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ขอกำหนดในการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาทบทวน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนดแนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการ

พิจารณาทบทวน ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยตองจัดทำเอกสาร บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

และ แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย ตามท่ีคณะกรรมการไดกำหนดไว ตาม

เอกสาร A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03 

2. ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวนตามรายการท่ีไดระบุไวขางทายตามจำนวนท่ีระบุ  

ซ่ึงหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร โดย

กำหนดแนวทางในการตั้งชื่อไฟลเอกสาร ประกอบดวย ชื่อนามสกุลผูวิจัย ประเภทเอกสาร เวอรชั่นท่ียื่น

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 วันท่ี 5 ของทุกเดือน  

3.1 ในกรณีท่ีวันท่ี 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวัน

อาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ  

3.2 ในกรณีท่ียื่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาท่ีกำหนด ทางสำนักงานคณะกรรมการฯ จะนำเขาสูรอบ

การพิจารณาในเดือนถัดไป 

4. กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื่นโครงการวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน 

สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฏีนิพนธ กำหนดใหยื่นเอกสารโครงการวิจัยในนามของนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาอยู  
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5. ภายหลังการยื่นเอกสาร ภายหลังการยื่นเอกสาร เจาหนาท่ีสำนักงานจะกำหนดรหัสโครงการวิจัย และ

แจงใหผูวิจัยทราบสำหรับใชเปนหลักฐานในการติดตามสถานะโครงการวิจัยตอไป   

6. คณะกรรมการฯ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนและแจงผลตอผูวิจัย ภายใน 30 วันหลังจาก

วันท่ียื่นเสนอโครงการ 

7. ผูวิจัยสามารถติดตามความคืบหนาในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย และผลการพิจารณาไดโดยการ 

ติดตอสอบถามดวยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการฯ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล

ราชวิถี หรือหมายโทรศัพท 0 2206 2900 ตอ 60131 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail: 

ec.rajavithihospital@gmail.com โดยอางอิงถึงหมายเลขโครงการวิจัยนั้น ๆ 

8. ผูวิจัยจะสามารถเริ่มดำเนินการวิจัยได ภายหลังจากท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แลวเทานั้น 

โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ 

9. ผูวิจัยตองปฏิบัติตามขอกำหนดในโครงการวิจัย, วิธีดำเนินการมาตรฐาน, โดยยึดการปฏิบัติตามแนว

ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) และ/หรือขอกำหนดของระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

 

รายการเอกสารยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

1. โครงการวิจัยใหม 

1.1 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และแบบยื่นเสนอขอรับ

การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03) 

1.2 โครงการวิจัยตามแบบ ว-1ด จำนวน 1 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด) พรอมไฟลโครงการวิจัย สงทาง e-mail: 

ec.rajavithihospital@gmail.com โดยตองมีการระบุขอมูลของโครงการวิจัยอยางครบถวน ในประเด็น

ดังตอไปนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 

2) ผูรับผิดชอบโครงการ 

3) ประเภทการวิจัย 

4) สาขาวิชาการและกลุมท่ีทำการวิจัย 

5) คำสำคัญของโครงการวิจัย (Keywords) 

6) ความสำคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย รวมท้ังคำถามการวิจัย (Research question) 

7) วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective) 

8) นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition) 
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9) ขอบเขตของโครงการวิจัย 

10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั (Conceptual framework) 

11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเก่ียวของ (Literature review) 

12) เอกสารอางอิง (Reference) 

13) แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

14) วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขอมูล 

15) รูปแบบการวิจัย (Research design) 

16) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาและท่ีมาของขนาดตัวอยาง (Sample size) 

17) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)  

18) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

19) วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด 

20) กระบวนการสุมตัวอยาง 

21) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร และแนวทางการแกไข 

22) ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

23) ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

24) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

25) ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

26) ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

27) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

28) งบประมาณโครงการวจิัย 

29) คำชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 

30) การลงนามของผูวิจัย 

31) การลงนามของอาจารยท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี) 

32) เอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผูวจิัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน พรอมลง

นามรับรองประวัตขิองผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน 

ท้ังนี้ หากโครงการวิจัยตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ ตองจัดทำสรุปยอโครงการวิจัยพอสังเขปเปนภาษาไทย

(synopsis) แนบมาดวย 

1.3 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ยกเวน

ในกรณีท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอความยินยอม ซ่ึงผูวิจัยจะตองอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปนท่ีจะตอง

ขอยกเวนการขอความยินยอม ท้ังนี้โครงการวิจัยดังกลาวจะตองไมมีความเสี่ยงเกินกวา minimal risk 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-01/02 

แนวทางการย่ืนเอกสารโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับการพิจารณาทบทวน 

เร่ิมใช  1 ต.ค. 2562  

หนา 4 จาก 4 

 

                                                           วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 4 

หรือเปนการวิจัยท่ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนของอาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจัยโดยไมมีการบงชี้

ตัวบุคคลหรือการขอความยินยอมจะมีผลกระทบตอการวิจัยในการปฏิบัติ (CIOM Guideline 4: 

Individual Informed Consent) 

1.4 แบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการดำเนินการวิจัยท้ังหมด 

1.5 เอกสารโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.6 เอกสารท่ีแสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ี

เจาหนาท่ีไดรับเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัย clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบัติตาม

แนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) 

- ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีไมใช clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบัติ

ตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) 

หรือ การฝกอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย (Human Subject Protection)  

1.7 การลงนามในเอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-02/03) ของผูวิจัยหลัก และ

ผูรวมวิจัยทุกทาน 

 

2.   โครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Central- Research Ethics Committee: CREC) / คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

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 เอกสารโครงการวิจัยฉบับท่ีผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนดังกลาว

ขางตน ท่ีมีตราประทับรับรอง โดยตองมีเอกสารรับรองการผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแนบทาย 

จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) พรอมไฟลโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของบรรจุใน 

CD จำนวน 1 แผน 

 

 
 


