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1. วัตถปุระสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งและบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีและ
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง คล่องตัว และเป็นไปตามหลักจริยธรรมการ
วิจัยสากล 

2. ขอบเขต
วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมเรื ่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ การแต่งตั ้งและวาระการ

ปฏิบัติงาน  คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ การลาออกหรือการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการ
ปฏิบัติงาน การแต่งตั้งกรรมการฯ ทดแทน การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาอิสระและการหมดสมาชิกภาพ  ตลอดจนการ
ดำเนินการเรื่องการรักษาความลับข้อมูล การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการอบรมอย่างต่อเนื่องของ
กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3. ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการ 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน
 ขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ 

การแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

การแตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
กรรมการสมทบ และหัวหน้าสำนักงาน

การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ

การจัดทำข้อตกลงการรักษาความลับ

การรวบรวมแฟ้มประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

การฝึกอบรมความรู้แก่กรรมการ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ
5.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
 5.1.1 โครงสร้างการบริหารภายในโรงพยาบาลราชวิถี  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
และการแพทย ์

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอำนวยการ 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 

กลุ่มภารกิจด้านการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

- กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
ด้าน โสต ศอ นาสิก 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
- กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ 
- กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
- กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 
- กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
- กลุ่มงานจิตเวช 
- กลุ่มงานออร์โธปิดิกส ์
- กลุ่มงานจักษวุิทยา 
- กลุ่มงานทันตกรรม 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

- กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค  
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์   
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
- กลุ่มงานรังสีรักษา 
- กลุ่มงานเภสัชกรรม 
- กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและ
เทคนิคการแพทย ์

 

- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
- กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา 
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงาน 
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานช่างและบำรุงรักษา 
 

- กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลย ี
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและ

ถ่ายทอด 
- กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย ์
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
- กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์การแพทย ์
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
- กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ ์

หมายเหตุ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงพยาบาลราชวิถี  

- กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 

 

- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
- คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5.1.2 โครงสร้างการบริหารภายในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

เจ้าหน้าทีส่ำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

กรรมการประจำ 
 

กรรมการสมทบ 
 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง 
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5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมี

คุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นแพทย์ อย่างน้อย 3 คน 
2. นักกฎหมายหรือบุคคลที่ไม่ใช่วิชาชีพแพทย์ หรือเกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ อย่าง

น้อย 1 คน 
3. กรรมการ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การ

วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ หรือประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยให้มีการกระจายทั้ง
เพศ อายุ วิชาชีพ และประสบการณ์ด้านการวิจัยและด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
กรรมการบางท่านอาจมีคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งข้อ 

4. บุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดโรงพยาบาลราชวิถี อย่างน้อย 1 คน 
 

5.3 การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน 
 5.3.1 การแต่งตั้ง 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซ่ึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ในด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 

2. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นำเสนอรายชื่อกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งชุด
ประจำและสมทบ เพ่ือรับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

  3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แต่งตั้งข้าราชการ เป็นหัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือทำ
หน้าที่ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  4. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้แต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะกิจ ตามความจำเป็น เป็น
รายกรณี 
 
 5.3.2 วาระการปฏิบัติงาน 

1. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีวาระการ
ปฏิบัติงานคราวละ 2 ปี หรืออาจมีการปรับปรุง (Revise) คณะกรรมการฯ ก่อนครบวาระ ตามที่ผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถีแต่งตั้ง และเม่ือพ้นตำแหน่งตามวาระการปฏิบัติงาน มีสิทธิจะได้รับการแต่งตั้งอีก 

2. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ประสงค์จะลาออกต้องยื ่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมชี้แจงเหตุผล 
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5.4 การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 1. กรรมการฯ ต้องผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
 2. กรรมการฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
อาสาสมัครและชุมชน 
 3. กรรมการฯ ต้องยินดีที่จะเปิดเผย ชื่อ อาชีพ อายุ หน่วยงานที่สังกัด รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงานในฐานะกรรมการฯ ต่อสาธารณะ 
 4. กรรมการฯ ต้องลงนามในหนังสือ แบบลงนามรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(A02-02/03) เพื่อรักษาความลับของข้อมูลเอกสารโครงการวิจัย ข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และเรื่อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
5.5 หน้าที่ของคณะกรรมการ 

5.5.1 หน้าที่หลัก 
1. พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย รักษาผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และชุมชน 

โดยไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับแห่งวิชาชีพ 
2. พิจารณาโครงการวิจัยในขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงการวิจัยที่บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการเก็บข้อมูล หรือทำวิจัยใน
โรงพยาบาลราชวิถี 

2.2 โครงการวิจัยที่บุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี ไปร่วมดำเนินการวิจัย กับหน่วยงานภายนอก 
โดยมีการอ้างอิงถึงโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะต้นสังกัด 

2.3 โครงการวิจัยที่บุคคลภายนอก ขอดำเนินการเก็บข้อมูล ขอสัมภาษณ์อาสาสมัคร หรือทำวิจัย
ในโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยด้วย  

2.4 โครงการวิจัยที่ขอทดลองเครื่องมือในโรงพยาบาลราชวิถี โดยการทดลองเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โปรแกรม แนวปฏิบัติ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรในการวิจัยที่
กำหนด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างภายในโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อหา
ความสอดคล้องและทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง 

3. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรม รับรอง ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้า
พิจารณา หรือไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง ยกเลิกการให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการวิจัยในคน  โดยยึดหลักแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติ ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550  ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)  รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) 
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้าน
ว ิทยาศาสตร ์การแพทย ์ (Council for International Organizations of Medical Sciences:  CIOMS) แนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีขององค์การอนามัยโลกและองค์การสากลเพ่ือสร้างความประสานสอดคล้อง ICH 
และวิธีดำเนินการมาตรฐานที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถกีำหนด 
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4. ดำเนินการในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดทำเป็นประกาศของ
โรงพยาบาล 

5. ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว เพ่ือให้เป็นการตรวจสอบว่าจะไม่มี
ปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ 

6. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
7. ประชาสัมพันธ์และแนะนำ ให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ผู้วิจัย 
8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะพิจารณาโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเป็นหลัก โดยพิจารณา

รับรองในแง่จริยธรรม ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ จะรับรองโครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษต่อเมื่อข้อความในฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมีเนื้อหาสอดคล้องกันทั้ง 2 ฉบับ กรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง หรือการเบี่ยงเบนใด ๆ ในการ
ดำเนินการวิจัย ให้ยึดข้อความตามโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเท่านั้น 

9. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการไปแล้ว ก่อนได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

10. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะถอนการพิจารณาโครงการวิจัย ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้วิจัยได้
ดำเนินการวิจัยก่อนขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือผู้วิจัยขอถอนโครงการ
ออกจากพิจารณาของคณะกรรมการ หรือยกเลิกโครงการวิจัยก่อนการรับรองจะสมบูรณ์ 

 
5.5.2 หน้าที่เฉพาะ 
1) ประธานฯ 
1. ดำรงไว้ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ให้เป็นไปตามหลัก

จริยธรรมสากล 
2. ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย และลงนามในหนังสือรับรองโครงการวิจัย และเอกสาร  

ต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. มอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เช่น การพิจารณาโครงการวิจัย หรือ 

การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว การต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย การ
รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่รุนแรง การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย การยกเลิก
โครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย และการดำเนินงานอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

4. นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อรับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ราชวิถ ี

5. รายงานการปฏิบัติงานและผลงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี ปีละ 1 ครั้ง 
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2) รองประธานฯ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ ในภารกิจตามท่ีประธานฯ มอบหมาย 
  
3) เลขานุการฯ 
1. บริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยและการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการ

วิจัยสากล และกฎเกณฑ์ระเบียบของโรงพยาบาลราชวิถี 
3. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการพัฒนา ปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างต่อเนื่อง 
4. เป็นตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อองค์กรทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
5. กำกับ ดูแล การจัดการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาโครงการวิจัย ได้แก่ บันทึกการประชุม 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา เอกสารรับรอง เป็นต้น 
6. ติดตามและแจ้งเตือนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการอบรมด้าน

ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
7. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
8. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
4) ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการฯ ในภารกิจตามท่ีเลขานุการฯ มอบหมาย 
 
5) กรรมการประจำ 
1. ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจ ัยสากล และเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื ่อพิจารณาโครงการวิจัย หรือ การขอปรับเปลี ่ยนรายละเอียดใน
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว การต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย การรายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์
รุนแรงและไม่รุนแรง การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย และการยกเลิกโครงการวิจัย 

2. เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณา 
3. ดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
4. ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับ เพ่ือรักษาความลับของโครงการวิจัยที่พิจารณา ทั้งใน

ส่วนข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย ข้อมูลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ประชุม 
หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของราชการ และหนังสือราชการ อย่าง
เคร่งครัด 

5. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
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6) กรรมการสมทบ 
 ปฏิบัติงานตามหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการประจำ 
 

         7) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ 
พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อโครงการวิจัยที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร้องขอ 
 

8) หัวหน้าสำนักงาน 
1. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
2. รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน 
3. จัดทำแผนพัฒนาสำนักงาน ดำเนินการตามแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ

สำนักงาน 
4. ดูแลและบริหารจัดการ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

วิธีดำเนินการมาตรฐานและภาระงานที่กำหนด 
5. กำกับ ควบคุม ดูแล บริหารบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสำนักงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับของทางราชการและตามระเบียบที่โรงพยาบาลราชวิถีกำหนด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม 
7. ประสานงานและกำกับดูแลเว็บไซด์สำนักงาน ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
8. จัดทำรายงานประจำปีที่เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน เสนอต่อผู้อำนวยการ 
 
9) เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่การรับเอกสารโครงการวิจัย 

จนถึงกระบวนการทำลายเอกสาร 
2. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 
3. ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับเพ่ือรักษาความลับของโครงการวิจัย ที่ขออนุญาตดำเนินการ

วิจัยภายในโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งในส่วนข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย ข้อมูล
การพิจารณาโครงการวิจัยที่ประชุม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของ
ราชการ และหนังสือราชการ อย่างเคร่งครัด 

4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.6 การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการทดแทน 

5.6.1 การลาออก 
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องแสดงความจำนงมายังประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นลายลักษณ์อักษร 
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5.6.2 การพ้นจากตำแหน่ง 
การพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากครบวาระการปฏิบัติงาน จะกระทำได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. เสียชีวิต 
2. ประพฤติมิชอบ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือเป็นผู้ต้องหา และ

กรรมการกึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตำแหน่ง 
3. เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 
5.4.3 การแต่งตั้งกรรมการทดแทน 
ในกรณีที่มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลาออกหรือพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงานประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะนำเสนอชื่อกรรมการทดแทน เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ กรรมการทดแทนมีวาระการปฏิบัติงานเท่ากับวาระการปฏิบัติงานที่เหลือของกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งตนทดแทน 
 
5.7 ข้อตกลงการรักษาความลับ 

1. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ต้องลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ ก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน 

2. การดำเนินการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ทุกขั้นตอนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
ทางราชการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
ความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด 

3. ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ต้องลงนาม และระบุวันที่ลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ เมื่อ
พิจารณาโครงการวิจัย 

4. ต้องรักษาความลับของโครงการที่ยื่นเสนอตามระเบียบของทางราชการโดยอ่าน และลงนามในแบบลง
นามรักษาความลับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที ่สำนักงาน และแบบเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ (Conflict of Interest)  
 
5.8 การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องเต็มใจและยินยอมที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ ประวัติการทำงาน 
และหน่วยงานที่สังกัด ต่อสาธารณะ รวมถึงรายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อสาธารณะ เมื่อมีการร้องขอ 

2. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้เข้าข่ายที ่อาจมีการกระทำที่เป็นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบ และให้
เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนด 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  02/03 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
Constitution of the Research Ethics Committee 

เริ่มใช้ 11 ต.ค. 2564  

หน้า 13 จาก 21 
 

 
 

3. หากในการประชุมมีการพิจารณาเรื ่องที ่กรรมการผู ้ใดมีส่วนได้เส ีย  กรรมการผู ้น ั ้นต้องแจ้งให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบ และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่มีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร้องขอ  
5.9 การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน และวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
1. จริยธรรมการวิจัยในคน 
2. วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (SOP training) 
3. แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ International Committee Harmonization Good 

Clinical Practice (ICH GCP) ทุก 2 ปี 
 
5.10 การเก็บหลักฐานการอบรม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และการประชุมด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหรือการประชุมนั้น ๆ ต้องส่งหลักฐานการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือ
การประชุม เช่น สำเนาผลการอบรม หรือ ประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่สำนักงานต้องเก็บรักษาไว้ในส่วนเอกสารแฟ้ม
ประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือเจ้าหน้าสำนักงานนั้นๆ 
 
6. นิยามศัพท์ 
 

คำศัพท ์ ความหมาย 
การวิจัยในคน กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกิดจากการกระทำต่อ

บุคคล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากการศึกษาเวชระเบียนฐานข้อมูล วัสดุสิ่งส่งตรวจ 
สารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุกรรมใดที่ได้จากร่างกายของบุคคลที่อาจระบุถึงได้ และ
การศึกษาวิจัยต่อเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์คน และตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือ
ส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์รวมอยู่ด้วย และให้หมายความรวมถึง การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ การทดลองเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ การศึกษา
ธรรมชาติของโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การศึกษาทางสรีรวิทยา ชีวเคมี 
พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายเคมี จิตวิทยาที่กระทำต่อบุคคล  

กรรมการจริยธรรมการ  
วิจัยในคน 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำหรือกรรมการสมทบในคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี คณะกรรมการนี้มีองค์ประกอบตาม
ข้อกำหนดใน ICH GCP  

กรรมการทดแทน  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือ
ทดแทนกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระการ
ปฏิบัติงาน  
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คำศัพท ์ ความหมาย 
ที่ปรึกษา  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญที่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นควรให้เป็นผู้ทบทวนวิเคราะห์โครงการวิจัย 
และให้ความเห็นโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้วิจัยหรือโรงพยาบาล 

ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ  ผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นควรให้เป็นที่ปรึกษาเพ่ือทบทวน
โครงการวิจัย และให้ความเห็นโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้วิจัยหรือโรงพยาบาล 

โครงการวิจัย  โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 

ผู้วิจัย  บุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการวิจัย ที่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี 
หรือนักวิจัยจากภายนอกท่ีมีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี ใน
กรณีท่ีมีผู้วิจัยหลายคนหรือเป็นโครงการวิจัยที่ได้หรือจะได้ดำเนินการในสถานที่วิจัย
หลายแห่ง ให้หมายความถึงหัวหน้าคณะผู้วิจัยที่มีอำนาจควบคุมและกำกับโครงการวิจัย
นั้น ๆ  

ข้อมูลความลับ  ข้อมูลหรือวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจัดเตรียมไว้โดยผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของ
ลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา รวมถึงข้อมูลทางเทคนิควิทยาศาสตร์ การเงิน ข้อมูลส่วน
บุคคลเกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน 
และสิทธิประโยชน์ในการประชุมแต่ละครั้ง  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of Interest)  

การที่นักวิจัยหรือกรรมการ มีส่วนได้เสียกับโครงการวิจัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้ร่วมทุนหรือถือครองหุ้นหรือได้รับประโยชน์
ตอบแทนซึ่งสามารถตีค่าเป็นจำนวนเงินได้ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนให้ร่วมประชุม
วิชาการ หรือสัมมนา หรือความเกี่ยวข้องที่เป็นรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความเกี่ยวข้อง
ทางสายเลือด หรือการสมรส หรือความสัมพันธ์และ/หรืออคติส่วนตัว เช่น อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือมีส่วนร่วมทางอ้อมในงานวิจัย เช่น กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 ธาดา สืบหลินวงศ์, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 

2550. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
7.2 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 
7.3 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects) 2552 

7.4 สถาบันพัฒนาการคุ ้มครองการวิจัยในมนุษย์.ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008) 
หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Declaration of Helsinki). นนทบุรี: 
สำนักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2553. 

7.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ .ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of 
Health-Related Research with Human Participants) 
 7.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. นโยบายแห่งชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ ฉบับ 
พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559. 

7.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2560. 

7.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.); 2562. 

7.10 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder”. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554 

7.11 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

7.12 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 
 7.13 E6 (R2) Good Clinical Practice: Integrated Addendum to ICH E6 (R1) Guidance for 
Industry [Online]. [cited 2020 Dec 16]; Available form: https://www.fda.gov/media/93884/download 
 7.14 The Ethical Guidelines for Research on Human Subject in Thailand 2007. [Online]. [cited 
2020 Dec 16]; Available form: https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf 

 

https://www.fda.gov/media/93884/download
https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf
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8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
ฉบับท่ี วันประกาศใช้ การเปลี่ยนแปลง เหตุผล 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

ใช้มาจนถึง 
พ.ศ. 2562 

N/A N/A 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) 
REC  02/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคนทั้งฉบับ  จาก
เดิมเป็นคำแนะนำการดำเนินการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาล
ราชวิถ ี

เพ่ือให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและ
เป็นมาตรฐานสากล 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 
REC  02/02 

1 ต.ค. 2562 หัวข้อย่อย 5.4.2 ข้อ 5) กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ข้อ 5 เข้าร่วม
การประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในคน อย่าง สม่ำเสมอ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 ปี แก้ไข
ข้อความ “ทุก 3 ปี” เป็น “ทุก 2 ปี” 

เพ่ือให้มีการเข้าอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 
REC  02/03 

11 ต.ค. 2564 1. ตัดหัวข้อย่อย 5.4.2 ข้อ 5) กรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน และ ข้อ 6)  
กรรมการสมทบ ข ้อ 5 เข ้าร ่วมการ
ประช ุม  อบรม ส ัมมนา เก ี ่ ยวกับ
จริยธรรมการวิจัยในคน อย่างสม่ำเสมอ
อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 ปี โดยไปกำหนด
ในหัวข้อ 5.9 การอบรมฯ แทน 
2. รวมหัวข้อการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ
ให้อยู่ในข้อที่ 5.3 
3. เพิ่มหัวข้อ 5.4 การกำหนดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ 
4. หน้าที ่ เฉพาะของตำแหน่งต ่างๆ 
รวบรวมไว้ในหัวข้อ 5.5.2 
5. เพิ่มหัวข้อ 5.8 การเก็บหลักฐานการ
อบรม 
6. เพิ่มเอกสารอ้างอิง ICH-GCP 2016 
และ FERCIT 2550 

ปรับตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เยี่ยมสำรวจ 
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9. ภาคผนวก 
A02-01/03  ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
A02-02/03 แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
A02-03/03 แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับที่

ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม 
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ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (EC Member CV Form) 
Personal Details 

• First Name 
• Last Name 
• Gender   Male   Female 
• Nationality 
• Postal Address 
• Email 
• Mobile 

Education 
• Post graduate (Diploma, MPH, MS, MSc/ PhD/ MD specialty) 
• Bachelor’s degree (BA, BSc etc.) 

 

Current Employment/ EC/ IRB/REC Affiliation 
• Job Title 
• Organization/ Institution 
• EC/IRB/REC Membership/ Position 
• Name of EC/ IRB/ REC 

 
Previous Professional Experience 
Training 

• Research Ethics Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
• GCP   Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
• Other relevant training courses…………………………………………………………………………………... 

Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
Language 
 English:   Excellent    Very good     Good  Fair      Poor 
 Local:   Excellent    Very good     Good  Fair      Poor 

 
Signature:………………………………………. 

           Date:………………………………………………. 
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A02-02/03 

แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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แบบลงนามรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ในระหว่างดำเนินกิจกรรมในฐานะ................................................................................................. ...ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ข้าพเจ้า ................................................................... ......................... ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” 
เซ็นหนังสือฉบับนี้และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องและความลับทางการค้าและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
หรือเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่ า
จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผย ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับหรืออันเป็นที่ครอบครอง และ/หรือโครงร่างการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  

ผู้ลงนามข้างท้ายจะแจ้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทันที ถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้น หรือที่มีอยู่จริงของผู้ลงนามข้างท้ายที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยใดๆ
ที่เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือขอรับการพิจารณา และจะงดเว้นในการให้คำแนะนำหรือ
ลงมติพิจารณาแก่โครงการที่ยื่นเสนอดังกล่าว 

ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื ่อนไขข้างต้น โปรดลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ 
หนังสือต้นฉบับจะเก็บไว้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

ข้าพเจ้า .................................................................................................................... ..........................................
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้

.............................................................................. ผู้ลงนาม 

(…………………………………………………………………..) 

วันที่ลงนาม .............../............... /..................  
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แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับที่ปรึกษา  
แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม 

 

ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในฐานะที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ข้าพเจ้า....................................................................................... 
ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” เซ็นหนังสือฉบับนี้ และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องหรือความลับทาง
การค้า และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือเอกสารที ่จัดเตรียมโดยผู ้วิจัยและผู ้สนับสนุนการวิจัยสำหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด ผู้ลงนามข้าง
ท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผย ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับหรืออันเป็นที่ครอบครอง และ/หรือโครง
ร่างการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และไม่เข้าร่วมในการทบทวนพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ 
 
ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น โปรดลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ หนังสือ
ต้นฉบับจะเก็บไว้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ข้าพเจ้า .................................................................................................................... ............................................
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้ 
 
 
 

.............................................................................. ผู้ลงนาม  

(…………………………………………………………………..)   

     วันที่ลงนาม .............../............... /.................. 
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Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Declaration Form for Consultant, 
Guest, Observer or Surveyor 

In the course of my activities as a consultant, guest, observer, or surveyor at the Research Ethics 
Committee of Rajavithi Hospital (REC), I ……………………………………………………………………………… 
here in referred as the “undersigned” sign this document and voluntarily agrees to hold all 
confidentiality or proprietary trade secrets and privacy information or materials prepared by the 
investigators and sponsors for the ethics committee review either in written or verbal forms. 
The “undersigned” agrees not to disclose, reproduce or utilize, directly or indirectly, any 
confidentiality or proprietary information and/or research protocols under consideration to the 
third party in fulfilling this agreement. Whenever I have a conflict of interest, I shall immediately 
inform the chairperson and do not involve in the REC review process except for providing 
opinion as requested by the chairperson.  

Agreement on Confidentiality of Data and Conflict of Interest Declaration 
Please sign and date this agreement, if the undersigned agrees with the conditions set forth 
above.  The original ( signed and dated agreement)  will be kept on file in the custody of the 
REC.  

I, ……………………………………………………………………………………………. , have read and accept the 
aforementioned conditions as explained in this agreement. 

……………………………………………………………………………………… 
(……………………………………………………………………………………..) 
Undersigned Consultant, Guest, Observer, Surveyor 
Date ……………/……………/…………… 




