1. ความสําคัญและความเปนมาของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
การวิจัยในมนุษย (Human Research) เปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนา โดยเฉพาะในดาน
การแพทย และสาธารณสุ ข ซึ่ ง การศึ กษาวิ จั ย ในมนุ ษย ส ามารถศึก ษา ได ทั้ง การทดสอบโดยการสอบถาม
การทดลองในมนุษย (Human Experimentation) การวิจัยที่ใชมนุษยเปนวัตถุที่ทดลอง (Research Involving
Human Subject) ซึ่งตอมาไมตองการใหมนุษยเปนผูถูกกระทํา จึงตัดคําวา Subject ออก เปนการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับมนุษย (Research Involving Human) หรือเปลี่ยนจาก Subject เปนผูเขารวมการวิจัย (Participant)
การวิจัยในมนุษยเปนหนทางของการไดมาซึ่งความรูที่นาเชื่อถือในเรื่องการศึกษาธรรมชาติของรางกายมนุษย
กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัย การแพรระบาดของโรค การรักษา การปองกันโรค และการเสริมสรางสุขภาพ
รวมทั้งการพัฒนายาและวั คซีน ตาง ๆ การวิ จัย ในมนุษยยังครอบคลุมถึงรวมถึงการศึกษาทางระบาดวิ ทยา
สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร มนุษยศาสตร และศาสตรในแขนงอื่น ๆ ที่มีการใชมนุษยทําการศึกษาทดลอง
สังเกต หรือเปนผูใหขอมูล
การศึ ก ษาการวิ จั ย หรื อการทดลองในมนุษ ยนั้ น ตามหลัก เกณฑ ส ากลตอ งยึ ดหลัก 2 ประการคื อ
1) ตองถูกหลักวิชาการ และ 2) ตองมีการคุมครองผูเขารวมการวิจัยอยางถูกตอง โดยหลักเกณฑดังกลาวไดมี
การพัฒนามาโดยลําดับ ปจจุบันหลักเกณฑที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ไดแก ปฏิญญาเฮลซิงกิ
(Declaration of Helsinki) หลักเกณฑจ ริย ธรรมสากล เรื่อง การวิจัย ในมนุษยขององคการสภาสากล
ดานวิทยาศาสตรการแพทย (International Ethical Guidelines for Research Involving Human Subject
Prepared by Council for International Organizations of Medical Sciences) หลักเกณฑการวิจัยทาง
คลินิกที่ดีของ ไอซีเอช (International Conference on Harmonization: Good Clnical Practice Guidelines
หรือ ICH GCP) และหลักเกณฑเรื่องการวิจัยที่ดีในมนุษยขององคการอนามัยโลก (WHO GCP Guidelines) เปนตน
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม มี ก ารดํ า เนิ น งาน
ตามวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่อเปนคูมือในการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซึ่งการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐานไดยึดหลักเกณฑการพิจารณาดานจริยธรรม
ของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย สํานักพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เปนไปตามหลักสากล
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยอธิการบดี (รองศาสตราจารยสุมาลี ไชยศุภรากุล) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อใหมีคณะบุคคลทําหนาที่สงเสริม
ใหการวิจัยในมนุษยในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนไปตามหลักการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษยตาม
หลักสากล โดยมีคณะกรรมการจากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อใหมุมมองการพิจารณา ใหคําแนะนํา และตัดสินใจเปนไป
อยางรอบดาน เปนไปตามหลักวิชาการ หลักจริยธรรม และเปนอิสระ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกอบไปดวย
1. นายแพทยวิชัย
โชควิวัฒน
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยพรรณี
บัวเล็ก
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณปราโมทย ประสาทกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
4. ผูชวยศาสตราจารยนันทวรรณ
บัวรา
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยทัศนีย
เจนวิถีสุข
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยสุภาณี
ดานวิริยะกุล กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยปญญา
ธีระวิทยเลิศ กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยวีรนุช
สระแกว
กรรมการ
9. นายวิศิษย
ปนทองวิชัยกุล กรรมการ
10. นางสาวสุพรรณี
ปลัดศรีชวย กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนุชนาถ
มีสมพืชน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
1. จัดทําแนวทาง (Guidelines) และวิธีการดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures:
SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. พิจารณาโครงรางการวิจัยที่เสนอเขารับการพิจารณาเพื่อใหถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
และเพื่อใหผลการวิจัยเชื่อถือได
3. เขารวมหรือจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวกับดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหแก อาจารย
และนักวิจัย
4. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
4. เกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีหนาที่ในการพิจารณา
ดานจริยธรรมสําหรับการวิจัยในมนุษย ดังนี้
1.1 การวิจัยในมนุษย หมายถึง การศึกษาอยางเปนระบบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูสามารถนําไปใชไดทั่วไป
(Generalizable Knowledge) ซึ่งอาจเปนขอมูลสารสนเทศ ความสัมพันธ หลักการ หรือทฤษฎี โดยมีการกระทํา
ตอรางกาย จิตใจ หรือสังคมของผูเขารวมการวิจัย หรือที่ไดกระทํา ตอเซลล สวนประกอบของเซลล วัสดุ สิ่งสงตรวจ
เนื้อเยื่อ น้ําคัดหลั่ง สารพันธุกรรม เวชระเบียน หรือขอมูลดานสุขภาพ ของผูเขารวมการวิจัย ทั้งนี้ครอบคลุมทั้ง
การวิจัยทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมนุษยศาสตรดัวย
1.2 เปนโครงการวิจัยในมนุษย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภาระงาน หรือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
และไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือดําเนินการโดยอาจารย บุคลากร และ/หรือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ
1.3 เปนโครงการวิจัยในมนุษย ที่ดําเนินการโดยบุคคลในหนวยงานอื่น ซึ่งขอความรวมมือมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหพิจารณาในดานจริยธรรม หรือ
1.4 เปนโครงการวิจัยซึ่งแหลงทุนในตางประเทศกําหนดใหพิจารณา ในดานจริยธรรม

2. การเสนอโครงการวิ จั ยเพื่ อขอรั บการพิ จารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยในมนุ ษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการวิจัยจะตองมีลักษณะดังนี้
2.1 จะตองเปนการวิจัยที่ไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.2 จะตองมีนักวิจัยและผูรวมวิจัย หรือที่ปรึกษาที่มีจํานวนเพียงพอและมีความรู ความชํานาญใน
แตละสาขาที่จะทําการวิจัยเปนอยางดี สามารถรูถึงผลดีและผลเสีย อันอาจเกิดจากการวิจัยทุกขั้นตอน
2.3 ในการวิจัยเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลอง ที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูเขารวมการวิจัย ผูวิจัยหรือ
คณะผูวิจัยจะตองมีผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพสาขาอื่นในประเทศไทย
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณีรวมอยูดวยอยางนอย 1 คน เปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษา ในกรณีที่เกิด
อันตรายแกผูเขารวมการวิจัย
2.4 มีวัตถุประสงคชัดเจน และเปนไปได
2.5 ผลงานวิจัยดังกลาวจะใหขอมูลหรือความรูใหมที่เปนประโยชน
2.6 แสดงถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองดําเนินการวิจัยในมนุษย
2.7 กรณี การศึ กษาเชิ งทดลองหรือกึ่งทดลอง ควรมีห ลัก ฐาน เอกสารอา งอิง หรือ ตํา รา ที่มี
ความเชื่ อถื อ ได เ กี่ ย วกั บ ประสบการณ ก ารใชห รื อผลการวิ จั ย ในสั ต วท ดลอง หรื อผลการวิจั ย อื่ น ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จพอสมควร เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยและโอกาสของการมีประสิทธิผล (Potential Efficacy) ของ
การนํามาใชในการวิจัยในมนุษยอยางเพียงพอ
2.8 จํานวนคนที่ใชในการวิจัยควรตองจํากัดตามความจําเปนทางสถิติ โดยใชจํานวนเพียงพอ
สําหรับการแปลผล
2.9 แสดงถึ งข อ พิ จ ารณาในดานจริย ธรรมและการเตรีย มการปองกั น อัน ตรายที่ อาจเกิดแก
ผูเขารวมการวิจัย วิธีการดูแลรักษา และอุปกรณที่จําเปน ที่พรอมจะดูแลผูเขารวมการวิจัยอยางเหมาะสม และ
การตอบแทนทีผ่ ูเขารวมการวิจัยจะไดรับในกรณีตาง ๆ
2.10 ระบุ ห ลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย ในโครงการวิ จั ย และการคั ด ออกจาก
โครงการวิจัย รวมทั้งเกณฑที่จะหยุดการวิจัย
2.11 คํ า ขอและเอกสารประกอบการวิ จั ย ที่ เ ป น ภาษาต า งประเทศ ให มี คํ า แปลภาษาไทย
โดยเฉพาะใบยินยอมและเอกสารแนะนําผูเขารวมการวิจัย กรณีผูเขารวมการวิจัยเปนชนกลุมนอย หรือบุคคล
ที่ อาน-เขียน-ฟง ภาษาไทยไมได จะตองแปลเปนภาษาที่ผูเขารวมการวิจัยเหลานั้น สามารถ อาน-เขียน หรือ
ฟงเขาใจได
2.12 แสดงประโยชน ที่ จ ะได รั บ ของผู เ ข า ร ว มการวิ จั ย ผู วิ จั ย สถาบั น ที่ ทํ า การวิ จั ย และ
ประเทศชาติ
2.13 สามารถแสดงรายการ/ประมาณการคาใชจายในการวิจัย และแหลงทุนของการศึกษาวิจัย
2.14 มีขอความระบุวาผูวิจัยตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมซึ่งระบุไวในแนวทางจริยธรรม
ที่เกี่ยวของ
3. การวิจัยในมนุษยจะกระทําเมื่อไดรับความยินยอมโดยอิสระเปนลายลักษณอักษรจากผูเขารวม
การวิจัย ในกรณีที่ผูเขารวมการวิจัยไมสามารถแสดงความยินยอมได ผูปกครอง ผูใชอํานาจปกครอง ผูอนุบาล
หรื อผู แทนโดยชอบธรรม เป น ผู ให ความยิน ยอมเป น ลายลักษณอักษรแทนใบยิ น ยอมใหวิจัย ใชตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดหรือที่มีเนื้อหาสาระสําคัญสอดคลองกับแบบที่คณะกรรมการกําหนด ในกรณีที่ผูวิจัย
มีเหตุผลความจําเปนไมสามารถขอความยินยอมเปนลายลักษณอักษรหรือไมสามารถขอความยินยอมได เพราะ
เหตุผ ลความจําเป นของระเบีย บวิธี วิจั ยให แสดงเหตุ ผลความจําเปน เพื่อให ขอยกเว น เพื่ อใหคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา

4. ผูวิจัยตองชี้แจงตออาสาสมัครวิจัยไดรูถึง
4.1 วิธีการหรือแผนการวิจัย โดยเฉพาะในสวนที่ผูวิจัยจะดําเนินการตอผูเขารวมการวิจัย
4.2 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการวิจัย และภายหลังการวิจัย ตลอดจนการลดความเสี่ยงและ
การปองกันอันตรายที่ผูวิจัยเตรียมไว
4.3 สิทธิประโยชนท่ีพึงไดจากการวิจัยของผูเขารวมการวิจัยของหนวยงาน ของโครงการและ
ประเทศชาติ
4.4 สิทธิของผูเขารวมการวิจัยในการบอกเลิกการการเขารวมวิจัยโดยอิสระ
4.5 คําอธิบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนผูเขารวมการวิจัยหมดขอสงสัยโดยแสดงออกวาไมเปนการชักจูง
หรือชักชวนใหหลงชื่อ
4.6 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการในการปกปองความเปนสวนตัวและรักษาความลับของขอมูลของ
ผูเขารวมการวิจัย
4.7 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการประกันสําหรับผูเขารวมการวิจัย (ถามี)
5. สําหรับผูเขารวมการวิจัยกลุมเปราะบาง (Vulnerable Group) ผูวิจัยตองเลือกวิธีการวิจัยที่เสี่ยง
อันตรายและกอใหเกิดผลเสียแกรางกายและจิตใจของผูเขารวมการวิจัยนอยที่สุด โดยเฉพาะในเด็ก ผูสูงอายุ
และหญิงมีครรภ หรือผูที่ไมอยูในภาวะอิสระที่จะตัดสินใจ
6. ผูวิจัยตองทําการวิจัยดวยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพแหงตน และตองระงับการวิจัย
ทันทีที่มีขอบงชี้วาอาจเกิดอันตรายรายแรงแกผูเขารวมการวิจัย
7. ผูเขารวมการวิจัย ผูปกครอง ผูใชอํานาจปกครอง ผูอนุบาล หรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูเขารวม
การวิจัย สามารถยกเลิกการยินยอมเขารวมการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยการยกเลิกการยินยอมนั้นตองไมมีผลกระทบ
ตอสิทธิของผูเขารวมการวิจัย
8. เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแลว ผูวิจัยจะตองดําเนินการตามโครงรางการวิจัยและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยเครงครัด กรณีการดําเนินการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากโครงรางการวิจัย (Protocol
Deviation) จะตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมทราบโดยเร็ว พรอมใหเหตุผลและแนวทางการปองกันมิให
เกิดปญหาดังกลาวขึ้นอีก
9. ผูวิจัยตองรายงานตอคณะกรรมการ หรือผูควบคุมการวิจัยกรณีที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงค
ที่รายแรงตามที่กําหนดไวในแนวทางการศึกษาวิจัยที่ดี
10. ผูวิ จัย ตองรายงานความก าวหนาของการวิจัยประจําปตอคณะกรรมการฯ ทราบ และจัดสง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการ ภายใน 6 เดือน หลังเสร็จสิ้นการวิจัยโดยจัดพิมพเปนภาษาไทย
1 ชุด (ถามี)
11. กรณีมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขโครงรางการวิจัย (Protocol Amendment) ใหเสนอขอแกไข
พรอมเหตุผลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงจะสามารถดําเนินการ
ตามสวนที่แกไขได เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเพื่อมิใหเกิดอันตรายแกผูเขารวมการวิจัย ก็อาจจะพิจารณา
ดําเนินการไปกอนแลวแจงคณะกรรมการโดยดวน
12. นอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน แลว ใหผูวิจัย ปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณนักวิจัย ของ
สภาวิจัยแหงชาติ
13. คณะกรรมการฯ อาจจะกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจําเปน
เฉพาะเรื่องหรือเปนการทั่วไปก็ได

5. ขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2560
1. ผูวิจัยศึกษารายละเอียด จัดเตรีย มโครงรางการวิจัย และเอกสารที่เกี่ย วของตามที่กําหนดใน
คําแนะนํา ในการเสนอโครงการวิจัย เพื่อ รับ การพิจ ารณา จํา นวน 15 ชุด และสงโครงรางการวิจัย เขารับ
การพิจารณากอนถึงกําหนดวันประชุม อยางนอย 30 วัน (กําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทรแรก
ของเดือน)
2. เจ า หน า ที่ ต รวจสอบความถูก ตอ ง ครบถว นของโครงรา งการวิจัย และเอกสารที่เ กี่ย วขอ ง
(ระยะเวลา 20 นาที)
- กรณีเอกสารมีขอมูลครบถวน เจาหนาที่รับเรื่องและแจงกําหนดวันประชุม
- กรณีเอกสารไมครบถวน เจาหนาที่แจงรายการที่ขาด หรือสงคืนกรณีพบขอบกพรองมาก
3. ฝ า ยเลขานุ การออกรหั ส โครงการ และสงโครงการใหผูทบทวน จํา นวน 2 คน เพื่อ พิจ ารณา
ใหขอเสนอแนะ (ระยะเวลา 2 สัปดาห) และรวบรวมขอเสนอแนะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา
(ระยะเวลา 1 สัปดาหกอนการประชุม)
4. เจาหนาที่สงจดหมายเชิญประชุมใหผูวิจัย (ระยะเวลา 3-5 วันทําการ นับจากวันครบกําหนดการสง
เอกสาร) และผูวิจัยแจงตอบรับและสงรายชื่อผูวิจัยที่จะเขาประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
5. ผูวิจัยเขารวมการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย และ
กรรมการซักถามประเด็นขอสงสัย พรอมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ผูวิจัยทราบผลการพิจารณาเบื้องตน)
6. ผลการพิจารณา (มติคณะกรรมการ) จะระบุเปนขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
1) อนุมัติ หมายถึง ผูวิจัยสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยไดโดยไมตองมีการแกไขเพิ่มเติมโครงราง
การวิ จั ย โดยฝ า ยเลขานุ การจะแจงผลเปน ลายลักษณอักษร และออกหนังสือรับ รองและหนังสืออนุมัติให
ดําเนินการศึกษาวิจัยได (ระยะเวลา 3 วันทําการ) ทั้งนี้หากเปนกรณีเรงดวน ผูวิจัยอาจเสนอขอเริ่มเก็บขอมูล
จากผูเขารวมการวิจัยได หลังไดรับการแจงดวยวาจาในที่ประชุม
2) อนุมัติในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะ หมายถึง ผูวิจัยตองดําเนินการแกไขโครงรางการวิจัย
หรือสวนประกอบของโครงรางการวิจัย ตามขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยฝายเลขานุการ
จะแจงผลเปนลายลักษณอักษร (ระยะเวลา 7 วันทําการ) และผูวิจัยนําโครงรางการวิจัยฉบับแกไขเรียบรอยแลว
สงกลับมายังฝายเลขานุการ จํานวน 1 ชุด
3) ปรับปรุงแกไขและนําเขาพิจารณาใหม หมายถึง ผูวิจัยตองดําเนินการแกไขโครงรางการวิจัย
หรือสวนประกอบโครงรางการวิจัย ตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อนําเขาพิจารณาใหม
ในการประชุมคณะกรรมการ โดยฝายเลขานุการจะแจงผลเปนลายลักษณอักษร (ระยะเวลา 3 วันทําการ) และ
ผูวิจัยนําโครงรางการวิจัยฉบับแกไขเรียบรอยแลว สงกลับมายังฝายเลขานุการ จํานวน 15 ชุด
4) ไมอนุมัติ หมายถึง ผูวิจัยไมไดรับอนุญาตใหทําการวิจัยในเรื่องที่นําเสนอ แตหากยังตองการ
ทําวิจัยและสามารถดําเนินการแกไขโครงรางการวิจัย หรือสวนประกอบของโครงรางการวิจัย ตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ใหสงโครงการเขามาพิจารณาใหม
อนึ่ง การใชคําวา “อนุมัติ” ในหนังสือรับรองของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความหมาย
เพียงเปนการรับรองวา โครงการที่ผานการพิจารณามีขอพิจารณาดานจริยธรรม และมีแผนและวิธีการดําเนินการ
ถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย

7. ระยะเวลาการพิจารณาโครงรางการวิจัยที่สงเขามาใหมภายหลังการปรับปรุงแกไข
- ปรับปรุงแกไขเพื่ออนุมัติ
1) กรณีโครงรางการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ฝายเลขานุการที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย และออกหนังสือรับรองและหนังสืออนุมัติใหดําเนินการ
ศึกษาวิจัยได (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
2) กรณีโครงรางการวิจัยที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ฝายเลขานุการที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ ตรวจสอบความถูกตอง หากมีขอสังเกตเห็นควรขอความเห็นจากผูทบทวนโครงรางการวิจัย
เพิ่มเติมเจาหนาที่ดําเนินการสงใหผูทบทวนเดิม จํานวน 2 คน (ระยะเวลา 14 วันทําการ) หากผลการพิจารณา
เห็นควรอนุมัติ ฝายเลขานุการออกหนังสือรับรองและหนังสืออนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิจัยได (ระยะเวลา 3 วัน
ทําการ) หรือผลการพิจารณาเห็นควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม เจาหนาที่แจงผลการพิจารณา (ระยะเวลา 3 วันทําการ)
ผูวิจัยนําโครงรางการวิจัยฉบับแกไขเรียบรอยแลว สงกลับมายังฝายเลขานุการใหม ในกรณีที่ฝายเลขานุการเห็น
มีประเด็นควรเสนอคณะกรรมการพิจารรา จะนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
8. สรุปใชระยะเวลาดําเนินการรวมประมาณ 1–3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอควรปรับปรุงแกไขของ
โครงรางการวิจัยและระยะเวลาที่ผูวิจัยใชปรับปรุงแกไขโครงรางการวิจัยดวย
หมายเหตุ: หนังสือรับรองและหนังสืออนุมัติใหดําเนินการศึกษาวิจัยได มีอายุ 2 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการรับรอง
และอนุมัติ

6. เอกสารที่เกี่ยวของสําหรับการยื่นเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6.1 โครงรางการวิจัยเพื่อเขาพิจารณาครั้งแรก และโครงรางการวิจัยที่สงเขามาใหมภายหลัง
การปรับปรุงแกไข
ประเภทเอกสาร
เอกสารที่ตองสง
จํานวน ระยะเวลาในการสง
หมายเหตุ
ชุดที่สง
(ชุด)
1. โครงรางการวิจัยเพื่อเขา 1. หนังสือขอเขารับ
15
กอนถึงกําหนดวัน
กําหนดการ
พิจารณาครั้งแรก
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ประชุม อยางนอย
ประชุมเดือนละ
ในมนุษย
30 วัน
1 ครั้ง ทุกวัน
จันทรแรกของ
2. โครงรางการวิจัย และ
เดือน หรือ
เอกสารที่เกี่ยวของตามที่
ติดตอสอบถาม
กําหนดในคําแนะนํา
เจาหนาที่
- AF 01-010 คําแนะนํา
ในการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับการพิจารณา
- AF 02-010 แบบ
รายงานการสงโครงราง
การวิจัยเพื่อพิจารณาครั้ง
แรก
- AF 03-010 (ตั ว อย า ง)
หนังสือแสดงความยินยอม
หรืออนุญาตของสถาบันที่
ทําการศึกษาวิจัย
- AF 04-010 (ตัวอยาง)
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง จ า ก
คณะผูวิจัย
- AF 05-010 (ตั ว อย า ง)
แบบแสดงรายการ/
ประมาณการคาใชจายใน
การวิจัย
- AF 06-010 (ตั ว อย า ง)
เอกสารแนะนํ า สํ า หรั บ
ผูเขารวมการวิจัย
- AF 07-010 (ตั ว อย า ง)
ใบยินยอมจากความเขาใจ
ถองแท
2. โครงรางการวิจัยฉบับ
1. หนังสือแจงสงโครงราง
1
เมื่อผูวิจัยดําเนินการ ผูว ิจัยปรับปรุง
ปรับปรุงแกไขตามมติ
การวิจัยฉบับปรับปรุง
ปรับปรุงแกไขตามมติ แกไขเพื่ออนุมัติ
(ปรับปรุงแกไขเพื่ออนุมัติ) แกไขตามมติ (อางถึงการ
เรียบรอยแลว

ประชุมและมติ)
2. เอกสารแสดง
รายละเอียดมติและการ
ปรับปรุงแกไข
- AF 02-007 แบบ
รายงานสวนแกไขเพิ่มเติม
โครงรางการวิจัย

3. โครงรางการวิจัยฉบับ
ปรับปรุงแกไขตามมติ
(ปรับปรุงแกไขและนําเขา
พิจารณาใหม)

3. โครงรางการวิจัยที่
ปรับแกไข โดยไฮไลทใน
สวนที่มีการปรับแกไข
และใส Version วัน เดือน
พ.ศ. ที่ปรับแกทุกหนาของ
เอกสาร
1. หนังสือแจงสงโครงราง
การวิจัยฉบับปรับปรุง
แกไขตามมติ (อางถึงการ
ประชุมและมติ)
2. เอกสารแสดง
รายละเอียดมติและการ
ปรับปรุงแกไข
- AF 02-007 แบบ
รายงานสวนแกไขเพิ่มเติม
โครงรางการวิจัย
3. โครงรางการวิจัยที่
ปรับแกไข โดยไฮไลทใน
สวนที่มีการปรับแกไข
และใส Version วัน เดือน
พ.ศ. ที่ปรับแกทุกหนาของ
เอกสาร
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เมื่อผูวิจัยดําเนินการ กําหนดการ
ปรับปรุงแกไขตามมติ ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง ทุกวัน
เรียบรอยแลว
จันทรแรกของ
เดือน หรือ
ติดตอสอบถาม
เจาหนาที่

6.2 เอกสารสวนแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย และรายงานตาง ๆภายหลังไดรับอนุมัติ
ประเภทเอกสาร
เอกสารที่ตองสง
จํานวน ระยะเวลาในการสง
หมายเหตุ
ชุดที่สง
(ชุด)
1. รายงานสวนแกไข
1. หนังสือแจงรายงาน
15
เมื่อมีการแกไข
การแกไข
เพิ่มเติมโครงรางการวิจัย
สวนแกไขเพิ่มเติมโครงราง
เพิ่มเติมโครงรางการ เอกสารอื่น ๆ
การวิจัย
วิจัยและเอกสารที่
ดําเนินการ
เกี่ยวของในเวลา
เชนเดียวกันโดย
2. เอกสารแสดง
ตอมาภายหลังไดรับ สามารถระบุใน
รายละเอียดการปรับปรุง
อนุมัติใหดําเนินการ แบบรายงาน
แกไข พรอมระบุเหตุผล
ศึกษาวิจัยได ผูวิจัย
การเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน
ตองรายงานให
- AF 02-007 แบบ
คณะกรรมการ
รายงานสวนแกไขเพิ่มเติม
พิจารณาอนุมัติกอน
โครงรางการวิจัย
ดําเนินการตามที่
แกไขเพิ่มเติม
3. โครงรางการวิจัย หรือ
เอกสารอื่น ๆ ที่ปรับแกไข
โดยไฮไลทในสวนที่มีการ
ปรับแกไข และใส
Version วัน เดือน พ.ศ. ที่
ปรับแกทุกหนาของ
เอกสาร
2. รายงานความกาวหนา
1. หนังสือแจงขอรายงาน
1
ทุก 6 เดือน นับจาก
ของการวิจัย
ความกาวหนาของการวิจัย
วันที่ไดรับอนุมัติให
ดําเนินการศึกษาวิจัย
2. แบบรายงาน
ได
- AF 08-010 แบบ
รายงานความกาวหนาของ
การวิจัย
3. รายงานการวิจยั ฉบับ
1. หนังสือแจงขอรายงาน
1
เมื่อโครงการวิจัย
หากยังอยูใน
สมบูรณ
การวิจัยฉบับสมบูรณ
ดําเนินเสร็จสิ้นตามที่ ระหวางการ
ระบุไวในโครงราง
วิเคราะหผล
2. แบบรายงาน
การวิจัย
สามารถแจงปด
- AF 01-014 แบบรายงาน
และสงแบบ
การวิจัยฉบับสมบูรณ
รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ
3. รายงานการวิ จั ย ฉบั บ
โดยระบุผล
สมบูรณ
การศึกษาวาอยู
ระหวางการ
วิเคราะหหรือ

4. รายงานการยุติ
โครงการวิจัยกอนกําหนด

1. หนังสือแจงขอรายงาน
การยุติโครงการวิจัยกอน
กําหนด
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2. แบบรายงาน
- AF - 01-017 แบบ
รายงานการยุติ
โครงการวิจัยกอนกําหนด
- AF 08-010 แบบ
รายงานความกาวหนาของ
การวิจัย

5. รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค

6. รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงครายแรง

1. หนังสือแจงขอรายงาน
เหตุการณไมพึงประสงค
2. แบบรายงาน
- AF- 01-018 แบบ
รายงานเหตุการณไมพึง
ประสงค
1. หนังสือแจงขอรายงาน
เหตุการณไมพึงประสงค
รายแรง
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จัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ
และสงรายงาน
การวิจัยฉบับ
สมบูรณอีกครั้ง
ภายหลัง
เมื่อโครงการวิจัยตอง หากมีเอกสาร
ยุติกอนการวิจัย
จากผูสนับสนุน
ดําเนินการเสร็จสิ้น การวิจัยใหสง
ตามมติที่ประชุม
เพิ่มเติมดวย
คณะกรรมการ หรือ
ตามการแนะนําของ
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลขอมูลและความ
ปลอดภัย (Data and
Safety Monitoring
Board, DSMB) หรือ
โดยผูใหทุนวิจัย
(Sponsor) หรือเมื่อ
มีขอมูลที่ระบุหรือ
สงสัยวาการดําเนิน
โครงการวิจัยนั้น ๆ
ตอไป อาจกอใหเกิด
ปญหาในเรื่องความ
ปลอดภัย หรือ
ประโยชนของ
ผูเขารวมการวิจัยที่
เขารวมในโครงการวิจัย
30 วันทําการ
ภายหลังผูวิจัยทราบ
เหตุการณ (ภายใน/
ภายนอกสถาบัน)

ภายในสถาบัน :
ภายใน 7 วันทําการ
หลังผูวิจัยทราบเหตุ

2. แบบรายงาน
- AF- 02-018 แบบรายงาน
เหตุการณไมพึงประสงค
รายแรง
7. รายงานการไมปฏิบัติตาม หนังสือแจงขอรายงานการ
ขอกําหนด/การเบี่ยงจาก
ไมปฏิบัติตามขอกําหนด/
โครงรางการวิจัย
การเบี่ยงจากโครงรางการ
วิจัย

8. การสงเอกสารกรณีอื่น ๆ 1. หนังสือแจงสงเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เรื่องใด หรือเอกสารใด
2. เอกสารที่เกี่ยวของ

ภายนอกสถาบัน :
ภายใน 30 วันทําการ
หลังผูวิจัยทราบเหตุ
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โดยเร็วเมื่อทราบ
เหตุการณ หรือเมื่อมี
ขอมูลหรือรายงานที่
ระบุหรือสงสัยวามี
การไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนด/การเบี่ยง
จากโครงรางการวิจัย

1

เมื่อมีเอกสารที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมซึ่ง
เปนเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นใหม ไมไดปรับแก
จากฉบับเดิม

สามารถระบุ
รายงานการไม
ปฏิบัติตาม
ขอกําหนด/การ
เบี่ยงจากโครง
รางการวิจัยใน
บันทึกขอความ
หรือจัดทํา
เอกสารเพิ่มเติม
โดยสามารถ
ระบุแตละ
รายงานเปนขอ ๆ
หรือทําเปน
ตารางสรุปได

หมายเหตุ: การแบงบทและการใสรหัส อางอิงจากวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures:
SOPs) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชน วิธีใชตัวเลข 2 ตัว สําหรับหมายเลขภาคผนวก และ 3 ตัว
สําหรับหมายเลขบท เชน ภาคผนวกที่ 1 บทที่ 1 ใชรหัส AF 01-001

ตัวอยาง เอกสารที่เกี่ยวของ AF 01-010 คําแนะนําในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
คําแนะนําในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณา
โครงการวิจัยใหมีเอกสาร ตอไปนี้
1. หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด
2. แบบรายงานการสงโครงรางการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
3. แบบตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยที่สงเขาพิจารณา
4. แบบโครงการวิจัย ควรประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ตอไปนี้
4.1 ชื่อโครงการเปนภาษาไทยที่กะทัดรัด และสื่อความหมายไดดี ถามีชื่อโครงการเปนภาษาอังกฤษ ตองมี
ความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย
4.2 ชื่อและที่ทํางานของผูวิจัยหลัก
4.3 สรุปยอโครงการวิจัย (Project Summary) ในสวนสรุปยอนี้ ควรมีความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ
ใชภ าษาที่ผูไมใชนักวิช าการในแขนงนั้น สามารถอานเขาใจไดงาย สําหรับ โครงการฉบับ เต็มให
ประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ตามขอ 4.4-4.8 และ ขอ 5-14
4.4 บทนํา ใหระบุรายละเอียด ตอไปนี้
4.4.1 ความเปนมา
4.4.2 เหตุผลและความจําเปนที่ตองวิจัย
4.4.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
4.5 วัตถุประสงค
4.6 สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษา
4.7 การวางแผนวิจัย (อาจมีไมครบทุกรายการ) ใหระบุ
4.7.1 กลุมประชากรที่จะศึกษา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม ระบุ
ก. เพศ
ข. วัย
ค. ลักษณะ
ง. โรคหรืออาการ
จ. จํานวนคน
4.7.2 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัยเขารวมโครงการ (Inclusion Criteria)
4.7.3 เกณฑการแยกผูเขารวมการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion Criteria)
4.7.4 เกณฑการใหเลิกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria)
ก. เกณฑการใหผูเขารวมการวิจัยออกจากการศึกษา (Discontinuation Criteria for Participant)
ข. เกณฑการพิจารณาเลิกหรือยุติการศึกษาทั้งโครงการ (Termination Criteria for the Study)
4.7.5 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย การควบคุมการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

4.7.6 ขอพิจารณาเฉพาะ
ก. กรณีการเจาะเลือด ใหระบุจํานวนครั้ง ประมาณ และความถี่ในการเจาะเลือด
ข. กรณีทดลองยาทางคลินิก ใหระบุชื่อตํารับยา สวนประกอบและจํานวน บริษัทผูผลิตและ
ผูจําหนาย และทะเบียนยา (ถามี)
ค. กรณีการทดลองผลิตภัณฑอื่น ใหแนบเอกสาร รายละเอียดผลการวิจัยที่เกี่ยวของตาม
ความเหมาะสม
ง. กรณีเปนการศึกษาที่ตองผาตัด หรือหัตถการอื่นใด ใหอธิบายวิธีการพอสังเขป
4.8 ขอการพิจารณาดานจริยธรรม ใหมีเนื้อหาและเอกสาร ดังนี้
4.8.1 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการปองกันแกไข
4.8.2 ระบุการตอบแทน ชดเชย การดูแลรักษา และแกปญหาอื่น ๆ กรณีเ กิด ผลแทรกซอนแก
ผูเขารวมการวิจัย
4.8.3 ระบุประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับดานจริยธรรม
4.8.4 เอกสารคําแนะนําหรือแจงขอมูลแกผูเขารวมการวิจัย (Information Sheet) เปนภาษาไทย
ทั้งนี้ตองระบุชื่อ สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพทของผูที่รับผิดชอบกรณีเกิดผลแทรกซอน
4.8.5 ใบยินยอมจากความเขาใจถองแทของผูเขารวมการวิจัย (Consent Form) เปนภาษาไทย
4.8.6 กรณีที่ผูวิจัยเห็นวา ไมควร หรือไมจําเปน ตองแนบคําแนะนําหรือใบยินยอมของอาสาสมัครให
แสดงเหตุผล ความจําเปน
5. งบประมาณและแหลงทุน
6. เอกสารอางอิง
7. ประวัติผูวิจัยทุกคน (ทั้งผูวิจัยหลักและผูวิจัยรวม)
8. หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ทําการศึกษาวิจัย
9. หนังสือรับรองจากคณะผูวิจัย ลงนามโดยผูวิจัยหลักหรือหัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยคนอื่น ๆ ทุกคน
10. แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณทั้งหมดในโครงการวิจัย
11. เอกสารประชาสัมพันธการรับผูเขารวมการวิจัยเขารวมโครงการ
12. เอกสารการอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ของผูวิจัย
13. ผลการพิจารณาดานจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันที่ทําการวิจยั (ถามี)
14. ผลการพิจารณาดานจริยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนของสถาบันอื่น (ถามี)

