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ขอกำหนดในการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจั ย ในคน กำหนดแนวทางการยื่ น เอกสารโครงการวิ จัย เพื่อขอรับ การ
พิจารณาทบทวน ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยตองจัดทำเอกสาร บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
และ แบบยื่ น เสนอขอรับ การพิ จ ารณาทบทวนโครงการวิ จั ย ตามที่ คณะกรรมการได กำหนดไว ตาม
เอกสาร A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03
2. ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวนตามรายการที่ไดระบุไวขางทายตามจำนวนที่ระบุ
ซึ่งหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร โดย
กำหนดแนวทางในการตั้งชื่อไฟลเอกสาร ประกอบดวย ชื่อนามสกุลผูวิจัย ประเภทเอกสาร เวอรชั่นที่ยื่น
พิจารณา วัน/เดือนปของเวอรชั่นเอกสารนั้นๆ ดังนี้
- โครงการวิจัย (Research proposal) ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_proposal_version……
วันเดือนป พ.ศ. เชน อิงดาว_สวยเสมอ_proposal_v1_15072562
- เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ตั้งชื่อไฟล:
ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_PIS_version……วัน เดือน ป พ.ศ.
- เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) ตั้งชื่อไฟล:
ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_ICF_version……วัน เดือน ป พ.ศ.
- แบบบันทึกขอมูล/แบบเก็บรวบรวมขอมูล (Case Record Form) ตั้งชื่อไฟล:
ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CRF_version……วัน เดือน ป พ.ศ.
- ประวัติผูวิจัย (Curriculum vitae) ตั้งชื่อไฟล:
ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CV_version..วัน เดือน ป พ.ศ.
3. การยื่นเอกสารโครงการวิจัย ตองดำเนินการภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน
3.1 ในกรณี ที่วั น ที่ 5 ของเดื อนนั้ น ๆ ตรงกับ วัน เสาร ให นับ วาวัน ศุก รเป น วัน ปดรับ หรือ ตรงกับ วัน
อาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ
3.2 ในกรณีที่ยื่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักงานคณะกรรมการฯ จะนำเขาสูรอบ
การพิจารณาในเดือนถัดไป
4. กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื่นโครงการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน
สารนิ พ นธ วิ ท ยานิ พ นธ ดุ ษ ฏี นิ พ นธ กำหนดให ยื่ น เอกสารโครงการวิ จั ย ในนามของนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู
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5. ภายหลังการยื่นเอกสาร ภายหลังการยื่นเอกสาร เจาหนาที่สำนักงานจะกำหนดรหัสโครงการวิจัย และ
แจงใหผูวิจัยทราบสำหรับใชเปนหลักฐานในการติดตามสถานะโครงการวิจัยตอไป
6. คณะกรรมการฯ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนและแจงผลตอผูวิจัย ภายใน 30 วันหลังจาก
วันที่ยื่นเสนอโครงการ
7. ผูวิจัยสามารถติดตามความคืบหนาในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย และผลการพิจารณาไดโดยการ
ติดตอสอบถามดวยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการฯ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล
ราชวิ ถี หรื อ หมายโทรศั พ ท 0 2206 2900 ต อ 60131 ในวั น และเวลาราชการ หรื อ ทาง e-mail:
ec.rajavithihospital@gmail.com โดยอางอิงถึงหมายเลขโครงการวิจัยนั้น ๆ
8. ผูวิจัยจะสามารถเริ่มดำเนินการวิจัยได ภายหลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แลวเทานั้น
โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ
9. ผูวิจัยต องปฏิบัติ ตามขอกำหนดในโครงการวิจัย, วิธีดำเนินการมาตรฐาน, โดยยึดการปฏิบั ติตามแนว
ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) และ/หรือขอกำหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด

รายการเอกสารยื่นเสนอขอรับการพิจารณา
1. โครงการวิจัยใหม
1.1 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และแบบยื่นเสนอขอรับ
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03)
1.2 โครงการวิ จั ยตามแบบ ว-1ด จำนวน 1 ชุ ด (ต น ฉบั บ 1 ชุ ด ) พร อมไฟล โครงการวิ จั ย ส งทาง e-mail:
ec.rajavithihospital@gmail.com โดยตองมีการระบุขอมูลของโครงการวิจัยอยางครบถวน ในประเด็น
ดังตอไปนี้
1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title)
2) ผูรับผิดชอบโครงการ
3) ประเภทการวิจัย
4) สาขาวิชาการและกลุมที่ทำการวิจัย
5) คำสำคัญของโครงการวิจัย (Keywords)
6) ความสำคัญและที่มาของปญหาที่ทำการวิจัย รวมทั้งคำถามการวิจัย (Research question)
7) วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective)
8) นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition)
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9) ขอบเขตของโครงการวิจัย
10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั (Conceptual framework)
11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวของ (Literature review)
12) เอกสารอางอิง (Reference)
13) แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
14) วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง/เก็บขอมูล
15) รูปแบบการวิจัย (Research design)
16) กลุมตัวอยางที่ศึกษาและที่มาของขนาดตัวอยาง (Sample size)
17) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)
18) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
19) วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด
20) กระบวนการสุมตัวอยาง
21) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัคร และแนวทางการแกไข
22) ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย
23) ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ
24) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
25) ปจจัยที่เอื้อตอการวิจัย
26) ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยที่คาดวาจะไดรับ
27) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
28) งบประมาณโครงการวิจัย
29) คำชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)
30) การลงนามของผูวิจัย
31) การลงนามของอาจารยที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี)
32) เอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผูวจิ ัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน พรอมลง
นามรับรองประวัตขิ องผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน
ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยตน ฉบั บเป นภาษาอังกฤษ ตองจัดทำสรุป ยอโครงการวิจัยพอสังเขปเป นภาษาไทย
(synopsis) แนบมาดวย
1.3 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ยกเวน
ในกรณีที่ผูวิจัยขอยกเวนการขอความยินยอม ซึ่งผูวิจัยจะตองอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปนที่จะตอง
ขอยกเวนการขอความยินยอม ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกลาวจะตองไมมีความเสี่ยงเกินกวา minimal risk
3

วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital

A03-01/02

แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย

เริ่มใช 1 ต.ค. 2562

เพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน

หนา 4 จาก 4

หรือเปนการวิจัยที่เปนการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนของอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัยโดยไมมีการบงชี้
ตั ว บุ ค คลหรื อ การขอความยิ น ยอมจะมี ผ ลกระทบต อ การวิ จั ย ในการปฏิ บั ติ (CIOM Guideline 4:
Individual Informed Consent)
1.4 แบบเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด
1.5 เอกสารโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.6 เอกสารที่แสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันที่
เจาหนาที่ไดรับเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ในกรณี ที่เป น โครงการวิ จั ย clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบั ติตาม
แนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP)
- ในกรณี ที่เปนโครงการวิจัยที่ไมใช clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบัติ
ตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP)
หรือ การฝกอบรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย (Human Subject Protection)
1.7 การลงนามในเอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-02/03) ของผูวิจัยหลัก และ
ผูรวมวิจัยทุกทาน
2. โครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาและอนุ มัติจากคณะกรรมการกลางพิจ ารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
(Central- Research Ethics Committee: CREC) / คณะกรรมการพิ จ ารณาการศึ ก ษาวิ จั ย ในคน
กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครอง
การวิจัยในมนุษย (สคม.) แลว
1.8 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และแบบยื่นเสนอขอรับ
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-03/03,
A03-03.1/03 - A03-03.7/03 และ A03-02/03)
2.1 เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนดังกลาว
ขางตน ที่มีตราประทับรับรอง โดยตองมีเอกสารรับรองการผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแนบทาย
จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) พรอมไฟลโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของบรรจุใน
CD จำนวน 1 แผน
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