บทที่ 3
การเสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
หลักเกณฑ์ สาหรับผู้เสนอโครงการวิจัย
1. ผูเ้ สนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ต้องเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั นั้นเท่านั้น
หรื อนักศึกษาที่จะทาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ในเรื่ องนั้นๆ
2. ผูข้ อรับ การพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ที่ เป็ นบุ คลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เสนอเอกสารผ่านหัวหน้าภาควิชา
สาหรับนักศึกษาให้เสนอเอกสารผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก และประธานหลักสู ตร
3. ผูข้ อรับ การพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ที่ เป็ นบุ คคลภายนอกคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ ให้เสนอเอกสารถึงคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผูเ้ สนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ต้องชาระค่าธรรมเนี ยม ตามประกาศ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารประกอบการเสนอโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารที่เสนอขอการรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีดงั นี้
1. เอกสาร จธ.1 หนังสื อนา ตัวจริ ง 1 ชุด สาเนา 3 ชุด รวมเป็ น 4 ชุด
1.1 เอกสาร จธ.1.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
1.2 เอกสาร จธ.1.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
2. เอกสาร จธ.2 แบบเสนอโครงการวิจยั ตัวจริ ง 1 ชุด สาเนา 3 ชุด รวมเป็ น 4 ชุด
2.1 เอกสาร จธ.2.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
2.2 เอกสาร จธ.2.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
3. เอกสาร จธ.3 เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตัวจริ ง 1 ชุด สาเนา 3 ชุด รวมเป็ น 4 ชุด
3.1 เอกสาร จธ.3.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
3.2 เอกสาร จธ.3.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
4. เอกสาร จธ.4 หนังสื อยินยอมตนให้ทาวิจยั ตัวจริ ง 1 ชุด สาเนา 3 ชุด รวมเป็ น 4 ชุด
5. เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรื อกิจกรรม จานวน 4 ชุด
6. ประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั จานวน 4 ชุด
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6.1 กรณี ข องบุ คลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และบุ คลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้
แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของหัวหน้าโครงการวิจยั
6.2 กรณี ข องนัก ศึ ก ษา ให้ แนบประวัติ ส่ วนตัวและผลงานวิจยั ของนัก ศึ ก ษา และให้ แนบ
ประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลัก (ให้อาจารย์ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
7. ผลสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จานวน 4 ชุด
7.1 กรณี ผลสอบโครงร่ างเป็ น “ผ่าน” ให้สาเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรื อ บฑ.1
7.2 กรณี ผลสอบโครงร่ างเป็ น “ผ่านโดยมีเงื่อนไข” หรื อ “ไม่ผา่ น” ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์/สารนิ พนธ์ เรี ยบร้อยแล้ว ให้สาเนาแบบฟอร์ม บฑ.37 และ
หรื อ บฑ.1
7.3 กรณี (ถ้ามี) คาสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง การอนุมตั ิหวั ข้อวิทยานิพนธ์ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้สาเนาคาสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
8. สาเนาเอกสารใบผ่านการอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของหัวหน้าโครงการวิจยั และผูว้ จิ ยั ร่ วม
ทุกคน นับจากวันอบรมไม่เกิน 2 ปี จานวน 4 ชุด
9. สาเนาใบเสร็ จการชาระเงินค่าธรรมเนียมจริ ยธรรม จานวน 1 ชุด
10. แผ่นบรรจุไฟล์ขอ้ มูลเอกสาร (CD) จานวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
10.1 ไฟล์ขอ้ มูลเอกสาร ข้อ 1-9
10.2 ไฟล์โครงร่ างวิจยั บทที่ 1-3
11. กรณี เป็ นการวิจยั ที่ ใช้วิธีรวบรวมข้อมู ลที่ มีอยู่เดิ ม หรื อข้อมู ลที่ หน่ วยงานอื่ นเก็บรวบรวมไว้แล้ว
(Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้ แ นบ ส าเนาบั น ทึ กขอ
อนุญาตใช้ขอ้ มูล จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้ จานวน 1 ชุด
12. กรณี เป็ นการวิจยั ที่ เก็บข้อมู ลจากสิ่ งส่ งตรวจต่างๆ จากร่ างกายมนุ ษย์ (Stored specimen) ให้แนบ
สาเนาบันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่ งตรวจ จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้ จานวน 1 ชุด

เอกสารประกอบการเสนอโครงการวิจัยทีส่ ามารถขอยกเว้ นการพิจารณา
เอกสารที่ เสนอโครงการวิจ ัย ที่ ส ามารถขอยกเว้น การพิ จ ารณา ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีดงั นี้
1. เอกสาร จธ.1 หนังสื อนา ตัวจริ ง 1 ชุด
1.1 เอกสาร จธ.1.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
1.2 เอกสาร จธ.1.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)

20

2. เอกสาร จธ.2 แบบเสนอโครงการวิจยั ตัวจริ ง 1 ชุด
2.1 เอกสาร จธ.2.1 (สาหรับบุคลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
2.2 เอกสาร จธ.2.2 (สาหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์)
3. แบบฟอร์ ม แนวทางสาหรับคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ส าหรั บ การพิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย ที่ ส ามารถขอยกเว้น การพิ จ ารณา
(Exemption review) ตัวจริ ง 1 ชุด
4. ประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั จานวน 1 ชุด
4.1 กรณี ข องบุ คลากรคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ และบุ คลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิ ดล ให้
แนบประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของหัวหน้าโครงการวิจยั
4.2 กรณี ข องนัก ศึ ก ษา ให้ แนบประวัติ ส่ วนตัวและผลงานวิจยั ของนัก ศึ ก ษา และให้ แนบ
ประวัติส่วนตัวและผลงานวิจยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ที่ ปรึ กษาหลัก (ให้อาจารย์ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
5. ผลสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ จานวน 1 ชุด
5.1 กรณี ผลสอบโครงร่ างเป็ น “ผ่าน” ให้สาเนาแบบฟอร์ม บฑ.33 และหรื อ บฑ.1
5.2 กรณี ผลสอบโครงร่ างเป็ น “ผ่านโดยมีเงื่ อนไข” หรื อ “ไม่ผ่าน” ต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิ พนธ์/สารนิ พนธ์ เรี ยบร้อยแล้ว ให้สาเนาแบบฟอร์ ม บฑ.37 และ
หรื อ บฑ.1
5.3 กรณี (ถ้ามี) คาสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล เรื่ อง การอนุ มตั ิหวั ข้อวิทยานิ พนธ์ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้สาเนาคาสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ด
6. สาเนาเอกสารใบผ่านการอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของหัวหน้าโครงการวิจยั และผูว้ จิ ยั ร่ วม
ทุกคน นับจากวันอบรมไม่เกิน 2 ปี จานวน 1 ชุด
7. กรณี เป็ นการวิจยั ที่ ใช้วิธีรวบรวมข้อมู ลที่ มีอยู่เดิ ม หรื อข้อมู ลที่ หน่ วยงานอื่ นเก็บรวบรวมไว้แล้ว
(Retrospective study/Medical record review/Case report/Secondary data) ให้ แ นบ ส าเนาบั น ทึ กขอ
อนุญาตใช้ขอ้ มูล จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้ จานวน 1 ชุด
8. กรณี เป็ นการวิจยั ที่ เก็บข้อมู ลจากสิ่ งส่ งตรวจต่างๆ จากร่ างกายมนุ ษย์ (Stored specimen) ให้แนบ
สาเนาบันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่ งตรวจ จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้ จานวน 1 ชุด
9. แผ่นบรรจุไฟล์ขอ้ มูลเอกสาร (CD) จานวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
9.1 ไฟล์ขอ้ มูลเอกสาร ข้อ 1-8
9.2 ไฟล์โครงร่ างวิจยั บทที่ 1-3
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เอกสารการเสนอขอปรับเปลีย่ นโครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)
1. บันทึกขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองแล้ว ตัวจริ ง 1 ชุด
2. แบบฟอร์ มการขอปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดของโครงการวิจยั ที่ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แล้ว (Protocol Amendment) ตัวจริ ง 1 ชุด

เอกสารการรายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ (Adverse Event Report)
แบบรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ แล้ว (Adverse Event Report) ตัวจริ ง 1 ชุด

เอกสารประกอบการแจ้ งปิ ดโครงการวิจัย หรื อขอขยายเวลารับรองโครงการวิจัย
เอกสารที่แจ้งปิ ดโครงการวิจยั หรื อขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีดงั นี้
1. การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั กรณี โครงการวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว
1.1 หนังสื อนาขอส่ งสรุ ปผลโครงการวิจยั ประจาปี และแจ้งปิ ดโครงการวิจยั จานวน 1 ชุด
1.2 แบบฟอร์มติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี จานวน 1 ชุด
1.3 สาเนาหนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั ฉบับแรกที่เริ่ มเก็บข้อมูล จานวน 1 ชุด
2. การขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั กรณี การวิจยั ยังไม่เสร็ จสิ้ น
2.1 หนังสื อนาขอส่ งรายงานผลการดาเนิ นการวิจยั ประจาปี และขอขยายเวลารับรอง
โครงการวิจยั จานวน 1 ชุด
2.2 แบบฟอร์มติดตามผลการดาเนินการวิจยั ประจาปี จานวน 1 ชุด

การเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การเสนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ สามารถส่ งเอกสารได้ในเวลาทาการ
โดยส่ ง ถึ ง ประธานคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสาธารณสุ ขวิศิษฏ์ ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

การพิจารณา และรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โครงการวิจยั ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จะใช้เวลาในการดาเนินงาน
และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายในเวลา 2 เดือนหลังจากวันที่ได้รับเรื่ อง และเมื่อผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว คณบดีและประธานคณะกรรมการฯ จะจัดทาเอกสารรับรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
22

