
  

 

       
ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

วาดวยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบปฏิบัติวาดวยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ คณะ
กรรมการประจําคณะฯในการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จึงวาง
ระเบียบปฏิบัติไวดังตอไปนี้.- 

 ขอ ๑  ระเบียบปฏิบัตินี้เรียกวา “ระเบียบปฏิบัติคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
วาดวยการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย พ.ศ. ๒๕๔๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบปฏิบัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี วาดวยคณะกรรมการ 
จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “คณะฯ”  หมายความวา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  “การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” หมายความวา การศึกษาวิจัย และการ
ทดลองเภสัชผลิตภัณฑ  เครื่องมือแพทย การศึกษาธรรมชาติของโรค การวินิจฉัย การรักษา              
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ที่กระทําตอมนุษย รวมท้ังการศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน         
และสิ่งสงตรวจตางๆ จากรางกายของมนุษยดวย 
  “คณะกรรมการฯ” หมายความวา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
  “แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” หมายความ        
วา แนวทางหรือหลักเกณฑดานจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย เชน 



  

ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of  Helsinki)  แนวทางจริยธรรมสากลสําหรับการศึกษาวิจัยทาง         
ชีวเวชศาสตรที่เกี่ยวของกับมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย (Council for 
International Organizations of  Medical Sciences)  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีขององค
การอนามัยโลกและองคการสากลเพื่อสรางความประสานสอดคลอง (International Conference on 
Harmonization) ตลอดจนแนวทางที่คณะฯ กําหนด เปนตน 
  “จรรยาบรรณนักวิจัย” หมายความวา จรรยาบรรณนักวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ 
  “ผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย” หมายความวา             
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจาง และบุคลากรของคณะฯ ที่ตองการทําการศึกษาวิจัย             
และการทดลองในมนุษยภายในคณะฯ หรือภายนอกคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกคณะฯ ที่ตองการ
ทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยภายในคณะฯ 
 ขอ ๕ ใหคณบดีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
…………………………… 

 ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน” 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหาคน และในจํานวนนี้อยางนอยหนึ่งคนเปนบุคคล
ภายนอกคณะฯ และอีกคนหนึ่งมีความถนัดในสาขาวิชาที่ไมใชวิทยาศาสตร   
 ขอ ๗ คณะกรรมการฯมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้.- 
(๑) พิจารณาอนุมัติ ไมอนุมัติ ทบทวน ยับยั้ง หรือยุติโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองใน
มนุษยของบุคลากรในสังกัดคณะฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เสนอโครงการศึกษาวิจัยและการ
ทดลองในมนุษย 
(๒) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางานฯ เพื่อชวยปฏิบัติงานในขอบแหงอํานาจหนาที่
ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณบดี และคณะกรรมการประจําคณะฯ ปละ ๑ คร้ัง 
(๕) เร่ืองอื่นตามที่คณะฯ หรือคณบดีมอบหมาย 
 ขอ ๘ ใหคณบดีแตงตั้งกรรมการฯ และใหคณบดีแตงตั้งประธานกรรมการฯ เลขานุการ 
และผูชวยเลขานุการ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
 ขอ ๙ ใหกรรมการฯ มีวาระดํารงตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการฯ ซ่ึงพนจากตําแหนง
ตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 



  

  เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ที่หมดวาระใหมีการเลือกประธาน
กรรมการฯ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการทุกครั้ง 
 ขอ ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตาม ขอ ๙ การใหกรรมการฯ พนจากตําแหนงจะ
กระทําไมไดเวนแตจะมีเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) มีเหตุบกพรองอยางยิ่งตอหนาที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงและ 
กรรมการฯ เกินกึ่งหนึ่งเห็นสมควรใหออกจากตําแหนง 
 ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการฯ พนจากตําแหนงกอนวาระ คณบดีอาจแตงตั้งผู อ่ืนเปน
กรรมการฯ แทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลือ
อยูของผูซ่ึงตนแทน  ทั้งนี้ใหมีองคประกอบคณะกรรมการฯ ตามขอ ๖ 
 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการฯ ซ่ึงแตงตั้งไวแลวยัง        
มีวาระอยูในตําแหนง ใหผูที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการฯ เพิ่มอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการฯ ที่ไดรับแตงตั้งไวคร้ังหลังสุด 
 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการฯ  ไดรับคาตอบแทนจากเงินรายไดคณะฯ  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

หมวด ๒ 
การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย 

………………………….. 

 ขอ ๑๓ ผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยจะตองปฏิบัติตาม
แนวทางจริยธรรมของการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 ขอ ๑๔ ผูทําการหรือรวมทําการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย สามารถทําการ
ศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยไดเฉพาะเมื่อโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย         
ดังกลาว ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แลวเทานั้น 



  

 ผูใดไมปฏิบัติตามความในขอนี้นอกจากจะมีความรับผิดตามกฎหมายอื่นแลว อาจถูก
ดําเนินการทางวินัยและไมสามารถกระทําการดังตอไปนี้.* 
  (๑) ขอทุนวิจัยจากคณะฯ เพื่อทําการวิจัยโครงการดังกลาว 
  (๒) ขอรับทุนอุดหนุนการเดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ           
ณ ตางประเทศสําหรับงานวิจัยช้ินนั้น 
 ขอ ๑๕ การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยที่ตองสงโครงการวิจัยมาใหคณะกรรมการฯ  
พิจารณาเห็นชอบกอน ไดแก 
  (๑) การทําวิจัยที่เกี่ยวกับเภสัชผลิตภัณฑ 
  (๒) การทําวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย 
  (๓) การทําวิจัยเกี่ยวกับการตรวจและรักษาทางรังสีวิทยา 
  (๔) การทําวิจัยเกี่ยวกับการผาตัด 
  (๕) การศึกษาวิจัยจากเวชระเบียน และระบบขอมูลซ่ึงบันทึกเชิงเวชระเบียน 
  (๖) การศึกษาวิจัยส่ิงสงตรวจตางๆ จากรางกายมนุษย 
  (๗) การศึกษาดานระบาดวิทยา และจิตวิทยา ที่มีผลกระทบทางจิตใจและสังคมตอ 
ผูถูกทําวิจัย 
  (๘) การศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาธรรม
ชาติของโรค ที่กระทําในรางกายมนุษย เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในขณะนี้ไดมีประกาศเพิ่มเติมวาจะขาดสิทธิดังตอไปนี้อีกดวย 
       - ขอสนับสนุนคาใชจายในการนําผลงานทางวิชาการ และการวิจัยลงตีพิมพในวารสารการแพทยทั้งในและ 
           ตางประเทศสําหรับงานวิจัยช้ินนั้น 
       - ขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับสากลสําหรับงานวิจัยช้ินนั้น 
 



  

บทเฉพาะกาล 
…………………… 

 ขอ ๑๖ บรรดาโครงการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษยที่ไดดําเนินการกอนประกาศใช
ระเบียบปฏิบัตินี้ไมอยูในความบังคับของระเบียบปฏิบัตินี้ 
 ขอ ๑๗ คณะกรรมการฯ ชุดแรกซึ่งไดรับแตงตั้งตามระเบียบนี้ เมื่ออยูในตําแหนงครบ
สองป ใหกรรมการฯ จํานวนกึ่งหนึ่งพนจากตําแหนงโดยวิธีจับสลาก และใหคณบดีแตงตั้ง
กรรมการฯ เพิ่ม จํานวนไมนอยกวากรรมการฯ ที่พนจากตําแหนง โดยใหกรรมการฯ ที่คณบดีแตง
ตั้งเพิ่มมีวาระสี่ป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
(ศาสตราจารยประกิต วาทีสาธกกิจ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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