
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

............................................................. 
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยในคนที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการพิจารณาและตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป ็นไปด้วยความเร ียบร ้อยและมีประส ิทธ ิภาพ  สอดคล้องตามนโยบายมหาว ิทยาลัย 
และว ัตถ ุประสงค์ของกองทุนว ิจ ัยมห าว ิทยาล ัยทักษิณ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2551 ประกอบกับข้อ 8(6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2559 ลงวันที ่  17 กันยายน 2559 และมติที ่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 วางแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ในแนวทางนี้ 
"การวิจัยในคน" หมายถึง กระบวนการศึกษาที่ออกแบบอย่างเป็นระบบและหาข้อสรุป  

ในลักษณะที่เป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้ทั่วไปในคนหรือที่เกี่ยวข้องกับคน โดยกระทำต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง และจากข้อมูลที่บันทึกใน  
เวชระเบียนหรือข้อมูล ด้านสุขภาพของผู้รับการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ด้านชีวเวชศาสตร์ ด้านการ
สาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้ านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ 
บรรดาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและให้หมายความรวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วด้วย แต่ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการสอบสวนโรคโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการวิจัย  
ที่ได้รับการยกเว้นตามแนวทางนี้ 

"ความเปราะบาง" หมายถึง ภาวะของบุคคลซึ่งอาจถูกซักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยในคนได้
โดยง่ายด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัยไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม 
หรืออาจตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัยในคนเพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำนาจเหนือกว่า  
หากปฏิเสธ หรือไม่สามารถตัดสินใจเลือก หรือแสดงออกได้โดยอิสระ หรือไม่สามารถปกป้องตนเองได้ 
อย่างเต็มที่ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้โดยอิสระ  

"ผ ู ้ ร ับการวิจ ัย" หมายถึง  บุคคลซึ ่ งสมัครใจหรือยินยอมเข้าร ับการวิจ ัยใน คน และ 
ให้หมายความรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตแล้วด้วย 

/"ผู้วิจัย"... 
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"ผู้วิจัย" หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งทำการวิจัยในคน 
"ผู้จัดให้มีการวิจัย" หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดการหรือให้ทุน

สนับสนุนโครงการวิจัยในคน 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ข้อ 2 โครงการวิจัยในคนด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน โดยเฉพาะโครงการต่อไปนี้ 
2.1 โครงการวิจัยที่กระทำต่อคนไม่ว่ากระทำต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ส่วนประกอบ

ของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ หรือสารคัดหลั่งของบุคคล  
2.2 โครงการทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา หรือศาสตร์อื่นๆ เพื่อสังเกต

พฤติกรรมของผู ้รับการวิจัย แต่มีให้หมายความรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมในชุมชนหรือในสังคม  
เป็นการทั่วไปโดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

2.3 โครงการวิจัยข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียน หรือข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
บุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

2.4 โครงการวิจัยที่ทำในผู้รับการวิจัยที่ มีความเปราะบางหรือเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ 
ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

2.5 โครงการวิจัยที ่ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายหากข้อมูลรั ่วไหลผู้รับการวิจัย  
อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

2.6 โครงการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้รับการวิจัย  
2.7 โครงการวิจัยที่อาจส่งผลให้ผู้รับการวิจัยถูกเลิกจ้าง เสียสิทธิหรือผลประโยชน์

บางประการ หรือกระทบต่อสถานภาพการเงิน หรือสถานภาพทางสังคม หรือครอบครัวของผู้รับการวิจัย 
2.8 โครงการวิจัยอื่นที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ประกาศกำหนด 
ข้อ 3 โครงการวิจัยในคนด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันตามรูปแบบดังต่อไปนี้ 
3.1 โครงการวิจัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ของมหาวิทยาลัยแบบเต็มรูปแบบ (Fullboard review)  
โครงการวิจัยแบบเต็มรูปแบบ หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการวิจัยแบบเต็มคณะ 

(Full committee review หรือ Convened meeting) เป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงต่ำ 
(Minimal risks) และ/หรือเก่ียวข้องกับกลุ่มเปราะบาง เช่น 

(1) การวิจัยที่มีการศึกษาในกลุ่มเปราะบาง เช่น มีการศึกษาในกลุ ่มเด็ก ผู้สูงอายุ 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ นักโทษ เพศทางเลือก ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เป็นต้น 

(2) การวิจัยเป็นประเด็นอ่อนไหวอันอาจนำมาสู่ความขัดแย้งในสังคม ความแตกแยก 
หรืออ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม 

/(3) การวิจัย... 
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(3) การวิจัยที่อาจนำมาสู่การถูกจับกุมหรือได้รับการลงโทษทางอาญาและ/หรือวินัย 

ของผู้เข้าร่วมวิจัย เช่น การคอรัปชั่นของข้าราชการ เป็นต้น 
(4) การวิจัยในประเด็นที่เสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกฆาตกรรม  
(5) การวิจัยในประเด็นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า เป็นต้น 
3.2 โครงการวิจัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ของมหาวิทยาลัยแบบเร่งรัด/เร็ว (Expedited review) 
โครงการวิจัยแบบเร่งรัด เป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่เกินกว่าความเสี่ยงต่ำหรือไม่

เกินอันตรายขั้นต่ำ (Minimal risks/minimal harm) ต่อผู้เข้าร่วมวิจัยและชุมชน งานวิจัยที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด เช่น 
(1) งานวิจัยที่มีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือ การสนทนากลุ่ม และ/หรือตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัว และอาจเปิดเผยความลับของผู้เข้าร่วมวิจัย แม้ว่า
ผู้วิจัยจะมีมาตรการและวิธีป้องกันอย่างเหมาะสมก็ตาม  

(2) งานวิจัยเอกสารและ/หรือ ผสมผสานกับการใช้วิธีทางประวัติศาสตร์บอก
เล่าเรื่อง (Oral history) เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่มีชื ่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในอดีตและปัจจุบัน อาจส่งผล
กระทบต่อ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

(3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องพ้ืนถิ่นที่เป็นสิ่งล้ำค่าทางภูมิปัญญา  

(4) งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากบันทึกส่วนตัวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว และ/หรือข้อมูลปฐมภูมิที่ยังไม่เคยแพร่มาก่อนและเนื้อหาของข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง
กับการวิพากษ์/วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

(5) งานวิจัยด้านศิลปะหรือศิลปะการแสดงทุกแขนงที่เนื้อหาสาระของเรื่องที่
นำมาจัดแสดงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เสี่ยงต่อการละเมิดศีลธรรม หรือเป็นการปลุกระดมในสิ่งที่คนในสังคม 
ไม่พึงประสงค ์

(6) งานวิจัยที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับรสนิยม ในกลุ่มบุคคลที่ต่าง
อาชีพต่างสถานะ ต่างเชื้อชาติ ต่างเพศ ต่างวัย ในเรื่องที่เก่ียวกับรูป รส กลิ่น หรือสัมผัส หรือสิ่งอ่ืนที่อาจส่งผล
กระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้เข้าร่วมวิจัย 

(7) งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในกลุ่มบุคคลทั่วไป เช่น การออกเสียง หรือ
การต้องใช้อุปกรณ์ในการทดลองเก่ียวกับการรับรู้เสียงในภาษา เป็นต้น 

3.3 โครงการวิจัยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนของมหาวิทยาลัยแบบยกเว้น (Exemption)  

โครงการวิจัยแบบยกเว้น เป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือไม่มีโอกาสที่
จะเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยและไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งงานวิจัยที่เข้าข่ายแบบยกเว้น เช่น  

(1) โครงการวิจัยซึ่งมิได้กระทำต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของ
เซลล์สารพันธุกรรมสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่งของบุคคล  

/(2) โครงการ... 
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(2) โครงการวิจัยข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนหรือข้อมูลด้านสุขภาพของ
ผู้รับการวิจัย บรรดาซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรีอทางอ้อม 

(3) โครงการวิจัยที่ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์หรือสังเกตผู้รับการวิจัยซึ่ง
มิได้กระทำต่อหรือมีผลต่อร่างกาย จิตใจ เซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สารพันธุกรรม สิ่งส่งตรวจ 
เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง สุขภาพหรือพฤติกรรม ทั้งนี้ ซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

(4) โครงการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพ รสชาติอาหาร หรือการ
ยอมรับของผู้บริโภคหากอาหารนั้นไม่มีสิ่งเจือปนของสารปรุงแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือ
อาหารนั้นไม่มีสารอันตรายเกินระดับความปลอดภัยตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

(5) โครงการวิจัยซึ่งมีการสังเกตพฤติกรมในชุมชนหรือในสังคมเป็นการ
ทั่วไปโดยวิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

(6) โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนหรือการประเมินผล
การเรียนการสอนซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

(7) โครงการวิจัยที่นอกเหนือจาก 3.1 และ 3.2
ข้อ 4 โครงการวิจัยในคนด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ไม่ต้อง

ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันให้เสนอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยแบบยกเว้น (Exemption) 

ข้อ 5 การวิจัยที่กระทำในบุคคลที่มีความเปราะบางหรือผู้เยาว์ที่มีอายุมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้นั ้นตามกฎหมายและ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี กสว. ประกาศกำหนด 

ข้อ 6 การวิจัยที่กระทำเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาท และห้ามมิให้กระทำการวิจัยดังกล่าวหากขัดกับเจตนาที่ได้ทำเป็นหนังสือของผู้เสียชีวิตนั้น 

ข้อ 7 การวิจัยในคนตามแนวทางนี้ต้องดำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและกฎหมายอื่น 

ข้อ 8 กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติหรือการตีความตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ประกาศ ณ วันที่         เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
           ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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