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รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

เอกสารท่ีตองสง ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 

การตรวจสอบ 

ผูวิจัย เจาหนาท่ี 

มี ไมมี มี ไมมี 

A03-02/03 แบบเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูเก่ียวของในโครงการวิจัย (Conflict of 

Interest) ลงนามทุกคน 
    

A03-03/03 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

โรงพยาบาลราชวิถี ท่ีผูวิจัย และหัวหนากลุมงานลงนาม พรอมออกเลขท่ีบันทึก * 
    

A03-03.1/03 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย     

A03-03.2/03 
แบบฟอรมขอตกลงและยินยอมการสงรายงานการศึกษา/วิจัย  

ในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีผูวิจัยลงนาม 
    

A03-03.3/03 แบบฟอรมขออนุญาตเก็บขอมูลงานเวชระเบียน ท่ีผูวิจัยลงนาม     

A03-03.4/03 แบบฟอรมการรับรองโครงการวิจยัจากอาจารยท่ีปรึกษาดานการวิจยัและชีวสถิติ/สถิติ

วิเคราะห ท่ีอาจารยดานสถิติลงนาม 
    

A03-03.5/03 แบบฟอรมรับรองโครงการวิจยัจากอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีเปนแพทยประจำบาน/

แพทยประจำบานตอยอด) มีอาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 
    

A03-03.6/03 แบบฟอรมใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

(กรณีผูวิจัยเปนบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรภายในเก็บขอมลูตางกลุมงาน) 

มีบุคลากรในโรงพยาบาล ลงนามยินดีใหความรวมมือ 

    

A03-04/03 

 

โครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ / Case report / Case Series  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 แบบบันทึกขอมูล / แบบสอบถาม สังเกต ติดตาม / แบบสัมภาษณ  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 ประวัตผิูวิจัย และผูรวมวิจัย ลงนามทุกคน 

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

A03-05/03 เอกสารช้ีแจงผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (ถามี) มีเลขหนา 

Version_____________ Date __________________ 
    

A03-06/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date________________ 
    

A03-07/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจยัสำหรับอาสาสมคัรเด็กอายุ 7 - 12 

ป (Informed Assent Form) (ถามี)       
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รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 

การตรวจสอบ 

ผูวิจัย เจาหนาท่ี 

มี ไมมี มี ไมมี 

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

A03-08/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/

ผูปกครอง (Informed Consent Form) (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-09/03 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงานCase Report/Case Series 

(Informed Consent Form for Case Report/Case Series) (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-10/03 เอกสารช้ีแจงกรณีไมสามารถขอความยินยอมจากผูปวยในการรายงาน Case 

Report/Case series (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-11/03 แบบขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจยั (ถาม)ี     

 สำเนาใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย

ประจำบาน” (สำหรับแพทยประจำบาน/ตอยอด) จำนวน 1 ชุด 
    

 สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสตูร “Good Clinical Practice (GCP)” ของ

ผูรับผิดชอบโครงการทุกคน จำนวน 1 ชุด 
    

 อิเล็กทรอนิกสไฟลโครงการวิจัย สงท่ีอีเมล ec.rajavithihospital@gmail.com     

 

เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    

โครงการวิจัยจากบริษัทยาตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 
คูมือผูวิจัย (Investigator brochure)  จำนวน_________ ชุด  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 ถามีการใชยา : เอกสารข้ึนทะเบียนยา / เอกสารกำกับยา     

 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน     
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หมายเหตุ: *กรณีผูวิจัยเปนบุคลากรภายนอก ใชหนังสือจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ไดแก 

      1) ขอเขารับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

       2) ขอความอนุเคราะหเก็บขอมลูเพ่ือการทำวิจัย 

5.3.1 ขอใหสงเอกสารตนฉบับ จำนวน 1 ชุด และอิเล็กทรอนิกสไฟลโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ ทางอีเมล 

ec.rajavithihospital@gmail.com 

5.3.2 โครงการวิจัย (Proposal) และเอกสารท่ีเก่ียวของ ตองระบุหมายเลขหนา ฉบับท่ีของเอกสาร และลงวันท่ี ทุกหนา 

(Proposal Version.......... Date...............................) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สำหรับเจาหนาท่ี 

 

 เอกสารครบถวน        รหัสโครงการ .......................................... 

 เอกสารไมครบถวน  

     เพ่ิมเติมเอกสารลำดับท่ี............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูย่ืนเอกสาร 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ป……………………………………………….. 

 

ผูรับเอกสาร 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ป……………………………………………… 

 


