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คํานํา
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน หรื อ Standard Operation Procedures (SOP) ของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั
ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ ฉบับนี้ เป็ นฉบับที่ 1 จัดทำโดยสำนักวิชำกำร ซึ่งคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ใน
มนุษย์ เป็ นผูพ้ ิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่ำง ๆ
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำน ฉบับนี้ แสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำน และวิธีปฏิบตั ิ ของคณะกรรมกำรจริ ยธรรม
กำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ ที่สอดคล้องกับจริ ยธรรมกำรวิจยั ตำมมำตรฐำนสำกลและแนวทำงจริ ยธรรม
กำรวิจยั ในคนประเทศไทย พ.ศ. 2555 จัดทำขึ้นเพื่ อให้คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจัยในมนุ ษ ย์ นิ สิ ตระดับ
บัณฑิตศึกษำ นักวิจยั คณำจำรย์และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเนชัน่ ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินกำรวิจยั ใน
มนุษย์ ให้มีระบบและรู ปแบบที่เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ได้รับกำรยอมรับ ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดผลงำนวิจยั ในมนุษย์
และที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ และสำมำรถตีพิมพ์ในวำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศได้
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ หวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
ของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ ฉบับนี้ จะเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อไป

(ดร.สุภำภรณ์ อุดมลักษณ์)
ประธำนกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
มหำวิทยำลัยเนชัน่
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การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
1. ความสํ าคัญและที่มา
มหำวิทยำลัยเนชั่น ได้เริ่ มก่อตั้งคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมคำสั่ ง
มหำวิ ท ยำลัย เนชั่น ที่ มนช. 088/2562โดยอธิ ก ำรบดี ผศ. ดร.กฤษฎำ ตัน เปำว์ ซึ่ งได้เล็งเห็ น ควำมส ำคัญ ของ
ผลงำนวิจยั ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ โดยกำรยกระดับคุณภำพงำนวิจยั ของมหำวิทยำลัยเข้ำ
สู่ มำตรฐำนระดับชำติ และให้ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ อยู่ในฐำนวำรสำรระดับชำติ TCI และเป็ นที่ยอมรับของ
นำนำชำติ
โดยมี ห ลัก กำรในกำรพัฒ นำ คื อ กำรน ำนโยบำย แนวคิด และกำรดำเนิ น กำรของมหำวิท ยำลัย และ
แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรงำนวิจยั ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (ร่ ำง พ.ร.บ. กำร
วิจยั ในมนุษย์) มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริ บทของมหำวิทยำลัย ดังนี้
1. จั ด ทํ า คู่ มื อ วิ ธี ด ำเนิ นกำรมำตรฐำน (Standard Operation Procedures) เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ ส ำหรั บ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ และนักวิจยั ของมหำวิทยำลัย ดังนี้
1.1 ส ำหรับ คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ มหำวิท ยำลัยเนชั่น ซึ่ งจะเรี ยกว่ำ วิธีดำเนิ นกำร
มำตรฐำนของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์มหำวิทยำลัยเนชัน่ (SOP) ซึ่ งยกร่ ำงโดยคณะกรรมกำร
จริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์มหำวิทยำลัยเนชัน่
1.2 เอกสำรแนวทำง/วิธีดำเนินกำร เพื่อสื่ อสำรระหว่ำงนักวิจยั กับคณะกรรมกำร ให้เข้ำใจตรงกัน ใน
หัวข้อดังนี้
(1) กำรวิจยั (ควำมหมำยและประเภท)
(2) หลักจริ ยธรรม (ควำมหมำยและประเภท)
(3) หลักเกณฑ์ ขอบเขต และขั้นตอนกำรพิจำรณำด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั มหำวิทยำลัยเนชัน่
(4) กำรเตรี ยมโครงร่ ำงวิจยั ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ งั ด้ำนระเบียบวิธีและจริ ยธรรม
(5) กำรส่งโครงร่ ำงวิจยั มำรับกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั มหำวิทยำลัยเนชัน่
(6) กำรจัดกำรและพิจำรณำโครงร่ ำงวิจยั
เอกสำรชุดนี้ จึงเป็ นคู่มือของนักวิจยั ขณะที่คณะกรรมกำรใช้เป็ นคู่มือฉบับย่อได้ดว้ ย
2. โครงสร้ าง
2.1 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์มหำวิทยำลัยเนชัน่ โดยกำรสรรหำและ
คัดเลือกบุคคลจำกส่วนงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
2.2 จัดตั้งที่ทำกำร โดยจัดเตรี ยมสถำนที่ ครุ ภณ
ั ฑ์ งบประมำณดำเนินกำร และบุคลำกรประจำใน
ปี กำรศึกษำ 2562
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3. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ รักษำมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
ให้ถูกต้องตำมหลักจริ ยธรรม และได้มำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
1. ปกป้อง พิทกั ษ์สิทธิและควำมปลอดภัยทั้งกำยและใจของอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
2. เพื่อส่งเสริ มให้ได้งำนวิจยั ที่มีคุณค่ำ และถูกต้องตำมหลักจริ ยธรรม
4. แนวทางการทํางาน ในเบื้องต้นคณะกรรมกำรมีกรอบกำรดำเนิ นงำนตำม SOP ที่ได้ศึกษำจำกเอกสำร
และตั ว อย่ ำ งของหน่ ว ยงำนอื่ น ทั้ งสำยวิ ท ยำศำสตร์ สุ ขภำพ และสำยสั ง คมและมนุ ษย์ ศ ำสตร์ เช่ น
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น และกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุ ข เป็ นต้น ร่ วมกับ กำรเรี ย นรู ้ จำกกำรปฏิ บัติ งำนจริ งและศึ ก ษำดู งำนกำรด ำเนิ น กำรของ
คณะกรรมกำรของสถำบันและหน่ วยงำนอื่น คือ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น ทั้งนี้ คณะกรรมกำรได้กำหนดร่ ำง SOP
จำนวน 27 มำตรฐำน ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 ตุลำคม 2562 ดังนี้
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รายการดําเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บทที่
ชื่ อบท SOPs
1 กำรสร้ำงวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
Preparation of Standard Operating Procedures (SOPs)
2 โครงสร้ำง องค์ประกอบ และบทบำทหน้ำที่ คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำร
วิจยั ในมนุษย์
Constituting an Ethic Committee
3 เอกสำรกำรรักษำควำมลับ
Confidentiality Agreement
4 กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย
Conflict of Interest
5 กำรอบรมคณะกรรมกำร และบุคลำกร
Training EC Member and Personnel
6 กำรเลือกที่ปรึ กษำอิสระ
Selection of Independent Consultant
7 กำรบริ หำรจัดกำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำ
Management of Research Protocol Submission
8 แนวทำงกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั และกำรใช้แบบประเมิน
Review and Use of Assessment Form
9 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก
Initial Review of Research Protocol
10 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน
Expedited Review of Research Protocol
11 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งกลับเข้ำมำภำยหลังกำรปรับปรุ งแก้ไข
Review of Resubmitted Research Protocol
12 กำรพิจำรณำส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
Review of Research Protocol Amendment
13 กำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั
Continuing Review of Research Protocol

4

รหัส
จธ.คม.01

หน้ า
6

จธ.คม.02

12

จธ.คม.03

21

จธ.คม.04

23

จธ.คม.05

25

จธ.คม.06

28

จธ.คม.07

30

จธ.คม.08

33

จธ.คม.09

38

จธ.คม.10

44

จธ.คม.11

48

จธ.คม.12

52

จธ.คม.13

56

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

กำรพิจำรณำรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
Review of Study Termination
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Auditing the Nation University Research Ethics Committee
กำรเตรี ยมแผนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุม
Meeting Agenda and Minute Preparation

5

จธ.คม.14

61

จธ.คม.15

64

จธ.คม.16

66

จธ.คม.17

68

จธ.คม.18

70

จธ.คม.19

73

จธ.คม.20

75

จธ.คม.21

79

จธ.คม.22

82

จธ.คม.23

85

จธ.คม.24

88

จธ.คม.25

91

จธ.คม.26

93

จธ.คม.27

96

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

จธ.คม.01/01

การสร้ างวิธีดําเนินการมาตรฐาน
(Preparation of Standard Operating Procedures )

ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรสร้ำง ทบทวน อนุมตั ิ และปรับปรุ งแก้ไข วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำน (Standard of
Operating Procedures, SOPs) ในทุ ก ขั้น ตอน วิ ธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำนนี้ อธิ บ ำยขั้น ตอนกำรท ำงำนแก่ ผู ้วิ จัย
ผูเ้ ชี่ ย วชำญทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ และเจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร กำรปฏิ บัติ งำนของ
คณะกรรมกำรต้องเป็ นไปตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนที่กำหนด
2. ขอบเขต
แนวทำงกำรสร้ำงวิธี ดำเนิ น กำรมำตรฐำนใช้กับ วิธี ดำเนิ น กำรมำตรฐำน ทั้งหมดของคณะกรรมกำร
ครอบคลุมวิธีกำรเขียน กำรทบทวน กำรแจกจ่ำยและกำรปรับปรุ งแก้ไข หลักเกณฑ์ สำหรับคณะกรรมกำร ผูว้ ิจยั
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรต้องปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรสร้ำงวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนที่กำหนด เมื่อมีกำรสร้ำง ทบทวน
อนุมตั ิ และปรับปรุ งแก้ไข วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนทุกฉบับ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รำยกำรวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน

คณะกรรมกำร

2

กำรสร้ำงโครงร่ ำง

คณะกรรมกำร

3

กำรให้รหัส

คณะกรรมกำร

4

กำรสร้ำงวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน

6

คณะกรรมกำร

5

กำรทบทวนวิธีดำเนินกำร

คณะกรรมกำร

มำตรฐำน
6

กำรอนุมตั ิวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน

อธิกำรบดี

7

กำรแจกจ่ำยวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

8

กำรปรับปรุ งแก้ไข

คณะกรรมกำร

9

กำรอนุมตั ิฉบับปรับปรุ งแก้ไข

อธิกำรบดี

10

กำรแจกจ่ำยฉบับปรับปรุ งแก้ไข

กรรมกำรและเลขำนุกำร

11

กำรเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน

กรรมกำรและเลขำนุกำร
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รำยกำรวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
5.1.1 แบ่งบทและตั้งชื่อบทต่ำง ๆ ของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
5.1.2 สร้ำงตำรำงบทต่ำง ๆ ของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน ระบุรหัสของบท
5.2 กำรสร้ำงโครงร่ ำง (Format)
5.2.1 โครงร่ ำงของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
1) ใบสรุ ปกำรทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- สัญลักษณ์ของคณะกรรมกำร
- ฉบับที่
- ชื่อ ผูเ้ ตรี ยม ผูท้ บทวน และผูอ้ นุมตั ิวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน พร้อมทั้งวันที่ที่อนุมตั ิ
2) สำรบัญ
- ตำรำงหัวข้อต่ำง ๆ ของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน ทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
- เลขหน้ำ
3) หัวข้อหลักในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
หัวข้อหลักในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนแต่ละบท ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขต
- ผูร้ ับผิดชอบ
- แผนภูมิข้ นั ตอนกำรดำเนิ นกำร
- หลักกำรปฏิบตั ิ
- คำนิยำม
- ภำคผนวก
- เอกสำรอ้ำงอิง
5.3 กำรให้รหัส (Coding system)
5.3.1 กำรให้รหัสวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (SOP codes)
- กำรใช้ตวั อักษรภำษำไทย 3 ตัว คือ จธ.คม. ซึ่งย่อมำจำก วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน คณะกรรมกำร
จริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ (คู่มือ)
- ใช้ตวั เลข 2 ตัวสำหรับหมำยเลขบท เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส จธ.คม.01
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5.3.2 กำรให้รหัสแบบ (Form codes)
- ใช้ตวั อักษรภำษำไทย 4 ตัว คือ จธ.คม. เป็ นเอกสำรหรื อแบบสำหรับคณะกรรมกำร
- ใช้ตวั เลข 2 ตัวสำหรับหมำยเลขบทของ SOP เช่น จธ.คม.01 หมำยถึง เอกสำรหรื อแบบของบท
ที่ 1 ซึ่งคณะกรรมกำรหรื อส่วนงำนเป็ นผูใ้ ช้
- ใช้ตวั เลข 2 ตัวสำหรับหมำยเลขลำดับของแบบเอกสำร เช่น จธค.01-01 หมำยถึง เอกสำรหรื อ
แบบชุดแรกของบทที่ 1 ซึ่งคณะกรรมกำรหรื อส่วนงำนเป็ นผูใ้ ช้
5.3.3 กำรให้รหัสแนวทำงปฏิบตั ิ (Guideline codes)
- ใช้ตวั อักษรภำษำไทย 3 ตัว คือ จธ.นป.
- ใช้ตวั เลข 2 ตัวสำหรับหมำยเลขแนวทำงปฏิบตั ิ เช่น แนวทำงปฏิบตั ิที่ 1 ใช้รหัส จธ.นป.01
5.3.4 กำรให้รหัสรำยงำนกำรประชุม (Minute codes)
- ใช้ตวั อักษรภำษำไทย 5 ตัว คือ จธ.ปช.
- ใช้ตวั เลข 3 ตัวแรก ส ำหรับล ำดับเอกสำร คัน่ ด้วยเครื่ องหมำย / ตำมด้วยตัวเลข 4 ตัว เป็ นปี
พ.ศ. เช่น จธ.ปช.001/2562 หมำยถึง รำยงำนกำรประชุมฉบับแรกของ พ.ศ. 2562
5.3.5 กำรให้รหัสจดหมำย (Letter codes)
- ใช้ตวั อักษรภำษำไทย 4 ตัว และแบ่งประเภทจดหมำยเป็ น 5 ประเภท ได้แก่
- จธ.จม.1 เป็ นจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
- จธ.จม.2 เป็ นจดหมำยสอบถำมหรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกผูว้ ิจยั หรื อผูใ้ ห้ทุนวิจยั
- จธ.จม.3 เป็ นจดหมำยแจ้งเตือนจำกคณะกรรมกำร
- จธ.จม.4 เป็ นจดหมำยตอบรับจำกคณะกรรมกำร
- จธ.จม.5 เป็ นจดหมำยอื่น ๆ ของคณะกรรมกำร
- ใช้ตวั เลข 3 ตัวสำหรับลำดับของจดหมำย เช่น จธ.จม.1-001 คือ จดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ฉบับที่ 1
- จดหมำยของปี พ.ศ. 2562 เขียนเป็ น /2562 ไว้หลังหมำยเลขจดหมำย เช่น จดหมำยแจ้งผลกำร
พิจำรณำฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 คือ จธ.จม.1-001/2562
5.4 กำรสร้ำงวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- ใช้ภำษำที่กระชับ และได้ใจควำม
- ระบุ ฉบับ (Version) ของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนโดยเริ่ มจำกฉบับ 1.0
- กำรแก้ไขเล็กน้อย อำจปรับหมำยเลขฉบับครั้งละ 0.1 เช่น ฉบับที่ 1.1
- บรรยำยหัวข้อหลักของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ
แผนภูมิข้นั ตอนกำรดำเนินกำร หลักกำรปฏิบตั ิ คำนิยำม ภำคผนวก และเอกสำรอ้ำงอิง
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- กำรลำดับภำคผนวก ใช้พยัญชนะ ก ข ค เช่น ผนวก ก แบบเอกสำร จธ.คม.01-01
- ทำสำรบัญหรื อตำรำงของหัวข้อต่ำง ๆ ของวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนทั้งหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
- ทำบทสรุ ปของกำรจัดทำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงร่ ำง ภำษำ ตัวสะกด และไวยำกรณ์
5.5 กำรทบทวนวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (Review)
- ทบทวนโดยคณะกรรมกำร
- แจกจ่ำยสำเนำของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน เพื่อให้กรรมกำรแต่ละคนทบทวนและเสนอแนะ
- จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรร่ ำงวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำน เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแก้ไข
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
5.6 กำรอนุมตั ิวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (Approval)
- ตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงร่ ำง ภำษำ ตัวสะกด และไวยำกรณ์
- กรรมกำรและเลขำนุกำร เตรี ยมหนังสื อนำเสนอขออนุมตั ิวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนโดยกำหนด
วันที่เริ่ มใช้ 1 ก.พ. 2563 วิธีกำรมำตรฐำน และลงนำมโดยประธำน
- นำเสนออธิ กำรบดี โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเพื่อขออนุ มตั ิใช้วิธีดำเนิ นกำร
มำตรฐำน
5.7 กำรแจกจ่ำยสำเนำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (Distribution)
- แจกจ่ ำยส ำเนำวิธี ดำเนิ น กำรมำตรฐำนที่ ไ ด้รับ อนุ มัติ ให้ก รรมกำรทุ ก คน พร้ อมทั้งบัน ทึ ก
หลักฐำนกำรรับในสมุดแจกจ่ำยเอกสำร
- เผยแพร่ สำเนำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนแก่บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเนชัน่
5.8 กำรปรับปรุ งแก้ไขวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน (Revision)
- ทบทวนเพื่อปรับปรุ งแก้ไขวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อย 2 ปี /ครั้ง
- กรรมกำรอำจเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อสร้ำงบทใหม่ของวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน หรื อ
ปรับปรุ งแก้ไขวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนฉบับที่มีอยูเ่ ดิม
- เมื่ อคณะกรรมกำรเห็ นชอบกับกำรแก้ไขปรับปรุ งวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำน ประธำนจะเรี ยก
ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุ ง วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนต่อไป
- บัน ทึ ก กำรแก้ไ ขวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรมำตรฐำนในแบบบัน ทึ ก กำรขอเพิ่ ม หรื อ แก้ไ ขวิ ธี ก ำร
ดำเนิ นกำรมำตรฐำน (จธ.คม.01-04) และแบบประวัติกำรแก้ไขวิธีกำรดำเนิ นกำรมำตรฐำน (จธ.คม.0105) และตำมด้วยวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ทำกำรแก้ไข/ขอเพิ่ม
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5.9 กำรอนุมตั ิวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุ งแก้ไข
วิ ธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำนแต่ ล ะฉบับ ที่ ร่ ำงขึ้ น ใหม่ ห รื อ มี ก ำรแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง จะต้อ งผ่ำนกำร
ทบทวนโดยคณะกรรมกำร และได้รับกำรอนุมตั ิโดยอธิกำรบดีโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
5.10 กำรแจกจ่ำยวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนฉบับปรับปรุ งแก้ไข
ดำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรแจกจ่ำยสำเนำวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนในข้อ 5.7
5.11 กำรเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
-เก็บต้นฉบับวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนทุกฉบับไว้ในห้องของสำนักงำนคณะกรรมกำร และจำกัดผู ้
เข้ำถึง
-บันทึกวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนทุกฉบับในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คํานิยาม
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่
ประธำน
ประธำนกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่
กรรมกำร
กรรมกำรของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
มหำวิทยำลัยเนชัน่
ที่ทำกำรคณะกรรมกำร ที่ทำกำรคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.01-01 รำยกำรวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
โครงสร้ าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้ าที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Constituting an Ethic Committee

จธ.คม.02/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ หรื อเรี ยกย่อว่ำ คณะกรรมกำร จัดตั้งเมื่ อ
วันที่ 16 กันยำยน 2562 โดยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเนชัน่ เพื่อพิจำรณำร่ ำงหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
ที่จดั ท ำขึ้น กำหนดเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเนชัน่ ซึ่งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนสำกลเรื่ องกำรวิจยั ในมนุษย์
คณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรหลำยสำขำวิชำชีพ เพื่อให้มุมมองกำรพิจำรณำให้คำแนะนำและ
ตัดสิ นใจเป็ นไปอย่ำงอิสระ และมีบุคลภำยนอกมหำวิทยำลัยเนชัน่ ร่ วมด้วย ซึ่ งประกอบด้วยนักกฎหมำย และ
ผูแ้ ทนประชำชนทัว่ ไป
2. ขอบเขต
- คณะกรรมกำร ทำหน้ำที่ทบทวนพิจำรณำอนุมตั ิ ติดตำม และกำกับกำรดำเนินงำนของโครงกำรวิจยั ด้ำน
กำรศึกษำ กำรส่ งเสริ มสุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อมที่เสนอให้พิจำรณำและดำเนิ นกำรโดยบุคคลภำยในมหำวิทยำลัยเน
ชัน่ ดังนี้
- คณะกรรมกำร มีหน้ำที่พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ควำมเหมำะสมของผูว้ ิจยั และเอกสำรกำรให้ควำม
ยินยอม โดยมีกำรพิจำรณำตัดสิ น (1) อนุมตั ิ (2) ปรับปรุ งแก้ไข เพื่ออนุมตั ิ (3) ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำ
ใหม่ หรื อ (4) ไม่อนุมตั ิ
- คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ทบทวนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ทุก 6 เดือน หรื อทุกปี หรื อในช่วง
เวลำที่เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของอำสำสมัคร แล้วแต่กรณี
- คณะกรรมกำร สำมำรถระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension) หรื อระงับกำรดำเนินกำรวิจยั บำงส่ วน
(Restriction) หรื อกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Termination) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- โครงกำรวิจยั มีปัญหำที่อำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงแก่อำสำสมัครอย่ำงร้ำยแรง หรื อ
- ผูว้ ิจยั ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักกำรจริ ยธรรม
- ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหรื อข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กำรตัดสิ นระงับโครงกำรวิจยั ชั่วครำวหรื อยุติโครงกำรวิจยั ก่ อนกำหนด จะต้องพิ จำรณำในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรที่มีองค์ประชุมครบ (Full Board) และมีกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำตัดสิ นในรำยงำนกำร
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ประชุม ส่ วนกำรจำกัดหรื อระงับกำรดำเนิ นกำรโครงกำรวิจยั บำงส่ วนจะสิ้ นสุ ดเมื่ อกำรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมดังกล่ำว
ได้รับกำรแก้ไข
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรอ่ำน ทำควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์หรื อแนวทำงที่
คณะกรรมกำรจัดทำขึ้น และมีหน้ำที่พิทกั ษ์ซ่ ึงสิ ทธิ ควำมปลอดภัย และควำมเป็ นอยูข่ องอำสำสมัคร
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

หลักจริ ยธรรมพื้นฐำน

คณะกรรมกำร

2

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

3

คุณสมบัติของคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

4

กำรแต่งตั้งและวำระกำรปฏิบตั ิงำน

อธิกำรบดี

5

กำรลำออกและกำรพ้นจำกตำแหน่ง

อธิกำรบดี

6

กำรแต่งตั้งกรรมกำร เพื่อทดแทน

อธิกำรบดี

7

ที่ปรึ กษำอิสระ

อธิกำรบดีและประธำน
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8

กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำน
น

9

ผูช้ ่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

10

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร

ประธำนและคณะกรรมกำร

11

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

ประธำนและคณะกรรมกำร

12

กำรพิจำรณำตัดสิ นของคณะกรรมกำร

ประธำนและคณะกรรมกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 หลักจริ ยธรรมพื้นฐำน
คณะกรรมกำร ตระหนักว่ำโครงร่ ำงกำรวิจัยที่ อนุ มัติ อำจจะต้องได้รับ กำรอนุ มัติจำกคณะกรรมกำร
จริ ยธรรมในหน่วยงำนของตนก่อนที่จะลงไปศึกษำวิจยั ในพื้นที่
- ในกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั และประเด็นทำงจริ ยธรรม คณะกรรมกำร ตระหนักถึง ควำม
แตกต่ำงด้ำนระเบียบ ประเพณี และแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นกำรวิจยั และกำรปฏิบตั ิในแต่ละท้องถิ่น
- คณะกรรมกำรจะต้องหำข้อมูลจำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมและนักวิจยั ในในท้องถิ่น (ถ้ำมี) ถึง
ผลกระทบของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่อนุมตั ิ
กำรทบทวนพิ จำรณำด้ำนจริ ยธรรมของโครงกำรวิจยั ยึดหลักจริ ยธรรมใน The Belmont Report ได้แก่
หลักกำรเคำรพในบุคคล หลักกำรให้ประโยชน์และหลักกำรยุติธรรม กำรทบทวนครอบคลุมส่วนเอกสำรโครงร่ ำง
กำรวิจยั เอกสำรกำรให้ควำมยินยอมโดยได้รับข้อมูลประโยชน์และควำมเสี่ ยงของอำสำสมัคร และควำมยุติธรรม
ในกำรคัดเลือกอำสำสมัคร
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หลัก กำรปฏิ บตั ิตำมข้อบังคับของสภำวิชำชี พ เช่น แพทยสภำ ทันตแพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สภำ
เทคนิคกำรแพทย์
นอกจำกนี้ยงั อ้ำงอิงหลักจริ ยธรรมอื่น ๆ ได้แก่
- ปฏิญญำเฮลซิงกิ ของแพทยสมำคมโลก (ค.ศ. 2008) หลักกำรจริ ยธรรม
- The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human
Subjects (CIOMS)
- แนวทำงจริ ยธรรมกำรทำวิจยั ในคนแห่งชำติ ของชมรมจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550
- กฎนูเรมเบิร์ก
- รำยงำนเบลมองต์
- แนวทำงด ำเนิ น กำรจัด ตั้ง และกำรท ำหน้ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรก ำกับ ดู แลข้อ มู ล และควำม
ปลอดภัยหรื อ DSMB
5.2 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร ประกอบด้วยกรรมกำรที่ มี ควำมรู ้และประสบกำรณ์ ปั จจุบันที่ แตกต่ำงกันใน
หลำยสำขำวิชำเพื่อให้สำมำรถพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ซึ่งมีควำมหลำกหลำยได้อย่ำงกว้ำงขวำง
กรรมกำรต้องผ่ำนกำรอบรมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั อย่ำงน้อยในหัวข้อต่อไปนี้
- Principle Ethics
- SOPs training
- แนวทำงกำรวิจัยด้ำนสำธำรณสุ ขศำสตร์ /พฤติ ก รรมศำสตร์ /สั งคมศำสตร์ เพื่ อกำร
ส่ งเสริ มสุ ขภำพอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
กรรมกำรต้องปฏิบตั ิตำมหลักกำรจริ ยธรรมเพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ควำมปลอดภัยและควำมเป็ นอยู่ที่ดี
ของอำสำสมัครและชุมชน
กรรมกำรต้องเต็มใจเปิ ดเผย ชื่อ อำชีพ อำยุ หน่วยงำนที่สังกัด ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนในฐำนะ
กรรมกำร ต่อสำธำรณะ
กรรมกำรต้องลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ เพื่อกำรรักษำควำมลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพิจำรณำของกรรมกำร เอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ข้อมูลเกี่ยวกับอำสำสมัคร และเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ที่มำ กำรแต่งตั้ง และวำระกำรปฏิบตั ิงำน
ที่มำของคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรชุดแรก มำจำกกำรแต่งตั้งของอธิกำรบดี
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- คณะกรรมกำรชุดต่อไป ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำก่อนคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั ครบวำระกำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงน้อย 3 เดือน คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยตัวแทนจำกหน่วยงำนสังกัด มหำวิทยำลัยเนชัน่
และแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี เพื่อคัดเลือกคณะกรรมกำรชุดต่อไป
- ประธำน เป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบระบบจริ ยธรรมกำรวิจยั
- คณะกรรมกำร มำจำกกำรแต่งตั้งของอธิกำรบดี
ประธำนและกรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 2 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่ งตำมวำระมี
สิ ทธิได้รับกำรแต่งตั้งอีก
5.4 กำรลำออก และกำรพ้นจำกตำแหน่ง
กำรลำออกจำกตำแหน่ งประธำนก่อนครบวำระ ต้องแจ้งให้อธิกำรบดีและกรรมกำรอื่น ๆ ทรำบ
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทั้งนี้คณะกรรมกำรจะคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรและเสนอชื่อต่ออธิกำรบดีเพื่อแต่งตั้งต่อไป
กรรมกำรที่ลำออกก่อนครบวำระกำรปฏิบตั ิงำน ต้องแจ้งควำมจำนงต่อประธำนเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
กำรพ้นตำแหน่ งนอกเหนื อจำกกำรครบวำระกำรปฏิบัติงำนจะกระทำได้ ในกรณี ใดกรณี หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
- ลำออก
- โอนย้ำยหรื อ ไปปฏิบตั ิงำนนอกสังกัดมหำวิทยำลัยเนชัน่ ยกเว้นกรรมกำรที่เป็ นบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยเนชัน่
- ต้องพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ นควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำทหรื อ ควำมผิดลหุ
โทษ
- เป็ นบุคคลล้มละลำย
- เป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
- มีเหตุบกพร่ องอย่ำงมำกต่อหน้ำที่หรื อมีควำมประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่ำงร้ำยแรงและกรรมกำรเกิน
กึ่งหนึ่ง เห็นสมควรให้ออกจำกตำแหน่ง
กำรพ้นตำแหน่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำสั่งของอธิกำรบดี โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
5.5 กำรแต่งตั้งกรรมกำร เพิ่มเติม
ประธำน สำมำรถนำเสนอชื่อกรรมกำรเพิ่มเติม โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อให้
อธิกำรบดีแต่งตั้ง โดยกรรมกำรเพิ่มเติมมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
5.6 กำรแต่งตั้งกรรมกำร เพื่อทดแทน
ในกรณี ที่มีกรรมกำร ลำออกหรื อพ้นตำแหน่ งก่อนครบวำระกำรปฏิ บตั ิงำน ประธำนสำมำรถ
นำเสนอชื่ อกรรมกำรเพื่ อทดแทน โดยผ่ำนควำมเห็ นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่ อให้อธิ ก ำรบดี ล งนำมแต่งตั้ง
16

ทดแทนโดยมีระยะเวลำดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลือของผูซ้ ่ ึงตนทดแทน เว้นแต่ในกรณี ที่กรรมกำร มีวำระที่
เหลือน้อยกว่ำ 6 เดือน คณะกรรมกำร อำจไม่พิจำรณำเสนอชื่อเพื่อทดแทนก็ได้
5.7 กำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำอิสระ
เมื่อประธำนหรื อคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำโครงร่ ำงกำรวิจยั ใดต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรื อ
ควำมเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญในสำขำซึ่งไม่มีในคณะกรรมกำร สำมำรถเชิญผูเ้ ชี่ยวชำญในสำขำนั้น ๆ เพื่อช่วยทบทวน
โครงร่ ำงกำรวิจยั
5.8 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ประธาน มีบทบำทหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
- ดำรงไว้ซ่ ึงกำรทำงำนของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปตำมหลักกำรจริ ยธรรมและมำตรฐำนสำกล
- มอบหมำยภำรกิจต่ำง ๆ เช่น กำรพิ จำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน (Expedited review)
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั (Continuing review) รำยงำนเหตุก ำรณ์ ไม่พึ งประสงค์ (Review of
adverse event) กำรตรวจเยี่ ย มเพื่ อ ก ำกั บ ดู แ ลกำรวิ จั ย (Site monitoring visit) และงำนอื่ น ๆ ของ
คณะกรรมกำร
- รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนต่ออธิกำรบดี ปี ละ 1 ครั้ง
- เสนอรำยชื่อต่ออธิกำรบดีในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อทดแทนและหรื อกรรมกำรเพิ่มเติม
- เป็ นตัวแทนคณะกรรมกำรหรื อมอบหมำยให้กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร ติ ดต่อประสำนงำน
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรต่อองค์กรทำงจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและเลขานุการ มีบทบำทหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
- รั บ ผิดชอบด้ำนกำรบริ ห ำรจัดกำร กำรดำเนิ น งำนของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปด้วย ควำม
เรี ยบร้อยตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- ดูแลและบริ หำรจัดกำรกำรดำเนินงำน ภำยในคณะกรรมกำรให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยตำม
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- ร่ ว มมื อ และประสำนงำนกั บ ประธำน ในกำรดู แ ลและตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำร ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยเนชัน่
- สำมำรถนำกฎระเบี ยบทำงกำรวิจยั ที่ เป็ นสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนิ นงำนและกำหนด
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ระเบียบของมหำวิทยำลัยเนชัน่ ที่ต้ งั ไว้
- ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร และผูว้ ิจยั หรื อ ผูใ้ ห้ทุนวิจยั
- ร่ วมกับประธำนพัฒนำปรับปรุ งนโยบำยกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร อย่ำงต่อเนื่อง
- เสนอแนะและผลัก ดัน คณะกรรมกำร ให้ มี บ ทบำทในกำรให้ ค ำปรึ ก ษำและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรวิจยั แก่องค์กร
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- เป็ นตัวแทนคณะกรรมกำร ในกำรติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ต่อองค์กรทำงจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบขั้นตอนกำรดำเนิ นกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้เป็ นไปตำมวิธีดำเนินกำร
มำตรฐำน
- ดูแลและบริ หำรจัดกำรกำรดำเนินงำนภำยในสำนักงำน ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย
- ส่งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรภำยในสำนักงำน ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถยิง่ ขึ้น
- รับผิดชอบและบริ หำรจัดกำรงบประมำณของสำนักงำน ตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยเนชัน่
กำหนด
- รำยงำนและจัดทำผลกำรดำเนิ นงำน และเสนอแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรอื่น ๆ เพื่อปฏิบตั ิงำนใน
สำนักงำน ตำมควำมเหมำะสม
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ช่วยเหลือกรรมกำรและเลขำนุกำร ในกำรบริ หำรจัดกำร กำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปด้วย
ควำมเรี ยบร้อยตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
กรรมการ
- เข้ำร่ วมกำรประชุมคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่
- พิจำรณำทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับมอบหมำย ก่อนกำรประชุม
- พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่เสนอเข้ำรับกำรพิจำรณำ
- รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรง
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
- ประเมินรำยงำนกำรวิจยั (Final report) และผลลัพธ์ตำมแบบรำยงำน
- แจ้งกำรขัดแย้งทำงประโยชน์ (ถ้ำมี)
- เก็บรักษำควำมลับของข้อมูลในโครงร่ ำงกำรวิจยั และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม
คณะกรรมกำรต้องนำสำเนำเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั และข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่ งคืนเจ้ำหน้ำที่ ที่ทำ
กำรคณะกรรมกำร
5.9 องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร ต้องประกอบด้วยกรรมกำร ที่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์มีควำม
แตกต่ำงกันในหลำยสำขำวิชำ และต้องมีท้ งั หญิงและชำย
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำร ควรมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ ำ 15 คน แต่ ไ ม่ เกิ น 20 คน และเป็ น
บุคคลภำยนอกอย่ำงน้อย 1 คน
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ในคณะกรรมกำร ให้ มี ป ระธำน 1 คน รองประธำน 2 คน กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร 1 คน
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร 1 คน และมีผชู ้ ่วยเลขำนุกำรฯ จำนวนตำมควำมเหมำะสม
5.10 องค์ประกอบของกำรประชุม
กำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมีจำนวนกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 6 คนของทั้งคณะ
กรณี ที่ประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อำจปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ให้รองประธำนปฏิบตั ิหน้ำที่แทน
เมื่อทั้งประธำนและรองประธำนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรในที่ประชุมทำ
หน้ำที่ประธำนในกำรประชุมครำวนั้น
5.11 ที่ทำกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ
ที่ทำกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ประจำอย่ำงน้อย 1 คน ภำยใต้
กำรจัดกำรของกรรมกำรและเลขำนุกำร และกรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
ที่ทำกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ มีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
- จัดระบบ วิธีกำรสื บค้นโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
- เตรี ยม เก็บรักษำ แจกจ่ำยเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั
- จัดประชุมคณะกรรมกำร อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเตรี ยมจดหมำยเชิญและวำระกำรประชุม
- เตรี ยมและเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุม
- เก็บรักษำระบบเอกสำรและเอกสำรสำคัญของคณะกรรมกำร
- ติดต่อคณะกรรมกำร และผูเ้ สนอโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกรและคณะกรรมกำร และรวบรวมบันทึกรำยงำน
- จัดให้มีกำรเตรี ยม พิจำรณำ ทบทวน และแจกจ่ำยวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
- ให้ขอ้ มูลใหม่ ๆ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับจริ ยธรรมกำรวิจยั ด้ำนสุ ขภำพและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมกำร
- จัดทำสรุ ปผลกำรดำเนินงำนประจำปี เสนอต่อ อธิกำรบดี และรำยงำนต่อสำธำรณะ (public
report) ใน website มหำวิทยำลัยเนชัน่
5.12 กำรพิจำรณำตัดสิ นของคณะกรรมกำร
กำรพิจำรณำตัดสิ นของคณะกรรมกำร ยึดหลักฉันทำมติ โดยกรรมกำรสำมำรถให้บนั ทึกชื่อและ
ควำมเห็นในรำยงำนกำรประชุมได้
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6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เอกสารการรักษาความลับ
Confidentiality Agreement

จธ.คม.03/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องได้อ่ำน เข้ำใจ ยอมรับ และลงนำม ในเอกสำรกำรรักษำควำมลับอันเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลในโครงร่ ำงกำรวิจยั กำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมถึงกำรจัดกำรกับ เอกสำรทุกขั้นตอน รวมถึงกำรแจกจ่ำยและกำรเก็บ
รักษำเอกสำรต่ำง ๆ ได้แก่ โครงร่ ำงกำรวิจยั รำยงำนต่ำง ๆ ที่ส่งเข้ำมำให้คณะกรรมกำร รำยงำนหรื อจดหมำยต่ำง
ๆ ของคณะกรรมกำร รวมทั้งเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรทุ กคนต้องอ่ำน เข้ำใจ ยอมรับ และลงนำมในเอกสำรกำรรั กษำควำมลับ ก่ อนเริ่ มปฏิ บ ัติงำน
พร้อมทั้งยอมรับและปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่ระบุในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

อ่ำนเอกสำรกำรรักษำควำมลับ

กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ

2

ลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ

กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ

3

ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำควำมลับ
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กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรอ่ำนเอกสำรกำรรักษำควำมลับ
กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน และผูม้ ีส่ วนเกี่ยวข้องต้องได้รับเอกสำรกำรรักษำควำมลับและอ่ำนทำ
ควำมเข้ำใจก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงำน
5.2 กำรลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ
กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องลงนำมและระบุวนั ที่ ที่ลงนำมในเอกสำรรักษำ
ควำมลับ ซึ่งจะเก็บรักษำไว้ที่ทำกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร ฯ
5.3 กำรตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรักษำควำมลับ
กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ยวข้องต้องตระหนัก ถึ งควำมส ำคัญ ของกำรรัก ษำ
ควำมลับอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในโครงร่ ำงกำรวิจยั กำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรและข้อมูลอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
6. คํานิยาม
กำรรั ก ษำควำมลั บ หมำยถึ ง กำรไม่ เปิ ดเผยข้ อ มู ล อั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ในโครงร่ ำ งกำรวิ จั ย
(Confidentiality) กำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.03-01 เอกสำรกำรรักษำควำมลับ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิ จยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.

22

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การมีส่วนได้ส่วนเสีย
Conflict of Interest

จธ.คม.04/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั เป็ นไปตำมหลักจริ ยธรรม คณะกรรมกำรไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
กำรวิจยั
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมถึงกำรป้องกันกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยของคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำ
โครงร่ ำงกำรวิจยั
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรทุกคนต้องยอมรับและปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่ระบุในวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนเพื่อป้ องกันกำรมี
ส่วนได้ส่วนเสี ยของคณะกรรมกำร ในกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

อ่ำนเอกสำรกำรป้ องกันขั้นตอนกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย

กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ

2

ลงนำมในเอกสำรกำรป้องกันกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย

กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ

3

ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกัน
กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย

กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพิจำรณำโครง
ร่ ำงกำรวิจยั ใด ๆ ที่กรรมกำรคนหนึ่ งคนใดมีส่ วนได้ส่วนเสี ย เช่น ในฐำนะนักวิจยั ในเรื่ องเดียวกันหรื อมีส่วน
ร่ วมกับผูใ้ ห้ทุนกำรวิจยั
ประธำนสอบถำมกรรมกำรที่ เข้ำร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ งว่ำมี ผูใ้ ดมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย กับ โครงกำรวิ จัย ที่
พิจำรณำหรื อไม่ ถ้ำมี กรรมกำรคนนั้นต้องเปิ ดเผยกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงกำรวิจยั โดยสำมำรถให้ขอ้ คิดเห็น
แก่คณะกรรมกำรได้ แต่ตอ้ งออกนอกห้องเมื่อที่ประชุมอภิปรำยและตัดสิ นโครงกำรวิจยั
6. คํานิยาม
กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย หมำยถึง กำรที่บุคคลมีผลประโยชน์ หรื อเป็ นผูร้ ่ วมในโครงกำรวิจยั นั้น
(Conflict of Interest)
กำรมีส่วนได้ส่วนเสี ยของกรรมกำร ต้องมีกำรเปิ ดเผยในที่ประชุม
คณะกรรมกำรและปฏิบตั ิตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนที่กำหนด
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.04-01 เอกสำรกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย และควำมทับซ้อนกันของผลประโยชน์
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การอบรมคณะกรรมการ และบุคลากร
Training EC Member and Personnel

จธ.คม.05/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเพิ่มพูนควำมรู ้และมีโอกำสได้
เข้ำรับกำรอบรมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั เพื่อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของตนเอง
เพื่อให้มหำวิทยำลัยเนชัน่ ตระหนักถึงควำมสำคัญและให้กำรสนับสนุนกำรฝึ กอบรมด้ำนจริ ยธรรมกำรทำ
วิจยั แก่คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
เพื่ อ ให้ ก รรมกำรทุ ก คนมี ป ระสบกำรณ์ แ ละ/หรื อ ผ่ ำ นกำรฝึ กอบรมด้ำ นจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ก่ อ นเริ่ ม
ปฏิบตั ิงำน
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนในส่วนกำรฝึ กอบรม ครอบคลุมถึงกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ต้องแสวงหำควำมรู ้และเข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
อย่ำงสม่ำเสมอ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

ควำมรู ้/ทักษะ/ประสบกำรณ์

กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฯ

2

ประชุม/อบรม/ดูงำน

กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฯ

3

กำรเก็บหลักฐำน

กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ฯ
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ควำมรู ้ โดยกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ต้องมีควำมรู ้เป็ นอย่ำงดีในเรื่ องต่อไปนี้
- คู่มือจริ ยธรรมกำรวิจยั มหำวิทยำลัยเนชัน่ ปี กำรศึกษำ 2563
- กำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ทำงคลินิกที่ดี หรื อ Good Clinical Practice (GCP)
- หลักกำรแห่งคำประกำศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
- The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human
Subject (จำก CIOMS)
- หลักจริ ยธรรม Belmont Report พ.ศ. 2551
- แนวทำงจริ ยธรรมกำรทำวิจยั ในคนแห่งชำติ ของชมรมจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในประเทศไทย
พ.ศ. 2550
- จรรยำบรรณนักวิจยั สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
- หลักกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของสภำวิชำชีพ เช่น แพทยสภำ ทันตแพทยสภำ สภำพยำบำล สภำ
เทคนิคกำรแพทย์ สภำกำรสำธำรณสุข
- พระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552
- พระรำชบัญญัติสุขภำพจิต พ.ศ. 2551
- คำประกำศสิ ทธิผปู ้ ่ วย
โดยฝ่ ำยเลขำนุ ก ำรจัด เตรี ย มเอกสำรข้ำงต้น ให้ ก รรมกำรทุ ก ท่ ำนศึ ก ษำประกอบกำรพิ จำรณำ ทั้ง นี้
คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนื อจำกที่ระบุขำ้ งต้น ตำมที่เห็นเหมำะสม
5.2 กำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรม
- ติดตำมข่ำวสำรกำรฝึ กอบรมและกำรประชุมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั ทั้งในและต่ำงประเทศ
- ประกำศหรื อแจ้งให้กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ทรำบโดยทัว่ ถึงในรำยละเอียดของกำรฝึ กอบรม
และกำรประชุมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
- คัดเลือก/ส่งกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ฝึ กอบรม/ประชุมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
- มีทุนสนับสนุนให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ฝึ กอบรมและประชุมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
5.3 กำรศึกษำดูงำน
- มีกำรศึกษำดูงำนด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
- ประกำศหรื อแจ้งให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ทรำบโดยทัว่ ถึงในรำยละเอียดของกำรศึกษำดู
งำนด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
- คัดเลือกหรื อส่งกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ศึกษำดูงำนด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
- มีทุนสนับสนุนให้กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ศึกษำดูงำนด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั
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5.4 กำรเก็บหลักฐำนกำรประชุมหรื อฝึ กอบรมหรื อดูงำน
- กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ สำนัก งำนที่ เข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมหรื อกำรประชุมด้ำนจริ ยธรรมกำรวิจยั จำก
หน่วยงำนภำยนอก ต้องทำสรุ ปรำยงำนกำรฝึ กอบรมส่ งประธำนกรรมกำร และเก็บรักษำไว้ในส่ วนเอกสำรของ
สำนักงำน
- หลักฐำนกำรเข้ำร่ วมกำรประชุมหรื อกำรฝึ กอบรมหรื อดูงำน เช่น สำเนำใบรับรองหรื อประกำศนียบัตร
ต้องเก็บรักษำไว้ในส่วนเอกสำรของสำนักงำน
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.05-01 รำยงำนกำรศึกษำ ฝึ กอบรม ดูงำน
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
Selection of Independent Consultant

จธ.คม.06/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงเลือกผูเ้ ชี่ยวชำญเป็ นที่ปรึ กษำอิสระของคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
2. ขอบเขต
เมื่อประธำน/คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำโครงร่ ำงกำรวิจยั ใด ต้องกำรข้อมูลหรื อควำมคิดเห็นจำกที่
ปรึ กษำอิสระในสำขำที่คณะกรรมกำรไม่เชี่ยวชำญ ประธำนจะเชิ ญที่ปรึ กษำอิสระในสำขำนั้นเพื่อช่วยทบทวน
โครงร่ ำงกำรวิจยั
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรสำมำรถเสนอชื่อผูเ้ ชี่ยวชำญในสำขำที่ตอ้ งกำรเป็ นที่ปรึ กษำอิสระสำหรับพิจำรณำโครงร่ ำงกำร
วิจยั และคณะกรรมกำรนำเสนอชื่อต่อประธำน
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรคัดเลือกที่ปรึ กษำอิสระ

คณะกรรมกำร

2

กำรขอคำปรึ กษำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

3

กำรสิ้ นสุ ดกำรปรึ กษำ
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ที่ปรึ กษำ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรคัดเลือกที่ปรึ กษำอิสระ
- กรรมกำรเสนอชื่อที่ปรึ กษำอิสระในสำขำที่ตอ้ งกำร
- คณะกรรมกำรทบทวนคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อเป็ นที่ปรึ กษำอิสระและพิจำรณำอนุมตั ิ
- ติดต่อผูเ้ ชี่ยวชำญ เพื่อขอให้เป็ นที่ปรึ กษำอิสระ
5.2 กำรขอคำปรึ กษำ
- ประธำน/กรรมกำรและเลขำนุกำร จัดส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ ซึ่งเป็ นที่ปรึ กษำ พร้อมกับแบบ
รำยงำนควำมเห็นของที่ปรึ กษำ และเอกสำรกำรรักษำควำมลับ
- ผูเ้ ชี่ ย วชำญ สรุ ป และแสดงควำมเห็ น ในแบบรำยงำนของที่ ปรึ ก ษำ เพื่ อนำเข้ำพิ จำรณำในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำร
- รำยงำนของที่ปรึ กษำจะเก็บไว้เป็ นส่วนหนึ่งของเอกสำรกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
5.3 กำรสิ้ นสุ ดกำรปรึ กษำ
เมื่อสิ้ นสุ ดกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ถือว่ำสถำนภำพกำรเป็ นที่ปรึ กษำสิ้ นสุ ดลง
6. คํานิยาม
ที่ปรึ กษำอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชำญที่ทบทวนวิเครำะห์โครงร่ ำงกำรวิจยั และให้แสดงควำมเห็น โดยไม่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับสถำบันหรื อผูว้ ิจยั ในโครงกำรวิจยั นั้น ๆ
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.03-01
เอกสำรกำรรักษำควำมลับ
แบบเอกสำร จธ.คม.08-02
แบบรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
มหำวิทยำลัยเนชัน่
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารจัดการกับโครงร่ างการวิจัยที่ส่งเข้ามา
Management of Research Protocol Submission

จธ.คม.07/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงให้กรรมกำรและเลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน บริ หำรจัดกำรกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องที่ส่งเข้ำมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรบริ หำรจัดกำรโครงร่ ำงกำรวิจยั และเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้แก่
-โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก (Submission for initial review)
-โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำใหม่ภำยหลังกำรแก้ไข (Resubmission of protocol with corrections)
- ส่ วนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั (Research Protocol amendment)
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั (Continuing review report)
- รำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Protocol termination report)
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร/ผูช้ ่ วยเลขำนุ ก ำร มี ห น้ำที่ รับ บัน ทึ ก แจกจ่ ำย โครงกำรวิจัย และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร และส่งผลกำรพิจำรณำให้ผวู ้ ิจยั รับทรำบภำยหลังกำรประชุม
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รับโครงร่ ำงกำรวิจยั /เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

กรรมกำรและเลขำนุกำร/
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

2

ตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล
- โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
- โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำหลังแก้ไข
- ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั
- รำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด

30

กรรมกำรและเลขำนุกำร/
ผูช้ ่วยเลขำนุกำร

3

4

บันทึกวันที่รับโครงร่ ำงกำรวิจยั / เอกสำรที่

กรรมกำรและเลขำนุกำร/

เกี่ยวข้อง

ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร/

เตรี ยมแจกจ่ำย

ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รับโครงร่ ำงกำรวิจยั
โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
- ดู จธ.คม.09 เรื่ องกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก
โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำใหม่
- นำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ รวมเข้ำกับโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำ มำใหม่
- ดู จธ.คม.11 เรื่ องกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งกลับเข้ำมำภำยหลังกำรปรับปรุ งแก้ไข
ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
- นำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ รวมเข้ำกับส่วนแก้ไขโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ดู จธ.คม.12 เรื่ องกำรพิจำรณำส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั (Continuing review report)
- นำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั รวมเข้ำกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ดู จธ.คม.13 เรื่ องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั
รำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Protocol termination report)
- นำรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด รวมเข้ำกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ดู จธ.คม.14 เรื่ องรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
5.2 ตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล
*โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
- ดูคำแนะนำในกำรเสนอโครงกำรวิจยั เพื่อรับกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั (จธ.คม.09-01) และ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำ ตำมแบบ จธ.คม.09-01 และจธ.คม.09-02
*โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งกลับเข้ำมำใหม่ภำยหลังกำรแก้ไข
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- ตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำ (แบบ จธ.คม.09-01)
*ส่วนแก้ไขโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ผูว้ ิจยั ต้องรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ตำมมติคณะกรรมกำร(แบบจธ.คม.11-01)
*รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั (Continuing review report)
- ผูว้ ิจยั ต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.13-01)
*รำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Protocol termination report)
- ผูว้ ิจยั ต้องรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (แบบ จธ.คม.14-01)
5.3 บันทึกวันที่รับ
บัน ทึ ก กำรรั บ โครงร่ ำ งกำรวิ จัย และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้อ ง ในสมุ ด บัน ทึ ก กำรรั บ เอกสำร และในฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.4 เตรี ยมแจกจ่ำย
ทำสำเนำเอกสำรเพื่อแจกจ่ำยให้กรรมกำร ที่รับผิดชอบทบทวน
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.09-01 แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำ
แบบ จธ.คม.09-02 แบบส่ งโครงกำรวิจยั เพื่อขอรับกำรพิจำรณำครั้งแรก
แบบ จธ.คม.11-01 แบบรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิม่ เติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ตำมมติคณะกรรมกำร
แบบ จธ.คม.13-01 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.14-01 แบบรำยงำนขอยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
แนวทางการทบทวนโครงร่ างการวิจัยและการใช้ แบบประเมิน
Review and Assessing Research Protocol

จธ.คม.08/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรทบทวนและประเมินโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำเพื่อพิจำรณำครั้งแรก
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมแนวทำงกำรทบทวนและประเมินโครงร่ ำงกำรวิจยั ทุกฉบับที่ส่งเข้ำมำ
เพื่อพิจำรณำครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยใช้แนวทำงกำรทบทวนและประเมินตำมแบบแนว
ทำงกำรทบทวนและนำเสนอโครงกำรวิจยั
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั

คณะกรรมกำร

2

ทบทวนผูว้ ิจยั

คณะกรรมกำร

3

ทบทวนกำรเข้ำร่ วมของอำสำสมัคร

คณะกรรมกำร

4

ทบทวนบทบำทของชุมชน/สถำบัน (ถ้ำมี)

คณะกรรมกำร
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5

6

ทบทวนเอกสำรกำรให้ควำมยินยอมด้วยควำมเข้ำใจถ่องแท้

สรุ ปควำมเห็น

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

5. หลักการปฏิบัติ
แนวทำงทบทวนและนำเสนอโครงร่ ำงกำรวิจยั มีหลักกำรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
5.1 ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
ชื่อโครงกำรวิจยั (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ)
ที่มำของโครงกำรวิจยั (Background)
หลักกำรและเหตุผล (Rationale)
กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
รู ปแบบกำรวิจยั (Study design)
ประชำกำรที่ศึกษำและขนำดตัวอย่ำง
ระยะเวลำและจำนวนครั้งที่นดั อำสำสมัคร
กำรคัดเลือกอำสำสมัครเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
วิธีดำเนินกำรวิจยั (Study procedure) ควบคุมกำรวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ขอ้ มูล
กลุ่มเปรี ยบเทียบหรื อกลุ่มควบคุม (ถ้ำมี)
กำรวัดผลลัพธ์กำรวิจยั (Outcome measurement)
สถิติที่ใช้
5.2 ทบทวนผูว้ ิจยั /คณะวิจยั
พื้นฐำนกำรศึกษำหรื อประสบกำรณ์ทำงำนของผูว้ ิจยั
กำรเปิ ดเผยกำรมีส่วนได้ส่วนเสี ย (Conflict of interest) ของผูว้ ิจยั
5.3 ทบทวนกำรเข้ำร่ วมของอำสำสมัคร
ไม่มีกำรบังคับให้เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั (Non-coercive recruitment)
เคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวและกำรรักษำควำมลับ (Privacy and confidentiality)
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ควำมเสี่ ยง ได้แก่ อันตรำยทำงร่ ำงกำยหรื อกำรบำดเจ็บ ผลกระทบทำงจิตใจ และผลกระทบทำงด้ำน
กฎหมำย สังคม และเศรษฐกิจ
ประโยชน์ที่คำดว่ำอำสำสมัคร หน่วยงำน และสังคมจะได้รับ
กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปรำะบำง (Vulnerable subjects) เหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรศึกษำวิจยั กลุ่ม
บุคคลเหล่ำนั้น
กลุ่มเปรี ยบเทียบหรื อกลุ่มควบคุม (ถ้ำมี) เหตุผลในศึกษำวิจยั ระยะเวลำและอันตรำยและผลกระทบจำก
กำรวิจยั
หลักเกณฑ์กำรถอนอำสำสมัครออกจำกกำรวิจยั
กำรดูแลอำสำสมัครทั้งร่ ำงกำยและจิตใจ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน (Compensation)
กำรรักษำพยำบำลหรื อกำรจ่ำยค่ำชดเชย เมื่อมีควำมเสี ยหำยหรื ออันตรำยจำกกำรเข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
กำรใช้และเก็บเนื้อเยือ่ หรื อเลือดหรื อชีววัตถุอื่น
วิธีกำรปกป้องและรักษำควำมลับ รวมทั้งกำรทำลำยตัวอย่ำงจำกคนทั้งสำรคัดหลัง่ สิ่ งขับถ่ำย และสิ่ งส่ ง
ตรวจ รวมทั้งข้อมูลดิบทั้งที่อยูใ่ นรู ปวัตถุจบั ต้องได้และอิเลกทรอนิกส์
5.4 ทบทวนบทบำทของชุมชนหรื อสถำบัน
กำรประสำนงำนกับผูน้ ำชุมชนหรื อสถำบันที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
ผลประโยชน์ต่อชุมชนหรื อสถำบันที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
5.5 ทบทวนเอกสำรให้ควำมยินยอมด้วยควำมเข้ำใจถ่องแท้ (Informed Consent)
เอกสำรกำรให้ควำมยินยอม แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
1) เอกสำรแนะนำอำสำสมัคร (Information Sheet)
2) ใบยินยอมเข้ำร่ วมกำรวิจยั ด้วยควำมสมัครใจ (Consent form)
เอกสำรกำรให้ควำมยินยอม มีขอ้ กำหนดดังต่อไปนี้
- ควำมครบถ้วนของข้อมูล
- ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย
ส่วนประกอบของเอกสำรกำรให้ควำมยินยอม ประกอบด้วย
- หัวข้อเรื่ องวิจยั
- เหตุผลที่อำสำสมัครได้รับเชิญให้เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
- วัตถุประสงค์และกระบวนกำรวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั และอำสำสมัครจะต้องปฏิบตั ิ
- ระยะเวลำของกำรวิจยั ที่อำสำสมัครแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
- จำนวนอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
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- ผลประโยชน์ที่ คำดว่ำจะเกิ ดจำกกำรวิจยั ซึ่ งอำจเป็ นประโยชน์ โดยตรงแก่ อำสำสมัครต่อชุ มชนหรื อ
สังคม หรื อประโยชน์ดำ้ นควำมรู ้
- ควำมเสี่ ยง ควำมไม่สบำย หรื อควำมไม่สะดวกที่อำจเกิดแก่อำสำสมัครในกำรเข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
- ทำงเลือกหรื อกระบวนกำรอื่น ๆ ที่อำจเป็ นประโยชน์แก่อำสำสมัครในกรณี ที่อำสำสมัครไม่เข้ำร่ วม
โครงกำรวิจยั
- ขอบเขตกำรรักษำควำมลับของข้อมูลเกี่ยวกับอำสำสมัคร
- กำรให้ค่ำตอบแทนแก่อำสำสมัคร (ถ้ำมี)
- กำรให้กำรรักษำพยำบำลหรื อค่ำชดเชยเมื่อเกิดควำมเสี ยหำยหรื ออันตรำยจำกกำรวิจยั (ถ้ำมี)
- แหล่งเงินทุนวิจยั
- สถำบันที่ร่วมในกำรวิจยั
- อำสำสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธหรื อถอนตัวออกจำกโครงกำรวิจยั เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีกำรลงโทษ หรื อ
สูญเสี ยผลประโยชน์ใด ๆ
- บุคคลที่จะติดต่อ ที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดอันตรำย/ผลกระทบแก่อำสำสมัครซึ่ งเป็ นผลจำก
กำรวิจยั
5.6 สรุ ปควำมเห็น
• อัตรำส่วนระหว่ำงควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ (Risk / benefit ratio) เหมำะสมหรื อไม่
• มีกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปรำะบำง (Vulnerable subjects) เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั หรื อไม่
• ควำมรุ นแรงของควำมเสี่ ยง (Risk categories)
• กำรมีเอกสำรใบยินยอมของอำสำสมัครเด็กอำยุต้ งั แต่ 7 ปี ถึง 18 ปี จำกผูป้ กครองตำมกฎหมำย
• บุคคลที่อ่ำนเขียนไม่ได้ สำมำรถเข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั ได้หรื อไม่
• สรุ ปควำมเห็น ได้แก่ (1) อนุมตั ิ (2) ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุมตั ิ (3) ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำใหม่
(4) ไม่อนุมตั ิ
• ข้อเสนอแนะ
• กำหนดกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั (Continuing report)
6. คํานิยาม
บุคคลที่เปรำะบำงและอ่อนแอ (Vulnerable subjects) บุคคลซึ่งอำจถูกชักจูงให้เข้ำร่ วมกำรวิจยั ได้โดยง่ำย
ด้วยควำมหวังว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่ วมกำรวิจยั ไม่ว่ำจะสมเหตุสมผลหรื อไม่ก็ตำม หรื อเป็ นผูท้ ี่ตอบ
ตกลงเข้ำร่ วมกำรวิจยั เพรำะเกรงกลัวว่ำจะถูกกลัน่ แกล้งจำกผูม้ ีอำนำจเหนือกว่ำหำกปฏิเสธ
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ควำมรุ นแรงของควำมเสี่ ยง (Risk categories) ควำมรุ นแรงของควำมเสี่ ยง อำจแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
(1) ควำมเสี่ ยงน้อย (Minimal risk) คือ ควำมเสี่ ยงที่ไม่มำกกว่ำที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของอำสำสมัคร
ที่มีสุขภำพปกติ
(2) ควำมเสี่ ยงมำกกว่ำควำมเสี่ ยงน้อย แต่คำดว่ำจะมีประโยชน์ต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
(3) ควำมเสี่ ยงมำกกว่ำควำมเสี่ ยงน้อย แต่คำดว่ำจะไม่มีประโยชน์ต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
แต่อำจเป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรื อส่วนรวม
7. ภาคผนวก
แบบเอกสำร จธ.คม.08-01 แนวทำงกำรทบทวนและนำเสนอโครงร่ ำงกำรวิจยั
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณาโครงร่ างการวิจัยครั้งแรก
Initial Review of Research Protocol

จธ.คม.09/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงให้คณะกรรมกำร ดำเนิ นกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำน ครอบคลุมขั้นตอนกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ทุกฉบับที่ส่งเข้ำมำเพื่อพิจำรณำ
เป็ นครั้งแรก
3. ความรับผิดชอบ
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน มีหน้ำที่รับโครงร่ ำงกำรวิจยั จำกผูว้ ิจัย เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำง
กำรวิจยั ส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผทู ้ บทวน (Reviewer) และคณะกรรมกำร และเก็บโครงร่ ำงกำรวิจยั เมื่อสิ้ นสุ ดกำร
พิจำรณำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั ในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ และส่งผลกำรพิจำรณำให้ผวู ้ ิจยั
- ประธำน/กรรมกำรและเลขำนุกำร มอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผทู ้ บทวน
- กรรมกำร/ผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั (Reviewer) รั บ ผิดชอบในกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั อย่ำง
ละเอียด เพื่อวิเครำะห์และเสนอควำมคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน (Expedited Reviewer) มี หน้ำที่ ทบทวนและพิ จำรณำตัดสิ น
โครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วนเพื่อเสนอผลกำรพิจำรณำต่อประธำนกรรมกำร
- คณะกรรมกำร อ่ำน แสดงควำมคิดเห็นต่อโครงร่ ำงกำรวิจยั และลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

2

3

รับโครงร่ ำงกำรวิจยั จำกผูว้ ิจยั

ตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั

มอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผทู ้ บทวน

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน

กรรมกำร/เลขำนุกำร/เจ้ำหน้ำที่

ประธำน/ กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
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4

กำรจัดส่งโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก

กรรมกำรและเลขำนุกำร

5

ประสำนกับกรรมกำรที่สำมำรถเข้ำร่ วมกำรประชุม

กรรมกำร/เลขำนุกำร/
เจ้ำหน้ำที่ฯ

6

ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั

ผูท้ บทวนโครงร่ ำงที่
ได้รับมอบหมำย

7

ประชุมพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั

คณะกรรมกำร

8

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผวู ้ ิจยั

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนฯ

9

เก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงร่ ำงกำรวิจยั

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนฯ

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ผูว้ ิจยั ส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั เพื่อเข้ำพิจำรณำครั้งแรกจำนวน 5 ชุด ตำมที่กำหนดในคำแนะนำในกำรเขียน
โครงร่ ำงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.09-01) และต้องมีแบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั (แบบ จธ.
คม.09-02) แบบส่ งโครงกำรวิ จยั เพื่ อขอรั บ กำรพิ จำรณำครั้ งแรก (แบบ จธ.คม.09-03) และบัน ทึ ก ข้อควำมถึ ง
ประธำนผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผูบ้ งั คับบัญชำหน่วยงำน หำกโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่พิจำรณำเป็ นภำษำต่ำงประเทศให้
ผูว้ ิจยั แปลเป็ นภำษำไทย พร้อมต้นฉบับภำษำต่ำงประเทศ
-โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด ที่ส่งภำยในวันที่ 25 ของเดือน จะได้รับ
กำรบรรจุในวำระกำรประชุมเพื่อกำรพิจำรณำในเดือนถัดไป
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5.2 กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร ตรวจสอบโครงร่ ำงกำรวิจัย ให้ มี ข้อ มู ล ครบถ้วน ตำมที่ ก ำหนดในแบบ
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.09-02)
- ในกรณี ที่โครงร่ ำงกำรวิจยั มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ให้ส่งโครงร่ ำงกำรวิจยั คืนให้ผวู ้ ิจยั เพื่อแก้ไขให้เป็ นไป
ตำมกำหนดใน คำแนะนำในกำรเขียนโครงร่ ำงกำรวิจยั (เอกสำร จธ.คม.09-01)
-ในกรณี ที่โครงร่ ำงกำรวิจยั มีขอ้ มูลครบถ้วน เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน บันทึกวันที่ที่ได้รับในแบบ จธ.คม.0901 ในสมุดรับเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั และในฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน กำหนดรหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั แต่ละฉบับที่จะนำเข้ำพิจำรณำ
5.3 กำรมอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผทู ้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั (Reviewer)
- ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร มอบหมำยให้กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 ท่ำน เป็ นผูท้ บทวนโครงร่ ำง
กำรวิจยั
5.4 กำรจัดส่งโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก
- กรรมกำรและเลขำนุกำรลงนำมในหนังสื อจัดส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรกให้ผทู ้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
(Reviewer) ก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 14 วันทำกำร
- กรรมกำรและเลขำนุกำรลงนำมในหนังสื อจัดส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรกให้คณะกรรมกำรท่ำนอื่น ๆ
ก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
- กรณี ที่เป็ นกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน (Expedited review) ให้ดำเนิ นกำรตำมบทที่ จธ.
คม.10
5.5 กำรประสำนกับกรรมกำร และผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ประสำนกับกรรมกำรที่สำมำรถเข้ำร่ วมในกำรประชุม
พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ติดต่อประสำนงำนผูไ้ ด้รับมอบหมำยเป็ นผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้อ่ำนและ
เสนอข้อคิดเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรพร้อมเหตุผล (แบบ จธ.คม.08-01) ต่อประธำน ก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 2
วัน และเข้ำร่ วมประชุมเพื่อเสนอผลกำรพิจำรณำในที่ประชุมต่อไป
5.6 หลักกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กรรมกำร มีหน้ำที่ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั อย่ำงละเอียด โดยมีหลักกำรตำมบทที่ จธ.คม.08
-กรรมกำรผูท้ ี่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ สำมำรถส่งบันทึกแสดงควำมเห็นต่อโครงร่ ำงกำรวิจยั พร้อม
เหตุผลต่อประธำน ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 2 วัน แต่กรรมกำรผูเ้ ข้ำประชุมเท่ำนั้นที่มีสิทธิ ตดั สิ นโครง
ร่ ำงกำรวิจยั
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5.7 กำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ประธำนนำกำรอภิปรำยร่ วมกับกรรมกำรใน 3 ส่ วนคือ ระเบียบวิธีกำรวิจยั กำรเข้ำร่ วมของอำสำสมัคร
และเอกสำรให้ควำมยินยอม ร่ วมกับกำรประเมินผูว้ ิจยั /คณะวิจยั
- ผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั เสนอข้อคิดเห็น กำรวิเครำะห์หรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั ต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ในกรณี ที่ ต้องกำรข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จำกผูว้ ิ จยั คณะกรรมกำรอำจให้ผูว้ ิจยั น ำเสนอต่อที่ ป ระชุ ม เพื่ อให้
กรรมกำรในที่ประชุมสอบถำมปัญหำต่ำง ๆ
- ประธำนขอข้อสรุ ป ผลกำรพิ จำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยผลกำรพิ จำรณำต้องได้รับฉันทำมติจำกที่
ประชุม และกรรมกำรสำมำรถขอให้บนั ทึกชื่อและควำมเห็นต่ำงในรำยงำน กำรประชุมได้
- ในกรณี ที่คณะกรรมกำร พิจำรณำเห็นว่ำโครงร่ ำงกำรวิจยั ใด ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมหรื อควำมเห็นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชำญในสำขำซึ่ งไม่มีในคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสำมำรถเชิ ญที่ปรึ กษำอิสระ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชำญใน
สำขำนั้น ๆ เพื่อทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ได้
- ผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ระบุเป็ นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• อนุมตั ิ หมำยถึง ผูว้ ิจยั สำมำรถเริ่ มกำรวิจยั ได้โดยไม่ตอ้ งมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
• ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเพื่ อ อนุ มัติ หมำยถึ ง ผู ้วิ จัย ต้อ งด ำเนิ น กำรแก้ไ ขโครงร่ ำ งกำรวิ จัย หรื อ
ส่ วนประกอบของโครงร่ ำงกำรวิจยั ตำมข้อเสนอแนะจำกมติที่ประชุม ของคณะกรรมกำร เมื่อกรรมกำร
และเลขำนุ ก ำรหรื อกรรมกำรที่ ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบแล้ว กรรมกำรและเลขำนุ ก ำรจึงเสนอให้
ประธำนอนุมตั ิ
• ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำใหม่ หมำยถึง ผูว้ ิจยั ต้องดำเนิ นกำรแก้ไขโครงร่ ำงกำรวิจยั
หรื อส่ วนประกอบของโครงร่ ำงกำรวิจยั ตำมข้อเสนอแนะจำกมติที่ประชุมของคณะกรรมกำร เพื่อนำเข้ำ
พิจำรณำใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
• ไม่อนุมตั ิ หมำยถึง ผูว้ ิจยั ไม่ได้รับอนุญำตให้วิจยั ในเรื่ องที่นำเสนอ
- ในกรณีที่อนุมัติโครงร่ างการวิจัย
• คณะกรรมกำร จะระบุ ค วำมถี่ ข องกำรส่ ง รำยงำนควำมก้ำวหน้ ำ ของกำรวิ จัย ตำมควำม
เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำอย่ำง
น้อย ปี ละ 1 ครั้ง
• ใบรับรองผลกำรพิจำรณำโครงกำรวิจยั (แบบ มนช.จธ.1) ต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำ
อนุ มตั ิ วันที่พิจำรณำอนุ มตั ิ และกำหนดวันส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ลงนำมโดยประธำน
โดยมี อำยุก ำรรั บ รองโครงกำรวิจัย จำนวน 1 ปี หรื อตำมระยะเวลำกำรดำเนิ น งำนของโครงกำรวิจัย
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นั บ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ไ ด้รับ กำรอนุ ม ัติ โครงกำร พร้ อ มระบุ ร ำยกำรเอกสำรที่ พิ จ ำรณำอนุ มัติ แ ละรำยนำม
กรรมกำรที่ร่วมประชุม โดยมีหนังสื อนำส่งลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
- ในกรณีผลการพิจารณา คือ ปรับปรุ งแก้ ไข เพื่ออนุมัติ
• บันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ปรับปรุ งแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำ ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร และวัน ที่ พิ จ ำรณำ ลงนำมโดยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร หรื อ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
• ผูว้ ิจยั ต้องส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่แก้ไขตำมข้อเสนอแนะให้กรรมกำรและเลขำนุกำรภำยใน 14
วันทำกำรนับจำกวันที่ได้รับ เพื่อกำรตรวจสอบและนำเสนอต่อประธำนเพื่อ อนุมตั ิ ภำยใน 7 วันทำกำร
ในกรณีผลกำรพิจำรณำ คือ ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำใหม่
• บันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ปรับปรุ งแก้ไข ต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำ ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรและวันที่พิจำรณำ ลงนำมโดยประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร หรื อกรรมกำร
และเลขำนุกำร
• ผูว้ ิจยั ต้องส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรภำยใน14
วันทำกำรนับจำกวันที่ได้รับ เพื่อกำรตรวจสอบและนำเสนอเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมครั้งต่อไป
- ในกรณีผลการพิจารณาไม่ อนุมัติ
• บัน ทึ ก แจ้งผลพิ จำรณำไม่อนุ มัติ ต้องประกอบด้วย ผลกำรพิ จำรณำ วัน ที่ พิ จำรณำรวมทั้ง
เหตุผลของกำรไม่อนุมตั ิ และลงนำมโดยประธำน
• ในกรณี ของกำรพิจำรณำไม่อนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั บันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำต้องมีขอ้ ควำม
ดังนี้ “ท่ำนสำมำรถร้องขอเพื่อทรำบเหตุผลและรำยละเอียดในกำรพิจำรณำของกรรมกำร โดยแจ้งควำม
จำนงและเหตุผลในกำรร้องขอ ต่อประธำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร”
5.8 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เตรี ยมบันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั
- บันทึกต้องระบุชดั เจนถึงข้อเสนอแนะที่ตอ้ งกำรให้ผวู ้ ิจยั ปฏิบตั ิหรื อแก้ไข
- มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและภำษำในบันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
- บันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ลงวันที่ที่ได้รับกำรพิจำรณำ และส่ งให้ผูว้ ิจยั ภำยใน 7
วันทำกำร หลังกำรประชุม พร้อมระบุรำยกำรเอกสำรที่พิจำรณำอนุมตั ิและรำยนำมกรรมกำรที่ร่วมประชุม
5.9 กำรเก็บเอกสำรที่เกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เก็บรวบรวมเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำ
จำกคณะกรรมกำรทุกท่ำนคืนทั้งหมด
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- ภำยหลังจำกกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน จัดเก็บเอกสำรต้นฉบับโครงร่ ำงกำรวิจยั ใส่ ตูเ้ อกสำรใน
ห้องที่ ป ลอดภัย โดยจำกัดผูเ้ ข้ำถึ งข้อมู ล และทำลำยส ำเนำเอกสำร ทั้งหมดภำยในไม่เกิ น 15 วัน ภำยหลังจำก
โครงกำรวิจยั ได้รับอนุมตั ิ
6. คํานิยาม
ผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
กรรมกำรหรื อกรรมกำรเสริ มที่ได้รับมอบหมำยให้เป็ นผูท้ บทวน
(Reviewer)
โครงร่ ำงกำรวิจยั มีหน้ำที่ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยละเอียด
เพื่อวิเครำะห์และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรและนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมกำร
7. ภาคผนวก
คู่มือจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่ ปี พ.ศ. 2563
แบบ จธ.คม.08-01 แนวทำงกำรทบทวนและนำเสนอโครงร่ ำงกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.09-01 คำแนะนำในเสนอโครงกำรวิจยั เพื่อรับกำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.11-01 ผลกำรพิจำรณำอนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.09-02 แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำพิจำรณำ
แบบ จธ.คม.09-03 แบบส่ งโครงกำรวิจยั เพื่อขอรับกำรพิจำรณำครั้งแรก
แบบ จธ.คม.09-04 เอกสำรแนะนำอำสำสมัคร
แบบ จธ.คม.09-05 ใบยินยอมด้วยควำมสมัครใจ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณาโครงร่ างการวิจัยแบบเร่ งด่วน
Expedited Review of Research Protocol

จธ.คม.10/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดกระบวนกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน (Expedited process)
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรทบทวน กำรพิจำรณำตัดสิ น และกำรอนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมถึงกำรทบทวน และกำรพิจำรณำตัดสิ นอนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั ซึ่งไม่มี
ควำมเสี่ ยงหรื อมีควำมเสี่ ยงน้อยต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร หรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร มีหน้ำที่ทบทวนและ
พิจำรณำตัดสิ นโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รับโครงร่ ำงกำรวิจยั

กรรมกำรและเลขำนุกำร

2

คัดเลือกโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่จะพิจำรณำ

กรรมกำรและ

แบบเร่ งด่วน

เลขำนุกำร

3

มอบหมำยให้พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั

ประธำน

4

พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน

คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย
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5

กำรตัดสิ น

คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย

6

แจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผูว้ ิจยั

กรรมกำรและเลขำนุกำร

7

นำเสนอผลกำรพิจำรณำในที่

ประธำน

ประชุมคณะกรรมกำร
5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน รับโครงร่ ำงกำรวิจยั จำกผูว้ ิจยั และตรวจสอบควำมครบถ้วน
- ลงบัน ทึ ก วัน ที่ ที่ ได้รับโครงร่ ำงกำรวิจยั และบัน ทึ ก น ำส่ ง ในสมุดรั บโครงร่ ำงกำรวิจัยเพื่ อ
พิจำรณำครั้งแรกและในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
- รวบรวมส่งให้กรรมกำรและเลขำนุกำรพิจำรณำ
5.2 กำรคัดเลือกโครงร่ ำงกำรวิจยั พิจำรณำแบบเร่ งด่วน
กรรมกำรและเลขำนุกำรคัดเลือกโครงร่ ำงกำรวิจยั เพื่อพิจำรณำแบบเร่ งด่วน ตำมหลักเกณฑ์
- กำรทบทวนพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่เป็ นแบบสอบถำมหรื อ ทำในกลุ่มเป้ ำหมำยปกติ หรื อ
เป็ นประเด็ น ทั่ ว ไป โครงร่ ำ งกำรวิ จัย ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ น้ ี ได้ แ ก่ กำรทดสอบโปรแกรมสุ ขภำพ
(Intervention) กำรวิจยั ในกลุ่มเป้ ำหมำยเปรำะบำงทั้งทำงร่ ำงกำยและจิตใจ หรื อกำรวิจยั ในประเด็นที่ตอ้ ง
ระมัดระวังผลกระทบเช่นควำมรุ นแรงในครอบครัว ควำมเชื่อทำงศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ
- กำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โครงกำรวิ จัย (Protocol amendment) ที่ ไ ด้รับ อนุ มัติไ ปแล้ว โดยไม่ ท ำให้
ควำมเสี่ ยงของอำสำสมัครเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ minimal risk*
- กำรต่ออำยุกำรอนุมตั ิโครงกำรวิจยั ที่ได้รับอนุ มตั ิไปแล้วด้วยเหตุผล เช่น จำนวนผูป้ ่ วยยังไม่ครบ โดย
ต้องไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรวิจยั ที่ดำเนินกำรอยู่ หรื อเปลี่ยนแปลง เพียงเล็กน้อย
- กำรวิจยั ที่ก่อภยันตรำยไม่เกิน minimal risk ต่ออำสำสมัครหรื อผูป้ ่ วย
- กำรเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกผูใ้ หญ่สุขภำพดีและไม่ต้ งั ครรภ์ ต้องไม่เกิน 450 มิลลิลิตรใน 12 สัปดำห์และ
ควำมถี่ไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดำห์
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- กำรเก็บตัวอย่ำงชีวภำพสำหรับกำรวิจยั โดยวิธีไม่รุกล้ ำ (Non-invasive method)
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีไม่รุกล้ ำ (Non-invasive method) ที่ใช้ประจำในเวชปฏิบตั ิ ที่ไม่มีกำรตรวจ
ทำงรั ง สี ถ้ำ มี ก ำรใช้อุ ป กรณ์ ก ำรแพทย์ อุ ป กรณ์ น้ ั นต้อ งผ่ ำ นกำรรั บ รองและประเมิ น ควำมปลอดภัย และ
ประสิ ทธิภำพมำแล้ว
- กำรวิจยั เกี่ยวกับวัสดุ (ข้อมูล เอกสำร รำยงำน หรื อตัวอย่ำงส่ งตรวจ) ซึ่งเก็บรวบรวมไว้แล้ว หรื อกำลัง
จะเก็บเพียงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วิจยั เช่น กำรวินิจฉัย กำรรักษำ
* Minimal risk หมำยถึง โอกำสและขนำดของภยันตรำยหรื อควำมไม่สบำยที่คำดหวังจำกกำรวิจยั ไม่
เกินไปจำกในชีวิตประจำวัน หรื อกำรตรวจหรื อทดสอบทำงร่ ำงกำย หรื อจิตใจตำมปกติวิสัย
5.3 ขั้นตอนกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วน
กรรมกำรที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร อย่ำงน้อย 2 คนที่ไม่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย กับ โครงร่ ำงกำรวิ จัย ทบทวนตำมแนวทำงกำรพิ จำรณำโครงร่ ำ งกำรวิ จัย ที่ ส่ ง เข้ำพิ จำรณำครั้ งแรก
กรรมกำร 2 คน พิจำรณำตัดสิ นโดยส่งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันหลังได้รับเอกสำร
ผลกำรพิจำรณำ
- กรณี กรรมกำรทั้ง 2 คนพิจำรณำอนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรรวบรวมนำเสนอ
ประธำนกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและลงนำมในเอกสำรกำรอนุมตั ิ และส่ งบันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ ิจยั โดย
อธิกำรบดีลงนำมในหนังสื อนำส่ง
- กรณี กรรมกำรมีมติให้ปรับปรุ งแก้ไข เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน จะส่งข้อเสนอแนะให้ผวู ้ ิจยั แก้ไขและส่งกลับ
ภำยใน 14 วันทำกำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ จะส่งให้กรรมกำรคนเดิมพิจำรณำ
- กรณี มีกรรมกำรหนึ่งท่ำนให้นำเข้ำพิจำรณำในที่ประชุม ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรนำโครงร่ ำงกำรวิจยั
นั้นเข้ำพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรนำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับอนุ มตั ิ จำกกำรพิ จำรณำแบบเร่ งด่ วนแจ้งต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำร
- กระบวนกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบเร่ งด่วนไม่ควรใช้เวลำนำนกว่ำ 4 สัปดำห์ หลังรับโครงร่ ำง
กำรวิจยั ที่มีควำมครบถ้วนตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
5.4 แจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผูว้ ิจยั
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ส่ งบันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั ลงนำมโดยประธำน
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
จธ.คม.11/01
การพิจารณาโครงร่ างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ ามาภายหลังการปรับปรุ งแก้ ไข
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563
Review of Resubmitted Research Protocol
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นแนวทำงปฏิ บ ัติ ในกำรทบทวนและพิ จำรณำโครงร่ ำงกำรวิจัย ที่ ส่ งกลับ เข้ำมำ ภำยหลังจำก
ปรับปรุ งแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรเคยพิจำรณำและมีมติ (1)
ให้ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุมตั ิ หรื อ (2) ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำใหม่
3. ความรับผิดชอบ
ประธำน/กรรมกำรและเลขำนุกำร มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งกลับเข้ำมำ
และแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบว่ำ เป็ นโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่เคยได้รับกำรพิจำรณำและคณะกรรมกำรมีมติ (1) ให้
ปรับ ปรุ งแก้ไขเพื่ ออนุ ม ัติ หรื อ (2) ปรับ ปรุ งแก้ไขและน ำเข้ำพิ จำรณำใหม่ พร้ อมทั้งแนบมติ ที่ ป ระชุ มในกำร
พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการการปฏิบัติ

1

รับ/ตรวจสอบควำมครบถ้วน

กรรมกำร/เลขำนุกำร/ เจ้ำหน้ำที่

เอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ฉบับ
2

แก้ไข
ตรวจสอบกำรแก้ไขโครงร่ ำงกำร

กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย

วิจยั ตำมมติที่ประชุมครั้งแรก
3

4

มอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้

ประธำน/กรรมกำรและ

กรรมกำรหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญทบทวน

เลขำนุกำร

ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
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ผูท้ บทวนที่ได้รับมอบหมำย

5

6

ประชุมคณะกรรมกำร เพื่อ

คณะกรรมกำรที่ได้รับ

พิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั

มอบหมำย

แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั

ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

7

เก็บเอกสำรที่เกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั

กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับและตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั
- สำหรับโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุมตั ิ ให้ผวู ้ ิจยั ส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ปรับปรุ ง แก้ไขแล้ว
จำนวน 3 ชุด พร้อมระบุส่วนที่แก้ไขให้ชดั เจน
- ส ำหรั บ โครงร่ ำงกำรวิ จัย ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขและน ำเข้ำพิ จำรณำใหม่ ให้ผูว้ ิจัย ส่ งโครงร่ ำงกำรวิจัย ที่
ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว จำนวน 9 ชุด
- กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจสอบโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยใช้แบบกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครง
ร่ ำงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.09-01)
- กรณี โครงร่ ำงกำรวิจยั มีขอ้ มูลหรื อเอกสำรไม่ครบถ้วน กรรมกำรและเลขำนุกำรส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั คืน
ให้แก่ผวู ้ ิจยั เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
- กรณี โครงร่ ำงกำรวิจยั มีขอ้ มูลหรื อเอกสำรครบถ้วน กรรมกำรและเลขำนุ กำรลงวันที่ที่ได้รับโครงร่ ำง
กำรวิจยั ในสมุดรับเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั และบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.2 กำรมอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้กรรมกำร หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญทบทวน
- โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุมตั ิ ประธำนและกรรมกำรและเลขำนุกำรจัดส่ งโครงร่ ำงกำร
วิจยั ให้กรรมกำรที่ ได้รับมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร เป็ นที่ ปรึ กษำของโครงร่ ำงกำรวิจยั นั้น ทบทวนให้
ควำมเห็น
- โครงร่ ำ งกำรวิจัย ที่ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขและน ำเข้ำพิ จ ำรณำใหม่ ประธำนและกรรมกำรและเลขำนุ ก ำร
มอบหมำยโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ก รรมกำร ในทำนองเดี ยวกับ โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ ส่ งเข้ำมำพิ จำรณำครั้ งแรก (ดู
จธ.คม.09-01 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก)
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5.3 กำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
โครงร่ างการวิจัยที่ปรับปรุ งแก้ ไขเพื่ออนุมัติ
- กรณี ที่ปรับปรุ งแก้ไขโครงร่ ำงกำรวิจยั แล้ว กรรมกำรที่ปรึ กษำของโครงร่ ำงกำรวิจยั อ่ำนทบทวนและ
นำเสนอประธำน เพื่อลงนำมอนุมตั ิ
- กรณี ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขโครงร่ ำ งกำรวิ จัย เพิ่ ม เติ ม กรรมกำรที่ ป รึ ก ษำของโครงร่ ำงกำรวิ จัย ให้
คำแนะนำตำมควำมเหมำะสม
โครงร่ างการวิจัยที่ปรั บปรุ งแก้ ไขและนําเข้ าพิจารณาใหม่ กรรมกำร หรื อผูเ้ ชี่ยวชำญที่ได้รับมอบหมำย
ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั วิเครำะห์ และสรุ ปเพื่อเตรี ยมนำเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรในทำนอง
เดียวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำพิจำรณำครั้งแรก (ดู จธ.คม.09-01 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก)
5.4 กำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุมตั ิ
- ประธำนแจ้งชื่อโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้คณะกรรมกำรทรำบ
โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ปรับปรุ งแก้ไขและนำเข้ำพิจำรณำใหม่
- ดำเนินกำรในทำนองเดียวกับกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำพิจำรณำครั้งแรก(ดู จธ.
คม.09-01 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก)
5.5 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุ กำรเตรี ยมจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ ิจยั โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและภำษำก่อนให้ประธำนกรรมกำรลงนำม
- ส่ งจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้ผูว้ ิจยั ภำยใน 7 วันทำกำร หลังกำรประชุมโดยลง
วันที่ที่ได้รับกำรพิจำรณำลงนำมโดยคณะกรรมกำร
- ดำเนิ นกำรในทำนองเดียวกับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำพิจำรณำครั้งแรก (ดู
จธ.คม.09-01 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก)
5.6 กำรเก็บเอกสำรเกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
-เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม กรรมกำรและเลขำนุกำรเก็บรวบรวมเอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ฉบับแก้ไขที่ส่งเข้ำ
มำใหม่เข้ำแฟ้มโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
-เก็บโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำในตูเ้ อกสำรในห้องที่ปลอดภัยและจำกัดผูเ้ ข้ำถึงข้อมูล
6. คํานิยาม
-
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7. ภาคผนวก
จธ.คม.09-01 แบบตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำมำพิจำรณำ
จธ.คม.11-01 แบบรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติคณะกรรมกำร
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณาส่ วนแก้ไขเพิม่ เติมโครงร่ างการวิจัย
Review of Research Protocol Amendment

จธ.คม.12/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดว่ำ คณะกรรมกำรควรทบทวนกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol amendment) และ
ควรดำเนินกำรอย่ำงไร
2. ขอบเขต
วิ ธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำนครอบคลุ ม กำรทบทวนโครงร่ ำ งกำรวิ จัย ที่ ไ ด้รั บ กำรพิ จ ำรณำอนุ มัติ จ ำก
คณะกรรมกำร แต่ มี ก ำรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงร่ ำ งกำรวิ จัย ในเวลำต่ อ มำ และผู ้วิ จัย ส่ ง รำยงำนเพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ก่อนดำเนินกำรตำมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำรมีหน้ำที่บริ หำรจัดกำรเพื่อให้มีกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยกรรมกำร หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชำญผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการการปฏิบัติ

1

กำรรับส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั

เจ้ำหน้ำที่

2

กำรมอบหมำยให้กรรมกำร/ผูเ้ ชี่ยวชำญ

ประธำน/กรรมกำรและ

ทบทวน

เลขำนุกำร

3

กำรทบทวนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั

กรรมกำร/ผูเ้ ชี่ยวชำญที่
ได้รับมอบหมำย
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4

กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

5

กำรแจ้งผลพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั

ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

6

กำรจัดเก็บโครงร่ ำงวิจยั ที่มีกำร

ประธำน/กรรมกำรและ

แก้ไขเพิ่มเติม

เลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
เมื่อมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ผูว้ ิจยั ต้องส่ งรำยงำนเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
ก่อนดำเนิ นกำรตำมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่ งรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ตำมแบบรำยงำนกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.12-01)
5.2 กำรมอบหมำยให้กรรมกำรหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญ ทบทวนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
ประธำนกรรมกำรมอบหมำยให้กรรมกำรหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญที่เคยทบทวนในครั้งแรก เป็ นผูท้ บทวน
5.3 กำรทบทวนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กำรทบทวนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั มีหลักกำรเช่นเดียวกับกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่
ส่ งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก
- ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่แก้ไขเล็กน้อยหรื อไม่มีกำรเพิ่มควำมเสี่ ยงต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วม
โครงกำรวิจยั อำจพิจำรณำแบบเร่ งรัด
- ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีกำรวิจยั และหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ที่อำจเพิ่มควำมเสี่ ยงต่ออำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั ต้องพิจำรณำโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่เสนอต่อประธำนกรรมกำรและอนุมตั ิโดยไม่ตอ้ งผ่ำนกำรพิจำรณำ
ในที่ประชุมคณะกรรมกำร ต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรในที่ประชุมทรำบ
5.4 กำรพิจำรณำส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยคณะกรรมกำร
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- ประธำนกรรมกำร มอบหมำยให้ก รรมกำร หรื อผูเ้ ชี่ ยวชำญที่ เคยทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจัยที่ ส่ งเข้ำ
พิจำรณำครั้งแรก เป็ นผูท้ บทวน
- กำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั เป็ นไปในทำนองเดียวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่ง
เข้ำพิจำรณำครั้งแรก (ดู จธ.คม.09-01 กำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก)
ผลกำรพิจำรณำส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั ระบุเป็ นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- อนุมตั ิ หมำยถึง ผูว้ ิจยั สำมำรถดำเนิ นกำรวิจยั ตำมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรั บ ปรุ งแก้ไ ข เพื่ ออนุ มัติ หมำยถึ ง ผูว้ ิ จัย ต้องด ำเนิ น กำรเปลี่ ย นแปลงโครงร่ ำงกำรวิจัย ที่
รำยงำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมข้อแนะนำของคณะกรรมกำร หรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมตำมที่ร้องขอเพื่อนำเข้ำ
พิจำรณำใหม่ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ไม่อนุมตั ิ หมำยถึง ผูว้ ิจยั ไม่ได้รับอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั แต่สำมำรถ
ดำเนินกำรวิจยั ต่อไป ตำมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิก่อนหน้ำนี้
5.5 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำต่อผูว้ ิจยั
- เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน เตรี ยมจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผูว้ ิจยั (แบบ จธ.คม.11-01) โดยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและภำษำก่อน
- ในกรณี “อนุมตั ิ” จดหมำยแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำอนุมตั ิ วันที่พิจำรณำอนุมตั ิและลง
นำมโดยประธำน คณะกรรมกำร
- ในกรณี “ให้ปรับปรุ งแก้ไขเพื่อนำเข้ำพิจำรณำใหม่” จดหมำยแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำ
วันที่พิจำรณำอนุมตั ิ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร/ผูเ้ ชี่ยวชำญ และลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
- ในกรณี “ให้ปรับปรุ งแก้ไขเพื่ออนุ มตั ิ ” ผูว้ ิจยั ต้องส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่แก้ไขตำมข้อแนะนำภำยใน14
วันทำกำรนับจำกวันที่ได้รับ เพื่อกำรตรวจสอบและนำเสนอต่อประธำนกรรมกำรเพื่ออนุมตั ิ
- ในกรณี “ไม่อนุมตั ิ” จดหมำยแจ้งผลต้องประกอบด้วย ผลกำรพิจำรณำ วันที่พิจำรณำอนุมตั ิ เหตุผลของ
กำรไม่อนุมตั ิ และลงนำมโดยประธำนกรรมกำร ทั้งนี้ตอ้ งมีขอ้ ควำมว่ำ “ท่ำนสำมำรถร้องขอเพื่อทรำบเหตุผลและ
รำยละเอียดในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร โดยแจ้งควำมจำนงและเหตุผลในกำรร้องขอต่อประธำนกรรมกำร
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร”
5.6 กำรเก็บเอกสำรเกี่ยวกับโครงร่ ำงกำรวิจยั
- เมื่อสิ้ นสุ ดกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรเก็บรวบรวมรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครง
ร่ ำงกำรวิจัย เข้ำกับ โครงร่ ำ งกำรวิ จัย ที่ ไ ด้รับ กำรพิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ใ นครั้ งแรก และบัน ทึ ก ข้อ มู ล ในระบบฐำน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คํานิยาม
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ส่ วนแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงร่ ำ งกำรวิ จัย กำรเปลี่ ย นแปลงและอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เป็ นทำงกำร
(Protocol amendments) ของโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.12-01 แบบรำยงำนส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.11-01 ผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณารายงานความก้าวหน้ าโครงการวิจัย
Continuing Review of Research Protocol

จธ.คม.13/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
- เพื่อกำหนดวิธีกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
- เพื่อพิทกั ษ์สิทธิและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั อย่ำงต่อเนื่อง ในกำรทบทวน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรทบทวนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ในช่วงเวลำที่เหมำะสม
กับควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นแก่อำสำสมัคร ควำมเปรำะบำงหรื ออ่อนแอของอำสำสมัคร รู ปแบบของกำรวิจยั และ
ระยะเวลำที่ทำวิจยั
3. ความรับผิดชอบ
- กรรมกำรและเลขำนุกำรมีหน้ำที่แจ้งเตือนคณะกรรมกำรและผูว้ ิจยั ถึงกำหนดกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจยั
- คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำหนดควำมถี่ของรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั
- กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนคณะกรมกำรมีหน้ำที่ทบทวนและสรุ ปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจยั กำรเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ร้ำยแรงและ
ไม่ร้ำยแรง ข้อมูลใหม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรื อควำมเสี่ ยงของอำสำสมัคร และปั ญหำหรื อควำมเห็นเชิงลบ
ของชุมชนหรื ออำสำสมัคร (แบบ จธ.คม.13-01)
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการการปฏิบัติ

1

2

กำหนดวันส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั

ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

แจ้งเตือนให้ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ประธำน/กรรมกำรและ

ของกำรวิจยั

เลขำนุกำร
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3

รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั

ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

4

รวบรวมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ

ประธำน/กรรมกำรและ

เอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ส่งให้

เลขำนุกำร

กรรมกำรที่รับผิดชอบ

5

กำรทบทวนและสรุ ปรำยงำน

ประธำน/กรรมกำรและ

ควำมก้ำวหน้ำ

เลขำนุกำร

6

กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร

7

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั

8

กำรเก็บรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั

คณะกรรมกำร

ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
ประธำน/กรรมกำรและ
เลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรกำหนดวันส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
- กำหนดวันส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ขึ้นกับควำมถี่ในกำรรำยงำนตำมมติคณะกรรมกำรนับ
จำกวันที่อนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรก เช่น ถ้ำควำมถี่ 1 ปี /ครั้ง กำหนดส่ งรำยงำนคือ 30 วันก่อนครบหนึ่งปี นับ
จำกวันที่อนุมตั ิ
- กรณี ระยะเวลำดำเนิ นกำรวิจยั มำกกว่ำ 1 ปี และยังไม่ได้รับคำอนุมตั ิให้ดำเนิ นกำรในปี ต่อไปต้องหยุด
ดำเนินกำรจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมตั ิใหม่
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- กำรส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั ล่ำช้ำ หมำยถึง ผูว้ ิจยั ไม่ส่งผลรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
วิจยั ภำยใน 2 เดือนนับจำกวันกำหนดส่งรำยงำน
- กรณีที่ผวู ้ ิจยั ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ช้ำกว่ำวันที่กำหนด กำหนดส่ งรำยงำนครั้งต่อไปยังคง
เป็ นไปตำมกำหนดเดิม
5.2 กำรแจ้งเตือนผูว้ ิจยั ให้ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
- ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร ต้องส่ งจดหมำยแจ้งเตือนพร้อมทั้งแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรวิจยั (แบบเอกสำร จธ.คม.13-01) ให้ผูว้ ิจยั ทรำบอย่ำงน้อย 1 เดื อนก่ อนกำหนดวันส่ งรำยงำน โดยเก็บ
สำเนำ 1 ฉบับไว้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
- กรณี ที่ ผูว้ ิจยั ไม่ส่ งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจยั ตำมเวลำที่ ก ำหนด ให้ประธำนกรรมกำรหรื อ
กรรมกำรและเลขำนุ กำรส่ งจดหมำยแจ้งเตือนครั้งที่ 2 โดยระบุให้ผวู ้ ิจยั ส่ งรำยงำนภำยใน 2 เดือนนับจำกกำหนด
วันส่งเดิม
5.3 กำรรับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
เมื่อได้รับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน บันทึกวันที่ได้รับรำยงำนในสมุดรับ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
5.4 กำรรวบรวมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร รวบรวมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำครั้งแรก รำยงำนกำร
แก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั และรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ รวมกับรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ที่
ได้รับ ส่งให้กรรมกำรที่รับผิดชอบ ทบทวนและสรุ ปเพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำต่อไป
5.5 กำรทบทวนและสรุ ปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย ทบทวนแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ได้แก่ จำนวนอำสำสมัครที่
เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั จำนวนอำสำสมัครที่ยงั คงอยู่ในระหว่ำง/สิ้ นสุ ดกำรศึกษำ จำนวนอำสำสมัครที่ถอนตัว
ออกจำกกำรศึกษำ กำรเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติม โครงร่ ำงกำรวิจยั เหตุกำรณ์ ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรง ข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรื อควำมเสี่ ยงของอำสำสมัคร และปั ญหำหรื อ
ควำมเห็นเชิงลบของชุมชนหรื ออำสำสมัคร
5.6 กำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย นำเสนอสรุ ปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจยั ส่งเข้ำมำในแต่ละเดือนและแจ้ง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรทรำบถึงโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ผูว้ ิจยั ไม่ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ภำยใน 2
เดือน นับจำกวันกำหนดวันส่งรำยงำน
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- ผลกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั โดยคณะกรรมกำร เป็ นข้อใดข้อหนึ่ งดังนี้ (1) อนุมตั ิ
ต่อเนื่ อง (2) แก้ไขหรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุ มตั ิ ต่อเนื่ อง (3) แก้ไขหรื อขอข้อมูล เพิ่มเติ มเพื่อนำเข้ำพิจำรณำ
ใหม่ และ (4) ไม่อนุมตั ิต่อเนื่อง
- กรณี ที่ผูว้ ิจยั ไม่ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ภำยใน 2 เดือนนับจำกกำหนดวันส่ งรำยงำน ให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อใดข้อหนึ่งหรื อทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้
• ส่งกรรมกำรไปตรวจเยีย่ ม (Site monitoring visit)
• ระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension)
- บันทึกผลกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ในรำยงำนกำรประชุม
5.7 แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั
- ประธำนและกรรมกำรและเลขำนุกำร เตรี ยมจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั โดยมีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและภำษำ เพื่อให้ประธำนกรรมกำรลงนำม (แบบ จธ.11-01)
- จดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย
• ผลกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั และวันที่ที่พิจำรณำ
• กรณี ที่ผลกำรพิจำรณำ “อนุมตั ิต่อเนื่อง” ต้องระบุ วันที่ส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำครั้งต่อไปในกรณี ที่กำร
วิจยั ยังไม่สิ้นสุ ด หรื อขอให้ผวู ้ ิจยั ส่งรำยงำนสรุ ปกำรวิจยั (Final report) กรณี ที่กำรวิจยั สิ้ นสุ ดแล้ว
• กรณี ที่ผลกำรพิจำรณำ “แก้ไขหรื อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออนุมตั ิต่อเนื่ องหรื อเพื่อนำเข้ำพิจำรณำใหม่” ต้อง
ระบุ ข้อมูลที่ตอ้ งแก้ไขหรื อข้อมูลที่ขอเพิ่มเติม
• กรณี ที่ผลกำรพิจำรณำ “ไม่อนุมตั ิต่อเนื่ อง” ต้องแจ้งเหตุผลของกำรไม่อนุมตั ิ พร้อมข้อควำมดังนี้ “ท่ำน
สำมำรถร้องขอเพื่อทรำบเหตุผลและรำยละเอียดในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร โดยแจ้งควำมจำนง
และเหตุผลในกำรร้องขอต่อประธำนกรรมกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร”
5.8 กำรเก็บเอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
-เจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำน เก็ บ เอกสำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยที่ ไ ด้รับ จำกผูว้ ิจยั และผ่ำนกำร
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำร ลงนำมโดยประธำนกรรมกำร และสำเนำจดหมำยแจ้งผลกำรพิจำรณำ โดยเก็บไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของโครงร่ ำงกำรวิจยั นั้น ๆ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. นิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.13-01 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.11-01 ผลกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่ อนกําหนด
Review of Study Termination

จธ.คม.14/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับคณะกรรมกำรในกำรดำเนินกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
-กำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด กระทำโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมโครงกำรวิจยั ที่ได้รับพิ จำรณำอนุ มัติจำกคณะกรรมกำร และต่อมำ
คณะกรรมกำรมีมติให้ยตุ ิโครงกำรก่อนกำหนด
3. ความรับผิดชอบ
-คณะกรรมกำรมี อำนำจอนุ มตั ิให้ยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด เมื่อได้รับกำรแนะนำจำกคณะกรรมกำร
กำกับดูแลข้อมูลและควำมปลอดภัย (Data Safety Monitoring Committee: DSMC) หรื อโดยผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
หรื อเมื่อมีขอ้ มูลที่ระบุหรื อสงสัยว่ำกำรดำเนิ นโครงกำรวิจยั นั้นต่อไปอำจก่ อให้เกิ ดปั ญหำควำมปลอดภัยหรื อ
ประโยชน์ของอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
4 . แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรได้รับคำแนะนำให้ยตุ ิ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

โครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
2

กำรทบทวนและพิจำรณำ

ประธำน/คณะกรรมกำร

3

กำรแจ้งผูว้ ิจยั

ประธำน/กรรมกำรและเลขำนุกำร

4

กำรเก็บเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรยุติโครงกำรวิจยั
- อำจเกิดจำกมติของที่ป ระชุมคณะกรรมกำร หรื อคณะกรรมกำรกำกับดูแลข้อมูลและควำมปลอดภัย
(DSMC) หรื อผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor) หรื อเมื่อคณะกรรมกำรมีขอ้ มูลที่ระบุหรื อสงสัยว่ำกำรดำเนิ นโครงกำรวิจยั
นั้นต่อไป อำจก่อให้เกิดปัญหำควำมปลอดภัยหรื อประโยชน์ของอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุกำรประสำนให้ผวู ้ ิจยั ส่ งแบบขอยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (แบบ จธ.คม.14-01)
และแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.13-01) ให้กรรมกำรและเลขำนุกำร
5.2 กำรทบทวนและพิจำรณำ
- กรรมกำรและเลขำนุกำรแจ้งประธำนทรำบถึง คำแนะนำให้ยุติโครงกำรวิจยั พร้อมแนบรำยงำนเพื่อยุติ
โครงกำรวิจยั ก่อนกำหนดและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั หลังจำกได้รับรำยงำน
- ประธำนทบทวนรำยงำนเพื่ อยุติโครงกำรวิจัย ก่ อนก ำหนด และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย
กำรพิจำรณำรำยงำนกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด ต้องทำในที่ประชุมคณะกรรมกำร และผลกำรพิจำรณำต้อง
บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม ซึ่งในบำงกรณี ประธำนอำจประชุมคณะกรรมกำรเป็ นกรณีพิเศษ (Extra meeting)
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เตรี ยมบันทึกอนุมตั ิกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
- ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุ กำรลงนำมและลงวันที่ ในบันทึ กอนุ ม ัติกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่ อน
กำหนด
5.3 กำรแจ้งผูว้ ิจยั
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรจัด ทำบันทึ กอนุ ม ัติก ำรยุติโครงกำรวิจยั ก่ อนก ำหนดที่ ล งนำมโดย
ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำร ส่งให้ผวู ้ ิจยั
5.4 กำรเก็บเอกสำร
- เก็บแบบขอยุติโครงกำรวิจยั และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั ไว้กบั โครงร่ ำงกำรวิจยั
- ลงบันทึกกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด ในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.13-01 แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.14-01 แบบรำยงำนขอยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
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8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณารายงานสรุ ปผลการวิจัย
Review of Final Report

จธ.คม.15/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรทบทวนรำยงำนกำรสรุ ปผลกำรวิจยั ของโครงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรมำตรฐำนครอบคลุ ม กำรทบทวนรำยงำนสรุ ป ผลกำรวิ จัย ที่ ก ำหนดให้ ผู ้วิ จัย ส่ ง
คณะกรรมกำร เมื่อสิ้ นสุ ดโครงกำรวิจยั
3. ความรับผิดชอบ
- ผูว้ ิจยั มีหน้ำที่ส่งรำยงำนผลกำรวิจยั ให้คณะกรรมกำร ในแบบรำยงำนสรุ ปผลเมื่อวิจยั เสร็จ
(แบบ จธ.คม.15-01)
- คณะกรรมกำรมีหน้ำที่พิจำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรรับรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั

กรรมกำรและเลขำนุกำร

2

กำรพิจำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั

คณะกรรมกำร

3

4

กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนสรุ ป
ผลกำรวิจยั
กำรเก็บเอกสำรรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
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กรรมกำรและเลขำนุกำร

เจ้ำหน้ำที่/คณะกรรมกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
กรรมกำรและเลขำนุกำรรับรำยงำนกำรสรุ ปผลกำรวิจยั และบรรจุเข้ำวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ
5.2 กำรพิจำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
- กรรมกำรพิจำรณำรำยงำนกำรสรุ ปผลกำรวิจยั ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- คณะกรรมกำรลงมติ รับ ทรำบกำรสิ้ นสุ ดกำรวิจยั และรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั หรื อมี มติ ให้ขอข้อมูล
เพิ่มเติม
5.3 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
- ส่ งบันทึกที่ลงนำมโดยประธำน รับทรำบกำรสิ้ นสุ ดกำรวิจยั และรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั หรื อขอข้อมูล
เพิ่มเติม ให้แก่ผวู ้ ิจยั
-กรณี ที่มีกำรขอข้อมูลเพิม่ เติม ให้ทำบันทึกถึงผูว้ ิจยั ให้ส่งข้อมูลมำภำยใน 14 วันทำกำร
5.4 กำรเก็บเอกสำรรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
เก็บรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั ไว้กบั โครงร่ ำงวิจยั และบันทึกในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.15-01 แบบรำยงำนสรุ ปเมื่อวิจยั เสร็ จ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การประชุมกรณีพเิ ศษ
Extra Meeting

จธ.คม.16/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรในกำรประชุมกรณีพิเศษ
-เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรทบทวน พิจำรณำ และลงมติ ในเรื่ องต่ำง ๆ ของกำรประชุมกรณีพิเศษ
2. ขอบเขต
ดำเนิ น กำรตำมมำตรฐำนครอบคลุมกำรประชุมกรณี พิ เศษเพื่ อให้คณะกรรมกำรพิ จำรณำเรื่ องต่ำง ๆ
นอกเหนือจำกกำรประชุมตำมกำหนดปกติ
3. ความรับผิดชอบ
ประธำนเป็ นผูเ้ รี ยกประชุมกรณีพิเศษ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรพิจำรณำเรี ยกประชุมคณะกรรมกำร

ประธำน

กรณีพิเศษ
2

กำรประชุมคณะกรรมกำรกรณีพิเศษ

คณะกรรมกำร

3

ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกรณีพิเศษ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรพิจำรณำเรี ยกประชุมคณะกรรมกำรในกรณีพิเศษ
- กำรประชุมกรณีพิเศษ กระทำในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• มีอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั เสี ยชีวิตในสถำบันที่คณะกรรมกำรรับผิดชอบ
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• มีเหตุกำรณ์ที่ตอ้ งพิจำรณำเร่ งด่วนซึ่งอำจมีผลกระทบต่อชุมชนหรื อเศรษฐกิจของชำติ
• เรื่ องอื่น ๆ ที่ประธำนเห็นควรที่จะประชุมกรณีพิเศษ
- กรรมกำรและเลขำนุกำรแจ้งให้กรรมกำรทรำบถึงกำรเรี ยกประชุมในกรณีพิเศษ
- กรรมกำรและเลขำนุกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุม
5.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรในกรณีพิเศษ
- ต้องประกอบด้วยองค์ประชุมเช่นเดียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมวำระปกติ
- ปฏิบตั ิตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกรณีพิเศษ
กำรประชุมกรณีพิเศษ ปฏิบตั ิตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนในเรื่ องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คํานิยาม
กำรประชุมกรณีพิเศษ กำรประชุมคณะกรรมกำร นอกเหนื อจำกกำรประชุมตำมกำหนดปกติ Extra
meeting ขั้นตอนและหลักกำรปฏิบตั ิเป็ นไปตำมแนวทำงที่วำงไว้ในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข. วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การตอบสนองการร้ องเรียนของอาสาสมัคร
Response to Research Participants’ Requests

จธ.คม.17/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงจัดกำรกำรร้องเรี ยนของอำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั เนื่องจำกคณะกรรมกำร มี
หน้ำที่ในกำรพิทกั ษ์ซ่ ึงสิ ทธิ ควำมปลอดภัย และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของอำสำสมัครในโครงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรจัดกำรกำรร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ควำมปลอดภัยและควำม
เป็ นอยูท่ ี่ดีของอำสำสมัครในโครงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ หรื อประเด็นจริ ยธรรมอื่น ๆ
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำน มี หน้ำที่ตอบสนองต่อกำรร้องเรี ยนที่ เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ ควำม
ปลอดภัย และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของอำสำสมัครในโครงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

ได้รับกำรร้องเรี ยน

กรรมกำรและเลขำนุกำร

2

กำรตอบสนอง

ประธำน/คณะกรรมกำร

3

กำรเก็บเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำร
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รับกำรร้องเรี ยน
เมื่อได้รับกำรร้องเรี ยนจำกอำสำสมัครหรื อผูป้ กครองหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรื อชุมชน/สถำบันที่เข้ำ
ร่ วมโครงร่ ำงกำรวิจัย ให้ก รรมกำรและเลขำนุ ก ำรบันทึ ก กำรร้องเรี ยนลงในแบบบันทึ ก (แบบ จธ.คม.17-01)
พร้อมแนบต้นเรื่ องกำรร้องเรี ยน เสนอต่อประธำน
5.2 กำรตอบสนอง
-ประธำนอำจตอบสนองโดยกำรให้คำแนะนำแก่อำสำสมัครที่ร้องเรี ยน หรื อนำเข้ำที่ประชุมกรรมกำร
เพื่ออภิปรำยและหำข้อสรุ ปเพื่อกำรตอบสนองต่อไป
-บันทึกข้อเท็จจริ ง กำรตอบสนอง และกำรติดตำมผล ในแบบบันทึกกำรร้องเรี ยน
-ในบำงกรณี ประธำนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำร อำจนำเสนอเรื่ องกำรร้องเรี ยนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ
เพื่อแจ้งให้ทรำบและหำข้อสรุ ปในกำรดำเนินกำรตอบสนองต่อไป
5.3 กำรเก็บเอกสำร
-เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน จัดเก็บบันทึกกำรร้องเรี ยนในแฟ้ม “กำรร้องเรี ยน”
-เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เก็บสำเนำบันทึกกำรร้องเรี ยน รวมไว้กบั โครงร่ ำงกำรวิจยั
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.17-01 แบบบันทึกกำรร้องเรี ยนของอำสำสมัคร/สถำบัน
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การพิจารณารายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์
Review of Adverse Event Report

จธ.คม.18/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรพิ จ ำรณำและติ ด ตำมเหตุ ก ำรณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในโครงกำรวิ จัย ที่
คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรพิจำรณำเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่รำยงำนโดยผูว้ ิจยั ผูใ้ ห้ทุนวิจยั
คณะกรรมกำรกำกับดูแลข้อมูลและควำมปลอดภัย (Data Safety Monitoring Committee: DSMC) หรื อกรรมกำร
3. ความรับผิดชอบ
- คณะกรรมกำร แจ้งให้ผวู ้ ิจยั ทรำบข้อกำหนดในกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (แบบ จธ.คม.1801) หำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ร้ำยแรง ให้ผวู ้ ิจยั แจ้งเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ภำยในระยะเวลำ 7 วันปฏิทิน
หลังเกิดเหตุ (แบบ จธ.คม.18-02)
- กรรมกำรและเลขำนุ กำรมอบหมำยให้ผูเ้ คยทบทวนเมื่อครั้งส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั พิจำรณำครั้งแรก เป็ น
ผูท้ บทวนรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ หำกไม่มี ประธำนเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผูท้ บทวน
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รับรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกผูว้ ิจยั

เจ้ำหน้ำที่

2

มอบหมำยรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ให้ผทู ้ บทวนโครงร่ ำงกำร
วิจยั เป็ นผูพ้ ิจำรณำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

3

แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั

4

กำรจัดเก็บเอกสำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

เจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรับรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกผูว้ ิจยั
- หลักกำรคัดเลือกรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรได้แก่
• เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรง ได้แก่ ตำย รุ นแรงและอำจทำให้เสี ยชีวิตต้องรักษำใน
โรงพยำบำล พิ ก ำรหรื อ ทุ พ พลภำพ หรื อ ทำรกพิ ก ำรแต่ ก ำเนิ ด ที่ อ ำจเกี่ ย วข้อ ง (Possibly related) หรื อ น่ ำจะ
เกี่ ย วข้ อ ง (Probably related) หรื อเกี่ ย วข้ อ งแน่ น อน (Definitely related) หรื อไม่ ท รำบว่ ำ เกี่ ย วข้ อ งหรื อไม่
(Unknown) กับกำรวิจยั
• เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่คำดคิดมำก่อน (Unexpected)
5.2 กำรมอบหมำยรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ให้ผทู ้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุกำรพิจำรณำมอบหมำยให้ผเู ้ คยเป็ นผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั (Reviewer) จำนวน
1 ท่ำน ทบทวนรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
- ผูท้ ี่ ได้รับ มอบหมำยให้ท บทวนรำยงำน พิ จำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ ไม่พึ งประสงค์และนำเสนอในที่
ประชุม โดยประธำนนำกำรอภิปรำยเพื่อขอมติที่ประชุมในกำรสรุ ปผลกำรพิจำรณำ
- เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ให้กรรมกำรและเลขำนุกำรเสนอประธำนพิจำรณำ
5.3 กำรพิจำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
ผลกำรพิจำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ อำจเป็ นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
• รับทรำบ
• ขอให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั หรื อเอกสำรกำรให้ควำมยินยอม
• ขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรื อส่งคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยไปตรวจเยีย่ ม (Site monitoring visit)
• ระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension) หรื อยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Termination)
5.4 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำแก่ผวู ้ ิจยั
ประธำนลงนำมในบันทึกแจ้งผลกำรพิจำรณำพร้อมวันที่พิจำรณำ และกรรมกำรและเลขำนุกำรส่งผูว้ ิจยั
5.5 กำรจัดเก็บเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำน จัดเก็ บ ส ำเนำบัน ทึ ก แจ้งผลกำรพิ จำรณำ พร้ อมเอกสำรรำยงำนเหตุก ำรณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ เข้ำแฟ้มโดยจัดเก็บไว้กบั แฟ้มโครงร่ ำงกำรวิจยั
6. คํานิยาม
-
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7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.18-01 แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
แบบ จธ.คม.18-02 แบบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรง
แบบ จธ.คม.20-01 แบบบันทึกรำยงำนกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การติดต่อสื่ อสาร
Communication Record

จธ.คม.19/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรติดต่อสื่ อสำรระหว่ำงคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน กับผูว้ ิจยั ผูใ้ ห้ทุน
วิจยั อำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั และสถำบันอื่น ๆ
2. ขอบเขต
วิ ธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำนครอบคลุ ม กำรติ ด ต่ อ สื่ อสำรทุ ก ประเภทที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ โครงกำรวิ จัย ที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
3. ขอบเขต
กำรติดต่อสื่ อสำรในรู ปเอกสำรหรื อหนังสื อ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

เอกสำรกำรติดต่อสื่ อสำร

ประธำน/กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่

2

ข้อควำมในเอกสำร/หนังสื อ

ประธำน/กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่

3

กำรแจกจ่ำยเอกสำร/หนังสื อ

ประธำน/กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 เอกสำรกำรติดต่อสื่ อสำร (แบบ จธ.คม.19-01) อำจใช้กำรเขียนหรื อพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
5.2 ข้อควำมในเอกสำร/หนังสื อ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- วันที่ติดต่อสื่ อสำร
- ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั เช่น รหัสโครงกำรวิจยั ผูว้ ิจยั ผูใ้ ห้ทุนวิจยั
- ชื่อผูท้ ี่ติดต่อด้วย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรื ออีเมล์แอดเดรส
- สรุ ปข้อมูลที่ตอ้ งกำรติดต่อสื่ อสำร
- แผนกำรติดตำมผล (ถ้ำมี)
- ลงนำมผูบ้ นั ทึกเอกสำร/หนังสื อ
5.3 กำรแจกจ่ำยเอกสำร/หนังสื อ ให้ทำสำเนำเอกสำรแจกจ่ำยผูท้ ี่ติดต่อหรื อเก็บไว้กบั โครงกำรวิจยั นั้น
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.19-01 แบบกำรติดต่อสื่ อสำร
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การตรวจเยี่ยมเพื่อกํากับดูแลการวิจัย
Site Monitoring Visit

จธ.คม.20/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
- เพื่อพิทกั ษ์สิทธิ ควำมปลอดภัย และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของอำสำสมัครและชุมชนที่เข้ำร่ วมโครงกำรวิจยั
- เพื่อให้กำรวิจยั เป็ นไปตำมแผนกำรวิจยั ที่วำงไว้ และเป็ นไปตำมหลักกำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ทำงคลินิกที่ดี
ของ International Conference on Harmonization (ICH) Good Clinical Practice (GCP) ให้ได้ผลกำรวิจยั ที่มีควำม
ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
2. ขอบเขต
วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรตรวจเยี่ยมเพื่ อ กำกับดูแลสถำบันหรื อสถำนที่ที่ ดำเนิ นกำรวิจยั
ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั ที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนมีหน้ำที่ในกำรตรวจเยี่ยมเพื่อ กำกับดูแล
สถำบัน หรื อสถำนที่ที่ดำเนินกำรวิจยั ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรคัดเลือกโครงกำรวิจยั ที่จะตรวจเยีย่ ม

คณะกรรมกำร

2

ก่อนกำรตรวจเยีย่ ม

คณะกรรมกำรกำกับ

3

กำรตรวจเยีย่ ม

คณะกรรมกำรกำกับ
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4

ภำยหลังกำรตรวจเยีย่ ม

5

รำยงำนผลกำรตรวจเยีย่ ม

6

กำรเก็บรำยงำนกำรตรวจเยีย่ ม

คณะกรรมกำรกำกับ

ประธำน/คณะกรรมกำรกำกับ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรคัดเลือกโครงกำรวิจยั ที่จะตรวจเยีย่ ม โดยคณะกรรมกำร เป็ นดังข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- มีรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรงที่ไม่คำดคิดมำก่อน และ/หรื อเกี่ยวข้องแน่นอนกับ
โครงกำรวิจยั
- วิธีดำเนินกำรวิจยั เบี่ยงเบนหรื อสงสัยว่ำเบี่ยงเบนจำกโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรอนุมตั ิฉบับล่ำสุด
- มีขอ้ มูลที่ระบุหรื อสงสัยว่ำวิธี ดำเนิ นกำรวิจยั ไม่เป็ นไปตำมหลักกำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ทำงคลินิกที่ดีของ
ICH GCP
- คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นต้องมีกำรตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั
5.2 ก่อนกำรตรวจเยีย่ ม ให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
- ส่ งบันทึกแจ้งให้ผูว้ ิจยั ทรำบว่ำจะมีกำรตรวจเยี่ยมเพื่อ กำกับดูแลกำรวิจยั โดยระบุวนั ที่และเวลำตรวจ
เยีย่ มก่อนวันตรวจเยีย่ มอย่ำงน้อย 1 เดือน เพื่อให้ผวู ้ ิจยั เตรี ยมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับของโครงกำรวิจยั นั้น
- เตรี ยมเอกสำรที่ จะใช้ในกำรประเมิ นในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม และแบบรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมเพื่ อ
กำกับดูแลกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.20-01)
5.3 กำรตรวจเยี่ยม โดยคณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั ตรวจสอบหรื อสังเกตตำมแผนกำรตรวจเยี่ยม
ดังนี้
โครงร่ างการวิจัย
- มีโครงร่ ำงกำรวิจยั ฉบับแรกและฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ พร้อมเอกสำรอนุมตั ิ
ข้ อมูลเอกสาร
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- แบบบันทึกข้อมูล (Case Record Form) มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่ำนได้ชดั เจน
- ข้อมูลที่บนั ทึกในแบบบันทึกข้อมูลตรงกับในเอกสำรต้นฉบับ (Source data)
- มีเอกสำรสำคัญครบถ้วน ได้แก่
รำยชื่อผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยผูว้ ิจยั พร้อมทั้งงำนที่รับผิดชอบ
ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
- มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมวิธีดำเนินกำรวิจยั ที่ระบุในโครงร่ ำงกำรวิจยั อย่ำงเคร่ งครัด
- ปริ มำณงำนในโครงกำรวิจยั ไม่มำกเกินไป เมื่อพิจำรณำถึงจำนวนผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั
สถาบันที่ทําการวิจัย
- มีกำรสนับสนุนกำรวิจยั อย่ำงเหมำะสม
- สถำนที่มีควำมเหมำะสมและเอื้ออำนวยต่อกำรทำโครงกำรวิจยั
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรวิจยั มีกำรใช้และกำรควบคุมดูแลตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ
ห้องปฏิบตั ิกำรที่ใช้ในกำรวิจยั (Laboratory) มีกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั ิกำรตำมวิธีที่ระบุในโครงร่ ำงกำร
วิจยั ที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
การให้ ความยินยอม
- สุ่มตรวจเอกสำรกำรให้ควำมยินยอมว่ำ อำสำสมัครลงนำมในเอกสำรฉบับที่คณะกรรมกำร
อนุมตั ิ
- ในบำงกรณี อำจสังเกตขบวนกำรขอควำมยินยอม
อาสาสมัครที่เข้าร่ วมในโครงการวิจัย
- ได้รับกำรพิทกั ษ์สิทธิและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีอย่ำงเหมำะสม
- ในบำงกรณี อำจสัมภำษณ์อำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั
กำรรักษำควำมลับ ของข้อมู ล มีก ำรเก็ บเอกสำรข้อมูลของอำสำสมัครที่ เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั อย่ำง
เหมำะสมและจำกัดผูท้ ี่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่ถึงประสงค์ (ถ้ำมี) มีกำรตรวจสอบรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ เปรี ยบเทียบกับ
รำยงำนที่ส่งให้คณะกรรมกำร
กำรสรุ ปผลกำรตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเมื่อสิ้ นสุ ดกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั
สรุ ปผลกำรตรวจเยีย่ มและข้อเสนอแนะแก่ผวู ้ ิจยั พร้อมทั้งเปิ ดโอกำสให้ผวู ้ ิจยั ซักถำมหรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
5.4 ภำยหลังกำรตรวจเยีย่ ม
-สรุ ปผลกำรตรวจเยี่ยมในแบบรำยงำนกำรตรวจเยี่ยมเพื่อ กำกับดูแลกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.20-01) และ
นำเสนอต่อประธำนภำยใน 14 วันทำกำร
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-ส่งสำเนำรำยงำน 1 ฉบับ ให้ผวู ้ ิจยั
5.5 รำยงำนผลกำรตรวจเยีย่ ม
-ประธำนนำเสนอรำยงำนกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั ในที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำลง
มติ
-บันทึกกำรรำยงำนกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั และมติของคณะกรรมกำร ในรำยงำนกำรประชุม
5.6 กำรเก็บ รำยงำนกำรตรวจเยี่ยม เก็ บไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงร่ ำงกำรวิจยั นั้นและเก็ บในแฟ้ มของ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
6. คํานิยาม
คณะกรรมกำรกำกับ
กรรมกำรและ/หรื อบุคคลภำยนอกที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
ให้เป็ นตัวแทน ตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 คน
โดยอย่ำงน้อย 1 คนต้องมำจำกคณะกรรมกำร
กำรตรวจเยีย่ มเพื่อควบคุมดูแลกำรวิจยั
กำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรกำกับ เป็ นกำรประเมินกำรพิทกั ษ์สิทธิและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของ
อำสำสมัครที่เข้ำร่ วมในโครงกำรวิจยั ของผูว้ ิจยั หรื อ
สถำบันวิจยั โดยตรวจสอบเอกสำรหรื อสังเกตขั้นตอนกำรทำวิจยั
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.20-01 แบบรำยงำนกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
Non-Compliance/ Protocol Violation

จธ.คม.21/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรเมื่อผูว้ ิจยั หรื อสถำบันที่ ทำวิจยั ไม่ปฏิบตั ิตำมหลักจริ ยธรรมกำรวิจยั ใน
มนุษย์ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมทุกโครงกำรวิจยั ในมนุษย์ที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุ กำรมีหน้ำที่รวบรวมและบันทึกในแบบบันทึกรำยกำรผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนด
(แบบ จธ.คม.21-01) ตำมมติคณะกรรมกำร
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด

2

กำรตัดสิ นของคณะกรรมกำร

3

กำรแจ้งผูว้ ิจยั

4

กำรเก็บเอกสำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

เจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รำยงำนผลกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
กรรมกำรและเลขำนุ ก ำรนำปั ญ หำกำรไม่ปฏิ บัติตำมข้อ กำหนดของผูว้ ิจยั และ/หรื อสรุ ปรำยงำนของ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั บรรจุในวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร
5.2 ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำร
- ผลกำรพิจำรณำต้องบันทึกผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำร เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ในกรณี ต่อไปนี้
- แจ้งผูว้ ิจยั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ปฏิบตั ิตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
- ระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension) สำหรับโครงกำรวิจยั ที่กำลังดำเนินกำร
- ยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด (Termination) สำหรับโครงกำรวิจยั ที่กำลังดำเนินกำร
-บันทึกชื่อผูว้ ิจยั ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนด ลงในแบบบันทึกรำยกำรผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนด (แบบ
จธ.คม.21-01)
5.3 กำรแจ้งผูว้ ิจยั
- กรรมกำรและเลขำนุกำร ร่ ำงบันทึกแจ้งผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
ข้อมูลและภำษำ และเสนอประธำนกรรมกำร ลงนำมพร้อมวันที่ที่พิจำรณำ
- ท ำส ำเนำบันทึ ก 4 ชุ ด ส่ งต้นฉบับบันทึ ก ให้ผูว้ ิจยั ส่ งส ำเนำบัน ทึ กให้แหล่งทุน วิจยั 1 ชุ ด และ/หรื อ
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนต้นสังกัดของผูว้ ิจยั อีก 1 ชุด
5.4 กำรเก็บเอกสำรและกำรติดตำมผล
-เก็บสำเนำบันทึก 2 ชุด ไว้ที่สำนักงำน โดยเก็บในทะเบียนผูว้ ิจยั ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อ กำหนด 1 ชุด และ
แนบกับโครงร่ ำงกำรวิจยั นั้น 1 ชุด
-บันทึกชื่อผูว้ ิจยั ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
-ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิของผูว้ ิจยั ในช่วงเวลำที่เหมำะสม
6. คํานิยาม
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
กำรไม่ปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิกำรวิจยั ทำงคลินิกที่ดีของ
(Non-compliance)
หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
(Protocol violation)
กำรเบี่ยงเบนวิธีดำเนินกำรวิจยั จำกที่ระบุในโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่
คณะกรรมกำรอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรกำกับ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรวิจยั ที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำร ให้ตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั
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7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.21-01 แบบบันทึกรำยกำรผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรกำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กาํ ลังดําเนินการ
Maintenance of Active Study Files

จธ.คม.22/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเตรี ยม รวบรวม และเก็บรักษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั ที่ได้รับกำร
พิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร และโครงกำรวิจยั กำลังดำเนิ นกำรอยู่ ทั้งนี้ เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ และ
คงไว้ซ่ ึงกำรรักษำควำมลับของข้อมูล
2. ขอบเขต
วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมโครงร่ ำงกำรวิจัย และเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องทุ ก โครงกำรที่ ได้รับกำร
พิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร และโครงกำรวิจยั ที่กำลังดำเนินกำรอยู่
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุ กำร และเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน มีหน้ำที่ บริ หำรจัดกำร โดยเตรี ยมรวบรวมและเก็ บ
รักษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั ตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำ และคงไว้ซ่ ึง
กำรรักษำควำมลับของข้อมูล
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

2

กำรรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมกำรและเลขำนุกำร/

โครงกำรวิจยั

เจ้ำหน้ำที่

กำรบริ หำรจัดกำรแฟ้มเอกสำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร/

โครงกำรวิจยั

เจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั
- เก็บเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั
- จัดหมวดหมู่ของเอกสำร
- แฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ประกอบด้วย
• แบบรำยงำนกำรส่ งโครงร่ ำงกำรวิจยั เพื่อพิจำรณำครั้งแรก (Initial review submission form)
• เอกสำรที่ ไ ด้รับ กำรพิ จำรณำอนุ มัติ ได้แก่ โครงร่ ำงกำรวิจัย ส่ วนแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงร่ ำงกำรวิจัย
เอกสำรกำรให้ควำมยินยอมโดยได้รับข้อมูล ใบโฆษณำ เป็ นต้น
• หนังสื ออนุมตั ิ และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมกำรฯ ที่ส่งให้ผวู ้ ิจยั
• รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
- ทำปกใบสรุ ปแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ประกอบด้วย
• รหัสโครงกำรวิจยั
• ชื่อผูว้ ิจยั
• ชื่อผูใ้ ห้ทุนวิจยั
• สำรบัญแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ได้แก่
o ชื่อผูว้ ิจยั ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร อีเมล์
o ผูใ้ ห้ทุนวิจยั พร้อมทั้งชื่อผูท้ ี่จะติดต่อได้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร อีเมล์
o เอกสำรโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ และเอกสำรกำรให้ควำมยินยอม
o หนังสื อแจ้งผลกำรพิจำรณำ
o จดหมำยหรื อเอกสำรติดต่อระหว่ำงคณะกรรมกำรกับผูว้ ิจยั
o ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
o รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์
o รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั
o รำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
o รำยงำนกำรตรวจเยีย่ มและผลกำรตัดสิ น (ถ้ำมี)
5.2 กำรบริ หำรจัดกำรแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั
- รวบรวมและจัดหมวดหมู่เอกสำรต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั
- ทำปกใบสรุ ปแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั
- ลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
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- เก็บแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ในห้องที่ปลอดภัย และจำกัดผูเ้ ข้ำถึง
- กำรเก็บรักษำแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ต้องเก็บอย่ำงน้อย 3 ปี หลังจำกกำรวิจยั เสร็ จสิ้ น
6. คํานิยาม
โครงกำรวิจยั ที่กำลังดำเนินกำร โครงกำรวิจยั ที่กำลังดำเนินกำรคัดเลือกหรื อติดตำมอำสำสมัคร
(Active file)
ตำมที่ระบุในโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
7. ภาคผนวก
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข. วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การเก็บและการค้ นเอกสารในโครงการวิจัย
Archives and Retrieval of Documents

จธ.คม.23/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในเก็บรักษำและค้นหำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำร เพื่อสะดวกต่อกำรทบทวนและตรวจสอบ
2. ขอบเขต
- วิธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำนครอบคลุ ม กำรบริ ห ำรจัด กำรโครงร่ ำงกำรวิจัย และเอกสำรที่ เกี่ ย วข้อ งทุ ก
โครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร ได้แก่ กำรเก็บรักษำและค้นหำเพื่อทบทวนและตรวจสอบ
- กำรทำสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจำกกรรมกำรหรื อเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน
ต้องได้รับอนุญำตจำกประธำน และผูร้ ้องขอต้องลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ
- กำรทำสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับโดยบุคคลอื่น ต้องมีกำรบันทึกในสมุดบันทึกหลักฐำนกำรทำ
สำเนำเอกสำร และแบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร (แบบ จธ.คม.23-02) ซึ่งเก็บไว้กบั เอกสำรต้นฉบับ
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุ ก ำรมี ห น้ ำ ที่ บ ริ ห ำรจัด กำร คื อ เก็ บ รั ก ษำ และค้น หำเอกสำรที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
โครงกำรวิจยั เพื่อสะดวกต่อกำรทบทวนและตรวจสอบ และคงไว้ซ่ ึงกำรรักษำควำมลับของข้อมูล
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

ภำยหลังจำกได้รับเอกสำรเกี่ยวกับ
โครงกำรวิจยั

กรรมกำรและเลขำนุกำร และ
เจ้ำหน้ำที่

2

กำรเก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจยั

3

กำรค้นหำเอกสำรโครงกำรวิจยั
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กรรมกำรและเลขำนุกำร และ
เจ้ำหน้ำที่
กรรมกำรและเลขำนุกำร และ
เจ้ำหน้ำที่

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ภำยหลังจำกได้รับเอกสำรเกี่ยวกับโครงกำรวิจยั
ตรวจสอบควำมครบถ้วนของแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั (ดูในกำรบริ หำรจัดกำรเอกสำรโครงกำรวิจยั ที่
กำลังดำเนินกำร)
5.2 กำรเก็บรักษำเอกสำรโครงกำรวิจยั
- เก็บแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ในส่วนเก็บที่แยกเป็ นสัดส่ วนและง่ำยต่อกำรค้นหำเพื่อทบทวนหรื อ
ตรวจสอบ ในห้องที่ปลอดภัย และจำกัดผูเ้ ข้ำถึงข้อมูล
- กำรเก็บรักษำแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั ต้องเก็บไว้อย่ำงน้อย 3 ปี หลังกำรวิจยั เสร็ จสิ้ น
- ลงข้อมูลโครงกำรวิจยั ในระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.3 กำรค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั
- ตระหนักว่ำเอกสำรโครงกำรวิจยั เป็ นเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับ
- กำรขอค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั โดยบุคคลอื่น นอกเหนื อจำกกรรมกำรหรื อเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำน ต้องมี
กำรร้องขอเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยใช้แบบรำยงำนขอค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั (แบบ จธ.คม.23-01) พร้อมทั้งลง
นำมและวันที่ในแบบและในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ (จธ.คม.03-01) และมีกำรลงนำมอนุมตั ิจำกประธำน
- เมื่อเสร็ จสิ้ นกำรทบทวนหรื อตรวจสอบเอกสำรโครงกำรวิจยั ต้องส่ งคืนเอกสำรโครงกำรวิจยั ให้
กรรมกำรและเลขำนุกำรนำไปเก็บรักษำไว้ในที่เดิม
- บันทึกชื่อและลงนำมผูข้ อค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั พร้อมทั้งวันที่รับและส่ งคืน และเก็บเอกสำร
6. คํานิยาม
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.03-01 เอกสำรกำรรักษำควำมลับ
แบบ จธ.คม.23-01 แบบรำยงำนขอค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.23-02 แบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
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8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การดํารงไว้ซึ่งการรักษาความลับ
Maintenance of Confidentiality

จธ.คม.24/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรรักษำควำมลับของต้นฉบับและสำเนำโครงร่ ำงกำรวิจยั หรื อเอกสำรอื่น ที่
เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรจัดกำรกับเอกสำรทุกขั้นตอน รวมถึงกำรแจกจ่ำยและกำรเก็บรักษำ
เอกสำร ได้แก่ โครงร่ ำงกำรวิจยั รำยงำนที่ส่งเข้ำมำถึงคณะกรรมกำร รำยงำนหรื อบันทึกของคณะกรรมกำรและ
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3. ความรับผิดชอบ
- กำรรักษำควำมลับของโครงร่ ำงกำรวิจยั เอกสำรของคณะกรรมกำร และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เป็ นสิ่ งที่
- กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ส ำนัก งำนกรรมกำรทุก คนต้องตระหนัก และเคร่ งครัดในกำรปฏิ บัติตำมคำ
สัญญำในเอกสำรเพื่อกำรรักษำควำมลับ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

กำรเข้ำถึงเอกสำร

คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่

2

กำรจัดแบ่งประเภทของเอกสำร

คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่

3

กำรทำสำเนำเอกสำร

คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่

4

แบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร

คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
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5. หลักการปฏิบัติ
5.1 กำรเข้ำถึงเอกสำร
กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรต้องอ่ำน เข้ำใจ และยอมรับในข้อปฏิบตั ิต่อไปนี้
- ลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ (แบบ จธ.คม.03-01) ก่อนเริ่ มกำรปฏิบตั ิงำน
- สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรทุกชนิดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
- สำมำรถร้องขอเพื่อนำต้นฉบับและสำเนำของเอกสำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรไปใช้ เพื่องำน
ของคณะกรรมกำร
5.2 กำรจัดแบ่งประเภทของเอกสำรที่ตอ้ งกำรรักษำควำมลับ แบ่งได้ดงั นี้
- โครงร่ ำงกำรวิจยั และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เอกสำรให้ควำมยินยอม ควำมเห็น
ของที่ปรึ กษำ
- เอกสำรของคณะกรรมกำร ได้แก่ รำยงำนประชุม ผลกำรพิจำรณำ คำแนะนำของคณะกรรมกำร
- บันทึ กและเอกสำรติ ดต่อ ได้แก่ บันทึ ก ของคณะกรรมกำรที่ ติดต่อกับ ผูว้ ิจยั ผูส้ นับ สนุ น แหล่งทุ น
อำสำสมัคร ที่ปรึ กษำ ผูต้ รวจเยีย่ ม
5.3 กำรสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับ
5.3.1 กำรขอสำเนำเอกสำรโดยคณะกรรมกำร
-กำรส ำเนำเอกสำรที่ ต้ อ งรั ก ษำควำมลั บ ทุ ก ประเภทจะส ำได้ เมื่ อ น ำไปใช้ ใ นงำนของ
คณะกรรมกำรเท่ำนั้น
-กรรมกำรเท่ำนั้นที่สำมำรถร้องขอเพื่อสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับ
-เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่สำมำรถดำเนินกำรสำเนำเอกสำรเมื่อกรรมกำรร้องขอ
-กำรขอส ำเนำเอกสำรที่ ต้องกำรรัก ษำควำมลับโดยคณะกรรมกำรต้องบันทึ ก ในสมุดบันทึ ก
หลัก ฐำนกำรส ำเนำเอกสำร และแบบบันทึ ก กำรท ำส ำเนำเอกสำร (แบบ จธ.คม.23-02) ซึ่ งเก็ บ ไว้กับเอกสำร
ต้นฉบับ
5.3.2 กำรขอสำเนำเอกสำรโดยบุคคลอื่น
-กำรขอสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับโดยบุคคลอื่น นอกจำกกรรมกำรหรื อเจ้ำหน้ำที่ ต้อง
ได้รับอนุญำตจำกประธำน และผูร้ ้องขอต้องลงนำมในเอกสำรกำรรักษำควำมลับ
-กำรขอสำเนำเอกสำรที่ตอ้ งกำรรักษำควำมลับโดยบุคคลอื่น ต้องบันทึกในสมุดบันทึกหลักฐำน
กำรทำสำเนำเอกสำรและแบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร (แบบ จธ.คม.23-02) ซึ่งเก็บไว้กบั เอกสำรต้นฉบับ
5.3.3 สมุดบันทึกหลักฐำนกำรสำเนำเอกสำร
-ต้องเก็บไว้ที่ที่ทำกำรคณะกรรมกำร
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-ต้องประกอบด้วยชื่อและกำรลงนำมของผูร้ ับสำเนำเอกสำร ชื่อผูท้ ำสำเนำเอกสำร จำนวนสำเนำ
เอกสำร วันที่ ที่ทำสำเนำเอกสำร และวัตถุประสงค์ในกำรขอสำเนำ
5.4 แบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร
-ต้องเก็บไว้กบั เอกสำรต้นฉบับ
-แบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร ไม่ใช่เอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับ และสำมำรถขอตรวจสอบได้
6. คํานิยาม
เอกสำร

เอกสำรที่มีขอ้ มูลบันทึกในกระดำษ โทรสำร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(เช่น อีเมล์ เทป วีดีโอ ซีดี)

7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.03-01 เอกสำรกำรรักษำควำมลับ
แบบ จธ.คม.23-01 แบบรำยงำนขอค้นเอกสำรโครงกำรวิจยั
แบบ จธ.คม.23-02 แบบบันทึกกำรทำสำเนำเอกสำร
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การเตรียมคู่มือการทํางาน
Preparation of Guidelines

จธ.คม.25/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเตรี ยมคู่มือกำรทำงำนสำหรับคณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่
2. ขอบเขต
- วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรทำคู่มือกำรทำงำนของสำนักงำน คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรวิจยั
ในมนุษย์
- กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรต้องเป็ นไปตำมแนวทำงที่ ก ำหนดไว้ใ นวิธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำน แต่
เนื่ องจำกหลักกำรปฏิบตั ิในวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนเป็ นเพียงกรอบของแนวทำงปฏิบตั ิ จึงจำเป็ นต้องมีกำรสร้ำง
คู่มื อกำรท ำงำนซึ่ งประกอบด้วยขั้น ตอนกำรท ำงำนอย่ำงละเอี ยด นอกจำกนี้ กำรแก้ไขเพิ่ ม เติ ม วิธี ดำเนิ นกำร
มำตรฐำนต้องผ่ำนขั้นตอนต่ำง ๆ หลำยขั้นตอน รวมทั้งต้องขออนุ มตั ิ จำกคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ใน
มนุ ษย์ (ดูในบทที่ 1 กำรสร้ำงวิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำน) กำรแก้ไขเพิ่มเติ มคู่มือกำรทำงำนสำมำรถทำได้ง่ำยและ
สะดวกกว่ำ แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อแนวทำงที่กำหนดในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำรมีหน้ำที่มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน สร้ำงคู่มือกำรทำงำน
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

จำนวนหัวข้อของคู่มือกำรทำงำน

กรรมกำรและเลขำนุกำร

2

โครงสร้ำงของคู่มือกำรทำงำน

กรรมกำรและเลขำนุกำร

3

พิจำรณำเพื่อขออนุมตั ิ

คณะกรรมกำร

4

กำรใช้คู่มือกำรทำงำน
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คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่

5

แจกจ่ำยคู่มือกำรทำงำน

กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 จำนวนหัวข้อของคู่มือกำรทำงำน
o หัวข้อคู่มือกำรทำงำน ต้องอ้ำงอิงจำกวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
o ลำดับหมำยเลขของคู่มือกำรทำงำน ให้ใช้รหัส จธ.คม.01 ถึง จธ.คม.99
o ระบุปีข้ำงหลังรหัส เช่น คู่มือกำรทำงำนฉบับที่ 1 ของปี 2563 ให้ใช้หมำยเลข ฉบับที่ 1.0/2563
o ลำดับฉบับของคู่มือกำรทำงำน ให้ใช้หมำยเลข เช่น ฉบับที่ 1.0
o กำรเปลี่ยนแปลงคู่มือกำรทำงำนเพียงเล็กน้อย ให้เปลี่ยนหมำยเลขฉบับที่ 0.1 เป็ นฉบับที่ 1.1
o กำรเปลี่ยนแปลงคู่มือกำรทำงำนในส่วนสำคัญให้เปลี่ยนหมำยเลขฉบับ เช่น เปลี่ยนจำก 1.0
เป็ น 2.0
5.2 โครงสร้ำงของคู่มือกำรทำงำน มีส่วนประกอบอย่ำงน้อย 3 ส่วน ได้แก่ ชื่อหัวข้อ ฉบับที่ เนื้อหำ อำจมี
เอกสำรอ้ำงอิงหรื อภำคผนวก
5.3 กำรพิจำรณำเพื่ออนุมตั ิ
คณะกรรมกำรร่ วมกันพิจำรณำและแก้ไขปรับปรุ งเพื่ออนุมตั ิ
5.4 กำรใช้คู่มือกำรทำงำน
คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ต้องอ่ำนและเข้ำใจในคู่มือกำรทำงำน
5.5 กำรแจกจ่ำยคู่มือกำรทำงำน
คู่มือกำรทำงำนไม่ใช่เอกสำรที่ตอ้ งรักษำควำมลับสำมำรถแจกจ่ำยสำเนำให้ผวู ้ ิจยั หรื อบุคคลอื่นได้
6. คํานิยาม
คู่ มื อ กำรท ำงำน วิ ธี ก ำรท ำงำนที่ ส อดคล้อ งกับ วิ ธี ด ำเนิ น กำรมำตรฐำน สำมำรถน ำไปปฏิ บัติ จ ริ ง
(Guideline) และก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบตั ิงำน
7. ภาคผนวก
คู่มือจริ ยธรรมกำรวิจยั มหำวิทยำลัยเนชัน่ ปี กำรศึกษำ 2563
8. เอกสารอ้างอิง
-

92

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การตรวจสอบคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
Auditing the Nation University Research Ethics Committee

จธ.คม.26/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเตรี ยมรับกำรตรวจสอบกำรทำงำนของคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมกำรเตรี ยมตัวของคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนของสำนักงำน
คณะกรรมกำร เพื่อรับกำรตรวจสอบ
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ต้องปฏิบตั ิงำนตำมแนวทำงที่ระบุในวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน และ
เตรี ยมพร้อมในกำรตอบคำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

รับแจ้งเรื่ องกำรตรวจสอบ

ประธำน

2

เตรี ยมรับกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

3

ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

4

ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง

คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

5

กำรเก็บรักษำรำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั
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กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 รับแจ้งกำรตรวจสอบ
- ประธำนรับทรำบกำหนดกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ทำหนังสื อแจ้งอธิกำรบดีผ่ำนคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์มหำวิทยำลัยเนชัน่ เพื่อขอ
อนุมตั ิรับกำรตรวจสอบ
- ประธำนแจ้งให้กรรมกำรและเลขำนุกำรทรำบ
- ประธำนมอบหมำยให้กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เตรี ยมพร้อมรับกำรตรวจสอบ
5.2 เตรี ยมรับกำรตรวจสอบ
- ศึกษำรำยกำรเตรี ยมรับกำรตรวจสอบ (แบบ จธ. 26-01)
- ดำเนินกำรตำมรำยกำรเตรี ยมรับกำรตรวจสอบ
- อ่ำนทบทวนวิธีดำเนินกำรมำตรฐำน
- ตรวจสอบว่ำเอกสำรต่ำง ๆ ได้รับกำรเก็บรักษำในที่ที่เหมำะสม
- ตรวจสอบควำมครบถ้วนของแฟ้มเอกสำรโครงกำรวิจยั
- เตรี ยมห้องประชุมและสิ่ งอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้
- แจ้งวันเวลำของกำรตรวจสอบ พร้อมทั้งนัดหมำยกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ให้เข้ำร่ วมใน
กำรตรวจสอบ
5.3 ต้อนรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำน ต้อนรับและนำคณะกรรมกำรตรวจสอบมำยังห้องประชุมที่เตรี ยมไว้
- กรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เข้ำร่ วมในกำรประชุม
- เริ่ มกำรประชุม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแจ้งวัตถุประสงค์ และระบุสิ่งที่ตอ้ งกำรตรวจสอบ
- ประธำน กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำน ตอบค ำถำมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ด้วยควำมสุภำพชัดเจนและตรงตำมที่ปฏิบตั ิจริ ง
- ค้นหำและจัดเตรี ยมข้อมูลหรื อเอกสำรที่กรรมกำรตรวจสอบร้องขอ
- กรรมกำรและเลขำนุกำรจดบันทึกคำวิจำรณ์และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.4 กำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
- กรรมกำรและเลขำนุกำร นำเสนอรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมกำร
- ประธำนดำเนินกำรอภิปรำยเพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
- ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
- สรุ ปผลกำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง นำเสนอต่ออธิกำรบดีโดยผ่ำนคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั
ในมนุษย์ มหำวิทยำลัยเนชัน่
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5.5 กำรเก็บรักษำรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบ
เก็บรักษำรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบในแฟ้ม “กำรตรวจสอบ”
6. คํานิยาม
กำรตรวจสอบ
กำรประเมินกำรทำงำนของคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
(Audit)
อย่ำงเป็ นระบบเพื่อตรวจสอบว่ำกำรพิจำรณำอนุมตั ิโครงร่ ำงกำรวิจยั เป็ นไป
อย่ำงถูกต้องตรงตำมวิธีดำเนินกำรมำตรฐำนที่กำหนด และเป็ นไปตำมหลัก
จริ ยธรรม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรที่มีสิทธิและอำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรพิจำรณำ
ด้ำนจริ ยธรรมเกี่ยวกับโครงกำรวิจยั ได้แก่ คณะกรรมกำรผูใ้ ห้ทุนวิจยั
หรื อองค์กรที่ มีหน้ำที่กำกับดูแล
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.26-01 รำยกำรกำรเตรี ยมรับกำรตรวจสอบ
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุ ข . วิธีดำเนินกำรมำตรฐำนจริ ยธรรมกำรวิจยั กรมอนำมัย ฉบับที่ 1.1
พ.ศ. 2562.
8.2 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษย์ในคน มหำวิทยำลัยมหิ ดล. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคนชุดกลำง มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2561.
8.3 คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุ ษ ย์ในคนมหำวิทยำลัยเชี ยงใหม่. วิธี ดำเนิ นกำรมำตรฐำน.
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ในคน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. พ.ศ. 2561.
8.4 มหำวิ ท ยำลัย เวสเทิ ร์น . จริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์. คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมกำรวิ จัย ในมนุ ษ ย์
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น. พ.ศ. 2560.
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คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
Meeting Agenda and Minute Preparation

จธ.คม.27/01
ประกำศใช้
กุมภำพันธ์ 2563

1. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยกำรบริ หำรจัดกำรแผนกำรประชุม (Meeting agenda) และรำยงำนกำรประชุม (Minutes) ตั้งแต่
กำรเตรี ยม แจกจ่ำย บันทึก ตรวจสอบ และเตรี ยมบันทึกต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำร
2. ขอบเขต
วิธีดำเนิ นกำรมำตรฐำนครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรบริ หำรจัดกำรเอกสำรที่เกี่ ยวข้องกับกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนกำรประชุม ระหว่ำงกำรประชุม และหลังกำรประชุม
3. ความรับผิดชอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำรมีหน้ำที่ควบคุมคุณภำพและควำมถูกต้องของรำยงำนกำรประชุมเมื่อกำรประชุม
คณะกรรมกำรสิ้ นสุ ดลง
รำยงำนกำรประชุมต้องผ่ำนกำรทบทวนของกรรมกำรและเลขำนุกำร
4. แผนภูมิข้นั ตอนการดําเนินการ

1

ก่อนกำรประชุม

เจ้ำหน้ำที่

2

ระหว่ำงกำรประชุม

คณะกรรมกำรและประธำน

3

ภำยหลังกำรประชุม

กรรมกำรและเลขำนุกำร

4

กำรเตรี ยมรำยงำนกำรประชุม
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เจ้ำหน้ำที่และ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 ก่อนกำรประชุม
5.1.1 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน และกรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่
ส่ งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก และประสำนกับผูว้ ิจยั เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหำกมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
5.1.2 กรรมกำรและเลขำนุกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั และจัดเอกสำรที่จะนำเข้ำที่ประชุม ได้แก่
o โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำครั้งแรก (Initial review)
o โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ส่งเข้ำพิจำรณำใหม่ (Resubmission after initial review)
o โครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ได้รับกำรพิจำรณำแบบเร่ งด่วน (Expedited review)
o ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol amendment)
o รำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event)
o รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั (Continuing review report)
o รำยงำนสรุ ปผลกำรวิจยั (Final report)
o รำยงำนกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของผูว้ ิจยั (Non-Compliance/protocol violation)
o รำยงำนกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั (Report of site monitoring visit)
o รำยงำนกำรระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension) หรื อยุติก่อนกำหนด(Termination)
o เอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1.3 กำรมอบหมำยให้กรรมกำร เพื่อทบทวน
ประธำนหรื อกรรมกำรและเลขำนุกำรมอบหมำยให้กรรมกำรทบทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั โดยให้เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดของกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั
5.1.4 กำรเตรี ยมเอกสำรเพื่อกำรประชุม
o เตรี ยมแผนกำรประชุม (แบบ จธ.คม.27-02)
o เตรี ยมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ ส่งเข้ำมำเพื่อกำรพิ จำรณำครั้งแรก โดยโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่ ส่งภำยใน
วัน ที่ 25 ของเดื อ นและผ่ำนกำรตรวจสอบควำมครบถ้ว นของข้อ มู ล จะได้รับ กำรบรรจุ ใ น
ระเบียบวำระกำรประชุม ในเดือนถัดไป
o เตรี ยมโครงร่ ำงกำรวิจยั ที่จะนำเข้ำพิจำรณำ
o เตรี ยมบันทึกเชิญกรรมกำร
o จัดส่งบันทึก/หนังสื อเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม โครงร่ ำงกำรวิจยั แนวทำงกำร
ทบทวนและนำเสนอโครงร่ ำงกำรวิจยั ให้กรรมกำรก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย 7 วันปฏิทิน
กรรมกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ ต้องแจ้งกรรมกำรและเลขำนุกำร พร้อมส่งเอกสำร
ทั้งหมดกลับมำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
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o เอกสำรทุกฉบับที่ตอ้ งรักษำควำมลับ (ดู จธ.คม.03-01 เรื่ อง กำรดำรงไว้ซ่ ึงกำรรักษำควำมลับ) ที่
ส่งให้คณะกรรมกำรหรื อที่ปรึ กษำ ต้องเป็ นเอกสำร “ลับ”
o เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน เตรี ยมพิมพ์โครงร่ ำงรำยงำนกำรประชุมตำมลำดับที่กำหนดในแผนกำร
ประชุม
5.1.5 กำรเตรี ยมกำรประชุม
เจ้ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำน จัด เตรี ย มห้ อ งประชุ ม และอุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ ให้ พ ร้ อ มใช้ ใ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมกำร
5.2 ระหว่ำงกำรประชุม
- เมื่อเริ่ มกำรประชุม ประธำนสอบถำมที่ประชุมว่ำ มีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงร่ ำงกำร
วิจยั ที่เข้ำรับกำรพิจำรณำในครั้งนี้บำ้ ง
- ประธำนดำเนินกำรประชุมตำมลำดับของแผนกำรประชุมแต่อำจสลับเรื่ องหรื อหัวข้อกำรประชุมได้ตำม
ควำมเหมำะสม
- คณะกรรมกำรร่ วมทบทวน แก้ไข และรับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ผำ่ นมำ
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรบันทึกกำรอภิปรำยและผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรลงในโครง
ร่ ำงรำยงำนกำรประชุมของเดือนนั้น ๆ
5.3 ภำยหลังกำรประชุม
- ภำยหลังกำรประชุม กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องของรำยงำนกำร
ประชุม
- เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรเตรี ยมสำเนำรำยงำนกำรประชุมเพื่อแจกจ่ำยคณะกรรมกำรในกำร
ประชุมครั้งต่อไป
5.4 กำรเตรี ยมรำยงำนกำรประชุม
5.4.1 หลักกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม
o ใช้แบบรำยงำนกำรประชุม (แบบ จธ.27-03)
o บันทึกกำรอภิปรำยหรื อผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนด้วยภำษำเขียน
ที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย
o มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของตัวสะกดและไวยำกรณ์ในรำยงำนกำรประชุม
5.4.2 ส่วนประกอบของรำยงำนกำรประชุม
บันทึกรำยงำนกำรประชุม ควรประกอบด้วย
- วันที่ เวลำ สถำนที่ ของกำรประชุม
- ชื่อประธำนของกำรประชุม
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- ชื่อกรรมกำรฯที่เข้ำร่ วมกำรประชุม
- ชื่อกรรมกำรฯที่ลำกำรประชุม
- ชื่อผูเ้ ข้ำร่ วมประชุม
- หัวข้อตำมแผนกำรประชุม
- ชื่อผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุม และผูต้ รวจรำยงำนกำรประชุม
ส่ วนประกอบของกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั ครั้งแรกหรื อที่ส่งเข้ำพิจำรณำใหม่
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯและผูท้ บทวนโครงร่ ำงกำรวิจยั ใน 2 ส่วน คือ โครงร่ ำง
กำรวิจยั และเอกสำรกำรให้ควำมยินยอม
- ผลกำรพิจำรณำ และกำหนดกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั กรณีมีมติอนุมตั ิ
ส่วนประกอบของกำรพิจำรณำโครงร่ ำงกำรวิจยั แบบย่อ (Expedited review)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
- ผลกำรพิจำรณำ
ส่ วนประกอบของกำรพิจำรณำส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั (Amendment)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- สรุ ปส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่ ำงกำรวิจยั
- ผลกำรพิจำรณำ
ส่วนประกอบของกำรพิจำรณำรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- สรุ ปรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ำยแรงที่อำจเกี่ยวข้อง น่ำจะเกี่ยวข้อง หรื อเกี่ยวข้อง
แน่นอน กับโครงกำรวิจยั หรื อที่ไม่คำดคิดมำก่อน)
- ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ส่วนประกอบของกำรพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจยั (Continuing review)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
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- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผลกำรพิจำรณำ
- ในกรณีที่อนุมตั ิต่อเนื่อง ต้องระบุระยะเวลำของกำรอนุมตั ิ
- ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)
- ส่วนประกอบของกำรพิจำรณำรำยงำนเมื่อวิจยั เสร็จ (Final report)
- ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร คือ รับทรำบ หรื อขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ส่วนประกอบของกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด (Non-compliance, protocol violation)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
- ผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำร เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ส่วนประกอบของรำยงำนผลกำรตรวจเยีย่ มเพื่อกำกับดูแลกำรวิจยั (Site visit monitoring)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
- วันที่ ของกำรตรวจเยีย่ ม
- ผลกำรพิจำรณำ
ส่ วนประกอบของกำรระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำว (Suspension) หรื อกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
(Termination)
- รหัสของโครงร่ ำงกำรวิจยั (Protocol number) และชื่อโครงกำรวิจยั
- ชื่อผูว้ ิจยั
- ผูใ้ ห้ทุนวิจยั (Sponsor)
- เหตุผลของกำรระงับโครงกำรวิจยั ชัว่ ครำวหรื อกำรยุติโครงกำรวิจยั ก่อนกำหนด
5.4.3 กำรเก็บรำยงำนกำรประชุม
รำยงำนกำรประชุมถือเป็ นเอกสำรที่ ตอ้ งรักษำควำมลับ และต้องรวบรวมเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสำรที่
จำกัดผูเ้ ข้ำถึงข้อมูล
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6. คํานิยาม
แผนกำรประชุม เอกสำรบันทึกเรื่ องที่จะนำเสนอหรื อพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำร (Agenda)
ตำมลำดับรำยงำนกำรประชุม เอกสำรบันทึกในกำรประชุมคณะกรรมกำร แต่ละครั้ง (Minutes)
7. ภาคผนวก
แบบ จธ.คม.27-01 จดหมำยเชิญประชุม
แบบ จธ.คม.27-02 ระเบียบวำระกำรประชุม
แบบ จธ.คม.27-03 แบบรำยงำนกำรประชุม
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