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 1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหนาท่ี                          
ในการพิจารณาดานจริยธรรมสําหรับการวิจัยในมนุษย ดังนี้ 
  1.1 การวิจัยในมนุษย  หมายถึง การศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู
สามารถนําไปใชไดท่ัวไป (Generalizable Knowledge) ซ่ึงอาจเปนขอมูลสารสนเทศ ความสัมพันธ 
หลักการ หรือทฤษฎี โดยมีการกระทําตอรางกาย จิตใจ หรือสังคมของอาสาสมัครในการวิจัย หรือท่ี
ไดกระทํา ตอเซลล สวนประกอบของเซลล วัสดุ สิ่งสงตรวจ เนื้อเยื่อ น้ําคัดหลั่ง สารพันธุกรรม            
เวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพ ของอาสาสมัครในการวิจัย ท้ังนี้ครอบคลุมท้ังการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมนุษยศาสตรดัวย 
  1.2 เปนโครงการวิจัยในมนุษย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของภาระงาน หรือเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษา และไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือดําเนินการโดยอาจารย 
บุคลากร และ/หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ 
  1.3 เปนโครงการวิจัยในมนุษย ท่ีดําเนินการโดยบุคคลในหนวยงานอ่ืน  ซ่ึงขอความ
รวมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหพิจารณาในดานจริยธรรม หรือ 
  1 . 4  เ ป น โ คร ง ก าร วิ จั ย ซ่ึ ง แหล ง ทุ น ในต า งป ร ะ เทศ กํ าหนด ให พิ จ า รณา                    
ในดานจริยธรรม 
 2. การเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการวิจัยจะตองมีลักษณะดังนี้ 

  2.1 จะตองเปนการวิจัยท่ีไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  2.2 จะตองมีนักวิจัยและผูรวมวิจัย หรือท่ีปรึกษาท่ีมีจํานวนเพียงพอและมีความรู 
ความชํานาญในแตละสาขาท่ีจะทําการวิจัยเปนอยางดี สามารถรูถึงผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดจาก
การวิจัยทุกข้ันตอน 
 
 
      2.3 ในการวิจัยเชิงทดลอง หรือก่ึงทดลอง ท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพของอาสาสมัคร 
ผูวิจัยหรือคณะผูวิจัยจะตองมีผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพสาขา
อ่ืนในประเทศไทยตามความเหมาะสมแลวแตกรณีรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน เปนผูรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษา ในกรณีท่ีเกิดอันตรายแกอาสาสมัคร 
  2.4 มีวัตถุประสงคชัดเจน และเปนไปได 
  2.5 ผลงานวิจัยดังกลาวจะใหขอมูลหรือความรูใหมท่ีเปนประโยชน 
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  2.6 แสดงถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะตองดําเนินการวิจัยในมนุษย 
  2.7 กรณีการศึกษาเชิงทดลองหรือก่ึงทดลอง ควรมีหลักฐาน เอกสารอางอิงหรือตํารา 
ท่ีมีความเชื่อถือไดเก่ียวกับประสบการณการใชหรือผลการวิจัยในสัตวทดลอง หรือผลการวิจัยอ่ืนท่ี
ประสบความสําเร็จพอสมควร เพ่ือยืนยันถึงความปลอดภัยและโอกาสของการมีประสิทธิผล 
(Potential efficacy) ของการนํามาใชในการวิจัยในมนุษยอยางเพียงพอ 
  2.8 จํานวนคนท่ีใชในการวิจัยควรตองจํากัดตามความจําเปนทางสถิติ โดยใชจํานวน
เพียงพอสําหรับการแปลผล 
  2.9 แสดงถึงขอพิจารณาในดานจริยธรรมและการเตรียมการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด
แกอาสาสมัครวิจัย วิธีการดูแลรักษา และอุปกรณท่ีจําเปน ท่ีพรอมจะดูแลอาสาสมัครวิจัย                 
อยางเหมาะสม และการตอบแทนท่ีอาสาสมัครวิจัยจะไดรับในกรณีตาง ๆ 
  2.10 ระบุหลักเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครในโครงการวิจัยและการคัดออกจาก             
โครงการวิจัย รวมท้ังเกณฑท่ีจะหยุดการวิจัย 
  2.11 คําขอและเอกสารประกอบการวิจัยท่ีเปนภาษาตางประเทศ ใหมีคําแปลภาษา
ไทย  โดยเฉพาะใบยินยอมและเอกสารแนะนําอาสาสมัครวิจัย กรณีอาสาสมัครวิจัยเปนชนกลุมนอย 
หรือบุคคลท่ี อาน-เขียน-ฟง ภาษาไทยไมได จะตองแปลเปนภาษาท่ีอาสาสมัครเหลานั้น สามารถ 
อาน-เขียน หรือฟงเขาใจได 
  2.12 แสดงประโยชนท่ีจะไดรับของอาสาสมัครวิจัย ผูวิจัย สถาบันท่ีทําการวิจัยและ
ประเทศชาติ 
  2.13 สามารถแสดงรายการ/ประมาณการคาใชจายในการวิจัย และแหลงทุนของการ
ศึกษาวิจัย 
  2.14 มีขอความระบุวาผูวิจัยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมซ่ึงระบุไวในแนวทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวของ   
 3. การวิจัยในมนุษยจะกระทําเม่ือไดรับความยินยอมโดยอิสระเปนลายลักษณอักษร     
จากอาสาสมัครวิจัย ในกรณีท่ีอาสาสมัครวิจัยไมสามารถแสดงความยินยอมได ผูปกครอง ผูใชอํานาจ
ปกครอง ผูอนุบาลหรือผูแทนโดยชอบธรรม  เปนผู ใหความยินยอมเปนลายลักษณ อักษร               
แทนใบยินยอมใหวิจัยใชตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือท่ีมีเนื้อหาสาระสําคัญสอดคลองกับ                 
แบบท่ีคณะกรรมการกําหนด  ในกรณีท่ีผูวิจัยมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถขอความยินยอมเปน          
ลายลักษณอักษรหรือไมสามารถขอความยินยอมได เพราะเหตุผลความจําเปนของระเบียบวิธีวิจัยให
แสดงเหตุผลความจําเปนเพ่ือใหขอยกเวนเพ่ือใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
 4. ผูวิจัยตองชี้แจงตออาสาสมัครวิจัยไดรูถึง 
    4.1 วิธีการหรือแผนการวิจัย โดยเฉพาะในสวนท่ีผูวิจัยจะดําเนินการตออาสาสมัครวิจัย
    4.2 อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการวิจัย และภายหลังการวิจัย ตลอดจนการลดความ
เสี่ยงและการปองกันอันตรายท่ีผูวิจัยเตรียมไว 
    4.3 สิทธิประโยชนท่ีพึงไดจากการวิจัยของอาสาสมัครของหนวยงาน ของโครงการและ
ประเทศชาติ 
    4.4 สิทธิของอาสาสมัครวิจัยในการบอกเลิกการการเขารวมวิจัยโดยอิสระ 
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    4.5 คําอธิบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จนอาสาสมัครวิจัยหมดขอสงสัยโดยแสดงออกวาไมเปน
การชักจูงหรือชักชวนใหหลงชื่อ 
    4.6 รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการในการปกปองความเปนสวนตัวและรักษาความลับของ
ขอมูลของอาสาสมัครวิจัย 
    4.7 รายละเอียดเก่ียวกับการจัดการเรื่องการประกันสําหรับอาสาสมัครวิจัย (ถามี)  
 5. สําหรับอาสาสมัครกลุมเปราะบาง (Vulnerable group) ผูวิจัยตองเลือกวิธีการวิจัยท่ี
เสี่ยงอันตรายและกอใหเกิดผลเสียแกรางกายและจิตใจของอาสาสมัครวิจัยนอยท่ีสุด โดยเฉพาะในเด็ก 
ผูสูงอายุและหญิงมีครรภ หรือผูท่ีไมอยูในภาวะอิสระท่ีจะตัดสินใจ 
 6. ผูวิจัยตองทําการวิจัยดวยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแหงตน และตองระงับ
การวิจัยทันทีท่ีมีขอบงชี้วาอาจเกิดอันตรายรายแรงแกอาสาสมัคร 
 7. อาสาสมัครวิจัย ผูปกครอง ผูใชอํานาจปกครอง ผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรมของ
อาสาสมัคร สามารถยกเลิกการยินยอมเขารวมการวิจัยเม่ือใดก็ได โดยการยกเลิกการยินยอมนั้นตอง
ไมมีผลกระทบตอสิทธิของอาสาสมัครวิจัย 
 8. เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว ผูวิจัยจะตองดําเนินการตามโครงรางการวิจัย
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยเครงครัด กรณีการดําเนินการใดๆ ท่ีเบี่ยงเบนไปจากโครงราง
การวิจัย (Protocol Deviation) จะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมทราบโดยเร็ว พรอมใหเหตุผล
และแนวทางการปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวข้ึนอีก 
 9. ผูวิจัยตองรายงานตอคณะกรรมการ หรือผูควบคุมการวิจัยกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคท่ีรายแรงตามท่ีกําหนดไวในแนวทางการศึกษาวิจัยท่ีดี 
 10. ผูวิจัยตองรายงานความกาวหนาของการวิจัยประจําปตอคณะกรรมการฯ ทราบ และ
จัดสงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการ ภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิ้นการวิจัยโดย
จัดพิมพเปนภาษาไทย 3 ชดุ (ถามี) 
 11. กรณีมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขโครงรางการวิจัย (Protocol Amendment)                
ใหเสนอขอแกไข พรอมเหตุผลและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของตอคณะกรรมการ เม่ือไดรับอนุมัติแลว
จึงจะสามารถดําเนินการตามสวนท่ีแกไขได เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือมิใหเกิดอันตรายแก
อาสาสมัครวิจัย ก็อาจจะพิจารณาดําเนินการไปกอนแลวแจงคณะกรรมการโดยดวน      
 12. นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตนแลว ใหผูวิจัยปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณนักวิจัย
ของสภาวิจัยแหงชาติ 
 13. คณะกรรมการฯ อาจจะกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนเฉพาะเรื่องหรือเปนการท่ัวไปก็ได 
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