ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง นโยบายในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในคน
พ.ศ. ๒๕๕๑
*********************************
มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสําคัญในการพิทกั ษสิทธิ และสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจัยที่
เปนมนุษย ซึ่งไดเขารวมการวิจยั ที่ดําเนินการภายในขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการ
ดําเนินการวิจยั ดังกลาวเปนไปอยางถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนทีย่ อมรับในระดับสากล และ
จรรยาบรรณของนักวิจัยทีก่ ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
รวมทั้งเปนทีย่ อมรับตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันจะสงผลใหงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล
และไดรับความเชื่อมั่นจากบุคคลทั่วไปในสังคมที่จะเปนผูเขารวมการวิจัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๑๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงเห็นสมควร
กําหนดนโยบายใหทกุ สวนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มกี ารดําเนินการวิจยั ในคน
มีการกํากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“หัวหนาสวนงาน” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแล
วิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ หรือผูที่หัวหนาสวนงานมอบหมาย
“ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายถึง อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย หรือหัวหนาสวนงาน
“หัวหนาโครงการวิจยั ” หมายถึง ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผูที่มหาวิทยาลัยไดเชิญ
หรือมอบหมาย หรืออนุมัตใิ หดําเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการโครงการวิจัย
๑

“การวิจยั ในคน” หมายถึง การศึกษาในคนที่ยังมีชวี ิต การศึกษาโดยใชสิ่งสงตรวจที่มาจาก
คน ซึ่งเจาะจงระบุถึงตัวบุคคลที่เปนเจาของสิ่งสงตรวจ (เลือด, สารคัดหลั่ง, ชิ้นเนือ้ และอื่นๆ) ได การศึกษา
โดยใชขอมูลเฉพาะบุคคลที่ทราบวาขอมูลนั้นเปนของผูใด เพื่อวัตถุประสงคที่จะใหไดความรูใหมในแงมุม
ตางๆ ตามที่ระบุไวแลวขางตน เพื่อพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวติ ของคนใหดขี ึ้น
“การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน” หมายถึง การผานการพิจารณาวาโครงการวิจัยนัน้ ได
คํานึงถึงการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจัย รวมทั้งความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของ
ผูเขารวมการวิจัย
๒. มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสวนงานตาม
หลักสากล โดยความสัมพันธระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกับหัวหนาของสวนงาน เปน
อิสระตอกัน ไมถูกครอบงํา
๒.๑) สวนงานที่มีศกั ยภาพในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ไดแก สวนงานที่มี
จํานวนโครงการวิจัยในคนดําเนินการไมนอ ยกวา ๑๐๐ โครงการ/ป
๒.๒) ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คือ หัวหนาสวนงานเปนผูประกาศ
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน สําหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนของมหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้งโดยอธิการบดีหรือผูแทน
๒.๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบดวย
๒.๓.๑) จํานวน จะตองมีไมนอยกวา ๕ คน
๒.๓.๒) จะตองมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย ๑ คน รวมเปนกรรมการ
๒.๓.๓) กรรมการจะตองมีคุณวุฒแิ ละประสบการณในศาสตรแขนงตางๆ
ทั้งดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข, สังคมศาสตร, กระบวนการวิจัย และหลักจริยธรรม
การวิจยั ในคน เพื่อใหสามารถพิจารณาโครงการวิจยั ไดอยางรอบคอบทุกแงมุม
๒.๓.๔) กรรมการจะตองมีทั้งเพศชายและเพศหญิง และมีความหลากหลายในวัยวุฒิ
๒.๔) ความสัมพันธของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนกับหัวหนาสวนงาน/มหาวิทยาลัย
๒.๔.๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สามารถดําเนินงานไดอยางอิสระ ยุติธรรมและ
ปราศจากการแทรกแซงจากหัวหนาสวนงาน/มหาวิทยาลัย
๒.๔.๒) หัวหนาสวนงาน อาจไมอนุมัตใิ หโครงการวิจยั ที่ผานการรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว ดําเนินการภายในสวนงานหรือมหาวิทยาลัยได
หากพิจารณาแลวเห็นวาขัดกับนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ิของสวนงาน
แตไมสามารถ
อนุมัติใหโครงการวิจยั ที่ไมผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
ดําเนินการภายในสวนงานหรือมหาวิทยาลัย

๒

๒.๔.๓) สวนงาน/มหาวิทยาลัย พึงจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ ซึ่งรวมถึงบุคลากร, การเขา
รับการฝกอบรม, วัสดุครุภณ
ั ฑ, สถานที่และงบประมาณ แกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๔) สวนงาน/มหาวิทยาลัยมหิดล ตองใหการรับผิดชอบทางกฎหมายแกคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ทีป่ ฏิบัติงานทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยโดยสุจริต และจาย
คาสินไหมทดแทนแกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในกรณีทถี่ ูกฟองรองในทาง
แพง
๓. มีการขึ้นทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนกับมหาวิทยาลัย โดยหัวหนาสวนงาน
เปนผูแจงขอขึน้ ทะเบียนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนประจําสวนงานตออธิการบดี
โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่แตงตั้งขึ้น จะตองมีองคประกอบตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. โครงการวิจัยในคนในขอบขายที่กําหนด จะตองไดรับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของสวนงานหรือมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับมหาวิทยาลัยกอนเริ่ม
ดําเนินการ ขอบขายของโครงการวิจยั ที่จะตองขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน ไดแก
๔.๑) โครงการวิจัยที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่ง
ดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย หรือดําเนินการในสถานทีอ่ ื่นนอกมหาวิทยาลัย
๔.๒) โครงการวิจัยซึ่งดําเนินการโดยบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
แตมาดําเนินการภายใน
มหาวิทยาลัย หรือใชขอมูลหรือสิ่งสงตรวจตางๆ ที่ระบุถึงตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูล/สิ่ง
สงตรวจได โดยจะตองไดรับการอนุมัติใหเขามาทําการวิจยั ในสถานที่ตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยจากหัวหนาสวนงานหรือผูมอี ํานาจเทียบเทากอน และจะตองมีบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเปนผูประสานงาน/ที่ปรึกษาหรือรวมอยูในคณะวิจยั
๔.๓) ประเภทของโครงการวิจัยทีต่ องไดรับการรับรองกอนเริ่มดําเนินการ ไดแก
๑) การวิจัยทางคลินิกซึ่งเกี่ยวกับยาหรือเครื่องมือทางการแพทย
๒) การวิจยั เกีย่ วกับการตรวจและการรักษาทางรังสีวิทยา
๓) การวิจัยเกีย่ วกับวิธีการผาตัด
๔) การวิจยั ที่ใชสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายมนุษย
๕) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียนทีว่ ิธีการเก็บขอมูลตองมีความเชื่อมโยง และมีผล
กระทบตอบุคคล
๖) การวิจัยทางระบาดวิทยา

๓

๗) การวิจัยทีห่ ัวหนาโครงการเปนผูใหบริการดานสุขภาพ และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
มีผลกระทบตอสุขภาพสวนบุคคล ทําใหเกิดความเสีย่ งที่จะถูกฟองรองตามกฎหมาย
๘) การวิจัยทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตรหรือจิตวิทยา ที่ดําเนินการสํารวจ สัมภาษณ
การสังเกตพฤติกรรม ขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณะและเปนสวนบุคคล
๕. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
มีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานของ
คณะกรรมการ (Standard Operating Procedures) และการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจยั ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
๕.๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะจัดทําแนวทางการดําเนินงานมาตรฐานขึ้น เพื่อใช
ในการปฏิบัตกิ ับทุกโครงการวิจัยอยางสม่ําเสมอ โปรงใส ตรวจสอบได โดยสาระสําคัญของ
แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานจะครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้
- เปาหมายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- หลักจริยธรรมการวิจยั ในคนที่คณะกรรมการใชอางอิง
- อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
- คุณสมบัติและการคัดสรรผูมาดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- ความสนับสนุนที่ผูบริหารจะใหกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- เจาหนาที่ฝายสนับสนุนในสํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
- การกําหนดวันประชุม
- วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย และการลงมติ
- การแจงผลแกผูวิจยั
- เอกสารที่ผูวจิ ัยจะตองจัดสงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
- การจัดเก็บเอกสารและวิธกี ารสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
- การรับรองและการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน
๕.๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
๕.๒.๑) พิจารณาใหการรับรอง หรือไมรับรองโครงการวิจัย หรือขอใหมีการปรับปรุง
แกไขกอนใหการรับรอง โดยพิจารณาความเหมาะสมในกรณีตอไปนี้คอื
- คุณสมบัติของผูวิจัย
- ความพรอมของปจจัยทีจ่ ําเปนตองใชในการวิจยั เชน ผูชวยวิจัย, เครื่องมือ, อุปกรณ, และ
สถานที่ที่ทําวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจยั
- ประโยชนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจัย
๔

- กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเขารวมการวิจัย
- การพิจารณาจะเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งโครงการวิจยั ใหมที่ยังไมเคยไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนใดมากอน หรือโครงการวิจยั ที่เคยไดรับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของสถาบันอื่นมาแลวเชนในกรณี
ที่เปนโครงการวิจัยพหุสถาบัน
๕.๒.๒) ติดตามความกาวหนาในการดําเนินการวิจัยทุกโครงการวิจยั อยางตอเนื่อง อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง หรือมากกวาแลวแตความเหมาะสม จนกวาโครงการวิจยั นั้นจะสิ้นสุดลง
และขอใหผวู ิจยั รายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นมายังคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน ตามเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนจะทบทวนโครง
รางการวิจยั นัน้ ในแงประโยชนและความเสี่ยงของการวิจัย
๕.๒.๓) ขอใหมีการพักการวิจัยชัว่ คราวหรือยุติการรับรองโครงการวิจยั ในกรณีตอไปนี้
- เกิดอันตรายตอผูเขารวมการวิจัยโดยเหตุทมี่ ิไดคาดคิดมากอน
- ผูวิจัยจงใจไมปฏิบัติตามโครงการวิจยั ที่ไดแจงไวตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนโดยไมแจงเหตุผล หรือกอใหเกิดอันตรายตอผูเขารวมการวิจัยอันเนื่องมาจากการไม
ปฏิบัติตามโครงการวิจยั
ในระหวางการพักการวิจัยนี้ ผูวิจยั จะไมสามารถรับผูเขารวมการวิจัยรายใหมได และ
ใหหยุดกระบวนการวิจยั ในผูที่รบั เขารวมการวิจยั แลว แตอาจอนุญาตใหดําเนินการวิจยั ที่
ยังคงคางอยูไมแลวเสร็จกับผูเขารวมการวิจัยรายเดิมได โดยเฉพาะในกรณีที่ผูเขารวมการ
วิจัยจําเปนตองไดรับยา หรือกระบวนการวิจัยมีสว นชวยในการรักษาโรค โดยคาดวาการ
ดําเนินการวิจยั ตอจะไมกอใหเกิดอันตรายแกผูเขารวมการวิจัย
ระหวางพักการวิจัยนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะทําการสอบสวน
ขอมูลในทางลึกเกีย่ วกับการดําเนินงานของผูวิจัย และเหตุการณไมพึงประสงครายแรงที่
เกิดขึ้น เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมตอผูวิจัยและผูเขารวมการวิจัย กอนที่จะประชุมลง
ความเห็นวาจะใหการรับรองตอหรือจะยุตกิ ารรับรองโครงการวิจยั คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนอาจขอใหผูวจิ ยั ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย
หรือเพิ่มมาตรการเฝาระวังความ
ปลอดภัยของผูเขารวมการวิจัยใหมากขึ้น ในกรณีที่จะใหการรับรองการวิจัยตอ
หากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ลงความเห็นยุตกิ ารรับรองโครงการวิจยั
จะแจงตอผูวิจยั ผูใหทุน และผูบริหารระดับสูงของสวนงาน ไดแก คณบดี/ผูอํานวย การ
สถาบัน รองอธิการบดีฝายวิจัย และอธิการบดี โครงการที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนยุติการรับรองแลว จะไมสามารถดําเนินการตอภายในมหาวิทยาลัยได

๕

๕.๒.๔) กําหนดขอจํากัดหรือเพิ่มมาตรการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินการวิจัย
ภายหลังจากทีพ่ ักการรับรองการวิจยั ชั่วคราวแลวพบวาผูว ิจัยมิไดปฏิบตั ิตามโครงการวิจัย
ที่ไดแจงไวตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน แตมิไดเกิดผลเสียหายรายแรงตอ
ผูเขารวมการวิจัย รวมทั้งไมขัดตอหลักการของ ICH- GCP คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน จะขอใหผูวิจยั เพิม่ มาตรการปองกันเพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดซ้ําอีก กอนทีจ่ ะ
ใหการรับรองใหมอีกครั้ง
๕.๒.๕) การรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนตอ
หัวหนาสวนงานหรือมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสวนงาน จะรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป (มกราคม-ธันวาคม) ตอหัวหนาสวนงานหรือมหาวิทยาลัย ภายในเดือน
กุมภาพันธของทุกป
๕.๓) การดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของสวนงาน
๕.๓.๑) การกําหนดวันประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ควรกําหนดวันประชุมอยางสม่าํ เสมอและ
ตอเนื่องไมนอยกวา ๖ ครั้ง/ป หรือทุก ๒ เดือน และแจงกําหนดวัน-เวลาประชุมใหผทู ี่มา
ติดตอไดทราบ
๕.๓.๒) วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย
• โครงการวิจัยใหม มีประเด็นหลักในการพิจารณาตอไปนี้
๑) การออกแบบการวิจยั และวิธีวิจัย (Research design and methodology) ควรมีความ
เหมาะสมที่จะใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และใชระเบียบวิธที างสถิติเพื่อ
คํานวณหาจํานวนตัวอยางทีจ่ ะรับเขารวมการวิจยั จํานวนนอยที่สุด ทีจ่ ะวิเคราะหได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
๒) เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจยั
๓) เกณฑยุตกิ ารวิจัยทั้งเฉพาะรายบุคคลและทัง้ โครงการ
๔) ความเหมาะสมของสถานที่ทําวิจยั ในดานพื้นที่ วัสดุอุปกรณ เจาหนาที่ชวยวิจยั และ
ความพรอมของวิธีการดําเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
๕) ความรับผิดชอบตอผูเขารวมการวิจยั ในกรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคจากการเขารวม
การวิจยั
๖) กระบวนการขอความยินยอมใหเขารวมการวิจัย นับตั้งแตวิธกี ารเขาถึง ประชากรที่จะ
ขอความยินยอมใหเขารวมการวิจัย การใหขอมูลและตอบขอซักถามของผูที่จะเขารวมการ
วิจัย ความครบถวนของขอมูลที่มีในเอกสาร ชี้แจงผูเขารวมการวิจยั หรือสื่ออื่นที่ชวยใน
การใหขอมูลแกผูที่จะเขารวม การวิจยั (ถามี)
๖

๗) การดูแลเปนพิเศษสําหรับกลุม ออนแอและเปราะบาง (vulnerable subject) ที่อาจไม
สามารถตัดสินใจไดดว ยตนเอง เชน เด็กหรือผูเยาว หญิงมีครรภและทารก ผูปวยโรค
เรื้อรัง ผูปวยภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต ผูสูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ลูกจาง
ผูใตบังคับบัญชาของผูวิจัย ผูต องขัง เปนตน
• โครงการวิจัยที่ผานการรับรองแลว ขอใหผูวิจัยติดตอกับคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน ภายหลังโครงการไดรับการรับรองแลว ดังนี้
๑) การปรับเปลี่ยนโครงรางวิจยั ผูวิจยั จะดําเนินการไดภายหลังที่แจงขอปรับแกไขมายัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และไดรับการรับการรับรองครั้งใหมแลว จึงจะ
ดําเนินการวิจยั กับผูเขารวมการวิจยั ได และจะตองขอความยินยอมจากผูเขารวมการวิจัย
ทุกครั้งที่การปรับแกไขมีผล กระทบโดยตรงตอผูเขารวมการวิจยั
๒) การรายงานเหตุการณไมพงึ ประสงค ผูวิจยั จะตองรายงานเหตุการณไมพึงประสงค
รายแรงตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนทุกครัง้ ภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะพิจารณารายงานที่ไดรับและแจงผลตอผูวิจยั วา
จะยังคงใหดําเนินการตอไดหรือไม
๓) การรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองรายงานความกาวหนาตอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง หากโครงการวิจยั มีความ
เสี่ยงสูง คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะขอใหผูวจิ ัยรายงานถี่ขึ้น ทั้งนี้แลวแตมติของที่
ประชุม หากผูว ิจัยไมรายงานความกาวหนามาตามที่กําหนด คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน อาจพิจารณายุติการรับรองโครงการวิจยั
๕.๓.๓) ประเภทของการพิจารณาโครงการวิจัยมี ๒ ประเภท คือ
๑) การพิจารณาโครงการวิจัยโดยเสนอเขาที่ประชุมเต็มคณะ
โครงการวิจัยแตละโครงการจะมีกรรมการ ๒ คน (Primary reviewers) ไดรับมอบหมาย
ใหเปนผูพจิ ารณารายละเอียดของโครงการ เพื่อนําเสนอในที่ประชุม รวมทั้งเสนอความ
คิดเห็นของตนตอที่ประชุม หลังจากนัน้ จะมีการประชุมพิจารณาเพือ่ ขอมติจากทีป่ ระชุม
วา จะลงมติรบั รองหรือไมรับรองโครงการวิจัย โดยจะตองมีกรรมการครบองคประชุม ซึ่ง
จะตองมีอยางนอย ๕ คน จะตองมีกรรมการที่เปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๑ คน และเปน
แพทยอยางนอย ๑ คน หากเปนการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร (Biomedical research)
หากไมครบองคประชุมจะไมสามารถดําเนินการประชุมตอไปได ดังนั้นหากกรรมการ
ทานใดติดธุระ ไมสามารถเขารวมประชุมไดตามกําหนดการ จะตองแจงกับประธาน, รอง
ประธานหรือเลขานุการลวงหนา เพื่อจะไดมีองคประชุมที่สมบูรณตลอดการประชุม และ
สามารถลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงการวิจัยไดอยางเปนที่ยอมรับตามหลักสากล
กรรมการผูมีสิทธิ์ลงคะแนนไดคอื ผูที่อยูในที่ประชุมเทานั้น และจะรับรองโครงการวิจัย
๗

เมื่อมติเปนเอกฉันท หรือมีเสียงขางมากสนับสนุน หากไมเปนเอกฉันทกรรมการที่มีสวน
ไดสวนเสียตอโครงการวิจัยจะแจงใหที่ประชุมทราบ และออกจากหองประชุมในระหวาง
การลงมติ แตยังสามารถเขารวมประชุมเพือ่ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจยั ได
๒) การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited Review)
โครงการวิจัยบางโครงการที่มีความเสี่ยงตอผูเขารวมการวิจัยต่ําอาจมีการพิจารณาแบบ
เรงดวน โดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะเปนผูทําหนาที่คดั เลือก
โครงการวิจัยและพิจารณาลงความเห็นในการรับรองไดดวยตนเอง เพื่อเปนการประหยัด
เวลาและทรัพยากรในการพิจารณาโครงการ
นอกจากนี้ประธานอาจมอบหมายให
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ทําหนาที่เปนผู
พิจารณาโครงการวิจยั แบบเรงดวนเชนเดียวกับประธาน โดยคณะกรรมการพิจารณาโครง
การวิจยั ที่มีการวิจัยในคนแบบเรงดวนนี้ จะสามารถใหการรับรองโครงการไดโดยไมตอง
นําเขาประชุม แตหากไมสามารถใหการรับรองไดดวยเหตุผลใดๆ จะตองสงโครงการวิจัย
นั้นเขาพิจารณาขอความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
๕.๓.๔) ผลการพิจารณาและการแจงผลการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ขอรับการรับรอง
ผลการพิจารณาโครงการแบงออกเปน ๔ ประเภทคือ
ประเภทที่ ๑ รับรองโดยไมมีการแกไข
ประเภทที่ ๒ รับรองในหลักการ จะใหการรับรองเมื่อปรับแกตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร
ประเภทที่ ๓ ยังไมรับรองจนกวาจะนําเขาที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม
ภายหลังการปรับแกไขโครงการวิจยั แลว
ประเภทที่ ๔ ไมรับรองโดยมีเหตุผลตามที่แจงไว
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะแจงผลการพิจารณาอยางเปนลายลักษณ
อักษรภายในเวลาไมเกิน ๒ สัปดาหหลังวันประชุม
๕.๓.๕) คูมือการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะจัดทําคูมือการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรม
การวิจยั ในคนเพื่อใหเปนแนวทางในการจัดทําแบบเสนอโครงการวิจยั และอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับการวิจยั
๖. โครงการวิจัยที่ขอการรับรองตองดําเนินการ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ตองขออนุมัติเขาทําวิจัยโดยมีบุคลากรภายในเปนผูประสานงาน, ที่ปรึกษา หรือรวมทําวิจยั
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๗. ความรวมมือระหวางสวนงานที่มีและไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของสวนงาน
และการโอนสิทธิ์ในการดูแลโครงการวิจัยมายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย การ
จัดการอบรมใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกกรรมการและผูวจิ ัย
๗.๑) สวนงานที่ไมมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสวนงาน สามารถติดตอขอความ
รวมมือจากคณะที่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนภายในวิทยาเขต
หรือจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยไดตามความเหมาะสม
โดยให
หัวหนาสวนงานหรือผูแทน ทําบันทึกขอโอนสิทธิ์ในการดูแลโครงการวิจัยไปยังสวนงานที่
มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในกรณีทตี่ องการโอนสิทธิ์มายังคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย ใหหวั หนาสวนงานทําบันทึกถึงรองอธิการบดีฝาย
วิจัยและวิชาการ
๗.๒) ในกรณีเปนงานวิจยั พหุสถาบัน (Multicenter study) ที่มีการดําเนินงานรวมกันระหวางหลาย
สวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการโอนสิทธิ์ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนของสวนงานใดสวนงานหนึ่ง
เปนผูรับพิจารณาและดูแลติดตามโครงการวิจัยที่
ดําเนินการในทุกสวนงานได หรือโอนสิทธิ์มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของ
มหาวิทยาลัยก็ไดเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรรวมทั้งสามารถเริ่มดําเนินงานวิจยั ในทุก
สวนงานไดพรอมกัน
๗.๓) การจัดอบรมใหความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๗.๓.๑) การใหความรูแกผูวจิ ัย
การใหความรูดานจริยธรรมการวิจยั ในคนเปนการสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี
ในการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพของผูเขารวมการวิจยั ในโครงการที่ตนเอง
แกผวู จิ ัย
รับผิดชอบอยู ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นใจแกประชาคมวา ผูที่เขารวมการวิจยั จะไดรับ
การดูแลอยางเหมาะสม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสวนงานจึงควรจัดการ
อบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกบุคลากรภายในสวนงานและผูสนใจเปนประจําอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง
๗.๓.๒) การใหความรูแกกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะตองมีความรูเกีย่ วกับหลักจริยธรรมการวิจัยใน
คนที่เปนสากล และควรติดตามความกาวหนาของหลักเกณฑตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหมี
ความรูที่ทันสมัย ทันตอความเจริญกาวหนาของรูปแบบโครงการวิจัยใหมๆ และประเด็น
ทางจริยธรรมที่ควรคํานึง โดยมีวิธีการใหความรูแกกรรมการดังนี้
- การปฐมนิเทศกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนใหม
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- การสัมมนาวิชาการสําหรับกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
ซึ่งอาจจัดขึ้น
ภายในสวนงาน หรือ เขารวมการสัมมนากับองคกรอื่น เชน ชมรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนในประเทศไทย เปนตน
- จัดหาหนังสือ ตํารา หรือวารสารทางวิชาการใหแกกรรมการการวิจยั ในคนเพื่อ
ศึกษาเพิ่มเติม
- จัดทําคูมือกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ระบุหลักเกณฑจริยธรรมที่เปนสากล
และหนาที่ของกรรมการ
ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิของกรรมการในการพิจารณา
โครงการวิจัย
๘. มีการประกันคุณภาพการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่เปนผูแ ทนจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ได
ขึ้นทะเบียนไวกับมหาวิทยาลัยเปนผูวางนโยบายและแผนการประกันคุณภาพทั้งหมด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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