในฐานขอมูลทะเบียน

โครงการและสืบคนโครงการวิจัยตนเรื่อง 

2) เสนอเลขานุการ/ประธานฯ พิจารณา ประธานฯ อาจสั่งพักการวิจัยชั่วคราว หรือนําเขาท่ีประชุมเพ่ือลง

มติสั่งพักการวิจัย แลวแตความเรงดวน 

3) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ วาระเรงดวน หรืออาจเปนการประชุมตามวาระ ภายใน 7 

วันหลังรับรายงานจากนักวิจัย เพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ผูเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัย ซ่ึง

ประกอบดวยบุคคลไมนอยกวา 3 คน และทําบันทึกแจงนักวิจัย ดังนี้ 

3.1 แจงขอทําการเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัย ระบุวัน เวลา 

3.2 แจงมิใหรับผูเขารวมวิจัยรายใหม แตใหดําเนินการวิจัยกับอาสาสมัครรายเดิมท่ียังคงคางอยูไมแลว

เสร็จได โดยเฉพาะในกรณีท่ีอาสาสมัครจําเปนตองไดรับยา หรือการปฏิบัติเพ่ือการรักษาโรคท่ี

เปนอยูโดยคาดวาการปฏิบัติดังกลาวจะไมเกิดอันตรายกับอาสาสมัครรายนั้น หากมีโอกาสท่ีจะเกิด

อันตรายก็ใหพักการดําเนินการวิจัยไวกอน 

4) ดําเนินการเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัยเพ่ือนําขอมูลเสนอตอท่ีประชุมใหพิจารณาลงความเห็นวาเห็นสมควร

รับรองโครงการวิจัยนั้นตอไปหรือไม โดยใหนักวิจัยเพ่ิมมาตรการปองกันมิใหเกิดเหตุการณนั้นซํ้าอีก หรือ

ยุติการรับรอง 

หมวดท่ี 3 
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3. การยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination of Approval) 

1) หากเหตุการณมีความรุนแรงมาก และคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลววา ขอมูลท่ีไดรับนั้นเปนจริง ท่ี

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ อาจลงมติยุติการรับรอง ในกรณีตอไปนี้ 

1.1 นักวิจัยจงใจดําเนินการวิจัยใหเบ่ียงเบนไปจากท่ีเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยไมมีเหตุผล

อันสมควร และเปนการกระทําซํ้าแลวซํ้าอีก 

1.2 การวิจัยนั้นกอใหเกิดอันตรายตออาสาสมัครเชนเดียวเหตุการณรุนแรงท่ีไมพึงประสงค (serious 

adverse event) ไดแก เสียชีวิต ภาวะคุกคามท่ีอาจจะทําใหเสียชีวิตได (life threatening event) 

ตองเขารักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (inpatient hospitalization) ตองรับการรักษาในโรงพยาบาล

นานกวากําหนดเดิม มีความพิการรุนแรงถาวร หรือทําใหเกิดการพิการโดยกําเนิด  

2) เม่ือนักวิจัยไมสงรายงานผลการดําเนินการวิจัย และไมติดตอกลับเม่ือเอกสารรับรองหมดอายุเกิน 90 วัน 

และท่ีประชุมมีมติใหยุติการรับรอง 

เม่ือท่ีประชุมมีมติใหยุติการรับรองโครงการวิจัย ใหเจาหนาท่ีฯ ทําบันทึกไปยังบุคคลตอไปนี้ทันที

หรืออยางชาภายใน 2 สัปดาห คือ 

• หัวหนาโครงการวิจัย 

• ผูใหทุน 

• ผูบังคับบัญชาชั้นตน ไดแก หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา 

• คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรผานรองคณบดีฝายวิจัย หรือคณบดีคณะเภสัชศาสตรผานผูชวยคณบดี

ฝายวิจัย 

โครงการวิจัยท่ีถูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการฯ จะไมสามารถดําเนินการตอไปภายในคณะ 

ทันตแพทยศาสตร และ/หรือคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลได 

หมวดท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 7 กระบวนการดําเนินการพักการวิจัยช่ัวคราว 

 การเย่ียมสํารวจสถานท่ีวิจัย และการยุติการรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุมมีมติใหพักการวิจัยช่ัวคราวและ 

แตงตั้งคณะผูเยีย่มสํารวจ 

 

เจาหนาท่ีฯ แจงนักวิจัยเพ่ือพักการวิจัยช่ัวคราว 

นัดวันเยี่ยมสํารวจสถานท่ีวิจัย ภายใน 2 สัปดาห หลังวันประชุม 

แจงกระบวนการเยี่ยมสํารวจ 

เยี่ยมสํารวจ 

รับรองตอโดยเพ่ิมมาตรการปองกัน ยุติการรับรอง 

นําเสนอผลการเยี่ยมสํารวจในท่ีประชุม 

นักวิจัยแจงวิธีการเพ่ิมมาตรการปองกัน เจาหนาท่ีฯ ทําบันทึกแจง 

1) หัวหนาโครงการวิจัย  

2) ผูใหทุน 

3) ผูบังคับบัญชาช้ันตน  

4) คณบดีผานรองคณบดีฝายวิจัย 

เจาหนาท่ีฯ รับรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรง หรือเรื่องราวรองทุกข 

สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่อง 

รายงานประธานฯ เพ่ือสั่งพักการวิจัยช่ัวคราว หรือนําเขาท่ีประชุมวาระเรงดวน 

หมวดท่ี 3 
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บทท่ี 9 

การแจงปดโครงการวิจัย 

(Close-out Report) 

ข้ันตอนการแจงปดโครงการวิจัยมีดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีฯ ลงทะเบียนรับแบบสรุปผลการดําเนินงานวิจัยประจําปและแจงปดโครงการ บันทึกขอมูลใน

ฐานขอมูลทะเบียนโครงการ สืบคนโครงการวิจัยตนเรื่องจากแฟมโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองเดิม เพ่ือ

ประกอบการตรวจสอบขอมูลในแบบสรุปผลการดําเนินงานฯ 

2) เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณา 

3) เจาหนาท่ีฯ จัดทําจดหมายแจงผลรับทราบสรุปผลการดําเนินงานวิจัยประจําปเพ่ือปดโครงการวิจัยเสนอ

ประธานฯ ลงนาม 

4) จัดสงจดหมายแจงผลรับทราบสรุปผลการดําเนินงานใหนักวิจัย 

5) สําเนาจดหมายแจงรับทราบสรุปผลการดําเนินงาน เก็บเขาโครงการตนเรื่อง บันทึกขอมูลรายงานสรุปผล 

การดําเนินงาน ในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพ่ิมเติม และแยกโครงการจัดเก็บเขาแฟมโครงการท่ีแจงปด

โครงการ 

6) นําเรื่องดังกลาวแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ในการประชุมครั้งถัดไปเพ่ือใหท่ีประชุม รับทราบ 

7) เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูลการดําเนินงานในฐานขอมูลทะเบียนโครงการวิจัย 

หมวดท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 8 กระบวนการดําเนินการเม่ือแจงปดโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีฯ จดัสงจดหมายรับทราบไปยังนักวิจัย 

เจาหนาท่ีฯ จดัทําจดหมายแจงรับทราบสรปุผลและเพ่ือแจงปดโครงการวิจัย 

เสนอประธานฯ ลงนาม 

 

นําเรื่องแจงในท่ีประชุมในวาระท่ี 3.7 

เจาหนาท่ีฯ รับแบบสรุปผลและแจงปด 

สืบคนโครงการตนเรื่องเดมิ 

ตรวจสอบขอมลูในสรุปผลการดําเนินงานประจําป 

เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณาสรปุผลการดําเนินงาน 

เจาหนาท่ีฯ บันทึกขอมูล

และจัดเก็บเอกสาร 

(รายละเอียดหมวดท่ี 4) 
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หมวดที ่4 

การเก็บรักษาเอกสาร 

(Archiving) 

1. ชนิดของเอกสารท่ีตองเก็บไวเปนหลักฐาน (Type of Documentations)  

1) แฟมประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุกทานท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 

• ประวัติสวนตัวและผลงาน  

• ตําแหนงหนาท่ีประจําของกรรมการฯ แตละทาน 

• ความเก่ียวของกับสถาบัน เชน เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือสถานภาพอ่ืนท่ีเก่ียวของ

กับสถาบันโดยตรง หรือเปนบุคคลภายนอก 

• คุณวุฒิ ความรู ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือสนับสนุนวาบุคคลนั้นมีความเหมาะสมในการทําหนาท่ี

เปนกรรมการฯ 

• ประกาศนียบัตรการเขารับการอบรมท่ีเก่ียวของ 

2) แฟมประวัติเจาหนาท่ีฯ  

• ประวัติสวนตัว 

• คุณวุฒิ ความรู ความสามารถเฉพาะทาง 

• ประกาศนียบัตรการเขารับการอบรมท่ีเก่ียวของ 

3) แฟมโครงการวิจัย  

4) แฟมรายงานการประชุม มีรายละเอียดดังนี้  

• จดหมายเชิญประชุม 

• เอกสารประกอบเรื่องแจงเพ่ือทราบ 

• รายงานการประชุม 

• แบบลงนามผูเขารวมประชุม 

5) ขอมูลท่ีเก็บในรูป Electronic File ในระบบ Share Point แผน CD และ External Hard Disk 

เจาหนาท่ีฯ ทําการสํารองขอมูล (Back Up) ท่ีเก่ียวกับโครงการวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 1 

ของเดือน หากตรงกับวันหยุดใหเลื่อนจัดเก็บขอมูลเปนวันทําการถัดไป 

2. วิธีดําเนินการจัดเก็บแฟมโครงการวิจัย (Record Keeping & Archiving) มีข้ันตอนดังนี้ 

1) จัดทําสารบัญการจัดเก็บโครงการวิจัยท่ีดําเนินการตามกระบวนการพิจารณา และไดรับการรับรอง

โครงการวิจัยแลว ซ่ึงประกอบดวย ชนิดของเอกสารท่ีจัดเก็บ ระบุ Version Date เอกสารท่ีไดรับ ชองท่ี

ใชสําหรับทําเครื่องหมายตรวจสอบชนิดของเอกสารวา “มี” หรือ “ไมมี” วันท่ีจัดเก็บเอกสาร ผูท่ีจัดเก็บ

เอกสาร 

2) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยเรียงตามลําดับชนิดของเอกสารในสารบัญ ซ่ึงประกอบดวย 
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• เอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีสงครั้งแรก (Version 1) พรอมความเห็น

ของกรรมการหลักผูพิจารณาโครงการ (Primary Reviewer) 

• เอกสารโครงการวิจัยฉบับแกไข และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ

หลักผูพิจารณาโครงการครั้งท่ี 2 (Version 2) โดยเรียงตาม Version Date ของการรับเอกสาร 

• เอกสารประกอบการพิจารณาชนิดอ่ืนๆ เชน โครงรางการวิจัย ประวัติ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เอกสารรับรองวาจะไมดําเนินการไปกอนท่ีจะไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

จดหมายขออนุมัติใชสถานท่ี สื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ 

• สําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณาจากท่ีประชุม จดหมายแจงผลรับรองโครงการวิจัย สําเนาเอกสาร

รับรองโครงการวิจัย สําเนาเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย

โดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจท่ีมีตราประทับรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

• ระบุหมายเลขรหัสเอกสารรับรองโครงการวิจัยท่ีหัวกระดาษของสารบัญจัดเก็บเอกสาร 

3) จัดทําปายติดหนาแฟม และสันแฟม โดยระบุชนิดของเอกสารโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง และ

หมายเลขรหัสโครงการวิจัย 

4) จัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยใสแฟม เรียงตามลําดับรหัสโครงการวิจัย ประมาณ 2-3 โครงการตอแฟม

ตามความเหมาะสม และเก็บใสตูเก็บเอกสารโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง 

5) เม่ือโครงการวิจัยดําเนินการครบ 1 ป ใหเจาหนาท่ีฯ ติดตามรายงานผลการดําเนินงานวิจัยประจําป 

6) กรณีท่ีนักวิจัยสงสรุปผลการดําเนินการวิจัยประจําป เพ่ือแจงปดโครงการ จะแยกเอกสารโครงการวิจัย

ออกจากแฟม ยายออกมาเก็บในแฟมใหมประเภทโครงการท่ีแจงปด 

7) เก็บเอกสารโครงการวิจัยใสตูแยกโครงการท่ีแจงปดเปนระยะเวลา 3 ป 

3. ระยะเวลาท่ีตองเก็บรักษาเอกสาร (Duration of Record Keeping) 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะเก็บรักษาเอกสารไวเพ่ือเปนหลักฐานในการดําเนินงาน สําหรับเอกสาร

ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยจะเก็บรักษาไวในสํานักงานฯ ตลอดระยะเวลาดําเนินงานของโครงการวิจัย

จนกวาจะสิ้นสุดการวิจัยเปนเวลาอยางนอย 3 ป จากนั้นใหนําเอกสารไปทําลายดวยเครื่องทําลายเอกสาร

ชนิดยอยเปนเสน 

4. มาตรการการรักษาความลับของเอกสารและขอมูลท่ีเก็บในรูป Electronic File 

ในการเขาถึงขอมูลมีวิธีการดังตอไปนี้ คือ 

1) ขอมูลท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมแลวเสร็จใหเก็บไวในตูเก็บเอกสาร 

2) ขอมูลท่ีไดรับการพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ คือ มีการแจงผลการพิจารณารับรองและออก

เอกสารรับรองโครงการ (COA) ใหเก็บขอมูลในแฟมโครงการท่ีผานการรับรอง เรียงตามลําดับเลขท่ี

โครงการวิจัย และเก็บแยกไวในตูเก็บเอกสารท่ีไดรับรองในปนั้น 

3) ขอมูลท่ีแจงปดโครงการใหแยกเก็บไวในตูเก็บเอกสารท่ีแจงปดโครงการเปนเวลา 3 ป เม่ือครบเวลา 3 ป

ใหนําเอกสารไปทําลายเครื่องทําลายเอกสารชนิดยอยเปนเสน 
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4) ขอมูลท่ีเปน Hard Disk จะถูกเก็บรวบรวมไวในตูเก็บ Hard Disk และล็อคกุญแจไวโดยแยกตามปท่ี

เสนอขอรับรอง ซ่ึงมีผูท่ีเขาถึงขอมูลไดคือ เจาหนาท่ีฯ ผูถือกุญแจและเลขานุการ 

5) ขอมูลท่ีเปน Electronic File ใหเก็บไวใน Computer ในสํานักงานฯ ผูท่ีจะเขาถึงขอมูล คือ เจาหนาท่ี

ฯ และเลขานุการ โดยการใชรหัสผาน (Password) 

5. วิธีดําเนินการในการทําลายเอกสารเม่ือครบวาระ (Document Elimination) 

เอกสารโครงการวิจัยทุกโครงการท่ีแจงปดโครงการ ใหแยกออกจากแฟมโครงการท่ีไดรับการรับรอง 

นํามาเก็บรวมในแฟมท่ีแจงปดโครงการแลวตามปท่ีไดรับการรับรอง โดยจะถูกเก็บรักษาไว เปนระยะเวลา

อยางนอย 3 ป หลังจากนั้นใหนําเอกสารไปทําลาย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) เจาหนาท่ีฯ สืบคนขอมูลรายชื่อโครงการวิจัยท่ีแจงปดโครงการอยางนอย 3 ป จากฐานขอมูลทะเบียน

โครงการวิจัย 

2) จัดทําตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดแจงปดโครงการครบระยะเวลาอยางนอย 3 ป 

3) เสนอประธานฯ พิจารณาอนุมัติใหทําลายเอกสาร 

4) เจาหนาท่ีฯ จัดเก็บสําเนาจดหมายแจงผลการพิจารณา สําเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย เอกสารชี้แจง

อาสาสมัคร และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัยโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ แยกเก็บ

ใสแฟมเอกสารท่ีจําหนายโครงการแลวตามปท่ีทําลาย 

5) ดําเนินการทําลายเอกสารโครงการวิจัยตามรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทําลายดวยเครื่องทําลาย

เอกสารชนิดยอยเปนเสน  

หมวดท่ี 4 

 



SOP MU-DT/PY-IRB Version 2: 12/03/2014  87/95 

 

แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการจัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารโครงการวิจยัท่ีไดรับการรบัรอง 

จัดทําสารบัญการจัดเก็บเอกสาร

 

จัดเก็บเอกสารโครงการตามสารบัญการจดัเก็บเอกสาร 

จัดทําปายตดิแฟมเก็บโครงการวิจยั 

เก็บเอกสารโครงการวิจัยใสแฟมตามลําดับ COA 

จัดเก็บแฟมโครงการวิจยั ใสตูเอกสารตามรหัสโครงการ 
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แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการทําลายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

จัดทําตารางสรุปรายช่ือโครงการวิจัยท่ีแจงปดโครงการ 3 ปข้ึนไป 

เสนอประธานฯ เพ่ือขออนุมัติทําลาย

 

เจาหนาท่ีฯ จดัเก็บสาํเนาจดหมายแจงผลฯ 

สําเนาเอกสารรับรองโครงการสําเนาเอกสารช้ีแจงฯ 

และสาํเนาหนังสือยินยอมฯ 

จัดเก็บสาํเนาเอกสาร 

ใสแฟมตางหาก 

ทําลายเอกสารโครงการวิจยั 

หมวดท่ี 4 
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หมวดท่ี 5 

โครงการวิจัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือระหวาง 

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 

(Memorandum of Understanding: MOU Research Projects with  

Mahidol University’s IRBs) 

โครงการวิจัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือระหวางคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึงโครงการวิจัยท่ีมีคณะนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานอยูในหลายคณะ/สถาบัน และ/หรือมี

สถานท่ีวิจัยอยูภายในหลายคณะ/สถาบัน ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําคณะ/

สถาบันน้ันๆ หรือหัวหนาโครงการวิจัยสังกัดคณะ/สถาบันหน่ึงภายในมหาวิทยาลัยมหิดล แตดําเนินงานวิจัยในอีก

คณะ/สถาบันหน่ึงภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

แนวปฏิบัติสําหรับโครงการวิจัยที่มีขอตกลงความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (MOU Research 

Projects) 

เพื่อใหการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน ท่ีดําเนินงานในสวนงานตางๆ รวมกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน

อยางมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอนในการทํางาน จึงไดจัดใหมีการประชุมเพื่อลงนาม และปฏิบัติตามขอตกลง 

(MOU) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การพิจารณารับรองโครงการวิจัยกอนเร่ิมดําเนินการ (Initial Review) 

หัวหนาโครงการวิจัยย่ืนแบบเสนอโครงการวิจัยกับคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานท่ีหัวหนา

โครงการวิจัยสังกัด โดยใชแบบฟอรมของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตนสังกัด จากน้ัน คณะกรรมการจริยธรรม

ฯ   ตนสังกัดของหัวหนาโครงการวิจัยจะเปนผูใหรหัสโครงการวิจัย และเมื่อแรกรับโครงการวิจัย เจาหนาท่ีฯ 

จะประทับตราเพื่อบงบอกถึง “โครงการวิจัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือ (MOU Research Project)” บนหนา

แรกของโครงการวิจัย 

เมื่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวนงานใดไดรับโครงการวิจัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล (MOU Research Project) จะติดตอกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวนงาน

อื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อทําความตกลงเลือก Lead IRB ใหทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัย ใหเจาหนาท่ีฯ ติดตอ

หัวหนาโครงการวิจัยเพื่อนําแบบเสนอโครงการตามแบบฟอรมของตนสังกัดหัวหนาโครงการไปสงท่ี Lead IRB 

โดยไมตองปรับแบบฟอรมอีก ทําการแจงรหัสใหแกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเกี่ยวของโดยไมตองออกรหัส

ซ้ํา Lead IRB ลงความเห็นในเบ้ืองตน และสงมอบความเห็นแก คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานอื่น

ท่ีเกี่ยวของท่ีรวมในโครงการวิจัยน้ัน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานตางๆ เห็นชอบตามความเห็น

ของ Lead IRB หรือใหความเห็นเพิ่มเติม 

2. ขอพิจารณาในการเลือก Lead IRB มีดังตอไปนี้ (เรียงตามลําดับความสําคัญ) 

1) เปนสถานท่ีท่ีรับอาสาสมัครจํานวนมากท่ีสุด  

2) กรณีท่ีรับอาสาสมัครเทากันในแตละสวนงานให IRB ท่ีหัวหนาโครงการสังกัดเปน Lead IRB  

3) IRB ท่ีไดรับการรองขอจากขอ 1 และ 2  

หมวดท่ี 5 
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4) IRB ท่ีมีคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากสวนงานของนักวิจัย/นักวิจัยรวม 

เมื่อ Lead IRB ทําหนาท่ีพิจารณาโครงการวิจัย ลงความเห็น และสงมอบความเห็นแกคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ประจําสวนงานท่ีเกี่ยวของท่ีรวมทําการวิจัยแลว ขอใหคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานท่ี

เกี่ยวของ ดําเนินการตอดังน้ี 

กรณีที่ 1 หากทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ เห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให Lead IRB ดําเนินการออก

เอกสารรับรองโครงการวิจัย (COA) ใหกับผูวิจัย โดยระบุวาเปนการรับรองรวมกับคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ ประจําสวนงานใดบางท่ีทํางานวิจัยรวมกัน (ใชแบบ COA for MOU Research 

Project) 

กรณีที่ 2  หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานใดสวนงานหน่ึง ไมเห็นชอบกับมติของ Lead IRB ให

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานน้ัน แจงตอประธานฯ ของ Lead IRB ภายใน 5 

วันทําการเพื่อดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1) กรณีท่ีเปนการแกไขเล็กนอย (Minor Revision) ใหประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวน

งานน้ันแจงการแกไขตอ Lead IRB เพื่อแจงแกนักวิจัยตอไป 

2) กรณีท่ีเปนการแกไขท่ีสําคัญ (Major Revision) ใหประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสวน

งานน้ันแจงตอ Lead IRB เพื่อเชิญประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานทุกสวน

งานท่ีเกี่ยวของมาประชุมรวมกัน โดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

2.1) องคประชุมตองประกอบดวย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานท่ีเกี่ยวของ 

หรือผูแทน หากขาดผูแทนของสวนงานใดสวนงานหน่ึง ถือวาไมครบองคประชุม และไม

สามารถดําเนินการได 

2.2) กําหนดการประชุมใหอยูภายในเวลาไมเกิน 10 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับแจงจาก

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานท่ีเกี่ยวของวาไมเห็นชอบกับมติของ 

Lead IRB 

2.3) ความเห็นของท่ีประชุมน้ีถือเปนขอสรุป ใหทุกคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน 

ดําเนินการพรอมกัน 

2.4) การนัดวันประชุม กําหนดสถานท่ีประชุม และการจัดการประชุมรวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

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 ท่ี

กํากับดูพรอมกัน (โดยใชแบบขอปรับโครงการวิจัยสําหรับโครงการท่ีมีขอตกลงความรวมมือ) เพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัย เปนไปอยางสม่ําเสมอในทุกสวนงาน คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน จะออก

เอกสารรับรองการปรับโครงการวิจัยใหแกนักวิจัยดังน้ี 

หมวดท่ี 5 
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2.1) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใดไมเห็นดวยกับการปรับโครงการวิจัยตามท่ีนักวิจัยเสนอมา ขอใหแจง

แก Lead IRB ทราบไมเกิน ๑๐ วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับแบบขอปรับโครงการวิจัยสําหรับ

โครงการท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 

2.2) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเกี่ยวของไมมีการติดตอกลับ จะถือวาทุกสวนงานยอมรับการ

ปรับเปล่ียนโครงการวิจัยตามท่ีเสนอมา 

2.3) หากมีการปรับแกไข Lead IRB จะเปนผูแจงคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเกี่ยวของทราบ และ Lead 

IRB เปนผูออกเอกสารรับรอง (COA) 

3) การรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงจากการวิจัย (Serious Adverse Event Report) ขอให

นักวิจัยในสวนงานท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรงจากการวิจัย รายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ประจําสวนงานท่ีตนสังกัดอยู (โดยใชแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงจากการวิจัย ของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานน้ัน) หากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงาน เห็นวา

จําเปนตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี ขอใหแจงกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจํา

สวนงานอื่นท่ีเกี่ยวของภายใน 5 วันทําการดังน้ี 

3.1) จําเปนตองเพิ่มมาตรการเฝาระวัง เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก 

3.2) จําเปนตองปรับโครงรางวิจัย และแจงแกอาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมท่ีจะรวมการวิจัยตอ 

 (Re-consent) 

3.3) จําเปนตองใหหยุดการวิจัยชั่วคราว (Suspension) เพื่อสืบหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดเหตุการณไมพึง

ประสงครายแรง และเพิ่มมาตรการเฝาระวัง เพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก รวมท้ังปรับโครงราง

วิจัย และแจงแกอาสาสมัคร เพื่อขอความยินยอมท่ีจะรวมการวิจัยตอ (Re-consent) 

3.4) จําเปนตองยุติการวิจัย (Study Termination) เพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร 

4. การชําระคาธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุสถาบัน 

การชําระคาธรรมเนียมสําหรับ Initial Review เปนการชําระครั้งเดียวโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) กรณีท่ีไมมีทุนวิจัย หรือมีทุนวิจัยในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท ใหชําระคาธรรมเนียมแก Lead IRB แตเพียง

แหงเดียว ในกรณีท่ีเปนชุดโครงการท่ีมีหลายโครงการยอย ใหหัวหนาโครงการของแตละโครงการยอยเปน

ผูดําเนินการจายคาธรรมเนียมให Lead IRB 

2) กรณีมีทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก ในวงเงินมากกวา 50,000 บาท ใหชําระคาธรรมเนียมแกทุก

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีเกี่ยวของ 

3) อัตราคาธรรมเนียมใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเก็บ

คาธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.2553 และประกาศของ

คณะกรรมการจริยธรรมฯ ประจําสวนงานของแตละคณะฯ วาดวยเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการพิจารณา

โครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมในคน 

5. ความรับผิดชอบตอเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นในแตละสถาบัน เปนความรับผิดชอบของสวนงานน้ัน 

หมวดท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 1 การดําเนินการโครงการวิจัยท่ีมีขอตกลงความรวมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สงโครงการวิจัยท่ีเขาขาย MOU ไปยัง IRB ประจําสวนงานท่ีตนสังกัด 

โดยใชแบบฟอรมของ IRB ตนสังกัด (สํานกังานจริยธรรมฯ ของตนสังกัดลงทะเบียนรับเร่ืองและใหรหัส) 

 

Lead IRB รับโครงการจาก IRB ตนสังกัด โดยไมตองออกรหัสซํ้า, พิจารณาโครงการวิจยั (Initial review) และ 

สงความเห็นจากท่ีประชุมไปท่ี IRB ท่ีเก่ียวของทุกแหง ภายใน 5 วันทําการหลังการประชุม เพ่ือรับรองความเห็น 

และสงกลับ Lead IRB โดยมีประเด็นการพิจารณา 2 กรณ ี

กรณีท่ี 1 

IRB ประจําสวนงานทุกแหงท่ี

เก่ียวของเห็นชอบกับมติของ 

Lead IRB 

Lead IRB รวบรวมผลการพิจารณาจากทุก IRB ท่ีเกี่ยวของ สรุปและแจงผลใหหัวหนาโครงการทราบและแกไข

โครงการตามขอเสนอแนะ ปรับเอกสารช้ีแจงฯและหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯของแตละ IRB 

 

Minor Revision 

ใหแจงความเห็นตอ Lead IRB 

ภายใน 5 วันทําการ เพ่ือแจงนักวิจัยแกไข 

ประธาน IRB ของสวนงานท่ีไดรับโครงการวิจัย ติดตอประธาน IRB ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือตกลงเลือก Lead IRB ในการพิจารณาโครงการ ภายใน 5 วันทําการหลังไดรับโครงการ  

Lead IRB ติดตามความกาวหนา และแจง IRB ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังIRB ตนสังกัด ในการดาํเนินการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัย  

 

 

Major Revision 

ใหแจงความเห็นตอ Lead IRB ภายใน 5 วันทําการ 

เพ่ือเชิญประธาน IRB ท่ีเก่ียวของ มาประชุมรวมกัน ไม

เกิน 10 วันทําการ และปฏิบัติตามเง่ือนไขใน MOU 

กรณีท่ี 2  

IRB ประจําสวนงานใดสวนงานหน่ึงท่ีเก่ียวของยังไมเห็นชอบกับมติของ  

Lead IRB โดยตองการปรับแกไขเพ่ิมเติม แบงเปน 2 กรณ ีคือ 

สงสําเนาจดหมายแจงผลการรับรองและเอกสารรับรองโครงการ  

(COA for MOU Research Project)ให IRB ท่ีเกี่ยวของทราบ 

 

 

IRB ตนสังกัด ทําบันทึกนําสงโครงการ พรอมประทับตรา MOU Project และ 

นําเอกสารโครงการไปสงท่ี Lead IRB  

หมวดท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 2 การดําเนินการกรณีเปนโครงการตอเนื่อง (Continuing Review) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRB ของแตละสวนงานท่ีเกี่ยวของ แจงติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยจนส้ินสุดการวิจัย 

โดยหัวหนาโครงการ เปนผูสงรายงานความกาวหนาเพ่ือตออายุ หรือแจงปดโครงการ  

และนักวิจัยในแตละสวนงาน  การรายงาน SAE ตอ IRB ตนสังกัด 

 

 

Protocol Amendment 

 

SAE Report 

 

หัวหนาโครงการ  

สงแบบฟอรมขอปรับรายละเอียด

โครงการวิจัยตอ Lead IRB  

 (ใชแบบฟอรมของ Lead IRB) 

 

นักวิจัยในสวนงานท่ีเกิด 

เหตุการณไมพึงประสงค 

สงรายงานไปท่ี 

กรณีท่ี 1 

ทุก IRB 

รับรอง 

กรณีท่ี 2 

มี IRB บางแหง 

ใหแกไข/เพ่ิมเติม

ขอมูล 

หัวหนาโครงการแกไขเอกสารตามมติของ 

Lead IRB ครบถวน 

สงกลับมาท่ี Lead IRB 

และให Lead IRB ออกเอกสารรับทราบการ

ปรับแกไข ใหกับหัวหนาโครงการ และสง

สําเนาจดหมายแจงผลและเอกสารรับรองให 

IRB ท่ีเกี่ยวของ 

Progress report 

 

ปดโครงการ 

 

 

ตออาย ุ

 

หัวหนา

โครงการวิจัย

สง progress 

report  ไปยัง 

Lead IRB 

 

หัวหนา

โครงการวิจัย

สง progress 

report ไปยัง 

Lead IRB 

 

IRB ตนสังกัด 

ออกจดหมาย

รับทราบ และ

สําเนาแจง               

Lead IRB 

 

Lead IRB สงขอมูลให  

IRB ท่ีเกี่ยวของ 

ภายใน 5 วันทําการ 

 

แจงผลกลับมายัง Lead IRB 

ภายใน 5 วันทําการ เพ่ือรวบรวม

ความเห็น และแจงหัวหนาโครงการ 

แกไข/เพ่ิมเติมขอมูล 

 

Site IRB 

 

หัวหนาโครงการ 

 

Lead IRB  

ออกเอกสารรับรอง 

 (COA For MOU 

Research Project)  

ฉบับใหมและสงให

หัวหนาโครงการวิจัย 

และจัดสงสําเนา 

COA ให IRB  

ตนสังกัด 

ดําเนินการตาม

ขั้นตอนการ

ดําเนินการเม่ือเกิด 

SAE ในบทท่ี 19 

หมวดท่ี 5 
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หมวดท่ี 6 

การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

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

ในการรับรองและการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน มีขอปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางการดําเนินงาน (SOP) ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯ ใชเปนหลักในการดําเนินงานในปจจุบัน จะตอง

เปนฉบับลาสุด ซ่ึงไดผ านการรับรองในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และวันท่ี

ประกาศใชคือ วันท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะท้ัง 2 คณะ 

2) แนวทางการดําเนินงานจะถูกทบทวนเพ่ือปรับปรุงและแกไขใหทันสมัยอยางนอยทุก 3 ป นับแตวันท่ี

ประกาศใช และอาจมีการปรับเปลี่ยนกอน 3 ปไดตามความเหมาะสม  

3) แนวทางการดําเนินงานฉบับปรับปรุงจะนํามาใชไดตอเม่ือไดผานการเห็นชอบจากท่ีประชุมของ

คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

4) แนวทางการดําเนินงานทุกฉบับ จะถูกเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานและอางอิง 

5) กรรมการฯ ทุกทานจะไดรับแนวทางการดําเนินงานฉบับปจจุบัน และฉบับปรับปรุงทุกครั้งท่ีมีการแกไข 

6) ฉบับท่ีและวันท่ีปรับปรุงจะปรากฏอยูท่ีปกหนาของแนวทางการดําเนินงาน และระบุสาระสําคัญในการ

ปรับปรุงในแนวทางการดําเนินงานฉบับปรับปรุงดวย 

หมวดท่ี 6 
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