เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2560
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เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหนาที่
ในการพิจารณาดานจริยธรรมสําหรับการวิจัยในมนุษย ดังนี้
1.1 การวิ จั ย ในมนุ ษย หมายถึ ง การศึ กษาอย างเป น ระบบเพื่อ ใหได มาซึ่ง ความรู
สามารถนําไปใชไดทั่วไป (Generalizable Knowledge) ซึ่งอาจเปนขอมูลสารสนเทศ ความสัมพันธ
หลักการ หรือทฤษฎี โดยมีการกระทําตอรางกาย จิตใจ หรือสังคมของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่
ไดกระทํา ตอเซลล สวนประกอบของเซลล วัสดุ สิ่งสงตรวจ เนื้อเยื่อ น้ําคัดหลั่ง สารพันธุกรรม
เวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพ ของอาสาสมัครในการวิจัย ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมนุษยศาสตรดัวย
1.2 เป นโครงการวิจัยในมนุษย ซึ่งเป นสวนหนึ่งของภาระงาน หรือเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา และไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือดําเนินการโดยอาจารย
บุคลากร และ/หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ
1.3 เปนโครงการวิจัยในมนุษย ที่ดําเนินการโดยบุคคลในหนวยงานอื่น ซึ่งขอความ
รวมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหพิจารณาในดานจริยธรรม หรือ
1. 4 เป น โ คร ง ก าร วิ จั ยซึ่ ง แ หล ง ทุ น ใ น ต าง ป ร ะเ ท ศ กํ า ห น ดใ ห พิ จา ร ณ า
ในดานจริยธรรม
2. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการวิจัยจะตองมีลักษณะดังนี้
2.1 จะตองเปนการวิจัยที่ไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2.2 จะต องมี นั กวิจั ย และผูรว มวิจัย หรือที่ปรึกษาที่มีจํานวนเพีย งพอและมีความรู
ความชํานาญในแตละสาขาที่จะทําการวิจัยเปนอยางดี สามารถรูถึงผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดจาก
การวิจัยทุกขั้นตอน
2.3 ในการวิจัยเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลอง ที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของอาสาสมัคร
ผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยจะตองมีผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพสาขา
อื่นในประเทศไทยตามความเหมาะสมแลวแตกรณีรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน เปนผูรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา ในกรณีที่เกิดอันตรายแกอาสาสมัคร
2.4 มีวัตถุประสงคชัดเจน และเปนไปได
2.5 ผลงานวิจัยดังกลาวจะใหขอมูลหรือความรูใหมที่เปนประโยชน
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2.6 แสดงถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองดําเนินการวิจัยในมนุษย
2.7 กรณีการศึกษาเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง ควรมีหลักฐาน เอกสารอางอิงหรือตํารา
ที่มีความเชื่อถือไดเกี่ยวกับประสบการณการใชหรือผลการวิจัยในสัตวทดลอง หรือผลการวิจัยอื่นที่
ประสบความสํ า เร็ จ พอสมควร เพื่ อ ยื น ยั น ถึ ง ความปลอดภั ย และโอกาสของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Potential efficacy) ของการนํามาใชในการวิจัยในมนุษยอยางเพียงพอ
2.8 จํานวนคนที่ใชในการวิจัยควรตองจํากัดตามความจําเปนทางสถิติ โดยใชจํานวน
เพียงพอสําหรับการแปลผล
2.9 แสดงถึงขอพิจารณาในดานจริยธรรมและการเตรียมการปองกันอันตรายที่อาจเกิด
แก อ าสาสมั ค รวิ จั ย วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษา และอุ ป กรณ ที่ จํ า เป น ที่ พ ร อ มจะดู แ ลอาสาสมั ค รวิ จั ย
อยางเหมาะสม และการตอบแทนทีอ่ าสาสมัครวิจัยจะไดรับในกรณีตาง ๆ
2.10 ระบุ ห ลั กเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครในโครงการวิจั ย และการคัดออกจาก
โครงการวิจัย รวมทั้งเกณฑที่จะหยุดการวิจัย
2.11 คําขอและเอกสารประกอบการวิจัยที่เปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลภาษา
ไทย โดยเฉพาะใบยินยอมและเอกสารแนะนําอาสาสมัครวิจัย กรณีอาสาสมัครวิจัยเปนชนกลุมนอย
หรือบุคคลที่ อาน-เขียน-ฟง ภาษาไทยไมได จะตองแปลเปนภาษาที่อาสาสมัครเหลานั้น สามารถ
อาน-เขียน หรือฟงเขาใจได
2.12 แสดงประโยชนที่จะไดรับของอาสาสมัครวิจัย ผูวิจัย สถาบันที่ทําการวิจัยและ
ประเทศชาติ
2.13 สามารถแสดงรายการ/ประมาณการคาใชจายในการวิจัย และแหลงทุนของการ
ศึกษาวิจัย
2.14 มีขอความระบุวาผูวิจัยตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมซึ่งระบุไวในแนวทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของ
3. การวิ จั ย ในมนุ ษ ย จ ะกระทํ าเมื่ อได รั บ ความยิ น ยอมโดยอิ ส ระเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
จากอาสาสมัครวิจัย ในกรณีที่อาสาสมัครวิจัยไมสามารถแสดงความยินยอมได ผูปกครอง ผูใชอํานาจ
ปกครอง ผู อ นุ บ าลหรื อ ผู แ ทนโดยชอบธรรม เป น ผู ใ ห ค วามยิ น ยอมเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
แทนใบยินยอมใหวิจัยใชตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีเนื้อหาสาระสําคัญสอดคลองกับ
แบบที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่ผูวิจัยมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถขอความยินยอมเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมสามารถขอความยินยอมได เพราะเหตุผลความจําเปนของระเบียบวิธีวิจัยให
แสดงเหตุผลความจําเปนเพื่อใหขอยกเวนเพื่อใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
4. ผูวิจัยตองชี้แจงตออาสาสมัครวิจัยไดรูถึง
4.1 วิธีการหรือแผนการวิจัย โดยเฉพาะในสวนที่ผูวิจัยจะดําเนินการตออาสาสมัครวิจัย
4.2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการวิจัย และภายหลังการวิจัย ตลอดจนการลดความ
เสี่ยงและการปองกันอันตรายที่ผูวิจัยเตรียมไว
4.3 สิทธิประโยชนท่ีพึงไดจากการวิจัยของอาสาสมัครของหนวยงาน ของโครงการและ
ประเทศชาติ
4.4 สิทธิของอาสาสมัครวิจัยในการบอกเลิกการการเขารวมวิจัยโดยอิสระ
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4.5 คําอธิบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนอาสาสมัครวิจัยหมดขอสงสัยโดยแสดงออกวาไมเปน
การชักจูงหรือชักชวนใหหลงชื่อ
4.6 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการปกปองความเปนสวนตัวและรักษาความลับของ
ขอมูลของอาสาสมัครวิจัย
4.7 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการประกันสําหรับอาสาสมัครวิจัย (ถามี)
5. สําหรับอาสาสมัครกลุมเปราะบาง (Vulnerable group) ผูวิจัยตองเลือกวิธีการวิจัยที่
เสี่ยงอันตรายและกอใหเกิดผลเสียแกรางกายและจิตใจของอาสาสมัครวิจัยนอยที่สุด โดยเฉพาะในเด็ก
ผูสูงอายุและหญิงมีครรภ หรือผูที่ไมอยูในภาวะอิสระที่จะตัดสินใจ
6. ผูวิจัยตองทําการวิจัยดวยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแหงตน และตองระงับ
การวิจัยทันทีที่มีขอบงชี้วาอาจเกิดอันตรายรายแรงแกอาสาสมัคร
7. อาสาสมัครวิจัย ผูปกครอง ผูใชอํานาจปกครอง ผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรมของ
อาสาสมัคร สามารถยกเลิกการยินยอมเขารวมการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยการยกเลิกการยินยอมนั้นตอง
ไมมีผลกระทบตอสิทธิของอาสาสมัครวิจัย
8. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว ผูวิจัยจะตองดําเนินการตามโครงรางการวิจัย
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยเครงครัด กรณีการดําเนินการใดๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากโครงราง
การวิจัย (Protocol Deviation) จะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมทราบโดยเร็ว พรอมใหเหตุผล
และแนวทางการปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นอีก
9. ผูวิจัยตองรายงานตอคณะกรรมการ หรือผูควบคุมการวิจัยกรณีที่เกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคที่รายแรงตามที่กําหนดไวในแนวทางการศึกษาวิจัยที่ดี
10. ผูวิจัยตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยประจําปตอคณะกรรมการฯ ทราบ และ
จัด ส งรายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณใหคณะกรรมการ ภายใน 6 เดือน หลังเสร็จ สิ้น การวิจัย โดย
จัดพิมพเปนภาษาไทย 3 ชุด (ถามี)
11. กรณีมีเหตุผลความจําเปน ตองแกไขโครงรางการวิจัย (Protocol Amendment)
ใหเสนอขอแกไข พรอมเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ เมื่อไดรับอนุมัติแลว
จึงจะสามารถดําเนิน การตามสวนที่แกไขได เวนแตมีเ หตุผ ลความจํ าเปนเพื่อมิใหเกิดอัน ตรายแก
อาสาสมัครวิจัย ก็อาจจะพิจารณาดําเนินการไปกอนแลวแจงคณะกรรมการโดยดวน
12. นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตนแลว ใหผูวิจัยปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณนักวิจัย
ของสภาวิจัยแหงชาติ
13. คณะกรรมการฯ อาจจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนเฉพาะเรื่องหรือเปนการทั่วไปก็ได

