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ใบสรุปการสร้างวิธีดําเนินการมาตรฐาน
ฉบับที่ 1
พ.ศ.2554

ฉบับที่ 2
พ.ศ.2556

อนุมัติโดย

คณะอนุกรรมการยกร่างวิธีดําเนินการมาตรฐาน
27 เมษายน 2554
คณะอนุกรรมการยกร่างวิธีดําเนินการมาตรฐาน
8 เมษายน 2554
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
23 มกราคม 2556
คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
31 มกราคม 2556
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

ตําแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่อนุมัติ
การแก้ไข

1 พฤษภาคม 2554

13 กุมภาพันธ์ 2556

เตรียมโดย
วันที่เสนอ
ทบทวนโดย
วันที่ทบทวน

เหตุผลที่แก้ไข

เตรียมโดย
วันที่เสนอ
ทบทวนโดย
วันที่ทบทวน
อนุมัติโดย
ตําแหน่ง
วันที่อนุมัติ
การแก้ไข
เหตุผลที่แก้ไข

ปรับปรุงเล็กน้อย
เพื่อเตรียมความพร้อมของการขอรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรับจํานวนบทของ SOPs จาก 8 เป็น 28 ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น
เพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฉบับที่ 3
พ.ศ.2557

ฉบับที่ 4
พ.ศ.2559

คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
28 พฤษภาคม 2557
คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
4 มิถุนายน 2557
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
15 สิงหาคม 2559
คณะอนุกรรมการจัดทําวิธีดําเนินการมาตรฐาน
17 สิงหาคม 2559
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

17 ตุลาคม 2557

14 ตุลาคม 2559

เพิ่มเติม ปรับปรุง ข้อมูลและแบบฟอร์ม
เพื่อให้สอดคล้องกับ FERCAP recommendation และ
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มเติม ปรับปรุง ข้อมูลและแบบฟอร์ม
เพื่อให้สอดคล้องกับ FERCAP recommendation และ
ข้อเสนอแนะของนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัย
2. ขอบเขต
คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าโครงการวิจัยใด
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ คณะกรรมการฯ จะเลือกผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ ประธานคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จากรายชื่ออาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้ช่วยทบทวนโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้
3. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอชื่อผู้ เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาสาหรับโครงการวิจัย และ
นาเสนอชื่อต่อประธานคณะกรรมการฯ
4. แผนภูมิขั้นตอน การดําเนินการ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การดําเนินการ
1
การคัดเลือกที่ปรึกษาสาหรับ
โครงการวิจัย
2

การขอคาปรึกษา

3

ให้คาแนะนา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ เต็มชุด/ กรรมการ
ผู้ทบทวน
ประธานคณะกรรมการฯ/
เลขานุการคณะกรรมการฯ/
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
ที่ปรึกษา

5. หลักการปฏิบัติ
5.1 การคัดเลือกที่ปรึกษา
1) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ / กรรมการผู้ทบทวน เลือกผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นที่ปรึกษา
โครงการวิจัยที่ต้องการ
2) ประธานคณะกรรมการฯ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอให้เป็นที่
ปรึกษา
3) ประธานคณะกรรมการฯ ทาบันทึกเสนออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเพื่อมีคาสั่ง
แต่งตั้งที่ปรึกษา
5.2 การขอคําปรึกษา
1) เจ้ าหน้าที่ส านักงานฯ จัดส่ งโครงการวิจัย ให้ ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ พร้อมแบบรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษา และเอกสารคารับรองในการรักษาข้อมูลความลับฯ (AF 01-06, AF 02-06)
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2) ผู้เชี่ยวชาญ สรุปและแสดงความเห็นในแบบรายงานของที่ปรึกษา เพื่อเลขานุการคณะกรรมการฯ
นาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (AF 02-06)
3) รายงานของที่ปรึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการพิจารณาโครงการวิจัย
5.3 การสิ้นสุดการปรึกษา
เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาโครงการวิจัย ถือว่าสถานภาพการเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิจัยนั้นสิ้นสุด
6. คํานิยาม
ที่ปรึกษาอิสระ
7. ภาคผนวก
7.1 AF 01-06
7.2 AF 02-06

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งทบทวน วิเคราะห์โครงการวิจัยและให้ความเห็นโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับสถาบันหรือผู้วิจัยในโครงการวิจัยนั้น ๆ
คารับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ
แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543
8.2 แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550
8.3 รายชื่อคณาจารย์ประจาคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร
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AF 01-06/4.0
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University Institutional Review Board
คํารับรองในการรักษาข้อมูลความลับ
ของที่ปรึกษาอิสระ
ตามที่ข้าพเจ้า ________________________________________ ซึ่งในหนังสือฉบับนี้เรียกว่า
“ผู้ล งนามข้างท้าย” ได้รับ การแต่งตั้งให้ เป็ นที่ปรึกษาอิสระของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหน้าที่ประเมินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประเมิน
โครงการจะดาเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และตามมาตรฐานสูงสุดตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ประเทศ และนโยบายและแนวทางของสถาบัน ดังนี้
ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะกระทาบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถของบุคคล ไม่ ใช่ในฐานะทนายหรือผู้แทน
ของอาเภอ จังหวัด ชุมชน หรือองค์การใด หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยโดยอิสระทั้งประเด็นวิชาการและ/ หรือจริยธรรมของ
โครงการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ และตั ด สิ น พร้อ มให้ ค าแนะน าอย่ างซื่ อ ตรงให้ ดี ที่ สุ ด ตามคุ ณ ค่ าของ
โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอพิจารณา
ในขณะที่การแต่งตั้งผู้ ลงนามข้างท้ายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยอย่างมีมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดเพื่อสร้างคุณค่ากับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของชุมชนในการปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ผู้ลงนามข้างท้ายในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับการคาดหวังว่ามีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกันในความประพฤติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อตกลงนี้จึงมุ่งเน้นว่าข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นความลับ หรือมีเจ้าของ ที่มอบให้กับผู้ลงนามข้างท้ายใน
การทาหน้าที่กรรมการ ข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเป็นความลับ มีเจ้าของ หรือที่
ได้เปรียบต้องได้รับการบ่งบอกตามนั้น
ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงข้อมูลข่าวสารที่ถือว่าเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าเพื่อ
ความไว้ ว างใจและเชื่ อ มั่ น และตกลงว่ าจะใช้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารเพื่ อ การพิ จ ารณาเท่ านั้ น จะไม่ น าไปใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น หรือทาการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ไม่ทาซ้าหรือเก็บข้อมูลข่าวสารที่รับไว้สาหรับทบทวน
พิจารณา โดยข้อมูลข่าวสารทุกเรื่อง (รวมถึงสาเนา บันทึก) เป็นสมบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแต่เพียงผู้เดียว
ในการให้ ข้อ ตกลงนี้ ส มบู รณ์ ผู้ ล งนามข้างท้ ายตกลงที่ จะไม่เปิด เผยหรือ ใช้ ข้อมู ล ข่าวสารอั นเป็ น
ความลั บ ของบุ คคลที่ ส ามไม่ ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้ อม นอกจากนี้ ผู้ ล งนามข้ างท้ ายยืน ยัน ว่าการท า
ข้อตกลงนี้ เป็นไปตามนโยบายของสถาบันละข้อบังคับตามสัญญาที่สถาบันอาจทาไว้กับบุคคลที่สาม
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การขัดแย้งด้านผลประโยชน์
เป็นที่ทราบว่ามีแนวโน้มเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่เสมอ แต่เชื่อได้ว่าคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และประธานจะจัดการประเด็นการขัดแย้งเพื่อเกิดผลลัพธ์ท้ายสุดคือ
การปกป้องอาสาสมัคร
เป็นนโยบายของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร ที่ว่าไม่ให้ที่ปรึกษา
เข้าร่วมการทบทวนพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น หรือตัดสินอนุมั ติการดาเนินการใดๆ ที่ที่ปรึกษาผู้นั้นมีการขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์ เว้นแต่จะให้เพียงข้อมูลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร้อง
ขอ
ผู้ ล งนามข้างท้ ายจะเปิ ด เผยต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุ ษ ย์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวรทันทีถึงการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นหรือที่มีจริงของผู้ลงนามข้างท้ายที่
เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยใดๆ ที่เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ถ้าผู้ยื่นเสนอโครงการเชื่อว่า ที่ปรึกษาอาจมีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ผู้วิจัยสามารถขอให้เว้นที่
ปรึกษาท่านนั้นจากการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยได้
คาร้องต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปที่ประธาน คาร้องต้องแนบหลักฐานเพื่อยืนยันข้ออ้างที่ว่ามี
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กับ กรรมการที่ระบุ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย์ มหาวิทยาลั ย
นเรศวรอาจสอบข้อเท็จจริงในข้อร้องเรียนดังกล่าว
หากที่ปรึกษามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ที่ปรึกษาต้องแจ้งประธานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทบทวน
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือการอนุมัติ เว้นเสียแต่จะให้
ข้อคิดเห็นตามที่ประธานร้องขอ
ตัวอย่างการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ได้แก่
• ที่ปรึกษามีโครงการวิจัยที่อาจแข่งขันกัน
• การมีช่องทางการขอรับทุนหรือข้อมูลข่าวสารทางปัญญาอาจทาให้การแข่งขันไม่เป็นธรรม
• ที่ปรึกษาที่มีอคติส่วนตัวอาจส่งผลให้การตัดสินไม่เป็นธรรม
ข้อตกลงด้านการรักษาความลับและการขัดแย้งด้านผลประโยชน์
โปรดเซ็นลงนามและลงวันที่ในข้อตกลงฉบับนี้หากผู้ลงนามข้างท้ายยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
แสดงไว้ข้างต้น หนังสือต้นฉบับ (ที่เซ็นลงนามและลงวันที่) จะเก็บรักษาไว้ในความดูแลของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับสาเนาจะมอบให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน
ระหว่างการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้าพเจ้าอาจได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและเอกสารทั้งหลาย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
“ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ”) ตกลงที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
ตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับต่อบุคคลใด ไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับนอกวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ที่ได้รับในฐานะกรรมการ
และโดยเฉพาะในลักษณะที่จะส่งให้เกิดผลประโยชน์ของข้าพเจ้าเองหรือบุคคลที่สาม และจะคืนข้อมูลข่าวสาร
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ที่เป็นความลับ (รวมทั้งรายงานการประชุม หรือบันทึกที่จัดทาในขณะทาหน้าที่กรรมการ) ต่อประธานหลัง
สิ้นสุดการวาระการดารงตาแหน่ง
เมื่อใดที่ข้าพเจ้ามีการขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ประธานทราบทันที
ข้าพเจ้า _______________ ได้อ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้
_____________________________
(.....................................................)
วันที่........./..................../............
____________________________
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการฯ
วันที่........./..................../............
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แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ
ชื่อโครงการวิจัย (ไทย)
ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ)
Protocol Code:
ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ:

(โปรดใช้หน้าเพิ่มเติมหากพื้นที่ไม่เพียงพอ)
หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงชื่อ...................................................................
(...........................................................................)
ลงวันที่................................................................
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