หมวดที่ 3
การบริหารจัดการของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
บทที่ 30
การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มีกาหนดการประชุ มตามที่ระบุในบทที่ 17
โดยเลขานุ การ และผูช้ ่ วยเลขานุ การ เป็ นผูจ้ ดั วาระและดาเนินการประชุ มให้เป็ นไปตามวาระ ประธาน
กรรมการ น าการอภิ ป รายร่ วมกับ กรรมการท่ านอื่ น ๆ ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ เสนอให้ที่ ประชุ ม
พิ จารณา หากประธานกรรมการ ไม่ ส ามารถเข้าประชุ ม ได้ ให้ม อบหมายรองประธานกรรมการ ท า
หน้าที่แทน หากทั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าประชุ มได้พร้อมกันใน
การประชุ มครั้งใด ให้กรรมการที่ เข้าประชุ มลงความเห็ นเลื อกผูท้ ี่ เหมาะสมในการประชุ มครั้งนั้นทา
หน้าที่ประธานแทน เฉพาะคราว
ในการลงมติ รับ รองหรื อไม่ รับ รองโครงการวิจยั ต้องมี กรรมการครบองค์ป ระชุ ม คื อ ต้องมี
อย่างน้อย 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน หากไม่ครบองค์
ประชุ มจะไม่สามารถดาเนิ นการประชุ มต่อไปได้ กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ตาม
กาหนดการ ต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ล่ วงหน้าก่ อนการ
ประชุม เพื่อเลขานุ การจะได้กาหนดรายชื่ อกรรมการผูร้ ับผิดชอบทบทวนพิจารณาโครงการ และจัดหา
กรรมการเสริ มเข้าประชุมจนมีองค์ประชุมที่สมบูรณ์ตลอดการประชุม กรรมการผูม้ ีสิทธิ์ ให้ความเห็นได้
คือ กรรมการผูอ้ ยู่ในที่ประชุ มและจะรับรองโครงการวิจยั ได้ต่อเมื่อมีมติเป็ นเอกฉันท์ ผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะของกรรมการในส่ วนต่ างๆ จะถู ก บัน ทึ ก ไว้ในรายงานการประชุ ม โดยเจ้าหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เพื่อทาบันทึกข้อความแจ้งให้ผวู ้ ิจยั ทราบ
และดาเนินการต่อไป
วาระการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 6 วาระ
และมีรายละเอียดของแต่ละวาระดังนี้
1. วาระที่ 1 การมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงการวิจยั
ประธานกรรมการ เปิ ดโอกาสให้ก รรมการที่ เข้าประชุ ม แจ้งเรื่ องการมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กับ
โครงการวิจยั ของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์กบั โครงการวิจยั ที่อยูใ่ นวาระการ
ประชุมครั้งนั้น

25

2. วาระที่ 2 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานกรรมการ นาเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ แจ้ง
ต่อที่ประชุม
3. วาระที่ 3 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม
ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุ มให้พิจารณา และตรวจสอบรายงานการประชุ มครั้งก่อน หากมี
ข้อผิดพลาดให้บนั ทึกการแก้ไข เพื่อนาเสนอในที่ประชุ มครั้งต่อไป ที่ประชุ มรับทราบ และพิจารณาให้
การรับรองรายงานประชุม
4. วาระที่ 4 เรื่ องการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจยั
ประธานกรรมการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจยั ที่ผา่ นการรับรองแล้ว และผูว้ ิจยั ได้ส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมมายังสานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โดยแบ่งออกเป็ นวาระ
ดังนี้
วาระที่ 4.1 การขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองแล้ว
วาระที่ 4.2 การขอขยายเวลารับรองโครงการวิจยั
วาระที่ 4.3 การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั
วาระที่ 4.4 การแจ้งยกเลิกโครงการวิจยั
วาระที่ 4.5 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
5. วาระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการ นาเสนอโครงการวิจยั ที่ส่งเข้าพิจารณา เพื่อให้การรับรอง โดยแบ่งตามประเภท
ของโครงการ และผลการพิจารณาดังนี้
วาระที่ 5.1 การพิ จารณาโครงการวิจยั ใหม่ (Full board review) เพื่ อลงมติ กรรมการผูไ้ ด้รับ
มอบหมายให้พิ จารณาโครงการวิจยั (Primary reviewer) ท าการทบทวน และวิเคราะห์ เพื่ อ นาเสนอ
ข้อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ หากกรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายไม่ อาจเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการที่ ได้รับ มอบหมายอี กท่ านหนึ่ ง หรื อประธานกรรมการ
เป็ นผู ้น าเสนอแทน คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ใ นที่ ป ระชุ ม สามารถให้
ข้อคิ ดเห็ นและสอบถาม จนกว่าจะได้มติของที่ ประชุ มเป็ นผลการพิจารณาตามข้อกาหนดในบทที่ 27
การพิจารณารับรองโครงการวิจยั ใช้มติเป็ นเอกฉันท์ หรื อหากความเห็ นไม่เป็ นเอกฉันท์ จะต้องมีเสี ยง
มากกว่ากึ่งหนึ่ งของผูเ้ ข้าประชุ มสนับสนุ น และให้ระบุเหตุผลในรายงานการประชุ ม ในกรณี ที่ตอ้ งการ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผูว้ จิ ยั คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์อาจติดต่อผูว้ จิ ยั เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติ ม โดยอาจเชิ ญผูว้ ิจยั เข้าให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มในที่ ป ระชุ ม หากข้อมู ลยังไม่เพียงพอในการพิจารณา
ตัดสิ น คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์อาจส่ งโครงการวิจยั ให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นอิสระ
เพื่อนาข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมต่อไป
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วาระที่ 5.2 การพิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย ที่ ส ามารถพิ จ ารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited review)
เพื่อให้การรับรองผลการพิจารณา โดยเลขานุ การและผูช้ ่วยเลขานุ การ รวบรวมผลการพิจารณาที่ได้รับ
จากกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา 2 ท่าน และส่ งข้อเสนอแนะให้ประธานกรรมการ สรุ ปผล
การพิ จารณา ทั้งนี้ กรรมการผูพ้ ิ จารณาอาจขอนาเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่ อให้ กรรมการออกความเห็ น
จนกว่าจะได้มติของที่ประชุ ม หรื อกรรมการผูพ้ ิจารณาให้ความเห็ นว่าโครงการดังกล่าวสมควรได้รับ
พิจารณาแบบครบองค์ประชุม (Full board review) และนาเข้าสู่ ที่ประชุมในวาระที่ 5.1 ได้
วาระที่ 5.3 การพิ จารณาโครงการวิจยั ที่ ส ามารถขอยกเว้น การพิ จารณา (Exemption review)
เพื่ อให้ ขอยกเว้น การพิ จารณา โดยเลขานุ ก ารและผูช้ ่ วยเลขานุ ก าร สรุ ป ผลการพิ จารณาที่ ได้รับจาก
ประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจนาเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่อให้กรรมการออกความเห็ น
จนกว่าจะได้มติของที่ประชุ ม หรื ออาจให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าวสมควรได้รับการพิจารณาแบบ
รวดเร็ ว (Expedited review) และนาเข้าไว้ในวาระที่ 5.2 ได้
วาระที่ 5.4 การพิจารณาโครงการวิจยั ที่ผลการประชุ มครั้งก่อนเป็ นประเภท 3 ซึ่ งการพิจารณา
โครงการวิจยั ครั้งก่อน ผลการพิจารณาเป็ น 3 ยังไม่รับรองจนกว่าจะนาเข้าที่ ประชุ มเพื่อพิจารณาใหม่
ภายหลังการปรับแก้ไขโครงการวิจยั แล้ว ทั้งนี้ เป็ นโครงการที่ ผูว้ ิจยั ส่ งโครงการที่ แก้ไขปรับปรุ งแล้ว
มายังสานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ภายใน 120 วันนับจากวันที่มีการลง
มติเกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการนั้น และส่ งก่อนถึงวันประชุม 1 สัปดาห์ เลขานุการนาเสนอคาชี้แจง
ที่ผวู ้ จิ ยั เสนอมา ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ที่ส่งเป็ น
บันทึ ก ข้อความถึ งผูว้ ิจยั คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ในที่ ประชุ มสามารถให้
ข้อเสนอแนะและสอบถามจนกว่าจะได้มติของที่ประชุ มเป็ นผลการพิจารณา ในกรณี ที่ตอ้ งการข้อมู ล
เพิ่ ม เติ ม จากผูว้ ิจยั คณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์อ าจติ ด ต่ อผูว้ ิจยั เพื่ อขอข้อมู ล
เพิ่มเติ ม โดยอาจเชิ ญผูว้ ิจยั เข้าให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มในที่ ป ระชุ ม หากข้อมูล ยังไม่เพียงพอในการพิจารณา
ตัดสิ น คณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ อาจส่ งโครงการวิจยั ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ เป็ น
ที่ปรึ กษาอิสระ เพื่อนาข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมต่อไป
6. วาระที่ 6 เรื่ องอื่น ๆ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ สามารถนาเสนอเรื่ องอื่นๆ
เข้าสู่ ที่ประชุมเพื่ออภิปราย/พิจารณา ในท้ายสุ ดประธานกรรมการ สอบถามกรรมการในที่ประชุม หากมี
เรื่ องชี้แจง หรื อประเด็นที่ตอ้ งการให้มีการอภิปรายเพิ่มเติม เมื่อเสร็ จสิ้ นแล้ว จึงปิ ดการประชุม
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บทที่ 31
การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ต่ อผู้บริหารของคณะฯ
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ จะรายงานผลการพิจารณาต่อรองคณบดี
ฝ่ ายวิจยั และนวัตกรรม ภายใน 2 สัปดาห์ หลังการประชุม เพื่อเรี ยนเสนอต่อคณบดี ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ผูว้ ิจยั จงใจดาเนิ นการวิจยั ให้เบี่ ยงเบนไปจากที่ เคยแจ้งไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์
2. มีมติให้พกั การรับรองการวิจยั ชัว่ คราว หรื อยุติการรับรองโครงการวิจยั
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ จะรายงานการยุติการรับรอง
โครงการให้แก่ผใู ้ ห้ทุนวิจยั รวมทั้งสถานที่ทาวิจยั แห่ งอื่นๆ ที่กาลังดาเนิ นการวิจยั โครงการเดียวกันใน
กรณี ที่เป็ นโครงการวิจยั พหุสถาบัน ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังการประชุม

บทที่ 32
การฝึ กอบรมความรู้ ให้ แก่ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกัน ได้มาตรฐาน และเป็ นธรรมกับทุกโครงการวิจยั คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษ ย์ จึ งมี ห น้าที่ ให้ค วามรู ้ ก ับ กรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ ได้รับ การแต่ งตั้งใหม่ ให้ท ราบถึ ง
แผนการดาเนิ นงานของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการทั้งหมดของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ที่ดาเนิ นไปเพื่อเป้ าหมายหลัก
ในการพิทกั ษ์สิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็ นอยูท่ ี่ดี และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั บทบาทหน้าที่และ
สิ ท ธิ ของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึ งความคุ ม้ ครองทางกฎหมายจากคณะฯ ปั จจัยสาคัญที่ จะมี ผลให้
ความตั้งใจที่จะปกป้ องผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ลดลง ได้แก่ ความมีส่วนได้ส่วนเสี ยของทั้งกรรมการและ
ผูว้ ิจยั วิธีการพิจารณาโครงการวิจยั โดยเฉพาะจุดที่ตอ้ งให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนด้อยในความสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง เป็ นต้น
นอกจากการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก รรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ แ ล้ว คณะกรรมการพิ จ ารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ยังมีหน้าที่ติดตามให้ความรู ้อย่างต่อเนื่องกับคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงของกฎระเบี ยบ ประเด็นที่ ละเอียดอ่อนทางจริ ยธรรมการวิจยั ที่ กาลังเป็ นปั ญหาหรื ออาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หาในอนาคต รวมทั้ งความเคลื่ อ นไหวในด้ า นจริ ยธรรมของนานาชาติ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ มีความรู ้ที่ทนั สมัยสามารถนาความรู ้ที่ได้มาประกอบการพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึ้ น
เพื่ อ เป็ นการรั ก ษามาตรฐาน และการประกัน คุ ณ ภาพในการพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ อีกทางหนึ่งด้วย
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แนวทางการให้ ความรู้
1. จัดทาคู่มือคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เพื่อให้กรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่ได้ศึกษาด้วยตนเอง
2. สนับสนุ นให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่ วมอบรมสัมมนาในหัวข้อที่ น่าสนใจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง
เพื่อให้คณะกรรมการฯได้รับความรู ้ อีกทั้งยังเป็ นโอกาสให้ได้พบสนทนา แลกเปลี่ ยนความรู ้และ
ปั ญหาที่ประสบ ในการพิจารณาโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานอีก
ทางหนึ่งด้วย
3. จัดเก็บและรวบรวมวารสาร บทความ หนังสื อ ตารา และเอกสารที่ใช้อา้ งอิงไว้ในสานักงาน เพื่อให้
กรรมการได้ใช้อา้ งอิง เมื่อประสบปัญหาในการตัดสิ นใจ
4. แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริ ยธรรมการวิจยั ให้แก่กรรมการเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม

บทที่ 33
ค่ าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ
กรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาการพิ จารณา (Primary reviewer) ได้รับค่าตอบแทนในการ
พิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย ทั้ง โครงการวิ จ ัย ที่ พิ จ ารณาแบบครบองค์ ป ระชุ ม (Full board review) และ
โครงการวิจยั ที่ ส ามารถพิ จารณาแบบรวดเร็ ว (Expedited review) โดยค่ าตอบแทนในการพิ จารณา
โครงการวิจยั เป็ นไปตามประกาศคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ แ ละอัตราการจ่ า ยเงิ น
ค่าตอบแทนแก่ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายจากคณบดี ให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ดา้ นงานวิจยั หรื อ
ด้านวิชาการ พ.ศ. 2562
กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนในการเข้าประชุม เป็ นไปตามประกาศคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนแก่ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง
หรื อมอบหมายจากคณบดีให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นงานวิจยั หรื อด้านวิชาการ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ของกรรมการมิได้เกี่ยวเนื่องกับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการแต่อย่างใด

บทที่ 34
การรับรองและการปรับเปลีย่ นคู่มือการดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ
คู่มือการดาเนิ นงานของคณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรนี้ จะถู กนามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ และ
สามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. คู่มือการดาเนิ นงานฉบับใหม่แต่ละฉบับ ต้องนาเสนอ เพื่อรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
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ประจาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ก่อนนามาปฏิ บตั ิจริ งได้ วันที่เริ่ มใช้แผนการดาเนิ นงาน คือ วันที่ได้รับ
การรับ รองจากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ และคณะกรรมการประจาคณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์
2. การปรับเปลี่ยนคู่มือการดาเนิ นงาน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 การร่ างคู่มือการดาเนิ นงานฉบับใหม่ เพื่อความทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิ บตั ิงานของ
คณะกรรมการพิ จารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ โดยมี ก าหนดร่ าง/ปรั บ ปรุ งใหม่ ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันเริ่ มใช้คู่มือการดาเนิ นงานฉบับล่าสุ ด คู่มือการดาเนินงานต้องผ่านการเห็นชอบจากที่
ประชุ มคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ก่อนการเริ่ มใช้ ตามในข้อ 1 หากคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ เห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งคู่มือการดาเนิ นงานฉบับปั จจุบนั
เมื่ อครบกาหนด 3 ปี ให้คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ นาเสนอคู่มือการดาเนิ นงาน
ฉบับเดิม เพื่อขอการรับรองจากคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ให้เริ่ มใช้ต่อเนื่องไป
2.2 การปรับปรุ งคู่มือการดาเนิ นงานฉบับเดิ ม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรื อปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โดยคงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างและสาระสาคัญของคู่มือ
การดาเนิ นงาน สามารถจัดทาได้เป็ นระยะโดยผ่านการเห็ นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
3. คู่มือการดาเนินการทุกฉบับ จะถูกเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐานและอ้างอิงตลอดไป
4. ให้นับฉบับ ที่ ของคู่มือการดาเนิ นงานที่ มีการร่ างตามข้อ 2.1 เรี ยงลาดับต่อจากฉบับปั จจุบ นั (เช่ น
ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3 เป็ นต้น) และนับฉบับที่ของคู่มือการดาเนิ นงานที่มีการปรับปรุ งตาม
ข้อ 2.2 โดยเพิ่มทศนิ ยมตามหลังเลขที่ฉบับของแผนการดาเนิ นงานนั้น เรี ยงลาดับต่อจากฉบับที่ มี
การปรับปรุ งล่าสุ ด (เช่น ฉบับที่ 1.1, ฉบับที่ 1.2, ฉบับที่ 1.3 เป็ นต้น)
5. กรรมการของคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ทุ ก ท่ า น จะได้รั บ คู่ มื อ การ
ดาเนินงานฉบับปั จจุบนั และจะได้รับคู่มือการดาเนินงานฉบับปรับปรุ งทุกครั้งที่มีการแก้ไข
6. ฉบับที่และวันเริ่ มใช้คู่มือการดาเนินงานจะปรากฏอยูท่ ี่แผ่นแรกของคู่มือการดาเนินงาน
7. เอกสารรับรองโครงการวิจยั มีการเพิ่มชื่อผูว้ จิ ยั ร่ วมทุกคน
8. การส่ งโครงการวิจยั เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ คณะผูว้ ิจยั ทุกคนต้อง
แนบหลักฐานการอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
9. การทาวิจยั กับเด็ก อายุ 7-12 ปี ให้เพิ่มเติมเอกสารชี้แจงสาหรับเด็ก (Assent form)
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