หมวดที่ 1
โครงสร้ างและหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
บทที่ 1
ความหมายของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ หมายถึง คณะกรรมการอิสระที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากอธิ การบดี โดย ทาหน้าที่ทบทวนโครงร่ างการวิจยั พิจารณาให้ความเห็ นชอบ และทบทวน
ส่ วนที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม โดยพิจารณาวิธีการดาเนิ นการวิจยั เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อ
ยินยอมตนให้ทาการวิจยั รวมทั้งพิ จารณาทบทวนการวิจยั ที่ ดาเนิ นการอยู่อย่างต่อเนื่ องของบุ คลากร
และนักศึกษาภายในคณะฯ

บทที่ 2
การแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณบดี คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เป็ นผู เ้ สนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษ ย์ต่ออธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลัย มหิ ดล เพื่ อลงนามแต่ งตั้ง ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุ ก าร และผู ้ช่ ว ยเลขานุ ก าร โดยประธานกรรมการได้รั บ
การคัดเลือกจากคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม สาหรับตาแหน่งอื่นๆ ได้แก่ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุ การ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
และรองคณบดีที่กากับดูแล
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่หมดวาระ หรื อในกรณี ที่ประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อผูช้ ่วยเลขานุ การพ้นจากตาแหน่ง ให้มีการคัดเลื อกประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อผูช้ ่วยเลขานุการใหม่ทุกครั้งโดยเร็ ว
กรรมการต้องได้รับหนังสื อแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ และกรรมการจะได้รับการคุ ม้ ครองทาง
กฎหมายจากสถาบัน หากมี การฟ้ องร้ องซึ่ งอาจเกิ ดขึ้ นระหว่างการปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ เป็ นกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง
สถาบันหรื อองค์กรควรมีเอกสารแสดงรายชื่ อกรรมการพร้อมคุณวุฒิ วันแต่งตั้งและวันสิ้ นสุ ด
วาระดารงตาแหน่งเพื่อแสดงแก่นกั วิจยั หรื อผูท้ ี่ร้องขอ
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บทที่ 3
องค์ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่า
5 คน ที่ มี ความรู ้ ในศาสตร์ แขนงต่างๆ หรื อมี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางที่ แตกต่ างกันไป กรรมการต้อง
ประกอบด้วยทั้งเพศหญิ งและเพศชาย และมี ความหลากหลายในวัยวุฒิ ในจานวนนี้ มีอย่างน้อยหนึ่ งคน
ที่มีคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และ1 คนเป็ นบุคคลภายนอกคณะฯ โดยหนึ่ งคนมีความถนัดในสาขาที่ ไม่ใช่
สาขาวิทยาศาสตร์ โดยกรรมการทุกคนสมควรผ่านการอบรมเกี่ ยวกับจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์เมื่อแรก
เข้าและมีการอบรมอย่างต่อเนื่ อง

บทที่ 4
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ปกป้ อ งสิ ท ธิ ความปลอดภัย และความเป็ นอยู ่ที่ดี ข องผู เ้ ข้า ร่ ว มการวิจ ยั ทุก คน ตลอดจนให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับการวิจยั ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั กลุ่มที่ตอ้ งระวังเป็ นพิเศษ
ในการวิจยั
2. พิจารณาประวัติการศึกษา และผลงานวิจยั (ย้อนหลัง 5 ปี ) ของหัวหน้าโครงการ กรณี ของนักศึกษาให้
พิจารณาประวัติการศึกษา และผลงานวิจยั ของนักศึกษาและของอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักด้วย
3. พิ จารณาโครงการวิจยั วิธี ก ารคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เอกสารอื่ น ๆ ที่ จะให้ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ผลงาน และประสบการณ์ ข องผูว้ ิจยั และอื่ น ๆ ภายในระยะเวลาอัน สมควร และสรุ ปความเห็ น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งวันที่ทาการทบทวนอย่างชัดเจน ผลที่ได้อาจสรุ ปผลอย่างหนึ่ งอย่างใด
ต่อไปนี้
3.1 รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
3.2 รับ รองในหลัก การ จะให้ ก ารรั บ รองเมื่ อปรั บ แก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
3.3 ยัง ไม่ รั บ รองจนกว่า จะน าเข้า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาใหม่ ภายหลัง การปรั บ แก้ไ ข
โครงการวิจยั แล้ว
3.4 ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามที่แจ้งไว้
4. พิจารณาทบทวนการวิจยั ที่ดาเนิ นการอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ ตามความเหมาะสมกับระดับความเสี่ ยง
ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั แต่ควรทาอย่างน้อยปี ละครั้ง
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5. ต้องยึดถือว่า ระเบียบวิธีวจิ ยั ที่ทาให้งานวิจยั ถูกต้องและมีคุณค่า เป็ นส่ วนหนึ่งของจริ ยธรรมการวิจยั
6. สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หากคิดว่าข้อมูลเพิ่มเติมนี้ จะช่ วยคุม้ ครองสิ ทธิ ความปลอดภัย และ/หรื อ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดียงิ่ ขึ้นของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
7. ในการพิ จารณาการดาเนิ นการวิจยั ที่ ไม่ใช่ เพื่ อการรั กษา (Non-therapeutic trial) โดยมี ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมของผู เ้ ข้า ร่ ว มการวิจ ยั เป็ นผูใ้ ห้ค วามยิน ยอม ควรก าหนดให้ โครงร่ างวิจยั ที่ น าเสนอ
และ/หรื อเอกสารอื่นๆ ระบุขอ้ พิจารณาทางจริ ยธรรมอย่างพอเพียง และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการวิจยั ลักษณะนั้น
8. พิจารณาทบทวนการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพื่อรับประกันว่าไม่เป็ นการกดดัน หรื อ
เป็ นการจูงใจอย่างไม่เหมาะสม ควรแบ่งการจ่ายเงินให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายครั้ง และไม่ควรจ่าย
เป็ นก้อนเดียวเมื่อการวิจยั เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
9. ให้ความมัน่ ใจว่ารายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ซึ่ งรวมถึงวิธีการ จานวนเงิ น
และกาหนดเวลาการจ่ายเงิน ได้กาหนดในเอกสารชี้แจงแก่ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายครั้งด้วย
10. จัดอบรมให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาและบุคลากรของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล อย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี

บทที่ 5
หน้ าทีป่ ระธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. ทาหน้าที่ เป็ นประธานกรรมการ และดาเนิ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระการประชุ มให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิ ภาพ หากประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าประชุ มได้ในครั้งใด
ให้รองประธานกรรมการ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ หน้าที่ แทน หากทั้งประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการไม่ ส ามารถเข้า ประชุ ม ได้พ ร้ อ มกัน ในการประชุ ม ครั้ งใด ให้ ก รรมการที่ เข้าประชุ ม
ลงความเห็นเลือกผูท้ ี่เหมาะสมในการประชุมครั้งนั้น ทาหน้าที่ประธานฯ แทน
2. ลงนามในเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 หนังสื อรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval)
2.2 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั
2.3 จดหมายเชิญประชุม
2.4 หนังสื อเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจยั
2.5 ประกาศ หรื อเอกสารส าคัญ อื่ น ๆ ของส านัก งานคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
3. ดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระพิเศษ
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4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
5. ทบทวนโครงการที่ขอรับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)
6. ทาหน้าที่อื่นๆ เช่นเดียวกับหน้าที่ของกรรมการ

บทที่ 6
หน้ าทีร่ องประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานกรรมการ เป็ นผูค้ ดั เลื อกกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นรองประธานกรรมการ โดยมี
วาระการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกับวาระของประธานกรรมการ หน้าที่ของรองประธานกรรมการ ได้แก่
1. ดาเนิ นการประชุ มแทนประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าประชุ มได้
หากทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าประชุ มได้พร้อมกันให้กรรมการ
ที่เข้าประชุมลงความเห็นเลือกผูท้ ี่เหมาะสมในการประชุ มครั้งนั้นทาหน้าที่ประธานฯ แทน
2. ทาหน้าที่คดั กรองโครงการวิจยั ร่ วมกับประธานกรรมการ
3. ลงนามแทนประธานกรรมการ ในเอกสารสาคัญต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
4. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ แทนประธานกรรมการ หากประธานกรรมการ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
5. ทาหน้าที่อื่นๆ เช่นเดียวกับหน้าที่ของกรรมการ

บทที่ 7
หน้ าทีก่ รรมการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานกรรมการ เป็ นผูค้ ดั เลื อกกรรมการ โดยมี วาระการปฏิ บตั ิ งานเช่ นเดี ยวกับ วาระของ
ประธานกรรมการ หน้าที่ของกรรมการ ได้แก่
1. ทบทวนพิจารณาโครงการวิจยั ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผูร้ ับผิดชอบทบทวนพิจารณา (Primary
reviewer) ทั้งโครงการพิจารณาแบบครบองค์ประชุ ม (Full board review) โครงการพิ จารณาแบบ
รวดเร็ ว (Expedited review) พร้อมสรุ ปความเห็นและลงนามในแบบประเมิน และเตรี ยมนาเสนอใน
ที่ประชุมตามวาระที่กาหนด
2. เข้าร่ วมประชุ ม ตามที่ ก าหนดไว้ เพื่ อน าเสนอโครงการวิจยั และความเห็ น ต่ อที่ ป ระชุ ม ในฐานะ
Primary reviewer และหรื อพิจารณาให้ความเห็ นเกี่ ยวกับโครงการวิจยั อื่นที่เข้าสู่ การพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ
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3. กรรมการอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็ นคณะอนุ กรรมการตรวจเยีย่ มสถานที่ทาวิจยั (Site visit) เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนิ นการวิจยั หรื อตรวจสอบการทาวิจยั หากได้รับการร้องเรี ยน ว่ามีความ
เหมาะสมในแง่ประโยชน์และความเสี่ ยงจากการวิจยั หรื อไม่เพียงใด (Research audit)
4. กรรมการฯที่มาจาก Lay Person มีศกั ดิ์ และสิ ทธิ์ เที ยบเท่ากรรมการฯท่านอื่น โดยไม่ตอ้ งทาหน้าที่
Primary Reviewer แต่สามารถศึกษาโครงการวิจยั ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาความเข้าใจ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หนังสื อยินยอมตนให้ทาการวิจยั และเครื่ องมือที่
ใช้ในการทาวิจยั ของแต่ละโครงการวิจยั ในฐานะตัวแทนของบุคคลทัว่ ไป
5. กรรมการอาจได้รับ มอบหมายให้ติด ตามหรื อ ตรวจสอบการดาเนิ น งานของโครงการที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการวิจยั เช่น โครงการเก็บสิ่ งส่ งตรวจ หรื อวัตถุ ชีวภาพ เพื่อให้การดาเนิ นงานเหล่านั้น
สอดคล้องและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ การเก็บความลับของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
และกระบวนการขอความยินยอม เป็ นต้น
6. ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์แก่นกั วิจยั ในคณะฯ

บทที่ 8
หน้ าทีเ่ ลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประธานกรรมการ เป็ นผูค้ ดั เลื อกกรรมการให้เป็ นเลขานุ การ และผูช้ ่ วยเลขานุ การ อย่างน้อย
ต าแหน่ ง ละ 1 คน โดยมี ว าระการปฏิ บ ัติ ง านเช่ น เดี ย วกับ วาระของประธานกรรมการ หน้าที่ ข อง
เลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุการ ได้แก่
1. ทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การ และผูช้ ่วยเลขานุ การของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
2. นาเสนอโครงการวิจยั ต่อประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าเป็ นโครงการวิจยั ที่ พิจารณาแบบครบ
องค์ป ระชุ ม (Full board review) หรื อ โครงการวิจ ัย ที่ ส ามารถพิ จ ารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited
review) หรื อโครงการวิจยั ที่สามารถขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ซึ่งจัดเตรี ยมโดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
4. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและครบถ้วนของโครงการวิจยั ซึ่ งที่ประชุมมีมติรับรองในหลักการแล้ว
แต่ขอให้ปรับแก้ไข ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ไขตามผลสรุ ปของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ และนาเสนอต่อประธานฯ เพื่อลงนามในหนังสื อรับรองโครงการวิจยั
5. จัดลาดับโครงการวิจยั ซึ่ งที่ ประชุ มมี มติยงั ไม่รับรองจนกว่าจะมี การแก้ไข ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับ
หรื อชี้แจงเหตุผลเข้ามาใหม่ เข้าประชุมเพื่อลงความเห็น
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6. นาเสนอรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจยั ต่างๆ ที่ผูว้ ิจยั รายงานเข้ามาต่อที่ประชุ ม
และดาเนินการตามมติที่ประชุม
7. นาเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั แก่ที่ประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น
8. สรุ ปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั หรื อการขอขยายเวลารับรอง
โครงการวิจยั แก่ที่ประชุม เพื่อทราบและลงความเห็น
9. ทาหน้าที่อื่นๆ เช่นเดียวกับหน้าที่ของกรรมการ

บทที่ 9
อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. พิจารณารับรอง ไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง หรื อยุติโครงการศึกษาวิจยั ในมนุ ษย์ ในกรณี ที่โครงการ
ไม่ได้รับการรับรองหรื อถูกยุติ ผูท้ ี่ยื่นเสนอโครงการมีสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ 1 ครั้ง
โดยมีกรรมการเฉพาะกิจ ทาหน้าที่พิจารณาเรื่ องอุทธรณ์ และการตัดสิ นของคณะกรรมการเฉพาะกิ จ
พิจารณาเรื่ องอุทธรณ์ถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
2. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการศึกษาวิจยั ในมนุษย์
3. แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ หรื อคณะทางาน เพื่อช่ วยปฏิ บตั ิ งานในขอบเขตแห่ งอานาจหน้าที่ได้ตาม
ความจาเป็ นและความเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณบดีและคณะกรรมการประจาคณะฯ ปี ละ 1 ครั้ง
5. ไม่มีอานาจหน้าที่ในการลงโทษกับโครงการวิจยั ที่ดาเนิ นงานวิจยั ที่ขดั ต่อจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
สิ่ งที่สามารถทาได้คือ ไม่ออกหนังสื อรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อยกเลิก เพิกถอนหนังสื อ
รับรองดังกล่าวในระหว่างดาเนินการวิจยั ที่ขดั ต่อจริ ยธรรม และไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่
เสนอขอรับรองจริ ยธรรมต่อคณะกรรมการฯ และรายงานต่อสถาบันต้นสังกัดของผูว้ จิ ยั

บทที่ 10
เจ้ าหน้ าทีส่ นับสนุนการทางานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เจ้าหน้าที่ ส นับ สนุ นการท างานของคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ เป็ น
บุคลากรของคณะฯ ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลาที่สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
มีหน้าที่สนับสนุ นให้การดาเนิ นงานของกรรมการเป็ นไปด้วยความสะดวก รวมถึงอานวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่ อสารกับผูว้ จิ ยั และดาเนินงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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คณะฯ เป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่ และวัสดุครุ ภณั ฑ์ที่จาเป็ นเพื่ อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการทางาน
ของคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ สามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่างเต็ ม ที่ ต ามที่
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กาหนด หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงาน ได้แก่
1. ทาหน้าที่ผชู ้ ่วยเลขานุการของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
2. น าเสนอโครงการวิ จ ัย ต่ อ ประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า เป็ น
โครงการวิจยั ที่ พิ จารณาแบบครบองค์ป ระชุ ม (Full board review) หรื อโครงการวิจยั ที่ ส ามารถ
พิ จ ารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited review) หรื อ โครงการวิจ ัย ที่ ส ามารถขอยกเว้น การพิ จ ารณา
(Exemption review)
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม ซึ่งจัดเตรี ยมโดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
4. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและครบถ้วนของโครงการวิจยั ซึ่ งที่ประชุมมีมติรับรองในหลักการแล้ว
แต่ขอให้ปรับแก้ไข ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ปรับแก้ไขตามผลสรุ ปของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ และนาเสนอต่อประธานฯ เพื่อลงนามในหนังสื อรับรองโครงการวิจยั
5. จัดลาดับโครงการวิจยั ซึ่ งที่ ประชุ มมี มติยงั ไม่รับรองจนกว่าจะมี การแก้ไข ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการปรับ
หรื อชี้แจงเหตุผลเข้ามาใหม่ เข้าประชุมเพื่อลงความเห็น
6. นาเสนอการปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั แก่ที่ประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น
7. สรุ ปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั หรื อการขอขยายเวลารับรอง
โครงการวิจยั แก่ที่ประชุมเพื่อทราบและลงความเห็น
8. ทาหน้าที่อื่นๆ เช่นเดียวกับหน้าที่ของกรรมการ

บทที่ 11
ความคุ้มครองทางกฎหมายสาหรับกรรมการฯ
กรรมการได้รับ ความคุ ้ม ครองทางกฎหมายจากคณะฯ หากมี ก ารฟ้ องร้ อ งเนื่ องมาจากการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง

บทที่ 12
การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ กับโครงการวิจัย
ก่อนเริ่ มการประชุ มคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ประธานกรรมการใน
การประชุ ม จะด าเนิ นการถามกรรมการที่ เข้ า ร่ วมประชุ ม เกี่ ย วกั บ การมี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของ
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คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ กับโครงการวิจยั (Conflict of interest) ซึ่ งสามารถ
พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
กรรมการบางท่ า น อาจเป็ นผูร้ ่ วมงานในโครงการวิจยั นั้น หรื อมี ค วามสั ม พัน ธ์ ส่ วนบุ ค คล
ที่อาจมีส่วนให้เกิ ดความลาเอียง หรื ออคติในการพิจารณา และลงความเห็ น กรรมการผูน้ ้ นั ควรแจ้งกับ
ประธานกรรมการ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ก่อนเริ่ มการประชุ ม
ซึ่ งหากคณะกรรมการฯ มี ความเห็ นว่าการมี ส่วนได้ส่ วนเสี ยนี้ มี ผลกระทบต่ อความยุติธรรมในการ
ลงความเห็นสาหรับโครงการวิจยั นั้น กรรมการท่านนั้นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้มีส่วนร่ วมในการพิจารณา
โครงการวิจยั นั้น และต้องออกจากห้องประชุมในขณะที่มีการพิจารณาให้ความเห็นในโครงการวิจยั นั้น

บทที่ 13
ความสั มพันธ์ ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับหน่ วยงานอื่น
ความสั มพันธ์ กบั คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
1. คณบดี เป็ นผู ้เสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ ต่ อ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เพื่อลงนามแต่งตั้ง พร้ อมทั้งให้ความคุ ม้ ครองดู แลให้คณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สามารถดาเนิ นให้ลุล่วงไปได้อย่างอิสระ ยุติธรรม และปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ ายต่างๆ
2. คณะฯ พึงจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึ่ งหมายรวมถึงบุคลากรสนับสนุ น การเข้ารับการฝึ กอบรม
วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ สถานที่ และงบประมาณแก่คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. คณะฯ ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบทางกฎหมายแก่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ที่
ปฏิ บ ั ติ ง านทบทวนและพิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย โดยสุ จริ ต และจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนแก่
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ในกรณี ที่ถูกฟ้องร้องในทางแพ่ง
4. ผูบ้ ริ หารระดับสู งของคณะฯ อาจไม่อนุ ญาตให้โครงการวิจยั ที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์แล้ว ด าเนิ น การวิจยั ในมนุ ษ ย์ไ ด้ แต่ ไ ม่ ส ามารถอนุ ม ัติ ใ ห้
โครงการวิจยั ที่ไม่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ดาเนินการ
วิจยั ในคณะฯได้
ความสั มพันธ์ กบั สถาบัน/องค์ กรอื่น
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ มีความเป็ นอิสระจากสถาบัน/องค์กรอื่น
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่อาจมี ก ารติ ดต่ อประสานงานเพื่ อให้แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ของ
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์มีความสอดคล้องกับคณะกรรมการจริ ยธรรมฯของ
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สถาบันอื่ น โดยเฉพาะในกรณี ที่ เป็ นโครงการวิจยั พหุ ส ถาบัน (Multicenter research) คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ ของแต่ละสถาบันมี เสรี ภาพในการพิจารณาโครงการวิจยั พหุ สถาบันโดยผลการพิจารณา
ไม่จาเป็ นต้องเหมือนกับสถาบัน/องค์กรอื่น
ความสั มพันธ์ กบั ผู้วจิ ัย
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ยธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ จะท าการติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ หั ว หน้ า
โครงการวิจยั แต่ละโครงการ ในฐานะผูร้ ับผิดชอบการดาเนิ นงานทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับโครงการวิจยั นั้นๆ
ตั้ง แต่ ก ารขอรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์ใ ห้ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นเริ่ ม
ดาเนิ นงาน การให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่จาเป็ น และรายงานผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
การแก้ไขโครงการ การปิ ดโครงการ และเอกสารอื่นๆ ตามระเบียบของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์

บทที่ 14
วาระการทางานของคณะกรรมการฯ
1. ระยะเวลาการเป็ นกรรมการ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่ง สามารถได้รับการ
แต่งตั้งซ้ าได้อีกตามความเหมาะสม
2. การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
นอกจากกรรมการจะพ้น จากตาแหน่ ง ตามวาระแล้ว การให้ ก รรมการพ้น จากต าแหน่ ง
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะมีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 ตาย
2.2 ลาออก
2.3 เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.5 มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
2.6 ต้องคาพิพ ากษาถึ งที่สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรื อ
ความผิดลหุโทษ
3. วิธีการลาออก และวิธีการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
กรรมการ มี สิ ทธิ์ ที่ จะลาออกก่ อนครบวาระการปฏิ บ ตั ิ งานได้ โดยให้แจ้งความจานงต่ อ
ประธานกรรมการ อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และได้รับ ความเห็ น ชอบจากประธานกรรมการ
หากกรรมการมีเหตุให้ตอ้ งพ้นตาแหน่งก่อนครบวาระ และประธานกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอ
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ชื่ อแต่งตั้งผูท้ ี่เหมาะสม ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะดารงตาแหน่ งเท่ากับเวลา ที่เหลื ออยูข่ องผูด้ ารง
ตาแหน่งคนก่อน
ประธานกรรมการ ที่ ลาออกก่ อนครบวาระการปฏิ บตั ิ งาน โดยให้แจ้งความจานงต่ อคณบดี
อย่างเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร และได้รั บความเห็ นชอบจากคณบดี หากประธานกรรมการ มี เหตุ ให้
ต้องพ้นตาแหน่ งก่ อนครบวาระ ให้คณบดี ดาเนิ นการแต่งตั้งใหม่ ผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะดารง
ตาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยูข่ องผูด้ ารงตาแหน่งคนก่อน
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