งานวิจัยที่เขาขายการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
1. การวิจัยทางดานคลินิก (Clinical Trial) และ

ชีวเวชศาสตร (Biomedical Research)

เชน การทดลองยา หรืออุปกรณการแพทย การตรวจวัดทั้ง Invasive และ Non-Invasive การตรวจวิเคราะหตัวอยาง
(เลือด ชิ้นเนื้อ)
2. การวิจัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological Research)

เชน การตรวจสอบประวัติการรักษา ขอมูลสุขภาพ การใชขอมูลเวชระเบียน รหัสพันธุกรรม การติดตอ
หรือการระบาดของโรค
3.

การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research)

เชน การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย สังคมศาสตร จิตวิทยา เศรษฐศาสตร แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต
การชิมอาหารและการทดสอบความพึงพอใจตอสินคา/ บริการ

(หากโครงการวิจัยเขาขายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตองสงเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มจธ. ผานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ประจำคณะ/ สำนัก เพื่อดำเนินการประเมินโครงการใหเสร็จสิ้นกอนเริ่มดำเนินการเก็บขอมูลจากอาสาสมัคร)

ผูมีสวนรวมรับผิดชอบในการดำเนินการวิจัยในมนุษย/ การวิจัย
อาสาสมัคร

รับทราบสิทธิของตนเอง
แจงตอนักวิจัยทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติ

มหาวิทยาลัย

ประกาศนโยบาย ระเบียบ และใหทรัพยากร
สนับสนุนการดำเนินการวิจัย

หนวยงานผูมีอำนาจ

กระทรวง กรม ที่ดูแล พ.ร.บ.
หรือระเบียบ

ขอควรรู
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่ใชกันแพรหลาย
The Belmont Report

1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Person) :

เอกสารแสดงการใหความยินยอมดวยความสมัครใจ (Informed Consent)
• การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Respect for Human Dignity)
• การเคารพในการใหความยินยอมเขารวมการวิจัยโดยบอกกลาวขอมูลอยางเพียงพอ และมีอิสระในการตัดสินใจ
(Free and Informed Consent)

• การเคารพในศักดิ์ศรีของกลุมเปราะบางและออนแอ (Respect for Vulnerable Persons)
• การเคารพในความเปนสวนตัวและรักษาความลับ (Respect for Privacy and Conﬁdentiality)
2. หลักคุณประโยชน

ไมกออันตราย (Beneﬁcence, Non-Maleﬁcence) :

เอกสารการใหขอมูลและอธิบายกระบวนการวิธีวิจัย ความเสี่ยง ประโยชน และสิ่งจำเปนที่อาสาสมัครควรทราบ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
• การประเมินความสมดุลระหวางความเสี่ยงและคุณประโยชน (Balancing Risks and Beneﬁts)
• การลดอันตรายใหนอยที่สุด (Minimizing Harm)
• การสรางประโยชนใหสูงสุด (Maximizing Beneﬁt)
3. หลักยุติธรรม (Justice) :

หลักจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย

• การคัดเลือกอาสาสมัคร
• การไมเลือกปฏิบัติเฉพาะอาสาสมัครบางคน
• การที่กลุมทดลองกับกลุมควบคุมจะไดรับสิ่งที่ดีเหมือนกันหลังจากสิ้นสุดการวิจัย

KMUTT

ตัวอยางอาสาสมัครกลุมเปราะบางและออนแอ

นักวิจัยและผูใหทุน

ออกแบบและดำเนินการทดลอง/ การวิจัย
ใหรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน
และผลกระทบตออาสาสมัคร

ผูสูงอายุ

เด็ก

ทารกในครรภ/ตัวออน

สตรีมีครรภ

ผูใตบังคับบัญชา
นักเรียน นักศึกษา

ผูปวยโรคติดเชื้อรายแรง
หรือผูปวยเรื้อรัง

ผูดอยโอกาสทางสังคม
เชน ขอทาน คนพิการ
หรืออาชีพหญิงบริการ ฯลฯ

ผูตองขังหรือ
แรงงานตางดาว

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย มจธ.

IRB

พิจารณารับรอง ติดตามและ
ควบคุมดูแลการดำเนินการวิจัย

ติดตอและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทร. 0-2470-9623 อีเมล : ethics@mail.kmutt.ac.th

https://ethics.kmutt.ac.th/

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.

ขั้นตอนการประเมินโครงการวิจัยที่เขาขายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

สรุปสาระสำคัญ
ประกาศ มจธ. เรื่อง การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย พ.ศ. 2559

ประเภทงานวิจัย

IRB-Checklist

1. เพี่อสรางความตระหนักในการทำวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย

• ใหเปนไปตามหลักจริยธรรมตามมาตรฐานสากล
• คำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย
• การคุมครองสิทธิ ความปลอดภัยและการลดความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบเชิงลบตออาสาสมัคร

2. เพื่อใหมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
KMUTT-IRB)

การวิจัยที่มีความเสี่ยง
นอยกวาความเสี่ยงต่ำ

มจธ. (KMUTT’s Institutional Review Board ;

ใช

การประเมินแบบยกเวน

ใช

การประเมินแบบเรงดวน

(Less than Minimal Risk)

• ทำหนาที่กำหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และกลไกในการบริหารที่เกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย
• พิจารณาใหการรับรอง หรือไมรับรองโครงการวิจัย การติดตามความกาวหนาของโครงการ การยับยั้ง
หรือยุติโครงการในกรณีที่มีการกระทำผิดหลักจริยธรรม
• ใหขอเสนอแนะแกนักวิจัยในการปรับปรุงโครงการวิจัยใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

(Exemption Review)

ไมใช

การวิจัยมีความเสี่ยง
เทากับความเสี่ยงต่ำ

การวิจัยในมนุษยคืออะไร

(Minimal Risk)

การวิจัยที่ใชมนุษยที่มีสุขภาพสมบูรณ หรือผูปวย เปนผูยินยอมตนใหทำการวิจัยดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งความรูทางดานสุขภาพ หรือวิทยาศาสตรการแพทย (รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร
และมนุษยศาสตรที่เกี่ยวกับสุขภาพ)

(Expedited Review)

ไมใช

การวิจัยที่มีความเสี่ยง
มากกวาความเสี่ยงต่ำ

2557

(More than Minimal Risk)

(ถามี)

1. ยื่นเอกสารเสนอคณะอนุกรรมการประจำคณะ/
2. คณะกรรมการ KMUTT-IRB พิจารณา
>> ไดรับใบรับรองการประเมินโครงการ COE
มีอายุจนสิ้นสุดโครงการวิจัย (Certiﬁcate of
Exemption)
3. แจงปดโครงการ (แบบฟอรม IRB-Form-04)

สำนัก

1. ยื่นเอกสารเสนอคณะอนุกรรมการประจำคณะ/ สำนัก
2. คณะกรรมการ KMUTT-IRB พิจารณา
>> ไดรับใบรับรองการประเมินโครงการ COA
ใบรับรองการประเมินโครงการวิจัยมีอายุ 1 ป
(Certiﬁcate of Approval)
3. การขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง
(แบบฟอรม IRB-Form-03)
4. รายงานความกาวหนาและแจงปดโครงการ
(แบบฟอรม IRB-Form-04)

การประเมินเต็มรูปแบบ
(Full-Board Review)

ความเสี่ยงต่ำ (Minimal Risk) หมายถึง โอกาสและระดับของอันตรายหรือความไมสะดวกสบายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการวิจัย
ไมเกินไปกวาที่เกิดในชีวิตประจำวัน หรือที่เกิดระหวางการตรวจรางกายประจำ ทั้งการตรวจรางกาย จิตใจ หรือการตรวจอื่นๆ
(อางอิงจาก US Code of Federal Regulations Title 45 Public Welfare Part 46 Protection of Human Subjects)
*การพิจารณาโครงการ ตองยื่นขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดใบรับรองการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกอนดำเนินโครงการวิจัย
(เชน กอนแจกแบบสอบถามชุดแรก หรือกอนสัมภาษณอาสาสมัครคนแรก)

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยคืออะไร
กติกา กฎ เกณฑ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางแกผูวิจัย และผูเกี่ยวของทุกฝายในการดำเนินกิจกรรม
การวิจัยที่จะนำไปสูประโยชนสวนรวม ซึ่งอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบในทางลบ
จะไดรับการพิทักษสิทธิและสวัสดิภาพ

1. แบบฟอรม RIPO-01
2. แบบฟอรม IRB-Checklist
3. แบบฟอรม IRB-Form-02
4. ขอเสนอโครงการวิจัย
5. ใบประกาศนียบัตรดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
7. เอกสารชี้แจงและหนังสือแสดงความยินยอมเปน
8. เอกสารการสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ

ใช

การประเมินโครงการ

1. แบบฟอรม RIPO-01
2. แบบฟอรม IRB-Checklist
3. แบบฟอรม IRB-Form-01
4. ขอเสนอโครงการวิจัย
5. ใบประกาศนียบัตรดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
6. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
7. เอกสารการสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ (ถามี)

อาสาสมัคร (Informed Consent Form)

* ซึ่งไมรวมถึงการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดแก กระบวนการปองกันโรค การตรวจวินิจฉัย และบำบัดโรค
(ที่มา : คูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
ตามมติคณะรัฐมนตรี)

เอกสารที่ตองจัดทำ

การฝกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบความสำคัญของการวิจัยในมนุษย แนวปฏิบัติการขอประเมินจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยภายใน มจธ. และมีความพรอมในการดำเนินการวิจัยในบทบาทหนาที่ของหัวหนาโครงการวิจัย
การฝกอบรมแบงออกเปน 2 ประเภท
1. การฝกอบรม

สำหรับหัวหนาโครงการวิจัย/ อาจารย/ นักวิจัย/ นักศึกษาปริญญาเอก
• ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง
• ไดรับใบประกาศนียบัตรสำหรับหัวหนาโครงการวิจัย/ อาจารย/ นักวิจัย/ นักศึกษาปริญญาเอก
• เหมาะสำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงหรือการศึกษาขอมูลเชิงลึก

2. การฝกอบรม

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท
• ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง
• ไดรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี/ โท)
• เหมาะสำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ำและอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี
* ใบประกาศนียบัตรที่ไดรับมีอายุ 2 ป (นับจากวันที่ผานการอบรม)
* ติดตามขาวสารการจัดการอบรมไดที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สวนพ.

