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เนื่องด้วยคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน
มีดาริที่จะปรับโครงสร้างของการกากับ
ดูแลโครงการวิจัย ให้ครบวงจรและ
ครอบคลุมกระบวนการวิจัยทุกชนิด ทั้ง
การวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิจัยโดยใช้
สัตว์ทดลอง และการวิจัยในคน อีกทั้งยังจะ
ติดตามดูแลในกรณีที่มีการดาเนินการวิจัย
ที่ผิดจรรยาบรรณ (research misconduct) และกระบวนการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (whistle
blowing & whistle blower protection)
จึงมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ายจากหลายส่วนงาน ที่ทางานด้าน
จรรยาบรรณ และจริยธรรมการวิจัย มา

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เพื่อการจัดตั้งหน่วยงาน
ใหม่ที่ผู้บริหารเสนอชื่อว่า “ศูนย์ธารงจรรยาบรรณและ
จริยธรรมการวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” (Office of
Research Integrity and Compliance –ORIC,
MU) ซึ่งครอบคลุมงานของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อ พ.ศ. 2554

MU Center of Ethical Reinforcement
for Human Research

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
(MU Center of Ethical Reinforcement for Human
Research—MU CERif)


ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานที่ 22 ในสานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
การแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554



ศูนย์ MU CERif เป็นหน่วยงานประเภท Management Center เพือ่ บริการวิชาการ มีฐานะเทียบเท่า
กอง มีหน้าทีต่ ามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การบริหารงานภายในศูนย์สง่ เสริมจริยธรรมการ
วิจยั ในคน พ.ศ. 2554 (ต่อมาได้มกี ารปรับประกาศนี้เมื่อ พ.ศ. 2557 และ 2559) ดังนี้
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ศูนย์สง่ เสริมจริยธรรมการวิจัยในคน
(MU Center of Ethical Reinforcement for Human Research—MU CERif)
1. กากับดูแลโครงการวิจยั ทีด่ าเนินงานอยูใ่ น
ส่วนงานที่ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาส่วนงาน

3. พัฒนาระบบการดาเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมที่ได้จัดตั้งขึ้นให้มี
มาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
คณะ

ปรับแก้ไขหัวข้อนี้เมื่อ พ.ศ. 2557 เป็น “พัฒนา
ปรับแก้ไขหัวข้อนี้เมื่อ พ.ศ. 2557 เป็น “พัฒนา
นโยบายกากับดูแลโครงการวิจยั ในคนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิงระบบ เพื่อให้เกิดความ ระบบ ตรวจสอบติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมที่ได้
เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน”
จัดตั้งขึ้นให้มีมาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐาน
2. เผยแพร่ความรูด้ า้ นจริยธรรมการวิจยั ในคน
เดียวกันทุกคณะ ด้วยการเยี่ยมสารวจภายในทุก
แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
3 ปี”
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4. เป็นแม่ข่ายในการประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการจริยธรรมภายในมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ปรับแก้ไขหัวข้อนี้เมื่อ พ.ศ. 2557 เป็น “เป็น
ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ 8 คณะเพือ่ นาเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน”

เมือ่ มีการปรับโครงสร้างใหม่ ก็จะไม่มชี อื่ ศูนย์
“ส่งเสริมจริยธรรมการวิจยั ในคน MU CERif”
และหน้าทีด่ งั ได้กล่าวแล้วอีกต่อไป
แต่จรรยาบรรณของนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยทุกประเภท จะต้องยังคงอยูต่ อ่ ไป
ด้วยวิธกี ารบริหารจัดการในรูปแบบทีผ่ บู้ ริหารได้ปรับใหม่ภายใต้ชื่อทีป่ รับใหม่
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เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา
หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ มี
การจัดตั้งหน่วยงานโดยใช้ชื่อนี้ เพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลความถูกต้องเที่ยงตรงอยู่ในกรอบแห่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยกาลังปรับ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว



ความถูกต้องเทีย่ งตรงอยูใ่ นกรอบแห่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจยั เป็นสิง่ จาเป็น
อย่างยิง่ สาหรับการดาเนินการวิจยั เนือ่ งจากผล
ของการวิจยั ทีไ่ ด้ถกู เผยแพร่สสู่ าธารณะ จะมี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึง่ จะต้องได้รบั ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปฏิบตั ดิ ว้ ยความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
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นโยบายของสถาบันวิจยั /มหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด Research Integrity


จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย



จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลความปลอดภัยในการวิจัยในห้องปฏิบัติการ
รวมถึงการใช้วัตถุ/ชีววัตถุที่มีพิษในการวิจัย



จัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการและกากับดูแลการใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย (กองบริหารงานวิจัย)



บริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Management)

Research Integrity

หัวข้อทีข่ อฝาก
เพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นเยาว์ ที่ยังมีประสบการณ์น้อย อาจไม่ทราบข้อมูลและความสาคัญของหัวข้อต่อไปนี้
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest management)
 ความหมายของการเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน


ไม่ใช่ความผิด มีใครที่จะทาอะไรโดยไม่หวังผลประโยชน์เลยบ้าง? ผลประโยชน์อาจมาในรูปแบบทีเ่ ป็นค่าตอบแทน (financial) หรือเป็น
รูปแบบอื่น (non-financial) เช่น ชื่อเสียง และการยอมรับ ตาแหน่งหน้าที่การงาน และสถานภาพทางสังคม



การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทุกขั้นตอนของการวิจัย ตั้งแต่การร่างโครงร่างวิจัย การดาเนินการวิจัย การเก็บ/บันทึกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงการเป็นคณะผู้นิพนธ์-สัดส่วนของการมีส่วนร่วมในการรังสรรค์
ผลงานและผลประโยชน์ที่จะตามมา



แล้วเราจะจัดการกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้อย่างไร?

หลักการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน


แจ้งผลประโยชน์ทับซ้อนของตนเองที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเท่าที่จะทาได้ไว้ให้สาธารณะได้รับทราบ – มีผลต่อความน่าเชือ่ ถือและศรัทธาของผู้
ทีจ่ ะนาผลของการวิจยั ไปใช้



งดเว้นจากหน้าที่สาคัญที่จะมีผลต่อความเที่ยงของการวิจัย เช่น การตัดสินใจในประเด็นสาคัญที่จะมีผลให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการวิจัย เป็นต้น



การตั้งคณะกรรมการภายนอกมาตรวจสอบความเที่ยงของกระบวนการการต่างๆในการวิจัย (monitoring & auditing)
สถาบันวิจยั /มหาวิทยาลัย มีหน้าทีป่ ระกาศนโยบายเกีย่ วกับการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
สร้างแบบฟอร์มต่างในการแจ้งผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่มหาวิทยาลัย
ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรการต่างๆกับนักวิจยั ทีม่ ีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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ความเป็นผูน้ พิ น์ผลงานวิจัย (Authorship)


ความหมายของ author และ corresponding author



ความแตกต่างระหว่าง authorship และ acknowledgement



สิง่ ที่ควรหลีกเลีย่ งในการเผยแพร่ผลงานวิจยั

Authorship

Authorship

Author
intimately involved in the conception and design
 responsible for data collection and interpretation
 participated in drafting the article
 approved the final version of the publication.


Corresponding author
responsibilities
the accuracy of the data,
 the names listed as authors
 receiving approval of the final draft by all authors,
and
 handling all correspondence and responding to inquiries.


Acknowledgments :to give credit to others for their ideas, support, and work.


provide support for important statements of fact or assumptions,



document the work of others used in the publication,



point to additional reading and resources,



recognize the support of funding agencies or colleagues and staff who do not qualify as authors.

Practices that should be avoided


Honorary authorship, ghost authorship



Salami publication: dividing one significant piece of research into a number of small experiments simply to increase
the number of publications.



Duplicate publication: publishing the same information a second time without acknowledging the first publication



Premature public statements: early indications of a significant threat to public health or safety

