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สารบัญ 
หมวด/บท                   หน้า 

หมวดน า สาระส าคัญทีม่ีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม 1 

หมวดที ่1 โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ 2  
บทท่ี 1 ความหมายของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 2 
บทท่ี 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 2 
บทท่ี 3 องคป์ระกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 3 
บทท่ี 4  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 3 
บทท่ี 5  หนา้ท่ีประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 4 
บทท่ี 6 หนา้ท่ีรองประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 5 
บทท่ี 7  หนา้ท่ีกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 5 
บทท่ี 8  หนา้ท่ีเลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 6 
บทท่ี 9  อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 7 
บทท่ี 10  เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 7 
บทท่ี 11  ความคุม้ครองทางกฎหมายส าหรับกรรมการฯ 8 
บทท่ี 12 การมีส่วนไดส่้วนเสียของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ กบัโครงการวจิยั 8 
บทท่ี 13  ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์กบัหน่วยงานอ่ืน 9 
บทท่ี 14  วาระการท างานของคณะกรรมการฯ 10 

หมวดที ่2  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ 12 
บทท่ี 15 หลกัจริยธรรมท่ีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน 12 
บทท่ี 16 เอกสารท่ีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน 12 
บทท่ี 17 การก าหนดวนัประชุม 13 
บทท่ี 18 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุม 13 
บทท่ี 19 ขอบข่ายและประเภทของการวจิยัท่ีตอ้งไดรั้บการรับรอง 14 
บทท่ี 20 เอกสารส าหรับเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ เพื่อพิจารณา 14 
บทท่ี 21 เน้ือหาสาระในการพิจารณา 16 
บทท่ี 22 โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full board review) 16 
บทท่ี 23 โครงการวจิยัท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review) 17 
บทท่ี 24 โครงการวจิยัท่ีสามารถขอยกเวน้การพิจารณา (Exemption review) 17 
บทท่ี 25 โครงการวจิยัแบบพหุสถาบนั 19 



บทท่ี 26 แนวทางการพิจารณาโครงการวจิยัท่ีเป็นโครงการใหม่ 20 
บทท่ี 27 การแจง้ผลการพิจารณา 21 
บทท่ี 28 การติดตาม 22 
บทท่ี 29 การขยายเวลารับรองโครงการวจิยั 23 

หมวดที ่3 การบริหารจัดการของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ 25 
บทท่ี 30  การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 25
บทท่ี 31 การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ต่อผูบ้ริหารของคณะฯ 28 
บทท่ี 32 การฝึกอบรมความรู้ให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 28 
บทท่ี 33 ค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 29 
บทท่ี 34  การรับรองและการปรับเปล่ียนคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 29 

ภาคผนวก เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์  32
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สาระส าคญัที่มีการเปลีย่นแปลงจากฉบับเดมิ 
การปรับปรุงจากฉบับที่ 5 ให้เป็นฉบบัที ่6 

เร่ิมใช้เม่ือวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 

 การแก้ไขน้ี ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ และ         
ท่ีคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
วตัถุประสงค์ของการปรับปรุง 
1.  เพื่อให้ขั้นตอนการด าเนินงานมีความชดัเจน แน่นอน ไม่ซ ้ าซ้อน และเป็นท่ีเขา้ใจของผูป้ฏิบติังาน

ทุกคน 
2. เพือ่ให้เป็นมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ในระดบั

มหาวิทยาลยั และสากล ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง นโยบายก ากบัดูแลโครงการวิจยั           
ในคน พ.ศ. 2559 

3. เพื่อให้สอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการเยี่ยมส ารวจภายใน เพื่อประกันคุณภาพการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัมหิดล 

การปรับปรุง 
1. ปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ในเร่ืองการ

แต่งตั้ งคณะกรรมการโดยอธิการบดี และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นสาขา
วทิยาศาสตร์ และไม่ใช่สาขาวทิยาศาสตร์ 

2. เพิ่มเติมหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส านกังานจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
3. เพิ่มเติมลกัษณะของโครงการวจิยัท่ีเสนอพิจารณารับรองในแต่ละประเภทใหช้ดัเจน 
4. เพิ่มเติมหนา้ท่ีความชดัเจนของประธานและรองประธานคณะกรรมการ 
5. เพิ่มเติมระยะเวลาในการปรับแกไ้ขโครงการวจิยัในกรณีท่ีผลการพิจารณาเป็นประเภทท่ี 2 และ 3 
6. เพิ่มเติมแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกรณีเกิดขอ้ร้องเรียนจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัหรือเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรง 
7. เพิ่มความชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีของ Lay person 
8. เพิ่มเติมเอกสารและแบบฟอร์มการด าเนินงานให้สอดคล้องและครอบคลุมการด าเนินงานของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
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หมวดที ่1 
โครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

บทที ่1 
ความหมายของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายถึง คณะกรรมการอิสระท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งจากอธิการบดีโดย ท าหน้าท่ีทบทวนโครงร่างการวิจยั พิจารณาให้ความเห็นชอบ และทบทวน         
ส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพิจารณาวิธีการด าเนินการวิจยั  เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และหนังสือ
ยินยอมตนให้ท าการวิจยั รวมทั้งพิจารณาทบทวนการวิจยัท่ีด าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ืองของบุคลากร  
และนกัศึกษาภายในคณะฯ 

บทที ่2 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

 คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผูเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั         
ในมนุษยต่์ออธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อลงนามแต่งตั้ง ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการ       
รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู ้ช่วยเลขานุการ โดยประธานกรรมการได้รับ            
การคดัเลือกจากคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม ส าหรับต าแหน่งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ คดัเลือกโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
และรองคณบดีท่ีก ากบัดูแล 

เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีหมดวาระ หรือในกรณีท่ีประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการพน้จากต าแหน่ง ให้มีการคดัเลือกประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการใหม่ทุกคร้ังโดยเร็ว 

กรรมการตอ้งไดรั้บหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และกรรมการจะไดรั้บการคุม้ครองทาง
กฎหมายจากสถาบนั หากมีการฟ้องร้องซ่ึงอาจเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานในหน้าท่ีเป็นกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรง 

สถาบนัหรือองคก์รควรมีเอกสารแสดงรายช่ือกรรมการพร้อมคุณวุฒิ  วนัแต่งตั้งและวนัส้ินสุด
วาระด ารงต าแหน่งเพื่อแสดงแก่นกัวจิยัหรือผูท่ี้ร้องขอ 
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บทที ่3 
องค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่น้อยกว่า  
5 คน ท่ีมีความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีแตกต่างกนัไป กรรมการต้อง
ประกอบด้วยทั้งเพศหญิงและเพศชาย และมีความหลากหลายในวยัวุฒิ ในจ านวนน้ีมีอย่างน้อยหน่ึงคน         
ท่ีมีคุณวุฒิทางดา้นกฎหมาย และ1 คนเป็นบุคคลภายนอกคณะฯ โดยหน่ึงคนมีความถนัดในสาขาท่ีไม่ใช่
สาขาวิทยาศาสตร์ โดยกรรมการทุกคนสมควรผ่านการอบรมเก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยัในมนุษยเ์ม่ือแรก
เขา้และมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

บทที ่4 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มีความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
1. ปกป้องสิทธิ  ความปลอดภยั  และความเป็นอยู ่ที ่ดีของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทุกคน ตลอดจนให้

ความส าคญัเป็นพิเศษส าหรับการวิจยั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยักลุ่มท่ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษ 
ในการวจิยั 

2. พิจารณาประวติัการศึกษา  และผลงานวจิยั (ยอ้นหลงั 5 ปี) ของหวัหนา้โครงการ กรณีของนกัศึกษาให้
พิจารณาประวติัการศึกษา และผลงานวจิยั ของนกัศึกษาและของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัดว้ย 

3. พิจารณาโครงการวิจยั วิธีการคดัเลือกผูเ้ข้าร่วมการวิจยั เอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะให้ผูเ้ข้าร่วมการวิจยั 
ผลงาน และประสบการณ์ของผูว้ิจยั  และอ่ืนๆ ภายในระยะเวลาอนัสมควร และสรุปความเห็น            
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งวนัท่ีท าการทบทวนอยา่งชดัเจน ผลท่ีไดอ้าจสรุปผลอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ต่อไปน้ี 

3.1 รับรองโดยไม่มีการแกไ้ข 
3.2 รับรองในหลักการ จะให้การรับรองเม่ือปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์หรือช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร 
3.3 ยงัไม่รับรองจนกว่าจะน าเข้าท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ ภายหลังการปรับแก้ไข

โครงการวจิยัแลว้ 
3.4 ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามท่ีแจง้ไว ้

4. พิจารณาทบทวนการวิจยัท่ีด าเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะ ตามความเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง
ต่อผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั แต่ควรท าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
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5. ตอ้งยดึถือวา่ ระเบียบวธีิวจิยัท่ีท าใหง้านวจิยัถูกตอ้งและมีคุณค่า เป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมการวจิยั 
6. สามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติม หากคิดวา่ขอ้มูลเพิ่มเติมน้ีจะช่วยคุม้ครองสิทธิ ความปลอดภยั และ/หรือ 

ความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึนของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
7. ในการพิจารณาการด าเนินการวิจยัท่ีไม่ใช่เพื่อการรักษา (Non-therapeutic trial) โดยมีผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมของผู เ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นผูใ้ห้ความยินยอม ควรก าหนดให้โครงร่างวิจยัท่ีน าเสนอ           
และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ระบุขอ้พิจารณาทางจริยธรรมอยา่งพอเพียง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งวา่ดว้ยการวจิยัลกัษณะนั้น 

8. พิจารณาทบทวนการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั เพื่อรับประกนัวา่ไม่เป็นการกดดนั หรือ
เป็นการจูงใจอย่างไม่เหมาะสม ควรแบ่งการจ่ายเงินให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายคร้ัง และไม่ควรจ่าย
เป็นกอ้นเดียวเม่ือการวจิยัเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

9. ให้ความมัน่ใจวา่รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  ซ่ึงรวมถึงวิธีการ จ านวนเงิน 
และก าหนดเวลาการจ่ายเงิน ไดก้ าหนดในเอกสารช้ีแจงแก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายคร้ังดว้ย 

10. จดัอบรมให้ความรู้แก่นกัศึกษาและบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล อยา่งนอ้ย 
1 คร้ังต่อปี 

บทที ่5 
หน้าทีป่ระธานกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

1. ท าหน้าท่ี เป็นประธานกรรมการ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไป       
ดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ หากประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ประชุมไดใ้นคร้ังใด 
ให้รองประธานกรรมการ เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทน หากทั้ งประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้พร้อมกันในการประชุมคร้ังใด ให้กรรมการท่ีเข้าประชุม            
ลงความเห็นเลือกผูท่ี้เหมาะสมในการประชุมคร้ังนั้น ท าหนา้ท่ีประธานฯ แทน 

2. ลงนามในเอกสารดงัต่อไปน้ี 
2.1 หนงัสือรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval)   
2.2 บนัทึกขอ้ความแจง้ผลการพิจารณาโครงการวจิยั 
2.3 จดหมายเชิญประชุม 
2.4 หนงัสือเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุประเมินโครงการวจิยั 
2.5 ประกาศ หรือเอกสารส าคญัอ่ืนๆ ของส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม         

การวจิยัในมนุษย ์
3. ด าเนินการใหมี้การประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระพิเศษ 
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4. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

5. ทบทวนโครงการท่ีขอรับการยกเวน้การพิจารณา (Exemption review) 
6. ท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัหนา้ท่ีของกรรมการ 

บทที ่6 
หน้าทีร่องประธานกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

ประธานกรรมการ เป็นผูค้ดัเลือกกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ โดยมี
วาระการปฏิบติังานเช่นเดียวกบัวาระของประธานกรรมการ หนา้ท่ีของรองประธานกรรมการ ไดแ้ก่ 
1. ด าเนินการประชุมแทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ 

หากทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ประชุมไดพ้ร้อมกนัใหก้รรมการ
ท่ีเขา้ประชุมลงความเห็นเลือกผูท่ี้เหมาะสมในการประชุมคร้ังนั้นท าหนา้ท่ีประธานฯ แทน 

2. ท าหนา้ท่ีคดักรองโครงการวิจยัร่วมกบัประธานกรรมการ 
3. ลงนามแทนประธานกรรมการ ในเอกสารส าคญัต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการ 
4. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ แทนประธานกรรมการ หากประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
5. ท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัหนา้ท่ีของกรรมการ 

บทที ่7 
หน้าทีก่รรมการ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

ประธานกรรมการ เป็นผูค้ดัเลือกกรรมการ โดยมีวาระการปฏิบติังานเช่นเดียวกับวาระของ
ประธานกรรมการ หนา้ท่ีของกรรมการ ไดแ้ก่ 
1. ทบทวนพิจารณาโครงการวิจยัท่ีไดรั้บมอบหมายในฐานะผูรั้บผิดชอบทบทวนพิจารณา (Primary 

reviewer) ทั้งโครงการพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) โครงการพิจารณาแบบ
รวดเร็ว (Expedited review) พร้อมสรุปความเห็นและลงนามในแบบประเมิน และเตรียมน าเสนอใน
ท่ีประชุมตามวาระท่ีก าหนด 

2. เข้าร่วมประชุมตามท่ีก าหนดไว ้เพื่อน าเสนอโครงการวิจยัและความเห็นต่อท่ีประชุมในฐานะ 
Primary reviewer และหรือพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงการวิจยัอ่ืนท่ีเขา้สู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ 
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3. กรรมการอาจไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นคณะอนุกรรมการตรวจเยีย่มสถานท่ีท าวจิยั (Site visit) เพื่อติดตาม
ความกา้วหน้าในการด าเนินการวิจยั หรือตรวจสอบการท าวิจยั หากไดรั้บการร้องเรียน ว่ามีความ
เหมาะสมในแง่ประโยชน์และความเส่ียงจากการวจิยั หรือไม่เพียงใด (Research audit) 

4. กรรมการฯท่ีมาจาก Lay Person มีศกัด์ิและสิทธ์ิเทียบเท่ากรรมการฯท่านอ่ืน โดยไม่ตอ้งท าหน้าท่ี 
Primary Reviewer แต่สามารถศึกษาโครงการวิจยัได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การท าความเขา้ใจ และให้
ความเห็นเก่ียวกบัเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หนงัสือยินยอมตนให้ท าการวิจยั และเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการท าวจิยั ของแต่ละโครงการวจิยัในฐานะตวัแทนของบุคคลทัว่ไป 

5. กรรมการอาจได้รับมอบหมายให้ติดตามหรือตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั เช่น โครงการเก็บส่ิงส่งตรวจ หรือวตัถุชีวภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเหล่านั้น 
สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ การเก็บความลบัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
และกระบวนการขอความยนิยอม เป็นตน้ 

6. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยแ์ก่นกัวจิยัในคณะฯ 

บทที ่8 
หน้าทีเ่ลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ประธานกรรมการ เป็นผูค้ดัเลือกกรรมการให้เป็นเลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ อย่างน้อย
ต าแหน่งละ 1 คน โดยมีวาระการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับวาระของประธานกรรมการ หน้าท่ีของ
เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ ไดแ้ก่ 
1. ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์
2. น าเสนอโครงการวิจยัต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าเป็นโครงการวิจยัท่ีพิจารณาแบบครบ

องค์ประชุม (Full board review) หรือโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited 
review) หรือโครงการวจิยัท่ีสามารถขอยกเวน้การพิจารณา (Exemption review) 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุม ซ่ึงจดัเตรียมโดยเจา้หนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยและครบถว้นของโครงการวิจยั ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรับรองในหลกัการแลว้ 
แต่ขอใหป้รับแกไ้ข ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับแกไ้ขตามผลสรุปของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั
ในมนุษย ์และน าเสนอต่อประธานฯ เพื่อลงนามในหนงัสือรับรองโครงการวจิยั 

5. จดัล าดบัโครงการวิจยัซ่ึงท่ีประชุมมีมติยงัไม่รับรองจนกว่าจะมีการแกไ้ข ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการปรับ
หรือช้ีแจงเหตุผลเขา้มาใหม่ เขา้ประชุมเพื่อลงความเห็น 
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6. น าเสนอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์องโครงการวิจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัรายงานเขา้มาต่อท่ีประชุม
และด าเนินการตามมติท่ีประชุม 

7. น าเสนอการปรับเปล่ียนโครงการวจิยัแก่ท่ีประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น 
8. สรุปรายงานความคืบหนา้ของโครงการวิจยั การแจง้ปิดโครงการวิจยั หรือการขอขยายเวลารับรอง

โครงการวจิยัแก่ท่ีประชุม เพื่อทราบและลงความเห็น 
9. ท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัหนา้ท่ีของกรรมการ 

บทที ่9 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

1. พิจารณารับรอง ไม่รับรอง ทบทวน ยบัย ั้ง หรือยุติโครงการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ในกรณีท่ีโครงการ
ไม่ไดรั้บการรับรองหรือถูกยุติ ผูท่ี้ยื่นเสนอโครงการมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ได ้1 คร้ัง 
โดยมีกรรมการเฉพาะกิจ ท าหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ และการตดัสินของคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด 

2. ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาโครงการศึกษาวจิยัในมนุษย ์
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบติังานในขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีได้ตาม

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 
4. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะฯ ปีละ 1 คร้ัง 
5. ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีในการลงโทษกบัโครงการวิจยัท่ีด าเนินงานวจิยัท่ีขดัต่อจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

ส่ิงท่ีสามารถท าไดคื้อ ไม่ออกหนงัสือรับรองจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์หรือยกเลิก เพิกถอนหนงัสือ
รับรองดงักล่าวในระหวา่งด าเนินการวิจยัท่ีขดัต่อจริยธรรม และไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ี
เสนอขอรับรองจริยธรรมต่อคณะกรรมการฯ  และรายงานต่อสถาบนัตน้สังกดัของผูว้จิยั 

บทที ่10 
เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

เจา้หน้าท่ีสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เป็น
บุคลากรของคณะฯ ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีเต็มเวลาท่ีส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
มีหนา้ท่ีสนบัสนุนให้การด าเนินงานของกรรมการเป็นไปดว้ยความสะดวก รวมถึงอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อส่ือสารกบัผูว้จิยั และด าเนินงานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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คณะฯ เป็นผูจ้ดัหาสถานท่ี และวสัดุครุภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนการท างาน
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ก าหนด หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีส านกังาน ไดแ้ก่ 
1. ท าหนา้ท่ีผูช่้วยเลขานุการของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
2. น าเสนอโครงการวิจัยต่อประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าเป็น

โครงการวิจยัท่ีพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) หรือโครงการวิจยัท่ีสามารถ
พิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review) หรือโครงการวิจัยท่ีสามารถขอยกเว้นการพิจารณา 
(Exemption review) 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุม ซ่ึงจดัเตรียมโดยเจา้หนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยและครบถว้นของโครงการวิจยั ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรับรองในหลกัการแลว้ 
แต่ขอใหป้รับแกไ้ข ซ่ึงผูว้จิยัไดป้รับแกไ้ขตามผลสรุปของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั
ในมนุษย ์และน าเสนอต่อประธานฯ เพื่อลงนามในหนงัสือรับรองโครงการวจิยั 

5. จดัล าดบัโครงการวิจยัซ่ึงท่ีประชุมมีมติยงัไม่รับรองจนกว่าจะมีการแกไ้ข ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการปรับ
หรือช้ีแจงเหตุผลเขา้มาใหม่ เขา้ประชุมเพื่อลงความเห็น 

6. น าเสนอการปรับเปล่ียนโครงการวจิยัแก่ท่ีประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น 
7. สรุปรายงานความคืบหนา้ของโครงการวิจยั การแจง้ปิดโครงการวิจยั หรือการขอขยายเวลารับรอง

โครงการวจิยัแก่ท่ีประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น 
8. ท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัหนา้ท่ีของกรรมการ 

บทที ่11 
ความคุ้มครองทางกฎหมายส าหรับกรรมการฯ 

 กรรมการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากคณะฯ หากมีการฟ้องร้องเน่ืองมาจากการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของกรรมการอยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรง 

บทที ่12 
การมส่ีวนได้ส่วนเสียของ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ กบัโครงการวจิัย 

 ก่อนเร่ิมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ประธานกรรมการใน
การประชุมจะด าเนินการถามกรรมการท่ี เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับการมีส่วนได้ส่วนเสียของ
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คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์กบัโครงการวิจยั (Conflict of interest) ซ่ึงสามารถ
พิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี 
 กรรมการบางท่าน อาจเป็นผูร่้วมงานในโครงการวิจยันั้ น หรือมีความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล              
ท่ีอาจมีส่วนให้เกิดความล าเอียง หรืออคติในการพิจารณา และลงความเห็น กรรมการผูน้ั้นควรแจง้กบั
ประธานกรรมการ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ก่อนเร่ิมการประชุม            
ซ่ึงหากคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการมีส่วนได้ส่วนเสียน้ี มีผลกระทบต่อความยุติธรรมในการ       
ลงความเห็นส าหรับโครงการวจิยันั้น กรรมการท่านนั้นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมในการพิจารณา
โครงการวจิยันั้น และตอ้งออกจากหอ้งประชุมในขณะท่ีมีการพิจารณาใหค้วามเห็นในโครงการวจิยันั้น 

บทที ่13 
ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ กบัหน่วยงานอ่ืน 

ความสัมพนัธ์กบัคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. คณบดีเป็นผู ้เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่ออธิการบดี

มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อลงนามแต่งตั้ง พร้อมทั้งให้ความคุม้ครองดูแลให้คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์สามารถด าเนินให้ลุล่วงไปไดอ้ย่างอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 

2. คณะฯ พึงจดัหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากรสนบัสนุน การเขา้รับการฝึกอบรม 
วสัดุครุภณัฑ์ สถานท่ี และงบประมาณแก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. คณะฯ ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ี
ปฏิบัติงานทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ในกรณีท่ีถูกฟ้องร้องในทางแพง่ 

4. ผูบ้ริหารระดบัสูงของคณะฯ อาจไม่อนุญาตให้โครงการวิจยัท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์แล้ว ด าเนินการวิจยัในมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติให้
โครงการวจิยัท่ีไม่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ด าเนินการ
วจิยัในคณะฯได ้

ความสัมพนัธ์กบัสถาบัน/องค์กรอ่ืน 
 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มีความเป็นอิสระจากสถาบนั/องค์กรอ่ืน         
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั แต่อาจมีการติดต่อประสานงานเพื่อให้แนวทางการปฏิบติัของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยมี์ความสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการจริยธรรมฯของ
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สถาบนัอ่ืน โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นโครงการวิจยัพหุสถาบัน (Multicenter research) คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ของแต่ละสถาบนัมีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจยัพหุสถาบนัโดยผลการพิจารณา           
ไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกบัสถาบนั/องคก์รอ่ืน 

ความสัมพนัธ์กบัผู้วจัิย 
 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะท าการติดต่อส่ือสารกับหัวหน้า
โครงการวิจยัแต่ละโครงการ ในฐานะผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยันั้นๆ 
ตั้ งแต่การขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้เรียบร้อยก่อนเร่ิม
ด าเนินงาน การใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็น และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์
การแกไ้ขโครงการ การปิดโครงการ และเอกสารอ่ืนๆ ตามระเบียบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวจิยัในมนุษย ์

บทที ่14 

วาระการท างานของคณะกรรมการฯ 

1. ระยะเวลาการเป็นกรรมการ 
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และเม่ือพน้จากต าแหน่ง สามารถไดรั้บการ

แต่งตั้งซ ้ าไดอี้กตามความเหมาะสม 
2. การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ 

นอกจากกรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว การให้กรรมการพ้นจากต าแหน่ง         
จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะมีเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ตาย 
2.2 ลาออก 
2.3 เป็นบุคคลลม้ละลาย 
2.4 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2.5 มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง  
2.6 ตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก เวน้แต่ในความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท หรือ

ความผดิลหุโทษ  
3. วธีิการลาออก  และวธีิการแต่งตั้งกรรมการทดแทน 

กรรมการ มีสิทธ์ิท่ีจะลาออกก่อนครบวาระการปฏิบติังานได้ โดยให้แจง้ความจ านงต่อ
ประธานกรรมการ อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร และได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ        
หากกรรมการมีเหตุให้ตอ้งพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ และประธานกรรมการ เห็นสมควรท่ีจะเสนอ



 

11 
 

ช่ือแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสม ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จะด ารงต าแหน่งเท่ากบัเวลา ท่ีเหลืออยูข่องผูด้  ารง
ต าแหน่งคนก่อน 

ประธานกรรมการ ท่ีลาออกก่อนครบวาระการปฏิบติังาน โดยให้แจง้ความจ านงต่อคณบดี
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หากประธานกรรมการ มีเหตุให ้       
ตอ้งพน้ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณบดีด าเนินการแต่งตั้งใหม่ ผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูด้  ารงต าแหน่งคนก่อน 
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หมวดที ่2 
การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

บทที ่15 
หลกัจริยธรรมทีค่ณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

เพื่อให้การด าเนินการวิจยัในคณะฯ ได้มาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศ 
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ได้อ้างอิงหลักจริยธรรมการวิจยัฯ ดังต่อไปน้ี คือ        
The Declaration of Helsinki (World Medical Association 1964, Revised 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 and 
2008), The Belmont Report, The International Conference on Harmonization (ICH) Guidance for 
Industries in Good Clinical Practice (GCP) และ  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 กฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัแพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
จรรยาบรรณของผูว้ิจ ัย โดยส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ และศีลธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีของสังคมไทย 

บทที ่16 
เอกสารทีค่ณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ ต้องเกบ็รักษาไว้เป็นหลกัฐาน 

เอกสารท่ีทางคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ต้องเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน          
มีดงัต่อไปน้ี 
1. รายช่ือของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยทุ์กคน รวมทั้งประวติัส่วนตวัและผลงาน 

เพื่อแสดงถึงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าของแต่ละคน ความเก่ียวเน่ืองกบัสถาบนั (เช่น เป็นขา้ราชการ หรือ
สถานภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัโดยตรง หรือเป็นบุคคลภายนอก) คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง เพื่อเป็นเคร่ืองสนบัสนุนวา่บุคคลนั้นมีความเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ 

2. เอกสารทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวจิยั ซ่ึงหวัหนา้โครงการวจิยัจดัส่งเพื่อประกอบการพิจารณา
โครงการ หนังสือรับรองโครงการวิจยั  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งข้อมูลท่ีเก็บในรูปไฟล ์
อิเล็กโทรนิกส์ จะเก็บรักษาไวใ้นส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
ตลอดระยะเวลาด าเนินงานของโครงการวิจยั จนกว่าจะส้ินสุดการวิจยัหรือหลงัจากผูว้ิจยัขาดการ
ติดต่อเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี  
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3. รายงานการประชุม ซ่ึงจะตอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
3.1 รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
3.2 มติของท่ีประชุม ในการลงความเห็นรับรอง/ไม่รับรองโครงการวจิยั พร้อมเหตุผล และ

ขอ้เสนอแนะ 
3.3 หากมีการอภิปรายในหวัขอ้ท่ีเป็นปัญหาทางจริยธรรม ควรบนัทึกขอ้สรุปในการแกไ้ข

ปัญหาตามมติท่ีประชุมดว้ย 
3.4 สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีแต่ละโครงการวิจยัรายงานเข้ามาพร้อมการ

ด าเนินการจดัการของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
3.5 สรุปรายงานความคืบหนา้ของโครงการวจิยัท่ีหวัหนา้โครงการวิจยัส่งเขา้มา   

บทที ่17 
การก าหนดวนัประชุม 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ก าหนดการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง 
เพื่อพิจารณาโครงการวิจยัท่ีก าหนดไวใ้นวาระการประชุม ณ สถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ  
ประชุมทุกวนัพุธ สัปดาห์ท่ีสามของเดือน ในกรณีท่ีมีโครงการวิจยัเป็นจ านวนมาก หรือกรณีเร่งด่วน          
คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมเดือนละสองคร้ัง โดยมีก าหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อน่ึง วนั เวลา และ
สถานท่ีประชุมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมหรือเป็นกรณีไป  โดยประธานกรรมการ มีหนงัสือ
แจง้กรรมการล่วงหนา้หากมีการเปล่ียนแปลง  

บทที ่18 
ข้อก าหนดเกีย่วกบัองค์ประชุม 

1. การประชุมแต่ละคร้ังตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งน้อยห้าคน ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการ และหรือรองประธานกรรมการอย่างน้อยหน่ึงคน กรรมการ
อย่างน้อยสองคน เลขานุการหน่ึงคน และกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน  จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

2. กรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมในวาระนั้นเท่านั้น จึงจะเป็นผูมี้สิทธิลงมติตามระเบียบวาระการประชุม 
3. กรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมในวาระนั้น จะตอ้งเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือการมีส่วน

ไดส่้วนเสีย กบัโครงการวจิยั และตอ้งไม่พิจารณาลงมติในโครงการวจิยันั้นๆ 
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4. กรรมการมีขอ้ตกลงเร่ืองการรักษาความลบัท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาของท่ีประชุม การยื่นเสนอโครงการ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากนั้นเจา้หนา้ท่ีในส านกังานจริยธรรม
การวจิยัในมนุษยทุ์กคน มีขอ้ตกลงเร่ืองการรักษาความลบัในลกัษณะดงักล่าวเช่นเดียวกนั 

บทที ่19 
ขอบข่ายและประเภทของการวจิัยทีต้่องได้รับการรับรอง 

1. โครงการวจิยัทุกโครงการท่ีอยูภ่ายในขอบข่ายต่อไปน้ี  ตอ้งไดก้ารรับรองก่อนด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่ 
1.1 โครงการวจิยัท่ีด าเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ  ซ่ึงเป็นหวัหนา้โครงการวจิยั 
1.2 โครงการวิจยัท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากคณะฯ และมหาวิทยาลยัมหิดล 
1.3 โครงการวจิยัท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรในคณะฯ หรือใชข้อ้มูลของคณะฯ          

ซ่ึงมิใช่ขอ้มูลสาธารณะ (Non-public information) และสามารถสืบไปถึงตวับุคคลท่ีจะ
เป็นผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัได ้(Identifiable data) 

2. ประเภทของโครงการวิจยัท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองก่อนด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่ 
2.1 การวจิยัทางสาธารณสุขศาสตร์  
2.2 การวจิยัทางระบาดวทิยา  
2.3 การวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์ 
2.4 การวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
2.5 การวจิยัทางจิตวทิยา 
2.6 การวจิยัจากเวชระเบียน หรือบนัทึกต่างๆ 
2.7 การวจิยัส่ิงส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย ์ 
2.8 การวจิยัทางคลินิก และเคร่ืองมือทางการแพทย  ์
2.9 การวจิยัเก่ียวกบัทางการแพทยอ่ื์นๆ เช่น การตรวจและการรักษาทางรังสีวทิยา และการ

ผา่ตดั เป็นตน้ 

บทที ่20 
เอกสารส าหรับเสนอคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ เพ่ือพจิารณา 

1. เอกสาร จธ.1 หนงัสือน า ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 
1.1 เอกสาร จธ.1.1 (ส าหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
1.2 เอกสาร จธ.1.2 (ส าหรับนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์)   

2. เอกสาร จธ.2 แบบเสนอโครงการวจิยั ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 
2.1 เอกสาร จธ.2.1 (ส าหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
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2.2 เอกสาร จธ.2.2 (ส าหรับนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์)    
3. เอกสาร จธ.3 เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 

3.1 เอกสาร จธ.3.1 (ส าหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
3.2 เอกสาร จธ.3.2 (ส าหรับนกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

4. เอกสาร จธ.4 หนงัสือยนิยอมตนใหท้ าวจิยั ตวัจริง 1 ชุด ส าเนา 3 ชุด รวมเป็น 4 ชุด 
5. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม จ านวน 4 ชุด 
6. ประวติัส่วนตวัและผลงานวจิยั จ  านวน 4 ชุด 

6.1 กรณีของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ให้
แนบประวติัส่วนตวัและผลงานวจิยั (ยอ้นหลงั 5 ปี) ของหวัหนา้โครงการวจิยั 

6.2 กรณีของนักศึกษา ให้แนบประวติัส่วนตวัและผลงานวิจยัของนักศึกษา และให้แนบ
ประวติัส่วนตวัและผลงานวิจยั (ยอ้นหลงั 5 ปี) ของอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั (ให้อาจารยล์งนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง) 
7. ผลสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จ านวน 4 ชุด 

7.1 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผา่น” ใหส้ าเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรือ บฑ.1 
7.2 กรณีผลสอบโครงร่างเป็น “ผา่นโดยมีเง่ือนไข” หรือ “ไม่ผา่น” ตอ้งแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เรียบร้อยแลว้ ใหส้ าเนาแบบฟอร์ม บฑ.37 และ
หรือ บฑ.1 

7.3 กรณี (ถา้มี) ค  าสั่งบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง การอนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ใหส้ าเนาค าสั่งบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
8. ส าเนาเอกสารใบผา่นการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องหวัหนา้โครงการวิจยั และผูว้จิยัร่วม
ทุกคน นบัจากวนัอบรมไม่เกิน 2 ปี จ  านวน 4 ชุด   
9. ส าเนาใบเสร็จการช าระเงินค่าธรรมเนียมจริยธรรม จ านวน 1 ชุด 
10. แผน่บรรจุไฟลข์อ้มูลเอกสาร (CD) จ านวน 1 แผน่ ประกอบดว้ย 

10.1 ไฟลข์อ้มูลเอกสาร ขอ้ 1-9   
10.2 ไฟลโ์ครงร่างวจิยั บทท่ี 1-3 

11. กรณีเป็นการวิจยัท่ีใช้วิธีรวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิม หรือขอ้มูลท่ีหน่วยงานอ่ืนเก็บรวบรวมไวแ้ล้ว 
(Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้ แนบส าเน าบัน ทึกขอ
อนุญาตใชข้อ้มูล จากผูมี้อ านาจอนุมติัใหใ้ช ้จ านวน 1 ชุด  
12. กรณีเป็นการวิจยัท่ีเก็บขอ้มูลจากส่ิงส่งตรวจต่างๆ จากร่างกายมนุษย ์(Stored specimen) ให้แนบ
ส าเนาบนัทึกการขออนุญาตใชส่ิ้งส่งตรวจ จากผูมี้อ  านาจอนุมติัใหใ้ช ้จ  านวน 1 ชุด 
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บทที ่21 
เน้ือหาสาระในการพจิารณา 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการวิจยัในมนุษยท่ี์เสนอขอการรับรองจากเน้ือหาสาระดงัน้ี 
1. ประเด็นทางวิธีวิจยั ได้แก่ ปัญหาในการวิจยั การออกแบบและการด าเนินการวิจยั ตลอดจนการ

น าเสนอผลงานวจิยัและรายงานการวจิยั 
2. การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
3. การดูแล ปกป้องและคุม้ครองผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
4. การถอนตวัออกจากโครงการวจิยัและการยติุการวจิยั 
5. การเก็บรักษาความลบัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
6. กระบวนการบอกกล่าวของผูว้จิยัและการใหค้วามยนิยอมตนของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
7. ขอ้พิจารณาผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อชุมชน 
8. การจ่ายหรือใหค้่าตอบแทนแก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
9. ผลประโยชน์ท่ีผูเ้ข้าร่วมการวิจยัได้รับทั้ งทางตรงและทางอ้อม ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน จากการ        

เขา้ร่วมวจิยัของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั 

บทที ่22 
โครงการวจิัยทีพ่จิารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) 

โครงการวจิยัท่ีอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นการศึกษาในกลุ่มท่ีตอ้งให้การระวงัเป็นพิเศษในการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง เช่น 

เด็ก หญิงมีครรภ์ พลทหาร นักโทษ เป็นต้น และโครงการวิจยัท่ีมีการทดลองกับบุคลากร และ
นกัศึกษาในคณะ 

2. ประเด็นหรือเน้ือหาการวิจยัท่ีอ่อนไหว เช่น เร่ืองเพศ  ความรุนแรงกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง  
ศาสนา ทศันะทางการเมือง  

3. เป็นการวิจยัท่ีผูเ้ข้าร่วมการวิจยั มีความเส่ียงท่ีจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย เช่น ผูติ้ดยาเสพติด 
โสเภณี  

4. เป็นการวิจยัท่ีมีการตรวจร่างกาย  และมีการเจาะเลือด หรือมีการเก็บตวัอย่างท่ีอาจท าให้เกิดการ
บาดเจบ็ต่อร่างกาย  

5. รูปแบบการวิจยัเป็นลักษณะเชิงทดลอง หรือก่ึงทดลอง การวิจยัเชิงปฏิบติัการ หรือการวิจยัท่ีมี
รูปแบบซบัซอ้น 
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บทที ่23 
โครงการวจิัยทีส่ามารถพจิารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review) 

โครงการวิจยัท่ีสามารถไดรั้บการพิจารณาแบบรวดเร็วหรือไม่  ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ เน่ืองจากเร่ืองท่ีจะศึกษาวจิยัอาจมีผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไม่เท่ากนั ซ่ึงไดแ้ก่โครงการ
ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี  
1. โครงการวิจยัท่ีมีความเส่ียงต ่า อาจเช่ือมโยงถึงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคล อาจมีผลกระทบต่อ

บุคคลในแง่สถานภาพและภาพลกัษณ์ทางสังคม  การจา้งงาน  สถานภาพทางการเงิน  หรืออาจท าให้
เกิดความเส่ียงทางดา้นจิตใจ  

2. โครงการวจิยัท่ีมีการเก็บตวัอยา่งดว้ยวธีิท่ีไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ต่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
3. โครงการวิจยัท่ีไม่เข่าข่ายตอ้งไดรั้บการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์

บทที ่24 
โครงการวจิัยทีส่ามารถขอยกเว้นการพจิารณา (Exemption review) 

โครงการวิจยัท่ีไม่เขา้ข่ายท่ีตอ้งไดรั้บการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์ ผูว้ิจยัสามารถยืน่เร่ืองเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อขอยกเวน้การพิจารณา โดยผูว้ิจยั
ตอ้งท าบนัทึกขอ้ความและส่งแบบเสนอโครงการวิจยัตามแบบฟอร์มท่ีทางคณะกรรมการฯ ก าหนด  
ประธานกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการวา่สามารถพิจารณาเพื่อยกเวน้การพิจารณาได้
หรือไม่  ทั้งน้ีควรเป็นโครงการวิจยัท่ีจดัว่าไม่มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงต ่ามากแก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
หรืออาจไม่ตอ้งการตวัอยา่งท่ีเป็นมนุษยส์ าหรับการวจิยั ซ่ึงไดแ้ก่โครงการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. การวจัิยทางการศึกษา  

1.1  Normal educational practice and setting ได้แก่ 
- การวจิยัเพื่อเปรียบเทียบวธีิการเรียนการสอนวธีิการต่างๆ  
- การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวา่งเทคนิคการสอน และการจดัหอ้งเรียน 

ดว้ยวธีิการต่างๆ หรือเปรียบเทียบระหวา่งหลกัสูตร 
- เป็นวธีิการท่ียอมรับทัว่ไปและเคยน ามาใชแ้ลว้ และ/หรือ 
- ด าเนินการในชั้นเรียนปกติ 

1.2 Educational test ได้แก่ การวจิยัท่ีใชว้ธีิการวดัผลการศึกษาวธีิการต่างๆ เช่น cognitive, 
aptitude, diagnostic, achievement 

และเป็นโครงการวจัิยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
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- เป็นวธีิการใหม่ล่าสุดยงัไม่เคยมีการใชม้าก่อน 
- นกัเรียนในชั้นเรียนเดียวกนัไดรั้บการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
- มีการปกปิดขอ้มูลบางส่วนไม่แจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการวจิยัทราบ 
- มีการออกก าลงักายมากกวา่ปกติ หรือในวธีิท่ีไม่ปกติ 

2. Survey, interview or observation of public behaviors การวิจยัท่ีด าเนินการโดยวิธีการส ารวจ 
สัมภาษณ์หรือสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และขอ้มูลท่ีเก็บนั้นไม่สามารถเช่ือมโยงถึงผูเ้ขา้ร่วม
การวจิยัเป็นรายบุคคล และรายงานผลเป็นขอ้มูลโดยภาพรวม 
และเป็นโครงการวจัิยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ แมจ้ะใชว้ธีิการ survey, interview หรือ 
observational research แต่มีประเด็นพิจารณา คือ 

- ขอ้ค าถามส่งผลกระทบทางจิตใจ เป็นเร่ืองส่วนตวัท่ีอ่อนไหว สมควรปกปิด หรือ
เป็นเร่ืองท่ีอยากลืม 

- ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิกฎหมาย หากความลบัร่ัวไหล
ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัอาจถูกจบั ถูกปรับ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 

- ขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวขอ้งกับการเส่ือมเสียช่ือเสียง การเสียผลประโยชน์   
การถูกเลิกจา้ง และการเสียสิทธิบางอยา่ง รวมทั้งกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน 

3. Collection or study of existing data (documents, records) การวจิยัโดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชนในรูปเอกสาร ส่ิงส่งตรวจทางพยาธิวทิยา หรือส่ิงส่งตรวจเพื่อการวนิิจฉยัโรค 
หรือภาวะต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- เป็นขอ้มูลหรือเน้ือเยือ่ท่ีเก็บโดยไม่ระบุเจา้ของ (Unidentifiable data) หมายถึง          
ไม่ติดช่ือหรือรหัสใดๆ ทีจ่ะเช่ือมโยงถึงตัวบุคคลได้ตั้งแต่ต้น 

- เป็นขอ้มูลเน้ือเยื่อ หรือส่ิงส่งตรวจอ่ืนๆ (เช่น เลือด) ท่ีเก็บอยูแ่ลว้ในคลงั ไม่ใช่การเก็บ
ขอ้มูลใหม่ และไดท้  าการลบขอ้มูลส่วนบุคคลออกแลว้ (anonymized data/specimen)  

- เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 
และเป็นโครงการวจัิยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

- เป็นขอ้มูลหรือเน้ือเยือ่ท่ีเก็บโดยติดช่ือหรือรหสัใดๆไวต้ั้งแต่ตน้ แม้ว่าผู้วจัิยจะแจ้ง
ว่าจะไม่บันทกึข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในการวจัิยกต็าม  

- ช้ินเน้ือท่ีอยูใ่นคลงัพยาธิวทิยาท่ีการเก็บขอ้มูลในคร้ังแรกตอ้งระบุเจา้ของ 
- เป็นขอ้มูลจากการวจิยัคร้ังก่อน 
* ตอ้งมีหนงัสืออนุญาตจากผูมี้อ  านาจเก็บรักษาขอ้มูล/ส่ิงส่งตรวจ 
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4.   Quality assurance, Public benefit or service program การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพ 
การประเมินความพึงพอใจของผูม้ารับบริการจากหน่วยงาน เพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานภายใน
หน่วยงานนั้นโดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประโยชน์สาธารณะ   

5.  Taste and food evaluation and Acceptance study งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบคุณภาพ
และรสชาติของอาหาร การศึกษาการยอมรับ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  

- อาหารนั้นเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติไม่มีส่ิงเจือปน   
- มีสารอาหารในระดบัท่ีปลอดภยั   

และเป็นโครงการวจัิยทีไ่ม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- มีสารปรุงแต่ง 
- ปนเป้ือนสารเคมีเน่ืองจากการเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอ้ม เกินระดบัความปลอดภยั 

ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
หมายเหตุ: 
1) อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาว่าโครงการใดเข้าข่ายยกเวน้การพิจารณา หรือไม่ เป็นอ านาจหน้าท่ีของ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ 
2) ผูว้ิจยัใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ เป็นแนวทางในการเสนอ         

ต่อคณะกรรมการฯ วา่โครงการวจิยัของตนอยูใ่นขอบข่ายยกเวน้การพิจารณา หรือไม่  
3) หากโครงการท่ีส่งมาอยู่ในข่ายยกเวน้การพิจารณา ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั            

ในมนุษย ์จะออกเอกสารยืนยนัการยกเวน้การพิจารณาให้กบัผูว้ิจยั เม่ือไดรั้บเอกสารรับรองแลว้ ผูว้ิจยั
จึงสามารถด าเนินการวจิยัไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งรายงานใดๆ ใหก้บัประธานกรรมการ อีก 

4) โครงการวจิยัประเภท Exemption review จะไม่มีการช าระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวจิยั 

บทที ่25 
โครงการวจิัยแบบพหุสถาบัน 

การพิจารณารับรองโครงการวจิยัแบบพหุสถาบนั มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
1. การใชแ้บบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์

เน่ืองจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็นผูรั้บผิดชอบในการเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ท่ีตนสังกดั โดยใช้แบบฟอร์มของตน้สังกดั และส่งเอกสารท่ีคณะกรรมการจริยธรรมฯตน้สังกดั
ท่ีไดรั้บไปยงั lead IRB โดยไม่ตอ้งปรับเปล่ียนแบบฟอร์ม เพื่อมิใหเ้ป็นภาระแก่หวัหนา้โครงการวิจยั 
2. การใหร้หสัโครงการ 

ให้ส านกังานคณะกรรมจริยธรรมฯ ตน้สังกดัของหวัหนา้โครงการวิจยั (คณะกรรมการจริยธรรมฯ 
แห่งแรกท่ีไดรั้บโครงการ) เป็นผูอ้อกรหัส และประทบัตรา MOU พร้อมทั้งเขียนรหสัโครงการไวด้า้นล่าง
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ของตราประทับ โดย lead IRB ไม่ต้องออกรหัสซ ้ าอีก และคณะกรรมการจริยธรรมฯ อ่ืนท่ี ดูแล
โครงการวจิยัร่วมกนั ขอใหใ้ชร้หสัของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตน้สังกดั  

ในการนบัจ านวนโครงการวิจยัเพื่อการรายงานผูบ้ริหาร ให้นบัท่ีโครงการวิจยัของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ ท่ีใหร้หสั เพื่อมิใหเ้กิดการนบัจ านวนซ ้ าซ้อน 
3. การประทบัตราเอกสารรับรองโครงการวิจยั 

การประทับตรา MOU ในเอกสารท่ีได้รับการรับรองแล้ว โดยไม่ใช้ตราประทับของแต่ละ
หน่วยงาน และขอให้ผูว้ิจยัปรับเอกสารช้ีแจงโครงการวิจยั ในส่วนของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีรับรอง
โครงการ และวธีิการติดต่อกบัคณะกรรมการจริยธรรมฯ ท่ีก ากบัดูแล ใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ีท าวจิยั 
4. การลงนามของผูบ้ริหารในเอกสารรับรองโครงการวจิยั ใหค้ณบดีลงนาม 
5. การติดตามภายหลงัการรับรอง ให้ด าเนินการตามแผนภูมิขั้นตอนความร่วมมือระหว่างส่วนงานใน

การรับรองโครงการวจิยัในคน (MOU) (Initial Review) 
6. การประสานงานระหวา่งส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

ศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวิจยัในคน จะติดตามโครงการวจิยัพหุสถาบนัตาม MOU ทุกโครงการ 
จากทั้ง 9 แห่ง เพื่อแจง้ให้ทุกคณะกรรมการฯ ได้ทราบความก้าวหน้าของโครงการวิจยั และเพื่อการ
รายงานผูบ้ริหาร ปีละคร้ัง  

บทที ่26 
แนวทางการพจิารณาโครงการวจิัยทีเ่ป็นโครงการใหม่ 

1. โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full board review)  
แต่ละโครงการจะมีกรรมการ 3 คน (Primary reviewer)  ไดรั้บมอบหมายโดยประธานหรือรอง

ประธานกรรมการให้เป็นผูพ้ิจารณาในรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีมาและวตัถุประสงค์ในการวิจยั  วิธีการ
คัดเลือกผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัย  และความจ าเป็น  ตลอดจนประโยชน์และความเส่ียงท่ีผูเ้ข้าร่วม
โครงการวิจยักลุ่มนั้นจะไดรั้บวา่เหมาะสม หรือไม่  วธีิการด าเนินการวจิยั  วธีิการบอกกล่าวใหบุ้คคลเขา้
ร่วมโครงการวิจยั  และกระบวนการขอความยินยอมในแต่ละโครงการ จะมีกรรมการท่ีเป็น Lay person 
พิจารณาวิธีการบอกกล่าวผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  โดยเฉพาะรายละเอียดของเอกสารแนะน า และหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมว่าครบถว้นเพียงพอหรือไม่  เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมรวมทั้งเสนอความเห็นของ
ตนเองเพื่อลงมติในท่ีประชุม  เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปไดก้ระชบัประหยดัเวลา  แต่สามารถ
พิจารณาไดอ้ยา่งรอบคอบในการปกป้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัและมีมาตรฐานเดียวกนั  กรรมการผูท้  า
หน้าท่ีน าเสนอในท่ีประชุมจะได้รับเอกสารและแบบสรุปผลการประเมินส าหรับกรรมการก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซ่ึงกรรมการผูพ้ิจารณาจะให้ความเห็นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงช่ือ และ
วนัท่ี  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานส าหรับผลการพิจารณาดว้ย 
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2. โครงการวจิยัท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)   
ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีพิจารณาวา่โครงการท่ีไดรั้บสามารถพิจารณาไดแ้บบรวดเร็ว หรือไม่  

หากสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว  จะมอบหมายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 1 คนท าหน้าท่ี
พิจารณาโครงการ หรือรองประธานกรรมการ และกรรมการ 1 คน ท าหน้าท่ีพิจารณาโครงการ หรือ
กรรมการ 2 คน ท าหนา้ท่ีพิจารณาโครงการ และ 1 ในกรรมการท าหนา้ท่ีพิจารณาโครงการ โดยมีแนวทาง
เช่นเดียวกบัการพิจารณาโครงการ ท่ีตอ้งเขา้พิจารณาแบบครบองค์ประชุม และมีเวลาพิจารณา ไม่เกิน       
2 สัปดาห์ เม่ือได้รับผลการพิจารณาจากกรรมการแล้ว เลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการ จะท าหน้าท่ี
รวบรวมข้อพิจารณาจากกรรมการ และเสนอให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ สรุป
ขอ้พิจารณาจากกรรมการ และส่งจดหมายแจง้ผลได้ โดยไม่ตอ้งรอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ แต่จะ
สรุปผลการพิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ ตามวาระการประชุม  กรณีท่ี
ความเห็นและผลสรุปของคณะกรรมการมีความแตกต่างกนั ประธานหรือรองประธานกรรมการจะเป็นผู ้
พิจารณาตดัสินผลสรุป และแจง้ผลต่อไป 
3. โครงการวจิยัท่ีสามารถขอยกเวน้การพิจารณา (Exemption review)   

กรณีท่ีผูว้ิจยัเสนอโครงการเพื่อขอยกเวน้การพิจารณา  ประธานกรรมการ จะท าหนา้ท่ีพิจารณา
วา่สามารถไดรั้บการยกเวน้หรือไม่  หากโครงการดงักล่าวไม่สามารถไดรั้บการยกเวน้การพิจารณาได ้
ให้เลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการ ท าบนัทึกและลงนามโดยประธานกรรมการ เพื่อแจง้แก่หัวหน้า
โครงการ และขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม  แลว้จึงสามารถด าเนินการพิจารณาโครงการประเภท แบบครบ
องคป์ระชุม หรือแบบรวดเร็ว แลว้แต่กรณี 

หากกรรมการผูพ้ิจารณาเห็นว่ามีประเด็นสงสัย ให้เลขานุการน าเสนอโครงการดงักล่าวเขา้สู่
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ  ตามวาระการประชุม เพื่อขอความเห็นก่อนท่ีจะพิจารณาการรับรอง 

บทที ่27 
การแจ้งผลการพจิารณา 

1. โครงการวจิยัท่ีพิจารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full board review)    
ประธานกรรมการ จะแจง้ผลการพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลา 1 สัปดาห์หลงัจาก

วนัท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งประเภทของผลการพิจารณาเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
ผลการพิจารณาเป็น 1: รับรองโดยไม่มีการแกไ้ข 
ผลการพิจารณาเป็น 2: รับรองในหลกัการ จะใหก้ารรับรองเม่ือปรับแกต้ามค าแนะน าของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์หรือช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร 
ผลการพิจารณาเป็น 3: ยงัไม่รับรองจนกวา่จะน าเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ ภายหลงัการ

ปรับแกไ้ขโครงการวิจยัแลว้ 
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ผลการพิจารณาเป็น 4: ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามท่ีแจง้ไว ้
 
โครงการท่ีผา่นกระบวนการโดยสมบูรณ์และไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการวจิยัได ้จะไดรั้บเอกสาร

รับรองท่ีลงนามโดยประธานกรรมการ และคณบดี 
 

2. โครงการวจิยัท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review) 
ประธานกรรมการ จะแจง้ผลการพิจารณาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในเวลา 1 เดือนหลงัจากวนัท่ี

ไดรั้บเร่ือง โดยแบ่งประเภทของผลการพิจารณาเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
ผลการพิจารณาเป็น 1: รับรองโดยไม่มีการแกไ้ข 
ผลการพิจารณาเป็น 2: รับรองในหลกัการ จะใหก้ารรับรอง เม่ือปรับแกต้ามค าแนะน าของ

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์หรือช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร 
ผลการพิจารณาเป็น 3: ยงัไม่รับรองจนกวา่จะน าเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ ภายหลงัการ

ปรับแกไ้ขโครงการวิจยัแลว้ 
ผลการพิจารณาเป็น 4: ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามท่ีแจง้ไว ้

 
กรณีท่ีผลการพิจารณาเป็น 2 หรือ 3 ผูว้จิยัจะตอ้งปรับแกไ้ขโครงการวจิยั และส่งกลบัคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 90 วนั หากเกิน 90 วนั ถือวา่เร่ิมส่งโครงการใหม่อีกคร้ัง 

 
3. โครงการวจิยัท่ีสามารถขอยกเวน้การพิจารณา (Exemption review)  

ประธานกรรมการ จะเป็นผูพ้ิจารณา หากโครงการวิจยัไดรั้บการยกเวน้การพิจารณา ประธาน
กรรมการ จะออกจดหมายแจง้วา่โครงการนั้นไดรั้บยกเวน้การพิจารณา และเอกสารยืนยนัการยกเวน้การ
พิจารณา ลงนามโดยประธานกรรมการ ภายในเวลา 3 สัปดาห์หลงัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ือง หวัหนา้โครงการ
จะเร่ิมด าเนินการวจิยัไดต่้อเม่ือไดรั้บเอกสารยืนยนัแจง้ผลการพิจารณาแลว้ และใหห้วัหนา้โครงการเก็บ
เอกสารยนืยนันั้นไวเ้ป็นหลกัฐาน  

บทที ่28 
การติดตาม 

คณะกรรมการฯ จะติดตาม ทบทวน พิจารณาในกรณี หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
1. มีการปรับปรุงแกไ้ขโครงการท่ีอาจมีผลต่อศกัด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภยั และ/หรือความเป็นอยู่ท่ีดี

ของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 
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2. เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง และไม่ไดค้าดคิดมาก่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยั 
หรือผลิตภณัฑท่ี์วจิยั  รวมทั้งการแกไ้ขโดยผูว้จิยั ผูล้งทุน และหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย 

3. มีขอ้มูลใหม่ หรือเหตุการณ์ใดๆ  ท่ีอาจมีผลต่ออตัราส่วนระหว่างผลประโยชน์  กบัความเส่ียงของ
การวจิยั 

4. คณะกรรมการฯ  จะด าเนินการแจง้ผลการตดัสินจากการติดตามทบทวนพิจารณาแก่ผูย้ื่นเสนอ
โครงการให้ทราบว่า ให้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือระงบัโครงการชั่วคราว หรือยุติโครงการ หรือ
ยนืยนัวา่ค าอนุมติัเดิมยงัมีผล 

5. ในกรณีท่ีมีการระงบั หรือยุติการศึกษาวิจยัก่อนก าหนด ให้ผูย้ื่นเสนอโครงการแจง้คณะกรรมการฯ 
ถึงเหตุผลของการระงบัหรือยติุโครงการ รวมทั้งควรส่งผลสรุปการวจิยั และขอ้มูลท่ีมีก่อนการระงบั 
หรือยติุโครงการต่อคณะกรรมการฯ ดว้ย 

6. กรณีเกิดการร้องเรียนจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั หรือเกิดกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรง ประธาน
กรรมการ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบดว้ย ประธานหรือรองประธานกรรมการ และ
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ศึกษารายละเอียด เยี่ยมส ารวจสถานท่ีเกิดเหตุ และสรุปผลรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไป 

7. เม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีรับรองโครงการวิจยัแลว้ คณะกรรมการฯ จะมีการติดตามให้ผูว้ิจยัรายงาน
ความกา้วหนา้ หรือแจง้ปิดโครงการวจิยั 

บทที ่29 
การขยายเวลารับรองโครงการวจิัย 

เอกสารการรับรองโครงการวิจัย (Certificate of approval หรือ COA) มีอายุการรับรอง 1 ปี และ
ระบุว ันหมดอายุการรับรองไว้ในเอกสาร หากระยะเวลาด าเนินการวิจัยนานเกินกว่า 1 ปี  หัวหน้า
โครงการวิจยัมีหนา้ท่ียื่นขอการขยายเวลารับรองโครงการวจิยัก่อนท่ีจะถึงวนัหมดอายุการรับรองอยา่งนอ้ย 
1 เดือน โดยส่งแบบฟอร์มขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั และรายงานความก้าวหน้าโครงการ มายงั
ส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ประธานกรรมการจะพิจารณาเพื่อน าเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการฯ และจะมีบนัทึกขอ้ความแจง้ผลการพิจารณาลงนามโดยประธานกรรมการ กลบัไป
ยงัหวัหนา้โครงการวิจยัภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากวนัท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ  

หากเป็นการรับรองต่อโดยไม่มีเง่ือนไข ให้หัวหน้าโครงการวิจยัด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองไปได้
ทนัที ส าหรับเอกสารรับรองฉบบัใหม่ ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ และลงวนัท่ีท่ีรับรอง จะถูก
น าเสนอใหค้ณบดีลงนาม และจดัส่งใหห้วัหนา้โครงการวจิยั ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัประชุม 

หากเป็นกรณีท่ีไม่ให้การรับรองต่อ คณะกรรมการฯ จะท าบนัทึกขอ้ความลงนามโดยประธาน
กรรมการ แจ้งการไม่รับรองพร้อมเหตุผลกลับไปยงัหัวหน้าโครงการวิจยัภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้
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หัวหน้าโครงการวิจยัพิจารณาแก้ไขหรืออธิบายเพิ่มเติม และเสนอโครงการวิจยัเข้ามาขอขยายเวลา
รับรองโครงการวิจยัคร้ังใหม่ หากจ าเป็นตอ้งด าเนินการวิจยัต่อ ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองคร้ัง
ใหม่น้ี หัวหน้าโครงการวิจยัจะไม่สามารถรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัรายใหม่ได ้แต่สามารถด าเนินการ
วิจยักบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัท่ีรับไวก่้อนเอกสารรับรองหมดอายุได้ จนกว่าจะจบกระบวนการวิจยั  
และจะรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยัไดต่้อเม่ือไดรั้บการรับรองคร้ังใหม่ 

ในกรณีท่ีหวัหนา้โครงการวจิยัเสนอเร่ืองเพื่อขอขยายเวลารับรองโครงการวจิยัหลงัวนัหมดอายุ
การรับรองโครงการ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ถือวา่โครงการวิจยัดงักล่าวไม่ไดรั้บการรับรองให้ด าเนินการ
วิจัยภายหลังจากหมดอายุการรับรอง  ดังนั้ น  หัวหน้าโครงการวิจัยจะไม่สามารถรับผู ้เข้าร่วม
โครงการวิจัยรายใหม่ หรือด าเนินการวิจยัตามแผนเดิมได้ จนกว่าจะมีการยื่นขอขยายเวลารับรอง
โครงการวิจยันั้น โดยคณะกรรมการฯ จะไม่ให้การรับรองโครงการในช่วงเวลาตั้งแต่เอกสารรับรองเดิม
หมดอายุแลว้ จนถึงวนัท่ีผูว้ิจยัยื่นขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั  ดงันั้น หากผูว้ิจยัมีการรับผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยัในช่วงเวลาดงักล่าว ให้ถือเป็นโมฆะและไม่นบัเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยันั้น นอกจากน้ี 
เอกสารรับรองโครงการฉบบัใหม่ จะนบัเร่ิมตั้งแต่ผูว้ิจยัยื่นขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั จนถึงวนั
ครบรอบ 1 ปีตามก าหนดเดิม 

ในกรณีท่ีหัวหน้าโครงการวิจยัไม่ยื่นเสนอขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยัเกินเวลา 3 เดือน 
หลังจากวนัหมดอายุการรับรอง ให้ถือว่าผู ้วิจ ัยมีความประสงค์ขอปิดโครงการ และไม่สามารถ
ด าเนินการวิจยันั้นต่อไปได้ หากผูว้ิจยัตอ้งการด าเนินการวิจยัต่อ ตอ้งยื่นขอการรับรองแบบโครงการ
ใหม่ต่อไป 
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หมวดที ่3 
การบริหารจดัการของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ 

บทที ่30 
การประชุมของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มีก าหนดการประชุมตามท่ีระบุในบทท่ี 17 
โดยเลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ เป็นผูจ้ดัวาระและด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระ ประธาน
กรรมการ น าการอภิปรายร่วมกับกรรมการท่านอ่ืนๆ ในท่ีประชุมเก่ียวกับเร่ืองท่ีเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณา หากประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้มอบหมายรองประธานกรรมการ ท า
หนา้ท่ีแทน หากทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ประชุมไดพ้ร้อมกนัใน
การประชุมคร้ังใด ให้กรรมการท่ีเขา้ประชุมลงความเห็นเลือกผูท่ี้เหมาะสมในการประชุมคร้ังนั้นท า
หนา้ท่ีประธานแทน เฉพาะคราว 
 ในการลงมติรับรองหรือไม่รับรองโครงการวิจยั ต้องมีกรรมการครบองค์ประชุม คือ ต้องมี
อย่างน้อย 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน หากไม่ครบองค์
ประชุมจะไม่สามารถด าเนินการประชุมต่อไปได ้กรรมการท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดต้าม
ก าหนดการ ตอ้งแจง้ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เพื่อเลขานุการจะไดก้ าหนดรายช่ือกรรมการผูรั้บผิดชอบทบทวนพิจารณาโครงการ และจดัหา
กรรมการเสริมเขา้ประชุมจนมีองคป์ระชุมท่ีสมบูรณ์ตลอดการประชุม กรรมการผูมี้สิทธ์ิให้ความเห็นได ้
คือ กรรมการผูอ้ยู่ในท่ีประชุมและจะรับรองโครงการวิจยัไดต่้อเม่ือมีมติเป็นเอกฉันท์ ผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะของกรรมการในส่วนต่างๆ จะถูกบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม โดยเจ้าหน้าท่ี
ส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เพื่อท าบนัทึกขอ้ความแจง้ให้ผูว้ิจยัทราบ 
และด าเนินการต่อไป 
 วาระการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ แบ่งออกเป็น 6 วาระ 
และมีรายละเอียดของแต่ละวาระดงัน้ี 
1. วาระท่ี 1 การมีส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการวจิยั 
 ประธานกรรมการ  เปิดโอกาสให้กรรมการท่ีเข้าประชุมแจง้เร่ืองการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
โครงการวิจยัของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยก์บัโครงการวิจยัท่ีอยูใ่นวาระการ
ประชุมคร้ังนั้น 
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2. วาระท่ี 2 เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
 ประธานกรรมการ น าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์แจง้
ต่อท่ีประชุม 
3. วาระท่ี 3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานกรรมการ แจง้ท่ีประชุมให้พิจารณา และตรวจสอบรายงานการประชุมคร้ังก่อน หากมี
ขอ้ผิดพลาดให้บนัทึกการแกไ้ข เพื่อน าเสนอในท่ีประชุมคร้ังต่อไป ท่ีประชุมรับทราบ และพิจารณาให้
การรับรองรายงานประชุม 
4. วาระท่ี 4 เร่ืองการติดตามความกา้วหนา้โครงการวิจยั 
 ประธานกรรมการ แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการวิจยัท่ีผา่นการรับรองแลว้ และผูว้ิจยัไดส่้ง
ขอ้มูลเพิ่มเติมมายงัส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โดยแบ่งออกเป็นวาระ
ดงัน้ี 
 วาระท่ี 4.1 การขอปรับเปล่ียนโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 
 วาระท่ี 4.2 การขอขยายเวลารับรองโครงการวจิยั 
 วาระท่ี 4.3 การแจง้ปิดโครงการวจิยั 

วาระท่ี 4.4 การแจง้ยกเลิกโครงการวิจยั 
วาระท่ี 4.5 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

5. วาระท่ี 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ประธานกรรมการ น าเสนอโครงการวจิยัท่ีส่งเขา้พิจารณา เพื่อให้การรับรอง โดยแบ่งตามประเภท
ของโครงการ และผลการพิจารณาดงัน้ี 
 วาระท่ี 5.1 การพิจารณาโครงการวิจยัใหม่ (Full board review) เพื่อลงมติ กรรมการผูไ้ด้รับ
มอบหมายให้พิจารณาโครงการวิจยั (Primary reviewer) ท าการทบทวน และวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอ
ข้อคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ หากกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายไม่อาจเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการท่ีได้รับมอบหมายอีกท่านหน่ึง หรือประธานกรรมการ  
เป็นผู ้น าเสนอแทน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในท่ีประชุม  สามารถให้
ขอ้คิดเห็นและสอบถาม จนกว่าจะไดม้ติของท่ีประชุมเป็นผลการพิจารณาตามขอ้ก าหนดในบทท่ี 27 
การพิจารณารับรองโครงการวิจยัใช้มติเป็นเอกฉันท์ หรือหากความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์ จะตอ้งมีเสียง
มากกวา่ก่ึงหน่ึงของผูเ้ขา้ประชุมสนบัสนุน และให้ระบุเหตุผลในรายงานการประชุม ในกรณีท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูว้จิยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษยอ์าจติดต่อผูว้จิยั เพื่อขอขอ้มูล
เพิ่มเติม โดยอาจเชิญผูว้ิจยัเขา้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในท่ีประชุม หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอในการพิจารณา
ตดัสิน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยอ์าจส่งโครงการวจิยัใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระ 
เพื่อน าขอ้มูลเขา้พิจารณาในท่ีประชุมต่อไป 
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 วาระท่ี  5.2 การพิจารณาโครงการวิจัย ท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)         
เพื่อให้การรับรองผลการพิจารณา โดยเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ รวบรวมผลการพิจารณาท่ีไดรั้บ
จากกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้พิจารณา 2 ท่าน และส่งขอ้เสนอแนะให้ประธานกรรมการ สรุปผล
การพิจารณา ทั้ งน้ี กรรมการผูพ้ิจารณาอาจขอน าเสนอในท่ีประชุม เพื่อให้กรรมการออกความเห็น 
จนกว่าจะไดม้ติของท่ีประชุม หรือกรรมการผูพ้ิจารณาให้ความเห็นว่าโครงการดงักล่าวสมควรไดรั้บ
พิจารณาแบบครบองคป์ระชุม (Full board review) และน าเขา้สู่ท่ีประชุมในวาระท่ี 5.1 ได ้
 วาระท่ี 5.3 การพิจารณาโครงการวิจยัท่ีสามารถขอยกเวน้การพิจารณา (Exemption review) 
เพื่อให้ขอยกเวน้การพิจารณา โดยเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ สรุปผลการพิจารณาท่ีได้รับจาก
ประธานกรรมการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการอาจน าเสนอในท่ีประชุม เพื่อให้กรรมการออกความเห็น
จนกวา่จะไดม้ติของท่ีประชุม หรืออาจให้ความเห็นวา่โครงการดงักล่าวสมควรไดรั้บการพิจารณาแบบ
รวดเร็ว (Expedited review) และน าเขา้ไวใ้นวาระท่ี 5.2 ได ้

วาระท่ี 5.4 การพิจารณาโครงการวิจยัท่ีผลการประชุมคร้ังก่อนเป็นประเภท 3 ซ่ึงการพิจารณา
โครงการวิจยัคร้ังก่อน ผลการพิจารณาเป็น 3 ยงัไม่รับรองจนกว่าจะน าเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ 
ภายหลงัการปรับแกไ้ขโครงการวิจยัแลว้ ทั้งน้ี เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัส่งโครงการท่ีแกไ้ขปรับปรุงแล้ว
มายงัส านกังานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ภายใน 120 วนันบัจากวนัท่ีมีการลง
มติเก่ียวกบัผลการพิจารณาโครงการนั้น และส่งก่อนถึงวนัประชุม 1 สัปดาห์ เลขานุการน าเสนอค าช้ีแจง
ท่ีผูว้จิยัเสนอมา ตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ท่ีส่งเป็น
บนัทึกขอ้ความถึงผูว้ิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยใ์นท่ีประชุมสามารถให้
ขอ้เสนอแนะและสอบถามจนกว่าจะไดม้ติของท่ีประชุมเป็นผลการพิจารณา ในกรณีท่ีตอ้งการขอ้มูล
เพิ่มเติมจากผูว้ิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยอ์าจติดต่อผูว้ิจยัเพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม โดยอาจเชิญผูว้ิจยัเขา้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมในท่ีประชุม หากขอ้มูลยงัไม่เพียงพอในการพิจารณา
ตดัสิน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ อาจส่งโครงการวิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็น        
ท่ีปรึกษาอิสระ เพื่อน าขอ้มูลเขา้พิจารณาในท่ีประชุมต่อไป 
6. วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ สามารถน าเสนอเร่ืองอ่ืนๆ 
เขา้สู่ท่ีประชุมเพื่ออภิปราย/พิจารณา ในทา้ยสุดประธานกรรมการ สอบถามกรรมการในท่ีประชุม หากมี
เร่ืองช้ีแจง หรือประเด็นท่ีตอ้งการใหมี้การอภิปรายเพิ่มเติม เม่ือเสร็จส้ินแลว้ จึงปิดการประชุม 
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บทที ่31 
การรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ ต่อผู้บริหารของคณะฯ 

 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จะรายงานผลการพิจารณาต่อรองคณบดี        
ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม ภายใน 2 สัปดาห์ หลงัการประชุม เพื่อเรียนเสนอต่อคณบดี ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
1. ผูว้ิจยัจงใจด าเนินการวิจยัให้เบ่ียงเบนไปจากท่ีเคยแจง้ไวต่้อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วจิยัในมนุษย ์ 
2. มีมติใหพ้กัการรับรองการวจิยัชัว่คราว หรือยติุการรับรองโครงการวจิยั 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์จะรายงานการยุติการรับรอง
โครงการให้แก่ผูใ้ห้ทุนวิจยั รวมทั้งสถานท่ีท าวิจยัแห่งอ่ืนๆ ท่ีก าลงัด าเนินการวิจยัโครงการเดียวกนัใน
กรณีท่ีเป็นโครงการวจิยัพหุสถาบนั ภายใน 2-3 สัปดาห์หลงัการประชุม 

บทที ่32 
การฝึกอบรมความรู้ให้แก่ คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ไดม้าตรฐาน และเป็นธรรมกบัทุกโครงการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์ จึงมีหน้าท่ีให้ความรู้กับกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ทราบถึง
แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยอ์ยา่งละเอียด เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการทั้งหมดของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยท่ี์ด าเนินไปเพื่อเป้าหมายหลกั 
ในการพิทกัษสิ์ทธิ ศกัด์ิศรี ความเป็นอยูท่ี่ดี และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั บทบาทหนา้ท่ีและ
สิทธิของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงความคุม้ครองทางกฎหมายจากคณะฯ ปัจจยัส าคญัท่ีจะมีผลให้
ความตั้งใจท่ีจะปกป้องผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัลดลง ไดแ้ก่ ความมีส่วนไดส่้วนเสียของทั้งกรรมการและ
ผูว้ิจยั วิธีการพิจารณาโครงการวิจยั โดยเฉพาะจุดท่ีตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวจิยั โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความอ่อนดอ้ยในความสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ 

นอกจากการให้ความรู้แก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ยงัมีหนา้ท่ีติดตามให้ความรู้อยา่งต่อเน่ืองกบัคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการ
เปล่ียนแปลงของกฎระเบียบ ประเด็นท่ีละเอียดอ่อนทางจริยธรรมการวิจยัท่ีก าลงัเป็นปัญหาหรืออาจ
ก่อให้ เกิดปัญหาในอนาคต รวมทั้ งความเคล่ือนไหวในด้านจริยธรรมของนานาชาติ เพื่ อให้
คณะกรรมการฯ มีความรู้ท่ีทนัสมยัสามารถน าความรู้ท่ีได้มาประกอบการพิจารณาไดร้อบคอบยิ่งข้ึน 
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน และการประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์อีกทางหน่ึงดว้ย 



 

29 
 

แนวทางการให้ความรู้ 
1. จดัท าคู่มือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เพื่อให้กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ใหม่ไดศึ้กษาดว้ยตนเอง 
2. สนับสนุนให้คณะกรรมการฯ ได้เขา้ร่วมอบรมสัมมนาในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เพื่อให้คณะกรรมการฯไดรั้บความรู้ อีกทั้งยงัเป็นโอกาสให้ไดพ้บสนทนา แลกเปล่ียนความรู้และ
ปัญหาท่ีประสบ ในการพิจารณาโครงการ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีก
ทางหน่ึงดว้ย 

3. จดัเก็บและรวบรวมวารสาร บทความ หนงัสือ ต ารา และเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงไวใ้นส านกังาน เพื่อให้
กรรมการไดใ้ชอ้า้งอิง เม่ือประสบปัญหาในการตดัสินใจ 

4. แจกจ่ายเอกสารบทความดา้นจริยธรรมการวจิยัให้แก่กรรมการเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม 

บทที ่33 
ค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ 

กรรมการผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท าการพิจารณา (Primary reviewer) ได้รับค่าตอบแทนในการ
พิจารณาโครงการวิจัยทั้ งโครงการวิจัยท่ีพิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) และ
โครงการวิจยัท่ีสามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review) โดยค่าตอบแทนในการพิจารณา
โครงการวิจยั เป็นไปตามประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานวิจยัหรือ
ดา้นวชิาการ พ.ศ. 2562  

กรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอกจะไดรั้บค่าตอบแทนในการเขา้ประชุม เป็นไปตามประกาศคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งตั้ง
หรือมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบติัหน้าท่ีดา้นงานวิจยัหรือดา้นวิชาการ พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
ของกรรมการมิไดเ้ก่ียวเน่ืองกบัการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแต่อยา่งใด 

บทที ่34  
การรับรองและการปรับเปลีย่นคู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมฯ 

คู่มือการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรน้ี จะถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ และ
สามารถถูกปรับเปล่ียนไดต้ามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
1. คู่มือการด าเนินงานฉบบัใหม่แต่ละฉบบั ตอ้งน าเสนอ เพื่อรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ก่อนน ามาปฏิบติัจริงได ้วนัท่ีเร่ิมใช้แผนการด าเนินงาน คือ วนัท่ีไดรั้บ
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และคณะกรรมการประจ าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
2. การปรับเปล่ียนคู่มือการด าเนินงาน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 การร่างคู่มือการด าเนินงานฉบบัใหม่ เพื่อความทนัสมยัและเหมาะสมกบัการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ โดยมีก าหนดร่าง/ปรับปรุงใหม่ภายในระยะเวลา         
ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัเร่ิมใชคู้่มือการด าเนินงานฉบบัล่าสุด คู่มือการด าเนินงานตอ้งผา่นการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ก่อนการเร่ิมใช ้ตามในขอ้ 1 หากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์เห็นวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานฉบบัปัจจุบนั
เม่ือครบก าหนด 3 ปี ให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ น าเสนอคู่มือการด าเนินงาน
ฉบบัเดิม เพื่อขอการรับรองจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใหเ้ร่ิมใชต่้อเน่ืองไป 

2.2  การปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานฉบบัเดิม เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โดยคงไวซ่ึ้งโครงสร้างและสาระส าคญัของคู่มือ
การด าเนินงาน สามารถจดัท าได้เป็นระยะโดยผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
3. คู่มือการด าเนินการทุกฉบบั จะถูกเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานและอา้งอิงตลอดไป 
4. ให้นับฉบบัท่ีของคู่มือการด าเนินงานท่ีมีการร่างตามขอ้ 2.1 เรียงล าดบัต่อจากฉบบัปัจจุบนั (เช่น 

ฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 3 เป็นตน้) และนบัฉบบัท่ีของคู่มือการด าเนินงานท่ีมีการปรับปรุงตาม
ขอ้ 2.2 โดยเพิ่มทศนิยมตามหลงัเลขท่ีฉบบัของแผนการด าเนินงานนั้น เรียงล าดบัต่อจากฉบบัท่ีมี
การปรับปรุงล่าสุด (เช่น ฉบบัท่ี 1.1, ฉบบัท่ี 1.2, ฉบบัท่ี 1.3 เป็นตน้) 

5. กรรมการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทุกท่าน จะได้รับคู่มือการ
ด าเนินงานฉบบัปัจจุบนั และจะไดรั้บคู่มือการด าเนินงานฉบบัปรับปรุงทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ข 

6. ฉบบัท่ีและวนัเร่ิมใชคู้่มือการด าเนินงานจะปรากฏอยูท่ี่แผน่แรกของคู่มือการด าเนินงาน  
7. เอกสารรับรองโครงการวจิยั มีการเพิ่มช่ือผูว้จิยัร่วมทุกคน 
8. การส่งโครงการวิจยัเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ คณะผูว้ิจยัทุกคนตอ้ง

แนบหลกัฐานการอบรมจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
9. การท าวจิยักบัเด็ก อาย ุ7-12 ปี ใหเ้พิ่มเติมเอกสารช้ีแจงส าหรับเด็ก (Assent form) 
 
 
 
 


