หมวดที่ 2
การปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
บทที่ 15
หลักจริยธรรมทีค่ ณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่ อให้การดาเนิ นการวิจยั ในคณะฯ ได้มาตรฐานสากล เป็ นที่ ยอมรั บของนานาอารยประเทศ
คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิ จยั ในมนุ ษย์ ได้อ้างอิ งหลักจริ ยธรรมการวิจยั ฯ ดังต่ อไปนี้ คื อ
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) แล ะ 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 กฎหมายไทยที่เกี่ ยวข้อง ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่ งวิชาชี พเวชกรรม
จรรยาบรรณของผูว้ ิจ ัย โดยส านักงานคณะกรรมการวิ จยั แห่ งชาติ และศี ลธรรมและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี อนั ดีของสังคมไทย

บทที่ 16
เอกสารทีค่ ณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นหลักฐาน
เอกสารที่ ท างคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ต้องเก็ บ ไว้เป็ นหลัก ฐาน
มีดงั ต่อไปนี้
1. รายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ทุกคน รวมทั้งประวัติส่วนตัวและผลงาน
เพื่อแสดงถึ งตาแหน่ งหน้าที่ประจาของแต่ละคน ความเกี่ยวเนื่ องกับสถาบัน (เช่น เป็ นข้าราชการ หรื อ
สถานภาพอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับสถาบันโดยตรง หรื อเป็ นบุ คคลภายนอก) คุ ณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ
เฉพาะทาง เพื่อเป็ นเครื่ องสนับสนุนว่าบุคคลนั้นมีความเหมาะสมในการทาหน้าที่เป็ นกรรมการ
2. เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั ซึ่ งหัวหน้าโครงการวิจยั จัดส่ งเพื่อประกอบการพิจารณา
โครงการ หนัง สื อ รั บ รองโครงการวิจยั เอกสารอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง ข้อ มู ล ที่ เก็ บ ในรู ป ไฟล์
อิเล็ก โทรนิ ก ส์ จะเก็ บ รั ก ษาไว้ในส านัก งานคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์
ตลอดระยะเวลาดาเนิ นงานของโครงการวิจยั จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการวิจยั หรื อหลังจากผูว้ ิจยั ขาดการ
ติดต่อเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
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3. รายงานการประชุม ซึ่ งจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 รายนามผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
3.2 มติของที่ประชุม ในการลงความเห็นรับรอง/ไม่รับรองโครงการวิจยั พร้อมเหตุผล และ
ข้อเสนอแนะ
3.3 หากมีการอภิปรายในหัวข้อที่เป็ นปั ญหาทางจริ ยธรรม ควรบันทึกข้อสรุ ปในการแก้ไข
ปัญหาตามมติที่ประชุมด้วย
3.4 สรุ ป รายงานเหตุ การณ์ ไม่พึ งประสงค์ที่ แต่ล ะโครงการวิจยั รายงานเข้ามาพร้ อมการ
ดาเนินการจัดการของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
3.5 สรุ ปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั ที่หวั หน้าโครงการวิจยั ส่ งเข้ามา

บทที่ 17
การกาหนดวันประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ กาหนดการประชุ มอย่างน้อยเดื อนละหนึ่ งครั้ง
เพื่ อพิ จารณาโครงการวิจยั ที่ ก าหนดไว้ในวาระการประชุ ม ณ สถานที่ ที่ เหมาะสม โดยคณะกรรมการฯ
ประชุ มทุ กวันพุ ธ สัปดาห์ ที่ สามของเดื อน ในกรณี ที่ มี โครงการวิจยั เป็ นจานวนมาก หรื อกรณี เร่ งด่ วน
คณะกรรมการฯ จะมีการประชุ มเดือนละสองครั้ง โดยมีกาหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อนึ่ ง วัน เวลา และ
สถานที่ประชุ มอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรื อเป็ นกรณี ไป โดยประธานกรรมการ มีหนังสื อ
แจ้งกรรมการล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 18
ข้ อกาหนดเกีย่ วกับองค์ ประชุม
1. การประชุ มแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มอย่างน้อยห้าคน ของจานวนคณะกรรมการทั้งหมด
ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหรื อรองประธานกรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคน กรรมการ
อย่างน้อยสองคน เลขานุ การหนึ่ งคน และกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
อย่างน้อยหนึ่งคน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
2. กรรมการที่เข้าร่ วมการประชุมในวาระนั้นเท่านั้น จึงจะเป็ นผูม้ ีสิทธิลงมติตามระเบียบวาระการประชุม
3. กรรมการที่เข้าร่ วมการประชุมในวาระนั้น จะต้องเปิ ดเผยการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อการมีส่วน
ได้ส่วนเสี ย กับโครงการวิจยั และต้องไม่พิจารณาลงมติในโครงการวิจยั นั้นๆ
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4. กรรมการมีขอ้ ตกลงเรื่ องการรักษาความลับที่เกี่ยวกับการพิจารณาของที่ประชุ ม การยื่นเสนอโครงการ
ข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ในสานักงานจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ทุกคน มีขอ้ ตกลงเรื่ องการรักษาความลับในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน

บทที่ 19
ขอบข่ ายและประเภทของการวิจัยทีต่ ้ องได้ รับการรับรอง
1. โครงการวิจยั ทุกโครงการที่อยูภ่ ายในขอบข่ายต่อไปนี้ ต้องได้การรับรองก่อนดาเนินการวิจยั ได้แก่
1.1 โครงการวิจยั ที่ดาเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ ซึ่งเป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั
1.2 โครงการวิจยั ที่บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิ ดล
1.3 โครงการวิจยั ที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรในคณะฯ หรื อใช้ขอ้ มูลของคณะฯ
ซึ่ งมิใช่ขอ้ มูลสาธารณะ (Non-public information) และสามารถสื บไปถึงตัวบุคคลที่จะ
เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ (Identifiable data)
2. ประเภทของโครงการวิจยั ที่ตอ้ งได้รับการรับรองก่อนดาเนิ นการวิจยั ได้แก่
2.1 การวิจยั ทางสาธารณสุ ขศาสตร์
2.2 การวิจยั ทางระบาดวิทยา
2.3 การวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
2.4 การวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2.5 การวิจยั ทางจิตวิทยา
2.6 การวิจยั จากเวชระเบียน หรื อบันทึกต่างๆ
2.7 การวิจยั สิ่ งส่ งตรวจต่างๆ จากร่ างกายมนุษย์
2.8 การวิจยั ทางคลินิก และเครื่ องมือทางการแพทย์
2.9 การวิจยั เกี่ยวกับทางการแพทย์อื่นๆ เช่น การตรวจและการรักษาทางรังสี วทิ ยา และการ
ผ่าตัด เป็ นต้น

บทที่ 20
เอกสารสาหรับเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ เพื่อพิจารณา
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)
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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
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 และให้แนบ
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) คาสัง่ บัณฑิตวิทยาลัย 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 เก็บ ข้อมู ลจากสิ่ งส่ งตรวจต่างๆ จากร่ างกายมนุ ษ ย์ (Stored specimen) ให้แนบ
สาเนาบันทึกการขออนุญาตใช้สิ่งส่ งตรวจ จากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ใช้ จานวน 1 ชุด
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บทที่ 21
เนื้อหาสาระในการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาโครงการวิจยั ในมนุษย์ที่เสนอขอการรับรองจากเนื้อหาสาระดังนี้
ประเด็นทางวิธีวิจยั ได้แก่ ปั ญหาในการวิจยั การออกแบบและการดาเนิ นการวิจยั ตลอดจนการ
นาเสนอผลงานวิจยั และรายงานการวิจยั
การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
การดูแล ปกป้องและคุม้ ครองผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
การถอนตัวออกจากโครงการวิจยั และการยุติการวิจยั
การเก็บรักษาความลับของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
กระบวนการบอกกล่าวของผูว้ จิ ยั และการให้ความยินยอมตนของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ข้อพิจารณาผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
การจ่ายหรื อให้ค่าตอบแทนแก่ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
ผลประโยชน์ ที่ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการ
เข้าร่ วมวิจยั ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั

บทที่ 22
โครงการวิจัยทีพ่ จิ ารณาแบบครบองค์ ประชุม (Full board review)
โครงการวิจยั ที่อยูใ่ นลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็ นการศึกษาในกลุ่มที่ตอ้ งให้การระวังเป็ นพิเศษในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง เช่น
เด็ก หญิ งมี ค รรภ์ พลทหาร นัก โทษ เป็ นต้น และโครงการวิจยั ที่ มี ก ารทดลองกับ บุ ค ลากร และ
นักศึกษาในคณะ
2. ประเด็นหรื อเนื้ อหาการวิจยั ที่ อ่อนไหว เช่ น เรื่ องเพศ ความรุ นแรงกระทบต่ อจิตใจอย่างรุ นแรง
ศาสนา ทัศนะทางการเมือง
3. เป็ นการวิจยั ที่ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มี ค วามเสี่ ยงที่ จะถู ก ดาเนิ นคดี ตามกฎหมาย เช่ น ผูต้ ิดยาเสพติ ด
โสเภณี
4. เป็ นการวิจยั ที่ มีการตรวจร่ างกาย และมี การเจาะเลื อด หรื อมี การเก็บตัวอย่างที่ อาจทาให้เกิ ดการ
บาดเจ็บต่อร่ างกาย
5. รู ป แบบการวิจยั เป็ นลัก ษณะเชิ งทดลอง หรื อกึ่ งทดลอง การวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ การ หรื อการวิจยั ที่ มี
รู ปแบบซับซ้อน
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บทที่ 23
โครงการวิจัยทีส่ ามารถพิจารณาแบบรวดเร็ว (Expedited review)
โครงการวิจยั ที่สามารถได้รับการพิจารณาแบบรวดเร็ วหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ เนื่ องจากเรื่ องที่จะศึกษาวิจยั อาจมีผลกระทบต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่เท่ากัน ซึ่ งได้แก่โครงการ
ที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. โครงการวิจยั ที่มีความเสี่ ยงต่า อาจเชื่ อมโยงถึ งผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล อาจมีผลกระทบต่อ
บุคคลในแง่สถานภาพและภาพลักษณ์ทางสังคม การจ้างงาน สถานภาพทางการเงิน หรื ออาจทาให้
เกิดความเสี่ ยงทางด้านจิตใจ
2. โครงการวิจยั ที่มีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีที่ไม่ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
3. โครงการวิจยั ที่ไม่เข่าข่ายต้องได้รับการพิจารณาในที่ประชุ มคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์

บทที่ 24
โครงการวิจัยทีส่ ามารถขอยกเว้ นการพิจารณา (Exemption review)
โครงการวิจยั ที่ไม่เข้าข่ายที่ตอ้ งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ ผูว้ ิจยั สามารถยืน่ เรื่ องเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อขอยกเว้นการพิจารณา โดยผูว้ ิจยั
ต้องทาบันทึ กข้อความและส่ งแบบเสนอโครงการวิจยั ตามแบบฟอร์ มที่ ท างคณะกรรมการฯ กาหนด
ประธานกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการว่าสามารถพิจารณาเพื่อยกเว้นการพิจารณาได้
หรื อไม่ ทั้งนี้ ควรเป็ นโครงการวิจยั ที่ จดั ว่าไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงต่ ามากแก่ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
หรื ออาจไม่ตอ้ งการตัวอย่างที่เป็ นมนุษย์สาหรับการวิจยั ซึ่ งได้แก่โครงการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. การวิจัยทางการศึกษา
1.1 Normal educational practice and setting ได้ แก่
- การวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบวิธีการเรี ยนการสอนวิธีการต่างๆ
- การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพระหว่างเทคนิคการสอน และการจัดห้องเรี ยน
ด้วยวิธีการต่างๆ หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างหลักสู ตร
- เป็ นวิธีการที่ยอมรับทัว่ ไปและเคยนามาใช้แล้ว และ/หรื อ
- ดาเนินการในชั้นเรี ยนปกติ
1.2 Educational test ได้ แก่ การวิจยั ที่ใช้วธิ ี การวัดผลการศึกษาวิธีการต่างๆ เช่น cognitive,
aptitude, diagnostic, achievement
และเป็ นโครงการวิจัยทีไ่ ม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
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เป็ นวิธีการใหม่ล่าสุ ดยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนเดียวกันได้รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
มีการปกปิ ดข้อมูลบางส่ วนไม่แจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทราบ
มีการออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรื อในวิธีที่ไม่ปกติ
2. Survey, interview or observation of public behaviors การวิจยั ที่ดาเนิ นการโดยวิธีก ารส ารวจ
สัมภาษณ์หรื อสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน และข้อมูลที่เก็บนั้นไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั เป็ นรายบุคคล และรายงานผลเป็ นข้อมูลโดยภาพรวม
และเป็ นโครงการวิจัยทีไ่ ม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้ แม้จะใช้วธิ ีการ survey, interview หรื อ
observational research แต่มีประเด็นพิจารณา คือ
- ข้อคาถามส่ งผลกระทบทางจิตใจ เป็ นเรื่ องส่ วนตัวที่อ่อนไหว สมควรปกปิ ด หรื อ
เป็ นเรื่ องที่อยากลืม
- ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษาเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดกฎหมาย หากความลับรั่วไหล
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อาจถูกจับ ถูกปรับ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
- ข้อมู ล ที่ ตอ้ งการศึ กษาเกี่ ยวข้องกับ การเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง การเสี ยผลประโยชน์
การถูกเลิกจ้าง และการเสี ยสิ ทธิ บางอย่าง รวมทั้งกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน
3. Collection or study of existing data (documents, records) การวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลที่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนในรู ปเอกสาร สิ่ งส่ งตรวจทางพยาธิ วทิ ยา หรื อสิ่ งส่ งตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค
หรื อภาวะต่างๆ ซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- เป็ นข้อมูลหรื อเนื้ อเยือ่ ที่เก็บโดยไม่ระบุเจ้าของ (Unidentifiable data) หมายถึง
ไม่ ติดชื่ อหรื อรหัสใดๆ ทีจ่ ะเชื่ อมโยงถึงตัวบุคคลได้ ต้ งั แต่ ต้น
- เป็ นข้อมูลเนื้ อเยื่อ หรื อสิ่ งส่ งตรวจอื่นๆ (เช่น เลือด) ที่เก็บอยูแ่ ล้วในคลัง ไม่ใช่การเก็บ
ข้อมูลใหม่ และได้ทาการลบข้อมูลส่ วนบุคคลออกแล้ว (anonymized data/specimen)
- เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และเป็ นโครงการวิจัยทีไ่ ม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
- เป็ นข้อมูลหรื อเนื้ อเยือ่ ที่เก็บโดยติดชื่อหรื อรหัสใดๆไว้ต้ งั แต่ตน้ แม้ ว่าผู้วจิ ัยจะแจ้ ง
ว่ าจะไม่ บันทึกข้ อมูลส่ วนบุคคลไว้ ในการวิจัยก็ตาม
- ชิ้นเนื้ อที่อยูใ่ นคลังพยาธิ วทิ ยาที่การเก็บข้อมูลในครั้งแรกต้องระบุเจ้าของ
- เป็ นข้อมูลจากการวิจยั ครั้งก่อน
* ต้องมีหนังสื ออนุญาตจากผูม้ ีอานาจเก็บรักษาข้อมูล/สิ่ งส่ งตรวจ
-
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4. Quality assurance, Public benefit or service program การวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินคุ ณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การจากหน่ วยงาน เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการปฏิบตั ิงานภายใน
หน่วยงานนั้นโดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
5. Taste and food evaluation and Acceptance study งานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การทดสอบคุ ณ ภาพ
และรสชาติของอาหาร การศึกษาการยอมรับ และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
- อาหารนั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไม่มีสิ่งเจือปน
- มีสารอาหารในระดับที่ปลอดภัย
และเป็ นโครงการวิจัยทีไ่ ม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
- มีสารปรุ งแต่ง
- ปนเปื้ อนสารเคมีเนื่ องจากการเกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อม เกิ นระดับความปลอดภัย
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หมายเหตุ:
1) อานาจหน้าที่ ในการพิ จารณาว่าโครงการใดเข้าข่ ายยกเว้นการพิ จารณา หรื อไม่ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
2) ผูว้ ิจยั ใช้แบบฟอร์ มของคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เป็ นแนวทางในการเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ ว่าโครงการวิจยั ของตนอยูใ่ นขอบข่ายยกเว้นการพิจารณา หรื อไม่
3) หากโครงการที่ ส่ งมาอยู่ในข่ ายยกเว้นการพิ จารณา ประธานคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ จะออกเอกสารยืนยันการยกเว้นการพิจารณาให้กบั ผูว้ ิจยั เมื่อได้รับเอกสารรับรองแล้ว ผูว้ ิจยั
จึงสามารถดาเนินการวิจยั ได้โดยไม่ตอ้ งส่ งรายงานใดๆ ให้กบั ประธานกรรมการ อีก
4) โครงการวิจยั ประเภท Exemption review จะไม่มีการชาระค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการวิจยั

บทที่ 25
โครงการวิจัยแบบพหุสถาบัน
การพิจารณารับรองโครงการวิจยั แบบพหุสถาบัน มีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. การใช้แบบฟอร์มเสนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เนื่ องจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการเสนอขอการรั บรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ ที่ตนสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ มของต้นสังกัด และส่ งเอกสารที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯต้นสังกัด
ที่ได้รับไปยัง lead IRB โดยไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ ม เพื่อมิให้เป็ นภาระแก่หวั หน้าโครงการวิจยั
2. การให้รหัสโครงการ
ให้สานักงานคณะกรรมจริ ยธรรมฯ ต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจยั (คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
แห่ งแรกที่ได้รับโครงการ) เป็ นผูอ้ อกรหัส และประทับตรา MOU พร้อมทั้งเขียนรหัสโครงการไว้ดา้ นล่าง
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ของตราประทั บ โดย lead IRB ไม่ ต้ อ งออกรหั ส ซ้ าอี ก และคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อื่ น ที่ ดู แ ล
โครงการวิจยั ร่ วมกัน ขอให้ใช้รหัสของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ต้นสังกัด
ในการนับจานวนโครงการวิจยั เพื่อการรายงานผูบ้ ริ หาร ให้นบั ที่ โครงการวิจยั ของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ ที่ให้รหัส เพื่อมิให้เกิดการนับจานวนซ้ าซ้อน
3. การประทับตราเอกสารรับรองโครงการวิจยั
การประทับ ตรา MOU ในเอกสารที่ ได้ รั บ การรั บ รองแล้ ว โดยไม่ ใช้ ต ราประทับ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน และขอให้ผวู ้ ิจยั ปรับเอกสารชี้ แจงโครงการวิจยั ในส่ วนของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ที่รับรอง
โครงการ และวิธีการติดต่อกับคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ที่กากับดูแล ให้เหมาะสมกับสถานที่ทาวิจยั
4. การลงนามของผูบ้ ริ หารในเอกสารรับรองโครงการวิจยั ให้คณบดีลงนาม
5. การติดตามภายหลังการรับรอง ให้ดาเนิ นการตามแผนภูมิข้ นั ตอนความร่ วมมื อระหว่างส่ วนงานใน
การรับรองโครงการวิจยั ในคน (MOU) (Initial Review)
6. การประสานงานระหว่างสานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จะติดตามโครงการวิจยั พหุ สถาบันตาม MOU ทุกโครงการ
จากทั้ง 9 แห่ ง เพื่อแจ้งให้ทุก คณะกรรมการฯ ได้ท ราบความก้าวหน้าของโครงการวิจยั และเพื่ อการ
รายงานผูบ้ ริ หาร ปี ละครั้ง

บทที่ 26
แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยทีเ่ ป็ นโครงการใหม่
1. โครงการวิจยั ที่พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review)
แต่ละโครงการจะมีกรรมการ 3 คน (Primary reviewer) ได้รับมอบหมายโดยประธานหรื อรอง
ประธานกรรมการให้เป็ นผูพ้ ิจารณาในรายละเอี ยดเกี่ ยวกับที่ มาและวัตถุ ประสงค์ในการวิจยั วิธีการ
คัด เลื อ กผู ้เข้า ร่ ว มโครงการวิ จ ัย และความจ าเป็ น ตลอดจนประโยชน์ แ ละความเสี่ ย งที่ ผู เ้ ข้า ร่ ว ม
โครงการวิจยั กลุ่มนั้นจะได้รับว่าเหมาะสม หรื อไม่ วิธีการดาเนินการวิจยั วิธีการบอกกล่าวให้บุคคลเข้า
ร่ วมโครงการวิจยั และกระบวนการขอความยินยอมในแต่ละโครงการ จะมีกรรมการที่เป็ น Lay person
พิจารณาวิธีการบอกกล่าวผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยเฉพาะรายละเอียดของเอกสารแนะนา และหนังสื อ
แสดงเจตนายินยอมว่าครบถ้วนเพียงพอหรื อไม่ เพื่อนาเสนอในที่ ประชุ มรวมทั้งเสนอความเห็ นของ
ตนเองเพื่อลงมติในที่ประชุ ม เพื่อให้การดาเนิ นการประชุ มเป็ นไปได้กระชับประหยัดเวลา แต่สามารถ
พิจารณาได้อย่างรอบคอบในการปกป้ องผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และมีมาตรฐานเดียวกัน กรรมการผูท้ า
หน้าที่ นาเสนอในที่ ป ระชุ ม จะได้รับ เอกสารและแบบสรุ ปผลการประเมิ นส าหรั บกรรมการก่ อนการ
ประชุ มอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ซึ่ งกรรมการผูพ้ ิจารณาจะให้ ความเห็ นไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ลงชื่ อ และ
วันที่ เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานสาหรับผลการพิจารณาด้วย
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2. โครงการวิจยั ที่สามารถพิจารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited review)
ประธานกรรมการ ทาหน้าที่พิจารณาว่าโครงการที่ได้รับสามารถพิจารณาได้แบบรวดเร็ ว หรื อไม่
หากสามารถพิ จารณาแบบรวดเร็ ว จะมอบหมายให้ประธานกรรมการ และกรรมการ 1 คนท าหน้าที่
พิ จารณาโครงการ หรื อรองประธานกรรมการ และกรรมการ 1 คน ท าหน้าที่ พิ จารณาโครงการ หรื อ
กรรมการ 2 คน ทาหน้าที่พิจารณาโครงการ และ 1 ในกรรมการทาหน้าที่พิจารณาโครงการ โดยมีแนวทาง
เช่ นเดี ยวกับการพิ จารณาโครงการ ที่ตอ้ งเข้าพิจารณาแบบครบองค์ประชุ ม และมีเวลาพิจารณา ไม่เกิ น
2 สั ปดาห์ เมื่ อได้รับ ผลการพิ จารณาจากกรรมการแล้ว เลขานุ การ หรื อผูช้ ่ วยเลขานุ การ จะท าหน้าที่
รวบรวมข้อพิ จารณาจากกรรมการ และเสนอให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ สรุ ป
ข้อพิจารณาจากกรรมการ และส่ งจดหมายแจ้งผลได้ โดยไม่ตอ้ งรอเข้าที่ ประชุ มคณะกรรมการฯ แต่จะ
สรุ ป ผลการพิ จารณาเพื่ อเสนอให้ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการฯ รั บ ทราบ ตามวาระการประชุ ม กรณี ที่
ความเห็นและผลสรุ ปของคณะกรรมการมีความแตกต่างกัน ประธานหรื อรองประธานกรรมการจะเป็ นผู ้
พิจารณาตัดสิ นผลสรุ ป และแจ้งผลต่อไป
3. โครงการวิจยั ที่สามารถขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)
กรณี ที่ผูว้ ิจยั เสนอโครงการเพื่อขอยกเว้นการพิจารณา ประธานกรรมการ จะทาหน้าที่พิจารณา
ว่าสามารถได้รับการยกเว้นหรื อไม่ หากโครงการดังกล่าวไม่สามารถได้รับการยกเว้นการพิจารณาได้
ให้เลขานุ การ หรื อผูช้ ่ วยเลขานุ การ ท าบันทึ กและลงนามโดยประธานกรรมการ เพื่ อแจ้งแก่ หัวหน้า
โครงการ และขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แล้วจึงสามารถดาเนิ นการพิจารณาโครงการประเภท แบบครบ
องค์ประชุม หรื อแบบรวดเร็ ว แล้วแต่กรณี
หากกรรมการผูพ้ ิจารณาเห็ นว่ามี ประเด็นสงสัย ให้เลขานุ การนาเสนอโครงการดังกล่ าวเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามวาระการประชุม เพื่อขอความเห็นก่อนที่จะพิจารณาการรับรอง

บทที่ 27
การแจ้ งผลการพิจารณา
1. โครงการวิจยั ที่พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review)
ประธานกรรมการ จะแจ้งผลการพิจารณาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจาก
วันที่ประชุมของคณะกรรมการฯ โดยแบ่งประเภทของผลการพิจารณาเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ผลการพิจารณาเป็ น 1: รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ผลการพิจารณาเป็ น 2: รับรองในหลักการ จะให้การรับรองเมื่อปรับแก้ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อชี้ แจงเหตุผลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
ผลการพิจารณาเป็ น 3: ยังไม่รับรองจนกว่าจะนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ ภายหลังการ
ปรับแก้ไขโครงการวิจยั แล้ว
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ผลการพิจารณาเป็ น 4: ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามที่แจ้งไว้
โครงการที่ผา่ นกระบวนการโดยสมบูรณ์และได้รับอนุมตั ิให้ดาเนินการวิจยั ได้ จะได้รับเอกสาร
รับรองที่ลงนามโดยประธานกรรมการ และคณบดี
2. โครงการวิจยั ที่สามารถพิจารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited review)
ประธานกรรมการ จะแจ้งผลการพิจารณาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในเวลา 1 เดือนหลังจากวันที่
ได้รับเรื่ อง โดยแบ่งประเภทของผลการพิจารณาเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ผลการพิจารณาเป็ น 1: รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ผลการพิจารณาเป็ น 2: รับรองในหลักการ จะให้การรับรอง เมื่อปรับแก้ตามคาแนะนาของ
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ หรื อชี้ แจงเหตุผลเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
ผลการพิจารณาเป็ น 3: ยังไม่รับรองจนกว่าจะนาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ ภายหลังการ
ปรับแก้ไขโครงการวิจยั แล้ว
ผลการพิจารณาเป็ น 4: ไม่สมควรรับรองโดยมีเหตุผลตามที่แจ้งไว้
กรณี ที่ผลการพิจารณาเป็ น 2 หรื อ 3 ผูว้ จิ ยั จะต้องปรับแก้ไขโครงการวิจยั และส่ งกลับคณะกรรมการ
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่ท้ งั นี้ไม่เกิน 90 วัน หากเกิน 90 วัน ถือว่าเริ่ มส่ งโครงการใหม่อีกครั้ง
3. โครงการวิจยั ที่สามารถขอยกเว้นการพิจารณา (Exemption review)
ประธานกรรมการ จะเป็ นผูพ้ ิจารณา หากโครงการวิจยั ได้รับการยกเว้นการพิจารณา ประธาน
กรรมการ จะออกจดหมายแจ้งว่าโครงการนั้นได้รับยกเว้นการพิจารณา และเอกสารยืนยันการยกเว้นการ
พิจารณา ลงนามโดยประธานกรรมการ ภายในเวลา 3 สัปดาห์หลังจากวันที่ได้รับเรื่ อง หัวหน้าโครงการ
จะเริ่ มดาเนิ นการวิจยั ได้ต่อเมื่อได้รับเอกสารยืนยันแจ้งผลการพิจารณาแล้ว และให้หวั หน้าโครงการเก็บ
เอกสารยืนยันนั้นไว้เป็ นหลักฐาน

บทที่ 28
การติดตาม
คณะกรรมการฯ จะติดตาม ทบทวน พิจารณาในกรณี หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีการปรับปรุ งแก้ไขโครงการที่อาจมีผลต่อศักดิ์ ศรี สิ ทธิ ความปลอดภัย และ/หรื อความเป็ นอยู่ที่ดี
ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
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2. เกิ ดเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง และไม่ได้คาดคิดมาก่อนที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นการวิจยั
หรื อผลิตภัณฑ์ที่วจิ ยั รวมทั้งการแก้ไขโดยผูว้ จิ ยั ผูล้ งทุน และหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย
3. มีขอ้ มูลใหม่ หรื อเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่ออัตราส่ วนระหว่างผลประโยชน์ กับความเสี่ ยงของ
การวิจยั
4. คณะกรรมการฯ จะดาเนิ น การแจ้งผลการตัดสิ นจากการติ ดตามทบทวนพิ จารณาแก่ ผูย้ ื่น เสนอ
โครงการให้ทราบว่า ให้มีการปรับปรุ งแก้ไข หรื อระงับโครงการชั่วคราว หรื อยุติโครงการ หรื อ
ยืนยันว่าคาอนุมตั ิเดิมยังมีผล
5. ในกรณี ที่มีการระงับ หรื อยุติการศึกษาวิจยั ก่อนกาหนด ให้ผยู ้ ื่นเสนอโครงการแจ้งคณะกรรมการฯ
ถึงเหตุผลของการระงับหรื อยุติโครงการ รวมทั้งควรส่ งผลสรุ ปการวิจยั และข้อมูลที่มีก่อนการระงับ
หรื อยุติโครงการต่อคณะกรรมการฯ ด้วย
6. กรณี เกิดการร้องเรี ยนจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อเกิดกรณี เหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ประธาน
กรรมการ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการประกอบด้วย ประธานหรื อรองประธานกรรมการ และ
กรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ศึกษารายละเอียด เยี่ยมสารวจสถานที่เกิ ดเหตุ และสรุ ปผลรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการต่อไป
7. เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ รับรองโครงการวิจยั แล้ว คณะกรรมการฯ จะมีการติดตามให้ผูว้ ิจยั รายงาน
ความก้าวหน้า หรื อแจ้งปิ ดโครงการวิจยั

บทที่ 29
การขยายเวลารับรองโครงการวิจัย
เอกสารการรั บรองโครงการวิจ ัย (Certificate of approval หรื อ COA) มี อายุการรั บรอง 1 ปี และ
ระบุ ว ัน หมดอายุ ก ารรั บ รองไว้ในเอกสาร หากระยะเวลาด าเนิ น การวิ จ ัย นานเกิ น กว่ า 1 ปี หั วหน้ า
โครงการวิจยั มีหน้าที่ยื่นขอการขยายเวลารับรองโครงการวิจยั ก่อนที่จะถึงวันหมดอายุการรับรองอย่างน้อย
1 เดื อน โดยส่ งแบบฟอร์ มขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั และรายงานความก้าวหน้าโครงการ มายัง
สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ประธานกรรมการจะพิจารณาเพื่อนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการฯ และจะมีบนั ทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาลงนามโดยประธานกรรมการ กลับไป
ยังหัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันที่ประชุมของคณะกรรมการฯ
หากเป็ นการรับรองต่อโดยไม่มีเงื่ อนไข ให้หัวหน้าโครงการวิจยั ดาเนิ นการวิจยั ต่อเนื่ องไปได้
ทันที สาหรับเอกสารรั บรองฉบับใหม่ ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการ และลงวันที่ที่ รับรอง จะถู ก
นาเสนอให้คณบดีลงนาม และจัดส่ งให้หวั หน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันประชุม
หากเป็ นกรณี ที่ไม่ให้การรับรองต่อ คณะกรรมการฯ จะทาบันทึกข้อความลงนามโดยประธาน
กรรมการ แจ้งการไม่ รับ รองพร้ อมเหตุ ผ ลกลับ ไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัป ดาห์ เพื่ อให้
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หัวหน้าโครงการวิจยั พิ จารณาแก้ไขหรื ออธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม และเสนอโครงการวิจยั เข้ามาขอขยายเวลา
รับรองโครงการวิจยั ครั้งใหม่ หากจาเป็ นต้องดาเนิ นการวิจยั ต่อ ในระหว่างที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองครั้ง
ใหม่น้ ี หัวหน้าโครงการวิจยั จะไม่สามารถรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั รายใหม่ได้ แต่สามารถดาเนิ นการ
วิจยั กับ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ รับ ไว้ก่อนเอกสารรับ รองหมดอายุได้ จนกว่าจะจบกระบวนการวิจยั
และจะรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองครั้งใหม่
ในกรณี ที่หวั หน้าโครงการวิจยั เสนอเรื่ องเพื่อขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั หลังวันหมดอายุ
การรับรองโครงการ แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ถือว่าโครงการวิจยั ดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองให้ดาเนิ นการ
วิ จ ัย ภายหลัง จากหมดอายุ ก ารรั บ รอง ดั ง นั้ น หั ว หน้ า โครงการวิ จ ัย จะไม่ ส ามารถรั บ ผู ้เข้ า ร่ ว ม
โครงการวิจ ัย รายใหม่ หรื อด าเนิ น การวิจยั ตามแผนเดิ ม ได้ จนกว่าจะมี ก ารยื่น ขอขยายเวลารั บ รอง
โครงการวิจยั นั้น โดยคณะกรรมการฯ จะไม่ให้การรับรองโครงการในช่วงเวลาตั้งแต่เอกสารรับรองเดิม
หมดอายุแล้ว จนถึงวันที่ผวู ้ ิจยั ยื่นขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั ดังนั้น หากผูว้ ิจยั มีการรับผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการวิจยั ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็ นโมฆะและไม่นบั เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั นั้น นอกจากนี้
เอกสารรับรองโครงการฉบับใหม่ จะนับเริ่ มตั้งแต่ผูว้ ิจยั ยื่นขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั จนถึงวัน
ครบรอบ 1 ปี ตามกาหนดเดิม
ในกรณี ที่หัวหน้าโครงการวิจยั ไม่ยื่นเสนอขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั เกิ นเวลา 3 เดือน
หลัง จากวัน หมดอายุก ารรั บ รอง ให้ ถื อ ว่ า ผู ้วิ จ ัย มี ค วามประสงค์ ข อปิ ดโครงการ และไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นการวิจยั นั้นต่อไปได้ หากผูว้ ิจยั ต้องการดาเนิ นการวิจยั ต่อ ต้องยื่นขอการรับรองแบบโครงการ
ใหม่ต่อไป
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