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- Human Research Ethics

- Research Misconduct

- Whistle Blowing
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การวจิัยในคน หมายความว่า
การศึกษาในคนท่ียงัมีชีวิต 

การศึกษาโดยใชส่ิ้งส่งตรวจท่ีมาจากคน เช่น เลือด, สารคดัหลัง่, ช้ินเน้ือ และอ่ืนๆ

การศึกษาโดยใชข้อ้มูลเฉพาะบุคคลทั้งท่ีทราบและไม่ทราบวา่ขอ้มูลนั้นเป็นของผูใ้ด เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จะใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ในแง่มุมต่างๆ เพื่อพฒันาความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิต
ของคนใหดี้ข้ึน 
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ท าไมต้องขอการรับรองจริยธรรมการวจิัยในคน

1. เพื่อใหม้ัน่ใจวา่งานวิจยัมีคุณภาพ ด าเนินการอยา่งมีความรับผดิชอบ อยูบ่นพื้นฐาน
ของจริยธรรม ไม่ขดัต่อกฎหมายและจรรยาบรรณของสงัคม และมีความเหมาะสม
หากตอ้งน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่

2. เพื่อรับรองวา่อาสาสมคัร หรือผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดรั้บความเป็นธรรมตามหลกั
วิชาการ  มีสิทธ์ิและศกัด์ิศรีอนัพึงมีพึงได ้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บความเป็น
ส่วนตวัและการรักษาความลบัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีความเป็นอิสระในการ
บอกเลิกการเขา้ร่วมการวิจยั

3. เพื่อป้องกนัความเส่ียง หรืออนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ตวันกัวิจยั มากกวา่ท่ีจะเกิดจาก
เจตนาไม่ดี หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
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ใครต้องด าเนินการขอการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน

1. บุคลากร หรือนกัศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ท่ีเป็นหวัหนา้โครงการวิจยั 
(PI) และด าเนินการวิจยัในพื้นท่ีของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือด าเนินการวิจยัใน
สถานท่ีอ่ืนภายนอกคณะ

2. บุคลากรสถาบนัอ่ืนท่ีมาด าเนินการวิจยัภายในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีบุลคากร
ของคณะเขตร้อนร่วมในทีมวิจยัดว้ย
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โครงการประเภทใดไม่ต้องขอการรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน

1. โครงการท่ีไม่เขา้ข่ายการวิจยั เช่นโครงการใหบ้ริการ โครงการฝึกอบรม 

2. โครงการวิจยัท่ีไม่ไดท้  ากบัคนหรือขอ้มูลของคน เช่นโครงการวิจยัส่ิงแวดลอ้ม 
การเกษตร การวิเคราะห์ตวัเลขการเงิน การบญัชี อุสาหกรรม เป็นตน้

3. โครงการวิจยัท่ีใชห้รือวิเคราะห์ขอ้มูลจากส่ิงตีพิมพต่์างๆประเภท Meta-
analysis หรือ review literature 
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โครงการวจิัยที่ต้องขอการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน

1. การวิจยัทางคลนิิกซึง่เก่ียวกบัยาหรอืเครื่องมือทางการแพทย์
2. การวิจยัเก่ียวกบัการตรวจและการรกัษาทางรงัสีวิทยา
3. การวิจยัเก่ียวกบัวิธีการผา่ตดั
4. การวิจยัท่ีใชส้ิ่งสง่ตรวจตา่งๆ จากรา่งกายมนษุย์
5. การศกึษาวิจยัจากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บขอ้มลูมีความเช่ือมโยง หรอืมีผลกระทบตอ่

บคุคล
6. การวิจยัทางระบาดวิทยา
7. การวิจยัท่ีหวัหนา้โครงการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ และขัน้ตอนการด าเนินการ วิจยั

มีผลกระทบตอ่สขุภาพสว่นบคุคลท าใหเ้กิดความเสี่ยงที่จะถกูฟ้องรอ้งตามกฎหมาย
8. การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตรห์รอืจิตวิทยา ที่ด  าเนินการส ารวจ สมัภาษณ ์

การสงัเกตพฤติกรรม ขอ้มลูท่ีไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นสว่นบคุคล 9
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Research Misconduct

➢Plagiarism

➢Self-Plagiarism

➢Falsification 

➢Fabrication 
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ประกาศ ก.พ.อ.
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ใหด้ ารงต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๓

ราชกิจจานุ เบกษา หน้า  ๓๔ 
เล่ม  ๑๓๗ ตอนพิ เศษ ๑๔๗ ง  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็นต้นไป



๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งตอ้งค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี
(หนา้ ๒๓ ราชกิจจาฯ)

➢(๑) ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ 
➢ไมน่ าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน

➢ไมล่อกเลียนผลงานของผูอ่ื้น (Plagiarism)

➢ไมน่ าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพร ่ในวารสารวิชาการมากกวา่หนึ่งฉบบั 
(Duplication, Salami publication)

➢ไมค่ดัลอกขอ้ความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอ่า้งอิงผลงานเดิมตามหลกัวิชาการ (Self-

plagiarism) ทัง้นีใ้นลกัษณะท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่



๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งตอ้งค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี
(หนา้ ๒๓ ราชกิจจาฯ)

➢(๒) ตอ้งอา้งถงึบคุคลหรอืแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นผลงาน (Citation) ทางวิชาการของ
ตนเองเพ่ือแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้

➢(๓) ตอ้งไมค่  านงึถงึผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลยหรอืละเมิดสิทธิ สว่นบคุคลของผูอ่ื้นหรอืสทิธิ
มนษุยชน



๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งตอ้งค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ดงัน้ี
(หนา้ ๒๓ ราชกิจจาฯ) - ต่อ

➢(๔) ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศกึษาโดยใชห้ลกัวิชาการ เป็นเกณฑ ์ปราศจากอคติ 
และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบีย่งเบน (falsification) ผลการศกึษาหรอืวิจยั โดย
หวงัผลประโยชนส์ว่นตวั หรอืเพื่อก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็น
จรงิ ไม่ขยายข้อค้นพบ (fabrication) โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยนัในทางวิชาการ

➢(๕) ตอ้งน าผลงานทางวิชาการไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีชอบธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย

➢(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใชข้อ้มลูจากการท าการวิจยัในคน หรอืสตัว ์ผูข้อจะตอ้งยืน่
หลกัฐานแสดงการอนญุาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนัท่ีมีการด าเนินการ



พระราชบญัญติัการอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๕๔ 

เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๗ ก ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒



มาตรา ๗๐ 
เพ่ือประโยชนใ์นการรกัษามาตรฐานการอดุมศกึษา หลกัธรรมาภิบาล และ ความซื่อสตัยส์จุรติ
ทางวิชาการ หา้มมิใหผู้ใ้ด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อืน่ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใชใ้นการเสนอเป็น
สว่นหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหรอืเพ่ือไปใชใ้นการท าผลงานซึง่
เป็นสว่นหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ หรอืเสนอขอปรบัปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรอืการใหไ้ดร้บัเงินเดือนหรอืเงินอ่ืนในระดบัท่ีสงูขึน้ ทัง้นี ้ไม่วา่จะมี
ประโยชนต์อบแทนหรอืไม่ก็ตาม

หา้มมิใหผู้ใ้ดรบัจา้งหรอืรบัด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือใหผู้อ่ื้นน าผลงานนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์น
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เวน้แตเ่ป็นการช่วยเหลือโดยสจุรติตามสมควร

มาตรา ๗๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน ๓ ปี 
หรอืปรบัไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ  าทัง้ปรบั



อ้างองิ

▪ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดลและการ
ด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๒
▪ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดลและการ
ด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
▪ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัมหิดลและการ
ด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทาง
จรรยาบรรณ
พ .ศ .  ๒๕๕๒ ,  ๒๕๕๕ ,  ๒๕๕๗
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สาระส าคญั - ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ
• ข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนด ทกุกระบวนการ ตัง้แต ่ค  าจ ากดัความ จรรยาบรรณของบคุลากร และ นกัศกึษา บทก าหนด
โทษ และการด าเนินการ

•ข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรบัแกไ้ขเฉพาะ ข้อ ๖ โดยเพ่ิมขอ้ย่อย (๗), (๘), (๙), (๑๐) ซึง่เก่ียวกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณ
นกัวิจยั-วิชาการ และ ขอ้ ๑๓ ก าหนดการกระท าท่ีจดัวา่เป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงและเป็นการผิดวินยัอย่างรา้ยแรง
ซึง่มีโทษสงู โดยน าการกระท าผิดตามขอ้ย่อย ๗-๑๐ ในขอ้ ๖ มาเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงและเป็นการผิด
วินยัอย่างรา้ยแรงทัง้หมด

•ข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ แกเ้ฉพาะ ข้อ ๑๓ โดยแยกออกเป็น ๒ สว่น คือสว่นท่ีเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรง
และเป็นการผิดวินยัอย่างรา้ยแรง เฉพาะ ขอ้ย่อย ๑-๕ เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ขอ้ ๑๓/๑ น าเอา
ความผิดซึง่เก่ียวกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณนกัวิจยั-วิชาการ มาก าหนดวา่ จะเป็นความผิดรา้ยแรงหรอืไม่ ใหข้ึน้กบัการ
พิจารณาและวินิจฉยัของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ พฤติกรรม ความจงใจหรอืเจตนา มลูเหตจุงูใจ 
ความรุนแรง สภาพลอ้ม ผลสียท่ีเกิดขึน้ โดยค านงึถึงสถานภาพของผูก้ระท า ซึง่ไดแ้ก่ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ อาย ุความ
ประพฤติในอดีต
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วา่ดว้ยจรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ

2552

• ก าหนด ทกุกระบวนการ ตัง้แต ่ค  าจ ากดัความ จรรยาบรรณของบคุลากร และ นกัศกึษา บทก าหนด
โทษ และการด าเนินการ

2554

• แกไ้ขขอ้ ๖ โดยเพ่ิมขอ้ย่อย (๗), (๘), (๙), (๑๐) ซึง่เก่ียวกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณวิจยั-วิชาการ 

• แกไ้ขขอ้ ๑๓ น าการกระท าผิดในขอ้ ๖ มาเพ่ิมเป็นการกระท าท่ีจดัวา่เป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างรา้ยแรงและเป็น
การผิดวินยัอย่างรา้ยแรงซึง่มีโทษสงู 

2557

• แกเ้ฉพาะ ขอ้ ๑๓ โดยแยกออกเป็น ๒ สว่น คือ

• สว่นที่เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรงและเป็นการผิดวินยัอย่างรา้ยแรง เฉพาะ ขอ้ย่อย ๑-๕ เช่นเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒

• เพิ่มขอ้ ๑๓/๑ ความผิดซึ่งเก่ียวกบัการกระท าผดิจรรยาบรรณนกัวจิยั-วิชาการ จะเป็นความผิดรา้ยแรงหรอืไม ่ให้ขึน้กับการพจิารณา
และวนิิจฉัยของ “คณะกรรมการพจิารณาและวนิิจฉัยความผิดทางจรรยาบรรณ”
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ผูบ้งัคบับญัชา

คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉยั
การกระท าผิดทางจรรยาบรรณ

บคุลากรมหาวิทยาลยั

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณและวินยั

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการ
บรหิารบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั ๒๕๕๑

ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกสว่นงาน/หน่วยงาน ประธาน
ผูแ้ทนสภาคณาจารย ์ กรรมการ
บคุลากรมหาวิทยาลยัระดบัเทียบเท่าหรอืไมต่  ่ากว่า
ผูถ้กูกลา่วหา (๓ ท่าน) กรรมการ

นติกิร ๑ คน เป็นเลขานกุาร

อธิการบดี/
หวัหนา้สว่นงาน

• พิจารณา รวบรวมขอ้เท็จจรงิ
• แจง้ขอ้เท็จจรงิแกผู้ถ้กูกลา่วหา
• วินิจฉยัวา่

• มีความผิดจรรยาบรรณหรอืไม่
• เป็นความผิดวินยัหรอืไม่

คดัคา้นผูท่ี้ไดร้บัการ
แต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการ

โตแ้ยง้และแสดง
หลกัฐานประกอบ

ผิด

ไม่ผิด ยตุิเรือ่ง

หมวด ๕ การด าเนินการทางจรรยาบรรณ (ขอ้บงัคบัฯ ๒๕๕๒)

ลงโทษทาง
จรรยาบรรณ 

และ/หรอื ทางวินยั

คณะกรรมการอทุธรณร์อ้งทกุข์
ไมพ่อใจค าตดัสนิ/
ค าสั่งลงโทษ



การรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัจริยธรรมการวจิยัในคน

ศนูยส์ง่เสรมิ
จรยิธรรมการ

วิจยั

อธิการบดีไดร้บัเรื่อง

รอง อธก., ผช.อธก.
ฝ่ายวิจยัฯ ไดร้บัเรือ่ง

สง่มาจากแหลง่อ่ืน
ส้ินสุดกระบวนการวิจัยแล้ว ศนูย์
สง่เสรมิจรยิธรรมรวมรวบข้อมูล

เสนอผู้บริหาร

ก าลังด าเนิน
โครงการวิจัยอยู่     
ยังไม่แล้วเสร็จ

IRB 

ด าเนินการ
ต่อ

23
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IRB

Investigation 

Conclusion 

ศนูยส์ง่เสรมิจรยิธรรมการวจิยั

รวบรวมขอ้มลู, เป็นฝ่ายเลขานกุารให้
คณะอนกุรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ

ประธานคณะอนกุรรมการฯ สรุปผล
เสนอตอ่ผูบ้รหิาร

Not non 
compliance

Minor serious

Corrective 
action plan

Suspension
Termination of 

approval

•Withdrawing or limiting the 
privileges of the investigator 
to conduct human research;
•Referral to other 
organizational bodies, as 
appropriate

โทษทางวินยั

25

ผู้บังคับบัญชา

โทษทางจรรยาบรรณ
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“ เจตนาของผู้กระท าเป็นส่ิงทีส่ าคญัทีสุ่ด ดงัน้ัน หากผู้ท างานวจิัย ท างานอย่าง 
โปร่งใส (Transparency) มีการแจกแจงบอกกล่าว ไม่มีการปกปิดอ าพราง
ส่ิงใด ท างานวจิัยด้วยความอยากรู้ ไม่ใช่ด้วยความอยากได้ ยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณ และปฏิบัตติามจริยธรรมอยู่เสมอ กจ็ะท าให้สามารถด าเนินงาน
วจิัยทีด่ี และมคุีณภาพได้ ”

จากสรุปสาระส าคญัจากงานบรรยายพิเศษ เร่ือง “ท างานวิจยั
อยา่งไร ไม่ใหเ้กิด Academic misconduct” วนัองัคารท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะ

เวชศาสตรเ์ขตรอ้น โดย นพ.กิตติศกัดิ ์กลุวิชิต ภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั







Research project (P.I.) might not be aware of the related 
ethical standards requirements

Along the process of MTA endorsement might require 
approval from related ethical committees. 

Compliance with Thai laws and regulations















พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช 

พ.ศ. 2542



พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช 

พ.ศ. 2542









พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562

พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตวป่์า 

พ.ศ. 2562
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