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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาและประเมินโครงการวิจัยท่ีสงเขาพิจารณา 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมแนวทางการพิจารณา ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัยใหมที่เขา

ขายการพิจารณาแบบปกติ และโครงการวิจัยเกาที่ผานการพิจารณารับรองแลว แตยังจำเปนตองไดรับการ

พิจารณาเพ่ือประเมินตอเนื่อง 

 

3.  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่มีหนาท่ี ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัย ควรใชแนวทางการ

ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางท่ีกำหนด 
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4. แผนภูมิการปฏิบัติงาน 

กรอบเวลา                           การดำเนินงาน          ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จัดทำเอกสารเสนอตอเลขานุการฯ  เพื่อกำหนดรูปแบบการพิจารณา และ

มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer)  
เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

Full Board Review Expedited Review Exemption  

เลขานุการ ฯ มอบหมาย Primary 

reviewer  อยางนอย 3 คน 

เลขานุการ ฯ มอบหมาย 

Primary reviewer อยางนอย 2 

 

รวบรวม และสรุปความคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย 

เสนอเลขานุการ ฯ  

 

ประธานฯ พิจารณา 

นำเสนอและพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

แจงผลการพิจารณาใหผูวิจัย และแจงท่ีประชุม 

กำหนดรูปแบบการพิจารณา 

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ลงฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

จัดทำเอกสารแบบประเมินตามรูปแบบของโครงการวิจัย ทั้งทาง e-mail  

และบรรจุเอกสารใสซองปดผนกึ และนำสงกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย

  

พิจารณาโครงการ บันทึกความคิดเห็นในเอกสารแบบฟอรม  

เพื่อนำสงเจาหนาที่สำนักงาน ฯ  

   

ตัดรอบทุกวันท่ี 

5 ของเดือน 

(Full Board) 

  

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

กรรมการ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

ประธานฯ  เลขานุการ ฯ  

คณะกรรมการฯ  

เลขานุการฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

เลขาฯ  
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 รูปแบบการพิจารณา แบงออกเปน 3 รูปแบบ  

1) โครงการวิจัยท่ีเขาเกณฑพิจารณารูปแบบเต็มชุด (Full board review) 

2) โครงการวิจัยท่ีเขาเกณฑพิจารณารูปแบบเร็ว (Expedited review) 

3) โครงการวิจัยท่ีเขาเกณฑยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

4) การประเมิน local issue โครงการวิจัยที่อยูในระหวางการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจยัในคนของประเทศไทย (CREC)  

โดยรูปแบบการพิจารณาท่ี 1-3 รูปแบบ มีรายละเอียดข้ันตอนการรับเอกสารใหเปนไปตามรายละเอียด 

ใน SOP บทท่ี 3 (REC 03/03) 

 

5.2 กระบวนการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแกไขโครงการ 

5.2.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยของสำนักงานเพื ่อนำสงกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) 

1. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ รับเอกสาร และตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยท่ีเสนอ

ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัและกำหนดรหัสโครงการวิจัย  

มีรายละเอียดดังนี้  

1.1. กรณีการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) ตัดรอบการสงเอกสารเพ่ือ

เขารับการพิจารณาทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อพิจารณาในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือนนั้น ๆ (หาก

คณะกรรมการไมครบองคประชุม จะมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมตามความเหมาะสม)  

1.2. กรณีการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) หรือการยกเวนพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจัย (Exemption Review) หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผล

การพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 

ของเดือน จะนำผลการพิจารณาแจงในท่ีประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป   

ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย 

ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ ในกรณีที่ยื ่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักงาน

คณะกรรมการฯ จะนำเขาสูรอบการพิจารณาในเดือนถัดไป 

2. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ รวบรวมโครงการวิจัยเสนอเลขานุการฯ เพ่ือกำหนดรูปแบบการพิจารณา Full Board 

Review, Expedited Review และ Exemption Review โดยเลขานุการฯ พิจารณาดังรายละเอียดดังนี้  

2.1 รูปแบบ Full Board Review เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) อยางนอย 3 คน   
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2.2 รูปแบบ Expedited Review เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) อยางนอย 2 คน   

2.3 รูปแบบ Exemption Review ประธานฯ พิจารณายกเวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย  

3. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามรูปแบบของโครงการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

โครงการวิจัยรูปแบบ Full Board Review และ Expedited Review  

3.1 เจาหนาที่สำนักงานฯ จัดทำเอกสารแบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยเพื่อทบทวนตามจำนวน 

กรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1) การพิจารณาระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย จะไดรับแบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทาง

ชีวการแพทย (Assessment Form) (A04-02/03)  

2) การพิจารณาเอกสารชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัยและเอกสารยินยอมเขารวมโครงการวิจัย จะ

ไดรับแบบพิจารณาทบทวนเอกสารชี ้แจงและเอกสารยินยอมสำหรับผู เขารวมโครงการวิจัย 

(Information Sheet and Informed Consent Assessment Form) (A04-03/03) 

3) การพิจารณา Case Report / Case series จะไดรับแบบพิจารณาทบทวน Case Report / 

Case series (A04-04/03) 

4. เจาหนาที่สำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) สงทั้งทาง e-mail 

และบรรจุลงซองเอกสารที่ปดมิดชิดระบุเปนเอกสารลับ (กรณีที่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนรองขอ) 

ประกอบดวย  

1) แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย (Assessment Form) (A04-02/03) หรือ 

แบบพิจารณาทบทวนเอกสารช ี ้แจงและเอกสารย ินยอมสำหร ับผ ู  เข าร วมโครงการวิจัย 

(Information Sheet and Informed Consent Assessment Form) (A04-03/03) หรือ แบบ

พิจารณาทบทวน Case Report / Case series (A04-04/03)  

2) เอกสารเก่ียวกับโครงการวิจัยท้ังหมด  

5. เจาหนาที่สำนักงานฯ สงโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) 

ทาง e-mail เพ่ือพิจารณา กำหนดรับแบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 7 วันปฏิทิน โดยนำสงเจาหนาท่ี

สำนักงานฯ  

6. กรณีที่กรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) ไดรับเอกสารไมครบถวน หรือแบบพิจารณา

ทบทวนโครงการวิจัยไมตรงกับโครงการวิจัยที่จะทบทวน แจงเจาหนาที่สำนักงานฯ ทราบทันที เพื่อจัดสง

เอกสารเพ่ิมเติมใหถูกตอง และครบถวน 

7. กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ใหขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 
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8. กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) สงขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น กลับมายังสำนักงานฯ หรือสง

ทางอีเมล  

9. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาตามรูปแบบของโครงการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  

A. กรณีท่ีเปนการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review)  

1) เจาหนาที ่สำนักงานสรุปขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น ของกรรมการผู ทบทวน (Primary 

reviewer) เพ่ือใชประกอบการประชุม 

2) กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) เปนผูแจงขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น เกี ่ยวกับ

โครงการวิจัย และเอกสารที ่เกี ่ยวของ ในที ่ประชุม ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary 

reviewer) ไมสามารถเขารวมประชุมได ประธานฯ จะเปนผูสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน 

(Primary reviewer) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

3) กรรมการในที่ประชุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงมติของคณะกรรมการฯ โดย

ความเห็นเปนเอกฉันท (Consensus) ตามมติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้    

       3.1)    รับรอง 

3.2)    ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง 

3.3)    ปรับปรุงแกไข และนำเขาพิจารณาใหม 

3.4)    ไมรับรอง 

4) หลังการประชุม เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู

ทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา ภายใน 

7 วันปฏิทิน โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน  

5) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยทาง e-mail 

 

B. กรณีท่ีเปนการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) 

1) เจาหนาที่สำนักงานสรุปมติของกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) และบรรจุในวาระการ

ประชุม  

1.1)  “รับรอง” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ท้ังหมด มีมติเห็นตรงกันให

รับรองโครงการวิจัย 

1.2) “ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง” กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) แนะนำใหแกไข

โครงการวิจัย 
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1.3) “นำเขาพิจารณาในท่ีประชุม” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) คนใด

คนหนึ่ง มีความเห็นวา ควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมเต็มชุด (Full board review)  

2) เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวนและมติ

คณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา ภายใน 7 วันปฏิทิน 

โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน  

3) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยทาง e-mail  

4) ผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review) จะระบุเปนขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

4.1) “รับรอง” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ท้ังหมด มีมติเห็นตรงกันให

รับรองโครงการวิจัย 

4.2) “ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง” หมายถึง กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) แนะนำ

ใหแกไขโครงการวิจัย กำหนดใหผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

- สงแกไข โดยทำแถบสีในสวนท่ีแกไข (highlight)  

- กรณีท่ีไมสามารถแกไขได ใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 

- หากไมมีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือวาผูวิจัยสละสิทธิ์การพิจารณา

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

4.3) “นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) คนใด

คนหนึ่ง มีความเห็นวา ควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมเต็มชุด (Full board review) 

10. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ลงฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

 

C. กรณีเปนการพิจารณาแบบยกเวนการขอรับรองดานจริยธรรม (Exemption)   

1) เลขานุการฯ คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีเขาขายการยกเวนการขอรับรองดานจริยธรรม และเสนอ

ประธานฯ พิจารณา  

2) ประธานฯ พิจารณาเห็นควรยกเวนการขอรับรองดานจรยิธรรม 

3) เจาหนาที่สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองการยกเวนพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ตามแบบเอกสารภาคผนวก A04-02/03  

และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน ภายใน 7 

วันปฏิทิน โดยแจงผลการพิจารณา พรอมท้ังแจงรายละเอียดใหผูวิจัยทางอีเมล ดังนี้   

3.1 ผูวิจัยตองสงรายงานฉบับสมบูรณเม่ือสิ้นสุดการศึกษา และแจงปดโครงการวิจัย  
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3.2 หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ผูวิจัยตองสงโครงการวิจัยที่มีการแกไขเพิ่มเติม 

เพื่อแจงใหคณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง กอนดำเนินการตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม โดย 

รายละเอียดขั้นตอนการการแกไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP 

บทท่ี 6 (REC 06/03)  

4) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ บรรจุในวาระการประชุม 

5) ประธานฯ นำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

6) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ลงฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

 

D. การประเมิน local issue โครงการวิจัยที ่อยู ในระหวางการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)  

1) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร เสนอเลขานุการฯ  

2) เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) อยางนอย 2 คน 

(พิจารณาแบบเร็ว Expedited review) แตตองมีประธาน ฯ เปนกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย 

(Primary reviewer) ดวย  

3) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ และกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) ทำ

การประเมินคุณสมบัติของผูวิจัยและความพรอมสถานที่ทำวิจัยตามแบบประเมิน (Local Issues) 

หรือแบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 1 study กำหนดรับแบบประเมินคืน 3 วัน

ปฏิทิน โดยนำสงเจาหนาท่ีสำนักงานฯ รายละเอียดดังนี้   

- คุณสมบัต ิผ ู ว ิจ ัยของสถาบัน (สถานะของผ ู ว ิจ ัยท ี ่สถาบัน ความร ู ความชำนาญ 

ประสบการณการทำงานวิจัย)  

- ความพรอมของสถานท่ีในการทำวิจัย  

- ประเด็นจริยธรรมไมขัดตอบริบทของสถาบัน  

- การวิจัยไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน 

4) เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปความคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) 

ตามแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) เสนอเลขาฯ พิจารณากอน และเสนอ

ประธานฯ ลงนาม ภายใน 3 วันปฏิทิน หลังไดรับเอกสารการประเมิน (Local Issues)) จาก

กรรมการผูทบทวนโครงการวจิัย (Primary reviewer) 

5) สงแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) ใหสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ ภายใน 3 

วันปฏิทิน หลังไดรับเอกสารการประเมิน (Local Issues) หลังจากเสนอประธานลงนาม 
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E. การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

คนของประเทศไทย (CREC)  

1) เจาหนาที ่สำนักงานฯ รับเอกสาร และตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของเอกสาร

โครงการวิจัยที ่เสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและกำหนดรหัส

โครงการวิจัย  

2) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ เสนอโครงการวิจัยแกประธานพิจารณารับรอง  

3) เจาหนาที่สำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยทางอีเมล ภายใน 5 วันปฏิทิน หลังจากไดรับ

เอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรกท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

4) เจาหนาที่สำนักงานฯ จัดทำเอกสารเอกสารรับรองโครงการวิจัย ภายใน 10 วันปฏิทิน โดยวันท่ี

รับรองจะเปนวันที่ประธานพิจารณารับรอง วันที่หมดอายุจะเปนวันที่หมดอายุเดียวกันกับ CREC 

ท้ังนี้ เอกสารรับรองโครงการวิจัยจะระบวุันท่ีมีการรับรองจาก CREC ดวย  

5) ประธานฯ นำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

6) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ลงฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย  

 

F. สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดมีแนวทางขอตกลง

รวมกัน 

1. รายละเอียดเอกสารท่ีจัดเตรียม  

1.1 ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดไวจานวน 1 ฉบับ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11u2Xr91J2QaWG4Idj3-EU5cD4kQ1FaLz  

ซ่ึงหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาท่ีสานักงานคณะกรรมการรวมฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร  

1.2 ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารนำสงเพ่ือขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบสหสถาบัน 

(Multicenter Clinical Trial) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1.2.1 คำขอใชบริการคณะกรรมการรวมฯ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ตามแบบฟอรม 

1.2.2 คำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ท่ีจะทำวิจัยทุกสถาบัน/โรงพยาบาล  

(จำนวนข้ึนกับสถาบัน/โรงพยาบาลท่ีจะทำวิจัย) ไดแก  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  
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 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

(PHIRB)  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  

(MU-DT/PY-IRB)  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

 สำนักงานคณะกรรมการวจิัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันประสาทวิทยา  

 กลุมงานวิจัย สถาบันโรคผิวหนัง  

 กลุมวิจัย สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

1.3 เอกสารประวัติและผลงาน (Curriculum vitae) ของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน 

ท้ังนี้ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.4 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ 

Lead IRB 

1.5 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ยกเวนในกรณีท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอ

ความยินยอม ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.6 แบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการดาเนินการวิจัยท้ังหมด ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB  

1.7 เอกสารท่ีแสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทาง

ตามมาตรฐาน การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.8 เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB  

1.9 เอกสารเพ่ิมเติมขอพิจารณาในเรื่องชุมชน ในกรณีท่ีทาการวิจัยในชุมชน (ถามี) ท้ังนี้ให

เปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.10 เอกสารโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ท้ังนี้รายละเอียดข้ึนอยูกับหนวยงานกาหนด) ท้ังนี้

ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.11 เอกสารอ่ืนๆ ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB 
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2. ข้ันตอนการยื่นขอเสนอโครงการ  

2.1 การยื่นเอกสารโครงการวิจัย แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) จานวน 1 ชุด 

มีรายละเอียด ดังนี้  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลใหยื่นเอกสาร

โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ทางอีเมล 

tmectropmed@mahidol.ac.th  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมการแพทยใหยื่นเอกสารโครงการวิจัย 

และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน โรงพยาบาลราชวิถี ทางอีเมล ec.rajavithihospital@gmail.com  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมแพทยทหารบกใหยื่นเอกสาร

โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ทางอีเมล irbrta@yahoo.com  

2.2 สำนักงานคณะกรรมการรวมฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการและ

จะแจงกลับภายใน 7 วันทำการ โดยการดำเนินการจะเริ่มก็ตอเมื่อไดรับเอกสารครบถวนแลว

เทานั้น หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในท่ี

ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะ

นำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป  ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือน

นั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทร

ถัดไปเปนวันปดรับ 

2.3 เจาหนาที ่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที ่สำนักงานฯ

ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสาร  

2.4 คณะกรรมการรวมฯ ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาโครงการนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB 

2.5 คณะกรรมการรวมฯ แจงผลการพิจารณาใหกับนักวิจัยทราบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี

ประชุมพิจารณาโครงการ 
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3. ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา 

โครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) 

ท่ีเขาขอบขายท่ีกำหนด  

 

3.1 ประเภทโครงการรับพิจารณา  

- โครงการงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย ท้ังกลุม ชุดตรวจวินิจฉัยโรค (In Vitro Diagnostic: 

IVD), และ เครื่องมือแพทยท่ีไมใชเครื่องมือแพทยสาหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย (Non-in 

vitro diagnostic medical device), Digital Health และอ่ืนๆ  

- โครงการงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมดานอาหารสุขภาพ สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ  

- โครงการนวัตกรรมและการวิจัยดานยาใหมและชีววัตถุ  

ทั้งนี้ประเภทโครงการรับพิจารณาตองไมขัดกับ SOP ของ Lead IRB หากลักษณะโครงการ

นอกเหนือจากที ่ SOP ของ Lead IRB กาหนด Lead IRB เห็นควรเสนอโครงการวิจัยไปขอรับการ

พิจารณายังคณะกรรมจริยธรรมอื่นๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง

สาธารณสุข หรือ คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน  

 

3.2 ลักษณะโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ท่ีสามารถเสนอเขารับ

การพิจารณา  

- โครงการท่ีสนับสนุนโดยยานวตักรรมการแพทยโยธี (YMID)  

- โครงการท่ีเกิดจากความรวมมือของหนวยงานในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี แตมาจาก

แหลงทุนอ่ืน  

- โครงการที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานภายนอกกับหนวยงานภายในยานฯ โดยมีการ

ทำโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ภายในยาน สนับสนุน

ทุนโดยหนวยงานในยานหรือหนวยงานนอกยาน  

 

3.3 องคประกอบคณะกรรมการ  

1. ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทย (Joint IRB YMID) คือ Lead IRB ท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัดข้ึนอยูกับสถาบัน

ของหัวหนาโครงการวิจัยไดแก  
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- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน (FTM EC)  

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  

2. คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) ประกอบดวยคณะกรรมการของ Lead IRB และ

ตัวแทนจาก Local IRB ที ่มีการยื ่นขอรับการพิจารณาทุกหนวยงาน นอกจากนี ้อาจจะมี

ผูเชี่ยวชาญ (Expert members) อีกจำนวนหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) 

เสนอชื่อและเปนที่ยอมรับจากคณะกรรมการทั้งหมด โดยองคประกอบคณะกรรมการรวมฯ 

ตองมีใหครบองคประกอบตามท่ี ICH GCP กำหนดคืออยางนอย 5 คนข้ึนไป หากคณะกรรมการ

รวมฯ ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหสงตัวแทนหรือขอเสนอแนะโครงการวิจัยเขามาพิจารณา 

(กรณีที่ไมสงทั้งตัวแทนและขอเสนอแนะจะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยในสวนของหนวยงาน

นั้น)  

3. เลขาคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) คือ เลขานุการของ Lead IRB ท่ีจะเปนตัว

แทนท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัด  

 

4. แนวทางการปฏิบัติ 

4.1. การตรวจสอบเอกสาร  

Lead IRB ตรวจสอบเอกสารโครงรางการวิจัยใหครบถวน และนำสง Local IRB ภายใน 7 วัน

ทำการ ภายหลังไดรับเอกสารครบถวน  

 

4.2 การนำโครงรางการวิจัยเสนอพิจารณา  

4.2.1 Lead IRB พิจารณาจดัองคประกอบการคณะกรรมการรวมพิจารณาโครงรางการวิจัย 

(โครงรางการวิจัยท่ีเขารับการพิจารณากำหนดใหเปนแบบ Full board เทานั้น)  

4.2.2 Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับ IRB รวมและ 

Local IRB เพ่ือทำการเลือกผูทบทวน (Reviewer) ของสถาบันและเสนอความคิดเห็น  

4.2.3 เจาหนาท่ีสำนักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารท่ี 

เก่ียวของใหกับ ประธาน Lead IRB และประธาน IRB รวม เพ่ือใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับ

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB  

4.2.4 เจาหนาท่ีสานักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยใหกับผูเชี่ยวชาญ 
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ภายนอก (ถามี) เพ่ือดำเนินการ Primary Review เพ่ือใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับแบบ

พิจารณาทบทวน โครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB  

4.2.5 Lead IRB รวบรวมแบบประเมินและความคิดเหน็จาก ประธาน Local IRB ผูเชี่ยวชาญ 

จากภายนอกและคณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมฯ พรอมสรุปความคิดเห็น 3 วันกอนวันประชุม

พิจารณาโครงการ  

4.3 การพิจารณาโครงรางการวิจัย  

คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) มีอานาจและหนาที่ในการพิจารณาใหการรับรอง/ไม

รับรองโครงรางการวิจัยหรือขอใหมีการปรับปรุงแกไขกอนใหการรับรอง (Require modifications to 

secure approval) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในกรณีตอไปนี้คือ  

- คุณสมบัติของนักวิจัย  

- ความพรอมของปจจัยท่ีจำเปนตองใชในการวิจัย (Facilities) เชน ผูชวยนักวิจัย, 

เครื่องมือ, อุปกรณ และสถานท่ีทาการวิจัย  

- ระเบียบวิธีวิจัย  

- ประโยชนและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการวิจัย  

- กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเขารวมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา

รวมการวิจัย การพิจารณาจะเปนไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งโครงการวิจัยใหมที่ยังไม

เคยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมใดมากอน หรือโครงการวิจัยที่เคย

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอื่น มาแลว เชน ในกรณีท่ี

เปนโครงการวิจัยพหุสถาบัน (Multicenter study)  

 

4.4 การลงมติพิจารณาและแจงผล  

ในการลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงรางการวิจัย จะตองมีกรรมการครบองคประชุม 

(Quorum) ซ่ึงจะตองครบถวนตามท่ีระบุไวใน ICH GCP โดยการลงมติของ คณะกรรมการรวมฯ (Join 

IRB YMID) ตองไดรับความเห็นท่ีเปนเอกฉันท โดยระบุเปนขอใดขอหนึ่ง  

(1) รับรอง (Approval)  

(2) ปรับปรุงแกไข เพ่ือรบัรอง (Approval after modification)  

(3) ปรับปรุงแกไข และนาเขาพิจารณาใหม (Modification and resubmission)  

(4) ไมรับรอง (Disapproval)  
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ประธานคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) สรุปผลการพิจารณาโครงรางการวิจัยโดยเลขา

คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) แจงผลการพิจารณาใหหัวหนาโครงการวิจัยทราบภายใน  

7 วัน หากมีการตองแกไขปรับปรุงใหดำเนินการตามกระบวนการท่ี Lead IRB กำหนด 

 

4.5 การออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัย  

4.5.1 ประธาน Lead IRB ออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัยใหผูวิจัยหลักและแจงประธาน 

Local IRB ดาเนินการรับรองผลการพิจารณาตามกระบวนการตาม SOP โดยพิจารณาดวยความรวดเร็ว

และแจงสงเอกสารการรับรองใหผูวิจัยหลัก พรอมแจงการออกเอกสารการรับรองให Lead IRB 

รับทราบ  

4.5.2 เลขท่ีรหัสโครงรางการวิจัยภายใตยานนวัตกรรมการแพทยโยธีขอใหหนวยงานระบุ ดังนี้ 

รหัสตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน โดยตองมีแนวทางชวยใหสังเกตไดวาเปนโครงการพิจารณาโดย 

Joint IRB YMID  

 

G. การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

กระทรวงสาธารณสุข / สถาบันพัฒนาการคุมครองการวัจัยในมนุษย (สคม.)  

1) เจาหนาที่สำนักงานฯ รับเอกสาร และตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของเอกสาร

โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและกำหนดรหัส

โครงการวิจัย  

2) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ เสนอโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

 

5.2.2 โครงการวิจัยใหมท่ีเคยเสนอขอรับพิจารณา และสงกลับเขามาภายหลังการปรับปรุงแกไข (Revised) 

1. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารจากผูวิจัย 

2. เลขานุการฯ ตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงแกไขตามมติของกรรมการ โดยพิจารณาจากเอกสาร

โครงการวิจัย ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากท่ีไดรับเอกสาร โดยเอกสารประกอบดวย 

1) เอกสารฉบับพิจารณากอนการแกไข  

2) แบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) 

3) หนังสือแจงผลการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน  

4) แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพ่ิมเติม (A04-07/03) 

5) เอกสารฉบับแกไข  
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3. หากเอกสารท่ีเลขานุการฯ หรือคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายไดรับไมครบถวน ใหแจงเจาหนาท่ีสำนักงาน

ทันทีเพ่ือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม ใหถูกตองและครบถวน 

 

5.2.3 การรับรองโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณา (Approval) 

หากเลขานุการลงนามรับรองในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ 

(A04-05/03) หรือ 4) แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพิ่มเติม (A04-07/03) ใหออกเอกสารรับรอง

โครงการวิจัย (A04-08/03) ฉบับภาษาไทย และเอกสารรับรองภาษาอังกฤษ ใหเจาหนาท่ีดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำเอกสารรับรองโครงการวิจัยภายใน 3 วันปฏิทิน 

2) เสนอเอกสารรับรองโครงการวิจัย พรอมแนบตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย ใหประธานหรือรองประธาน

พิจารณาลงนามภายใน 3 วันปฏิทินนับจากวันท่ีเสนอประธาน  

3) เอกสารโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรอง จะไดรับการประทับตรารับรอง ระบุวันที่รับรอง และลงนาม โดย

ประธาน ตามรายชื่อเอกสารท่ีปรากฏ ระยะเวลาเริ่มตนการรับรอง ใหผูวิจัยดำเนินการวิจัยได 

3.1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” การรับรองใหผูวิจัยดำเนินการวิจัยได ณ วันท่ีมีมติใหการ

รับรอง 

3.2) กรณีสงแกไขตามมติคณะกรรมการครบถวนสมบูรณ ใหผูวิจัยดำเนินการไดจะเริ่มตน ณ วันท่ี

มีมติใหการรับรอง  

4) โครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาจะไดรับการรับรองใหดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่ขอดำเนินการ เอกสาร

รับรองจริยธรรมการวิจัย มีอายุ 1 ป โดยจะตองตออายเุอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย ซ่ึงตองยื่นขออนุมัติตอ

อายุกอนเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยหมดอายุ อยางนอย 1 เดือน พรอมรายงานความกาวหนาตามท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกำหนด หากดำเนินการวิจัยไมเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาดังกลาว 

จะตองยื่นขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยพรอมชี้แจงเหตุผล ความจำเปนโดยละเอียด 

5) สำเนาเอกสารรับรอง จำนวน 1 ชุด และเก็บเขาแฟมโครงการวิจยั  

 

5.2.4 โครงการวิจัยเกาท่ีผานการพิจารณารับรองแลว แตยังจำเปนตองไดรับการพิจารณา เพ่ือประเมินตอเนื่อง 

รายละเอียดข้ันตอนการรับเอกสารใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03)  
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5.3 หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

หลักสำคัญของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มี 3 ประเด็น คือ 

1. หลักความเคารพในบุคคล (เคารพในศักดิ์ศรีความเปนคน เคารพในการใหความยินยอม โดยไดรับการบอกกลาว 

และเปนอิสระในการตัดสินใจและเคารพในความเปนสวนตัวหรือรักษาความลับ ซึ่งไมมุงแสวงหาประโยชนจาก

การวิจัยในกลุมคนออนแอเปราะบางท่ีไมสามารถปกปองผลประโยชนตอตนเองได) 

2. หลักผลประโยชนหรือไมกออันตราย (การชั่งน้ำหนักประเมินความเสี่ยง และผลประโยชนที่จะตองให มีการลด

ความเสี่ยงนอยท่ีสุด และการสรางประโยชนใหสูงสุด) 

3. หลักยุติธรรม (ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค) 

 

5.4 ประเด็นเพ่ือการทบทวนโครงการวิจัย 

5.4.1 การทบทวนระเบียบวิธีวิจัย 

คณะกรรมการควรทบทวนในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้  

1. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 

2. ประเภทการวิจัย และรูปแบบการศึกษา (Study design) เหมาะสมในการตอบคำถามการวิจัยหรือ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

3. ความสำคัญ หรือเหตุผลท่ีจะตองศึกษาวิจัยในคน รวมท้ังคำถามการวิจัย (Research question) 

4. วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective) 

5. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

7. วิธีการดำเนินการวิจัย 

8. ความเหมาะสมของลักษณะตัวอยาง หรือประชากรที่ทำการศึกษา ความเพียงพอของขนาดตัวอยาง 

(Sample size) ที ่จะตอบคำถามการวิจ ัย และถาเปนการว ิจ ัยพหุสถาบัน มีจำนวนผู  เข าร วม

โครงการวิจัยท่ีตองการในแตละสถาบันเทาไร 

9. การคัดเลือกผูเขารวมโครงการวิจัย และการแบงกลุม เปนไปโดยปราศจากอคติ ระบุการสุมท่ีเหมาะสม 

(ถามี) 

10. เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมโครงการวิจัย มีความเหมาะสมในการตอบคำถามการวิจัย สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

11. การเก็บรวบรวมขอมูล  

12. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

13. เครื่องมือ หรือวิธีทดสอบท่ีใชในโครงการวิจัยมีความเหมาะสม 
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5.4.2 การทบทวนดานจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการควรทบทวนในหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้  

1. ความเสมอภาคในการคัดเลือกผูเขารวมโครงการวิจัย 

2. ความเสี่ยงและประโยชนของผูเขารวมโครงการวิจัย อัตราสวนระหวางความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ

ประโยชนท่ีคาดวาผูเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับ มีความเหมาะสม 

การจัดระดับความเส่ียง แบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1  มีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงเล็กนอย 

ระดับที่ 2  มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอยแตมีประโยชนตอตัวผูเขารวมโครงการวิจัย 

โดยตรง 

ระดับที่ 3  มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอยและไมมีประโยชนตอตัวผูเขารวมโครงการวิจัย 

โดยตรง แตมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับความรูเก่ียวกับโรคหรือสภาวะท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยเปน 

ระดับที่ 4  มีความเสี่ยงและประโยชนไมตรงกับที่กลาวมาแลวทั้งสามกลุม แตอาจมีโอกาสที่จะ

เขาใจ หรือปองกันหรือบรรเทาปญหารายแรงที่กระทบสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของผูเขารวม

โครงการวิจัย 

3. มีการวางแผนในการเฝาระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยท่ีอาจเกิดข้ึนแกผูเขารวมโครงการวิจัย

อยางเหมาะสม 

4. มีคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัย (Data safety monitoring board; DSMB)  

5. การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality of data) มีมาตรการในการรักษาความลับของขอมูล 

เชน การจำกัดการเขาถึงขอมูลเวชระเบียน แบบบันทึกขอมูล หรือ ขอมูลสิ่งสงตรวจของผูเขารวม

โครงการวิจัย (หรือผูปวย) หลีกเลี่ยงการใชหรือการเปดเผยขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวผูเขารวม

โครงการวิจัย ในทุกข้ันตอนของการทำวิจัย 

6. การพิจารณาโครงการวิจัยในกรณีตางๆ เชน การวิจัยในชุมชน การวิจัยที่ใชยาหลอกในกลุมควบคุม การ

วิจัยทางพันธุศาสตร การวิจัยในกลุมบุคคลที่ออนแอและเปราะบาง (Vulnerable subject) เชน เด็ก 

ผูเขารวมโครงการวิจัย ท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 
 

5.4.3 การทบทวนเอกสารช้ีแจงและเอกสารยินยอมผูเขารวมโครงการวิจัย 

1. การใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิจัยอยางครบถวน 

2. ภาษาท่ีใชเขาใจงาย รัดกุม และหลีกเลี่ยงการใชคำศัพทเทคนิค หรือทางการแพทย 

3. ไมมีประโยคท่ีบั่นทอนสิทธิ ความปลอดภัย หรือความเปนอยูท่ีดีของผูเขารวมโครงการวิจัย  
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4. ไมมีการบังคับหรือเสนอประโยชนท่ีมากเกินไป เพ่ือใหผูเขารวมโครงการวิจัย เขารวมในการวิจัยหรือยังคงอยู

ในการวิจัยตอไป 

5. ในกรณีที่เปนผูเขารวมโครงการวิจัย ที่ไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง ตองมีการขอความยินยอม

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการวิจัย เขารวมในการวิจัยจากผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรม 

6. ในกรณีท่ีผู เขารวมโครงการวิจัย เปนเด็ก หรือผูบกพรองทางสติปญญา ควรมีการขอความยินยอมจากตัว

ผูเขารวมโครงการวิจัย (assent) ตามความเหมาะสมกับระดับความเขาใจของผูเขารวมโครงการวิจัย และมีการ

ลงนามของพยานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีผูเขารวมโครงการวิจัย ไมสามารถอานเอกสารชี้แจงขอมูลได 

5.4.4 การทบทวนผูวิจัยและผูรวมวิจัย 

1. ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ควรมีคุณสมบัติเหมาะสม ในดานการศึกษา การฝกอบรม และประสบการณที่จะ

ดำเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง 

2. ประเมินการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (Conflict of interest)  

3. ผูวิจัยและผูรวมวิจัย ตองผานการอบรมดานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice: 

GCP)  

 

5.5 การประเมินและสงผลประเมินเบ้ืองตนใหสำนักงาน 

1. กรรมการผูทบทวนใหความเห็นในประเด็นตางๆ พรอมแจงขอคำถามหรือขอแนะนำ ลงในแบบ

พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย โดยมีขอพิจารณาดังตอไปนี้ 

1) ประเมินความเหมาะสมของผูวิจัย ทุนและทรัพยากรสนับสนุนการทำวิจัยใหสำเร็จ 

2) ประเมินโครงการวิจัย 

3) ประเมินความถูกตองทางวิทยาศาสตร รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย 

4) ประเมินดานจริยธรรมการวิจัย 

5) ประเมินโครงการวิจัยมีผู เขารวมโครงการวิจัย เปนกลุมออนแอและเปราะบาง (vulnerable 

subjects) อานหรือเขียนไมได 

6) มีการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจัย ท่ีเปนเด็กอายุ 7 ปขึ ้นไป แตนอยกวา 18 ป 

(assent form)  

7) มาตรการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดอาการไมพึงประสงค (rescue measure) 

8) การเขาถึงผลิตภัณฑวิจัยเม่ือเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 

9) ประเมินความเสี่ยงและประโยชน 

- ระดับความเสี่ยง 
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- อัตราสวนระหวางความเสี่ยงและประโยชน 

- การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการวิจัย และการเพิ่มประโยชนที่คาดวา

ผูเขารวมโครงการวิจัย จะไดรับ (minimizing risks and maximizing benefits) 

10) การสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบงตามประเภทโครงการวิจัย ระบุเปนขอใดขอหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 

ผลการพิจารณารูปแบบ Full Board Review  

1. รับรอง (approval) 

2. ปรับปรุงแกไข เพ่ือรับรอง (approval after modification) 

3. ปรับปรุงแกไขและนำเขาพิจารณาใหม (modification and resubmission) 

4. ไมรับรอง (disapproval)  

กรณีที่ผลการพิจารณาคือ ไมรับรอง ตองระบุเหตุผลที่ไมรับรอง และตองมีขอความใน

หนังสือแจงผลการพิจารณา “ทานสามารถอุทธรณผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

จริยธรรมฯ โดยแจงความจำนงและเหตุผลโตแยงตอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ 

เปนลายลักษณอักษรแบบฟอรมตามแบบยื ่นอุทธรณผลการพิจารณาทบทวน

โครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/03 ภายใน 30 วันปฏิทิน แกเจาหนาท่ี

สำนักงานฯ เพื ่อเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกตองกอนนำเสนอประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา 

ผลการพิจารณารูปแบบ Expedited Review 

1. รับรอง (approval) 

2. ปรับปรุงแกไข เพ่ือรับรอง (approval after modification) 

3. นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Meeting) 

ผลการพิจารณารูปแบบ Exemption 

1. เห็นควรยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

2. ไมเห็นควรยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจยั  

11) กำหนดความถ่ีในการสงรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 
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5.6 การสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน 

เมื่อเจาหนาที่สำนักงานไดรับผลการประเมินจากกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย เบื้องตนใหดำเนินการ 

ตอไปนี้ 

1. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ รับคืนเอกสาร พรอมคัดแยกเอกสารโครงการวิจัยตามรูปแบบการพิจารณา  

2. เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สรุปความคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยเสนอเลขานุการ ฯ 

3.   เลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือใหเปนไปตามความเห็นกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer)  

 

 5.7 การบันทึก และนำเสนอความเห็นของกรรมการผูทบทวน 

1.  นำความคิดเห็นท่ีผานการตรวจสอบจากเลขานุการฯ เขาสูวาระการประชุมเพ่ือแจงในท่ีประชุม 

2.  กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) นำเสนอความเห็นจากการทบทวนโครงการวิจัย ในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ 

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

ผูเขารวม

โครงการวิจัยท่ี

เปราะบาง 

(Vulnerable 

subjects)   

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับใหเขารวมการวิจัยไดโดยงาย ดวยความหวังวาจะออน

ดอยไดรับประโยชนจากการเขารวมการวิจัย ไมวาจะสมเหตุสมผลหรือไมก็ตามหรือเปนผูที่ตอบ

ตกลงเขารวมการวิจัย เพราะเกรงกลัววาจะถูกกลั่นแกลงจากผูที่มีอำนาจเหนือกวาหากปฏิเสธ 

นอกจากนี้ยังรวมถึงผูปวยซึ่งเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผูปวยในสถานคนชรา คน

ตกงาน หรือคนยากจน ผูปวยในภาวะฉุกเฉิน เผาพันธุชนกลุมนอยผูที่ไมมีที่อยูอาศัยผูเรรอน ผู

อพยพ ผูเยาว และผูท่ีไมสามารถใหการยินยอมดวยตนเองได 

 

ความรุนแรง

และระดับของ

ความเสี่ยง 

(Risk 

categories) 

ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบงเปน 4 ระดับ ไดแก 

1) มีความเสี่ยงไมเกินความเสี ่ยงเล็กนอย (research not involving greater than minimal 

risk)  

2) มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอยแตมีประโยชนตอตัวผูเขารวมโครงการวิจัย โดยตรง 

( research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct 

benefit to the individual subjects) 

3) มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอยและไมมีประโยชนตอตัวผูเขารวมโครงการวิจัย โดยตรง 

แต มีความเปนไปไดที ่จะไดรับความรูเกี ่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู เขารวมโครงการวิจัย เปน 
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คำศัพท ความหมาย 

( research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to 

individual subjects, but likely to yield generalizable knowledge about the subject’s 

disorder or condition) 

4) มีความเสี่ยงและประโยชนไมตรงกับท่ีกลาวมาแลวท้ังสามกลุม แตอาจมีโอกาสท่ีจะเขาใจ หรือ

ปองกันหรือบรรเทาปญหารายแรงที ่กระทบสุขภาพและความเปนอยู ท ี ่ด ีของผู เข ารวม

โครงการวิจัย (research not otherwise approvable which presents an opportunity to 

understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting the health or welfare 

of subjects) 

ความเสี่ยง

เล็กนอย 

ความเสี่ยงท่ีคนท่ัวไปอาจไดรับจากการดำเนินชีวิตประจำวัน การตรวจรางกายท่ัวไป การวัด 

ความดันโลหิต การตรวจวัดสายตา การตรวจการไดยิน การตรวจ Ultrasound การทดสอบทาง

จิตวิทยา การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การตัดเล็บ การเก็บตัวอยางน้ำลายจากการบวน ฯลฯ 

โครงการวิจัย

ใหม 

โครงการวิจัยท่ียังไมผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

โครงการวิจัย

เกา  

โครงการวิจัยท่ีผานการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลว 

ตัวแทน

คณะกรรมการ

จริยธรรมใน

คน/มนุษย 

ยานฯ (Lead 

IRB) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษยท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมายใหเปนตัวแทน

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยภายใตหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย คือ  

-  มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงานภายใต

มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead IRB) ในการดาเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการ

ของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทย  

- กรมแพทยทหารบก มอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย

ทหารบก เปนตวัแทนของหนวยงานภายใตกรมแพทยทหารบก (Lead IRB) ในการดา

เนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรม

ในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย  

- กรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรมการแพทย (Lead IRB) ในการดาเนินงานท้ังหมดท่ี
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คำศัพท ความหมาย 

เก่ียวของกับการดำเนินการของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหส

ถาบันยานนวัตกรรมการแพทย 

คณะกรรมการ

รวมพิจารณา

จริยธรรมใน

มนุษย

แบบสหสถา

บันยาน

นวัตกรรม

การแพทย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional review board) ท่ีรวมทาหนาท่ีเปน

ตัวแทนหนวยงานภายในยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยในมนุษย

แบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ท่ีดาเนินการภายในยาน

นวัตกรรมการแพทยโยธี 

ประธาน

คณะกรรมการ

รวมฯ 

ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย 

(Joint IRB YMID) คือ ประธาน Lead IRB ท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัดข้ึนอยูกับสถาบันของ

หัวหนาโครงการวิจัย ไดแก 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ 

เวชศาสตรเขตรอน (FTM EC) 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก (IRB RTA) 

เลขา

คณะกรรมการ

รวมฯ (Joint 

IRB YMID)  

เลขานุการของ Lead IRB ท่ีเปนตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัด 

ตัวแทน

คณะกรรมการ

จริยธรรมใน

คน/มนุษย 

ยานฯ (Lead 

IRB) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษยท่ีหัวหนาหนวยงานมอบหมายใหเปนตัวแทน

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยภายใตหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย คือ  

-  มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

เวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงานภายใต

มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead IRB) ในการดาเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการ

ของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทย  
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คำศัพท ความหมาย 

- กรมแพทยทหารบก มอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย

ทหารบก เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรมแพทยทหารบก (Lead IRB) ในการดา

เนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดาเนินการของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรม

ในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย

กรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเปน

ตัวแทนของหนวยงานภายใตกรมการแพทย (Lead IRB) ในการดาเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับ

การดาเนินการของคณะกรรมการรวมพิจารณาจรยิธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทย 

7. เอกสารอางอิง

7.1 ธาดา สืบหลินวงศ, 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 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย

รวมกับองคการอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects) 2552 

7.4 สถาบันพัฒนาการคุ มครองการวิจัยในมนุษย.ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008) 

หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki). นนทบุรี: 

สำนักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2553. 

7.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 

7.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพท่ี

กระทำในมนุษย ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of 

Health-Related Research with Human Participants) 

7.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายแหงชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย ฉบับ 

พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2559. 

7.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพครั้งท่ี 7.กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2560. 
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7.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย ฉบับปรับปรุง 

ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.); 2562. 

7.10 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

7.11 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.12 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 

7.13The 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 วันประกาศใช การเปล่ียนแปลง เหตุผล

คำแนะนำการ

ดำเนินการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยั 

โรงพยาบาลราชวิถี 

ใชมาจนถึง 

พ.ศ. 2562 

N/A N/A 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน

จริยธรรมการวิจยัในคนท้ังฉบับ จากเดิม

เปนคำแนะนำการดำเนินการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลราชวิถี 

เพ่ือใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมและ

เปนมาตรฐานสากล 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/02 

1 ต.ค. 2562 1. ปร ับแก  ไขรห ัส เอกสารและชื่ อ

แบบฟอรมใหมท้ังฉบับ

2. เพิ ่มแบบฟอรม A04-04/02 แบบ

พิจารณาทบทวน Case Report /

Case Series

3. เพิ่มแบบฟอรม A04-06/02บันทึก

ข  อความแจ  งผลการพ ิ จ ารณา

โครงการว ิจ ัยเด ิมเป นการจ ัดทำ

บันทึกขอความแจงผลการพิจารณา

แตไมไดกำหนดรหัสเอกสาร

4. เพ ิ ่มแบบฟอร ม Ethics Member

List

5. เพิ่มแบบฟอรมแบบยื่นอุทธรณผล

การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย

เพ่ือใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมและ

เปนมาตรฐานสากล 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564) 

REC  02/03 

1 พ.ค. 2564 ปรับแกไขรหัสเอกสาร ชื ่อแบบฟอรม

และรายละเอียดในเอกสารใหมท้ังฉบบั 

ปรับตามขอเสนอแนะของ 

ผูเยี่ยมสำรวจ 
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9. ภาคผนวก 
  

    A04-01/03 แบบจำแนกการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

    A04-02/03 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย (Assessment Form) 

A04-03/03 แบบพิจารณาทบทวนเอกสารชี้แจงและเอกสารยินยอมสำหรับผูเขารวม

โครงการวิจัย (Assessment Form) 

A04-04/03 แบบพิจารณาทบทวน Case Report / Case series 

A04-05/03 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ 

A04-06/03 บันทึกขอความเเจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย  

A04-07/03 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพ่ิมเติม  

(Assessment Form) 

A04-08/03 เอกสารรับรองโครงการวิจัย และ Ethics Member List 

A04-09/03 เอกสารรับรองการยกเวนพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย คณะกรรมการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (ภาษาไทย) 

A04-10/03 แบบยื่นอุทธรณผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
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หมายเลขโครงการวิจัย  ........................................... 

ชื่อโครงการ   ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

ชื่อผูวิจัยหลัก  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

 

การจำแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 

 1. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงตอผูเขารวมโครงการวิจัยไมเขาขายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไมสามารถขอยกเวนการ

พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน  

 การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial) การทดลองยา การทดลองวัคซีน และเวชภัณฑทางการแพทยอื่น ๆ 

โครงการวิจัยเก่ียวกับการปรับปรุงชาติพันธุ  โครงการวิจัยดาน HIV เปนตน 

 โครงการวิจัยท่ีนำยาท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเขามาใชในโครงการวิจัย หรือทดลอง 

 โครงการวิจัยท่ีทำในกลุมออนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) ดังตัวอยางตอไปน้ี 

- การวิจัยในผูท่ีอานเขียนไมได  

- การวิจัยในผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังข้ันรุนแรง ไมรสามารถรักษาหายขาดได เชน โรคเอดส โรคมะเร็ง เปนตน 

- การวิจัยในผูปวยวิกฤต 

- การวิจัยในผูปวยดวยโรคท่ีสังคมไมยอมับ เชน โรคเรื้อน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

- การวิจัยในผูท่ีมีความบกพรองในการตัดสินใจ เชน ผูท่ีมีความบกพรองทางจิตหรือสติปญญา หรือความ

ทรงจำ 

- การวิจัยในชนกลุมนอยหรือประชาชนชายขอบ กลุมผูลีภ้ัย 

- การวิจัยในผูสูงอายุหรือเด็กท่ีอยูในสถานสงเคราะห 

- การวิจัยในกลุมคนท่ีไรท่ีอยู 

- การวิจัยในผูปวยหองฉุกเฉิน 

- การวิจัยในเด็ก 

- การวิจัยในหญิงตั้งครรภ 

- การวิจัยในนักโทษหรือผูตองขังหรอืผูเยาวท่ีอยูในสถานพินิจ 

- การวิจัยในผูเสพหรือผูขายยาเสพติด 

- การวิจัยในเรื่องท่ีออนไหว (sensitive issues) ตอครอบครัว ชุมชน สังคม หรือดานกฎหมาย 

 ประธานเห็นควรใหนำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review)  
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 2. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

  เนื่องจากเปนโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณา ทบทวนแบบเร็ว ตามหลักเกณฑพิจารณาความเสี่ยงที่เปน ความ

เสี่ยงนอย (minimal risk) ดังน้ี 

 โครงการวิจัยท่ีเปน Case report หรือ Case Series 

 โครงการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลหรือใชเครื่องมือวิจัย ซึ่งไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงนอยตอ

ผูเขารวมโครงการวิจัย และไมบงช้ีตัวบุคคล 

 โครงรางการวิจัยที่เปนแบบสอบถามซึ่งไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงนอยหรือไมมีความเสี่ยงตอผู เขารวม

โครงการวิจัย และหากเปนบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลตองผานการรับรองจากสถาบันตนสังกัดแลว 

 โครงรางการวิจัยท่ีมีการสัมภาษณ หรือใชแบบสอบถามและขอมูลท่ีเก็บไมเปนขอมูลลับ หรือขอมูลท่ีออนไหว และ

ไมกอผลเสียหายตอสถานภาพหรือสิทธิประโยชนของบุคคลและไมกาวลวงความออนไหวของชุมชนท่ีเก่ียวของ 

 โครงการวิจัยท่ีใชตัวอยางจากผูเขารวมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอ่ืน ซึ่งผูเขารวมโครงการวิจัยไดรับขอมูลและ

ใหความยินยอมเรียบรอยแลว ทั้งน้ี การใชตัวอยางดังกลาวจะตองไมมีผลกระทบตอความลับและสิทธิสวนบุคคล

ของผูเขารวมโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยท่ีศึกษาจากสิ่งสงตรวจ หรือตัวอยางทางชีวภาพที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (Leftover 

specimen/ Surplus blood) โดยไมรุกล้ำรางกาย และการบันทึกขอมูลไมสามารถระบุหรือเชื่อมโยงตัวบุคคลท่ี

เปนเจาของสิ่งสงตรวจ 

 โครงการที่เคยผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยแลว และผูวิจัยไดแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัย รับทราบ การ

เก็บตัวอยางทางชีวภาพที่เหลือเพื่อใชในงานวิจัยอื่นตอไปและขอความยินยอมไวลวงหนา และไดรับอนุญาตจาก

ผูรับผิดชอบหรือเปนเจาของคลังชีวภาพ 

 การประเมิน local issue โครงการวิจัยที่อยูในระหวางการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีมีขอตกลงรวมกัน 

 โครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการ

กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (CREC)/ สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี 

(YMID)/ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) หรือ

คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเห็นสมควร 

 

 3. การยกเวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption)  เน่ืองจาก 

 การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณใดๆ ท่ีไมไดกระทำในคน 

 การรายงานขอมูลทางสถิติของหนวยงาน โดยไมมีขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคล 

 การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหนวยงาน ซึ่งไมมีการดำเนินการใดๆ เปน

รายบุคคล 

 การประเมินผลดานการศึกษาหรือ แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งไมมีการดำเนินการใดๆ เปนรายบุคคล เชน การประเมิน

ยุทธศาสตรทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-01/03 

แบบจำแนกการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 31 จาก 48 

 

กรณีประเภทการพิจารณาแบบ Full board และ Expedited review  

มอบหมายกรรมการผูพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย คือ 
 

1. .................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................... 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(…………………………………………………..) 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

วัน /เดือน/ป……………………………………………… 

 

 

กรณียกเวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption)   

 1) เห็นควรยกเวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

 2) ไมเห็นควรยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เห็นควร 

 นำเขาพิจารณาแบบ Full board review 

 นำเขาพิจารณาแบบ Expedited review 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

(…………………………………………………..) 

ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 
วัน /เดือน/ป……………………………………………… 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-02/03 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 32 จาก 48 

 
ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ชื่อผูวิจัยหลัก  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 

กำหนดสงคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ขอ หัวขอการประเมินท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

Scientific value 

1 ช่ือโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)     

2 ประเภทการวิจัย และรูปแบบการวิจัย     

3 ความสำคัญของปญหาท่ีจะทำการวิจัย     

4 วัตถุประสงค     

5 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย     

6 ประโยชนท่ีจะไดจากการวิจัย    
 

 

7 วิธีการดำเนินการวิจัย     

8 ลักษณะตัวอยาง หรือประชากรท่ีทำการศึกษา     

9 การคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย     

 
 เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย (Inclusion 

Criteria) 
   

 

 
 เกณฑการคัดออกผูเขารวมการวิจัย (Exclusion 

Criteria) 
   

 

 
 เกณฑ การถอนต ัวอาสาสม ัครจากการว ิจั ย 

(Withdrawal Criteria ) 
   

 

10 การเก็บรวบรวมขอมูล     

11 สถิติและการวิเคราะหผล     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-02/03 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 33 จาก 48 

 

ขอ หัวขอการประเมินท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

12 เครื่องมือวิจัย วิธีทดสอบที่ใชในการวิจัย และ

แบบเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
   

 

Risk/Benefit assessment 

1 ความเสี่ยงตอสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง     

2 
ความเสี ่ยงตอสุขภาพของตัวออนหรือบุตรใน

ครรภหรือคูสมรส 
   

 

3 
ผลกระทบตอจิตใจ ช่ือเสียง สังคมและเศรษฐกิจ 

ของอาสาสมัครโดยตรง 
   

 

4 ผลกระทบตอชุมชนท่ีเขารวมการวิจัย     

5 ประโยชนตออาสาสมัครโดยตรง     

6 ประโยชนตอชุมชนท่ีเขารวมการวิจัย     

7 ประโยชนตอสังคม     

8 การใชอาสาสมัครกลุมเปราะบาง (Vulnerable)     

Informed Consent 

1 วิธีการชักชวนอาสาสมัครเขาสูโครงการ     

2 การแจงวัตถุประสงคของการวิจัย     

3 ระบุแหลงทุนสนับสนุน     

4 ข้ันตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร     

5 
ระบุความเสี่ยงและแนวทางจัดการแกไขความ

เสี่ยง 
   

 

6 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมวิจัย     

7 การเขารวมโครงการเปนโดยสมัครใจ     

8 ทางเลือกอ่ืนหากไมเขารวมโครงการ     

9 สิทธิในการถอนตัวจากโครงการวิจัย     

10 
การจายคาตอบแทน/คาเดินทาง/คาใชจาย/

คาชดเชยแกอาสาสมัคร 
   

 

11 การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัคร     

12 ช่ือ ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทติดตอผูวิจัย     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-02/03 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 34 จาก 48 

 

ขอ หัวขอการประเมินท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

13 ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทติดตอคณะกรรมการ     

14 วิธีการแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร     

Investigator 

1 พืน้ฐานอาชพีและประสบการณ์ของผูว้จิยั     

2 Conflict of interest     

3 ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผูวิจัย 

และผูรวมโครงการวิจัย 
   

 

 

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ  

 มีความเสี่ยงไมเกินความเสีย่งเล็กนอย (minimal risk)  

 มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอย แตมีประโยชนตอตัวอาสาสมัครโดยตรง  

 มีความเสี่ยงเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอย และไมมีประโยชนตอตัวอาสาสมัครโดยตรง แตมีความเปนไปไดที่จะ

ไดรับความรูเก่ียวกับโรคหรือสภาวะที่อาสาสมัครเปน  

 มีความเสี่ยงและประโยชนไมตรงกับที่กลาวมาแลวทัง้สามขอ แตอาจมีโอกาสที่จะเขาใจ หรือปองกัน หรือ

บรรเทาปญหารายแรงที่กระทบสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร 
 

ระยะเวลาการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย 

 3 เดือน   6 เดือน   12 เดือน   อ่ืนๆ ระบุ...................................................... 

สรุปความเห็นโดยรวม ทานเห็นชอบใหดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยน้ีหรือไม  

กรณี Full board review 

 รับรอง   

 ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง    

 ปรับปรุงแกไขและนำเขาพิจารณาใหม  

 ไมรับรอง ระบุเหตุผล............................................  

กรณ ีExpedited review 

  รับรอง   

  ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง   

  นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด  

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อผูประเมิน…………………………………………………………. 

                (....................................................................) 

                                                          วันที่……….../…...............….…../…….…… 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/03 

แบบพิจารณาทบทวนเอกสารช้ีแจงและเอกสารยินยอม 

สำหรับผูเขารวมโครงการวิจัย (Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 35 จาก 48 

 
หมายเลขโครงการวิจัย  .................................................... 

ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ชื่อผูวิจัยหลัก  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 

กำหนดสงคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ขอ หัวขอการประเมิน เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

1  ชื่อเร่ือง ตรงกับ ชื่อเร่ืองของโครงการวิจัย     

2  ชื่อผูวิจัย ตำแหนง เบอรโทรศัพท อีเมล และ สถานที่

วิจัย 

    

3  ชื่อผูใหทุนวิจัย 
    

4  หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอไดทั้งในและนอก

เวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

    

5  
ความสมัครใจในการเขารวมโครงการวิจัย ผูรวมวจิัย

ได อ านเอกสารอยางเขาใจ จ ึงย ินยอมเขาร วม

โครงการวิจัยโดยความสมัครใจ 

    

6  ทางเลือกสำหรับแนวทางการรักษาในกรณีที่ทานไม

เขารวมโครงการวิจัยนี้ 

    

7  ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก หลักการและ

เหตุผล ขอมูลยาหรือสิ่งที่ทำการศึกษา  

    

8  มีการระบุวัตถุประสงคการวิจัยอยางชัดเจน 
    

9  มีการระบุรูปแบบการวิจัยอยางชัดเจน 
    

10  มีการระบุระยะเวลาการศึกษาวิจัยอยางชัดเจน 
    

11  
มีการระบุระยะเวลาที่เริ่มทำการวิจัย ถึง สิ้นสุดการ

วิจัยอยางชัดเจน 

    

12  มีการระบุเหตุผลที่ไดรับเชิญเขารวมโครงการวิจัยนี้ 
    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/03 

แบบพิจารณาทบทวนเอกสารช้ีแจงและเอกสารยินยอม 
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ขอ หัวขอการประเมิน เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

13  มีการระบุจำนวนผูเขารวมโครงการวิจัย 
    

14  
มีการระบุวิธีการปฏิบัติตัวหากเขารวมโครงการวิจัย

นี้ 

    

15  
มีการระบุความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความ

เสี่ยงในโครงการวิจัยนี้ 

    

16  
มีการะบุสถานการณที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการ

ปฏิบัติระหวางการศึกษาวิจัย 

    

17  

ประโยชนที ่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย ทั้ง

โดยตรง/โดยออม ตอผูเขารวมโครงการวิจัย หรือ

อาจไมไดรับประโยชนโดยตรงแตผลการวิจัยที่ไดจะ

เปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต 

    

18  
มีการระบุวิธีการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่

เก่ียวของในการศึกษาวิจัย 

    

19  
มีการระบุการจัดการกับขอมูล/ ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง 

ในโครงการวิจัย 

    

20  

คาตอบแทนที่จะไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัย 

เชน คาเดินทาง คาชดเชยที่ตองสูญเสียรายได (แต

ตองไมมากจนเปนเหตุจูงใจใหเขารวมโครงการวิจัย

โดยไมเหมาะสม) 

    

21  คาใชจายในการเขารวมโครงการวิจัย 
    

22  สิทธิ์ของผูเขารวมในโครงการวิจัย 
    

23  

การติดตอ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบันอื่นที่ผานการ

รับรองมากอน (ถามี) 

    

24  
ผู เขารวมโครงการวิจัยจะไดรับเอกสารชี ้แจงที่มี

ขอความเดียวกันกับที่ผูวิจัยเก็บไว 1 ชุด 

    

25  

ภาษาที่ใชจะตองสละสลวย เขาใจงาย เปนภาษาที่

คนท ั ่ ว ไปสามารถ เข  า ใจได   ไม  ใช  ศ ัพท ทาง

วิทยาศาสตร หรือทางการแพทย  

    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/03 

แบบพิจารณาทบทวนเอกสารช้ีแจงและเอกสารยินยอม 

สำหรับผูเขารวมโครงการวิจัย (Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 37 จาก 48 

 

ขอ หัวขอการประเมิน เหมาะสม 
ไม

เหมาะสม 

ไม

เกี่ยวของ 
ขอแนะนำ 

26  
ผูเขารวมโครงการวิจัยเขารวมโครงการวิจัยนี้โดย

ความสมัครใจ ไมมีการบังคับ 

    

27  มีตำแหนงสำหรับลงนาม ผูเขารวมโครงการวิจัย 
    

28  มีตำแหนงสำหรับลงนาม ผูขอคำยินยอมหรือผูวิจัย 
    

29  มีตำแหนงสำหรับลงนามพยาน จำนวน 2 ทาน 
    

30  

มีตำแหนงสำหรับลงนามผูปกครองหรือผูแทนโดย

ชอบธรรม สำหรับ กรณีผูเขารวมโครงการวิจัยเปน

เด็ก/ไมสามารถใหความยินยอมไดในขณะนั้น  

    

31  

กรณีผู เขารวมโครงการเปนเด็กอายุ 7 - 12 ป มี

เอกสารแสดงความยินยอม (Assent form) ใหเด็ก

สามารถอานบทความเขาใจได และมีตำแหนง

สำหรับผูเขารวมโครงการวิจัยเปนเด็กอายุ 7 - 12 ป 

ลงนาม 

    

 

ขอคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………

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

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

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

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

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

 

ลงชื่อผูประเมิน…………………………………………………………. 

(......................................................................) 

วันท่ี……….../…….........…../…….……



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-04/03 

แบบพิจารณาทบทวน Case Report /Case Series 

(Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 38 จาก 48 

 
หมายเลขโครงการวิจัย  .................................................... 

ช่ือโครงการ   .................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

ช่ือผูวิจัยหลัก  .................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

ช่ือกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 

กำหนดสงคืนในวันท่ี   ......................................................   (มีแผนการประชุมในวันท่ี..............................)  

เอกสารประกอบการพิจารณา   

  Case report / Case Series 

  ประวัติผูวิจัย 

  แบบเก็บรวบรวมขอมูล 

  หนังสือชี้แจงกรณีไมสามารถขอความยินยอมจากผูปวยในการรายงาน Case report/ Case Series 

     หนังสือยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน Case report / Case Series 

  อ่ืนๆ ไดแ้ก่.......................................................................................................................................................... 

สรุปความเห็นโดยรวม ทานเห็นชอบใหดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยน้ีหรือไม  
 

 รับรอง   

 ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง    

 นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด  

เหตุผลและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อผูประเมิน…………………………………………………………. 

(......................................................................) 

วันท่ี……….../…….........…../…….…… 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-05/03 

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

และมติคณะกรรมการ 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 39 จาก 48 

 

หมายเลขโครงการ   ………………………………………………. 

ช่ือโครงการ   .............................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... 

ช่ือผูวิจัยหลัก  .................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

สรุปความเห็นของผูพิจารณาทบทวนหลัก 

มต:ิ   กรณี Full board review 

 รับรอง   

 ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง    

 ปรับปรุงแกไขและนำเขาพิจารณาใหม  

 ไมรับรอง   
 

กรณี Expedited review 

  รับรอง   

  ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง   

  นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด  

 

 

โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

.................................................................ผูสรุปขอมูล 

(……………………………………………..) 

กรรมการและเลขานุการ 

วันท่ี........................................................ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-06/03 

บันทึกขอความแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 40 จาก 48 

 
 

                             บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โทร  

ท่ี                 วันท่ี     

เรื่อง แจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

เรียน ..................................................... 

  ตามที่ทานซึ่งเปนหัวหนาโครงการวิจัยตามรายละเอียดขางทาย ซึ่งผูวิจัยไดขออนุมัติดำเนินการวจิัย
ในโรงพยาบาลราชวิถี และเขารับการพิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี   

หมายเลขโครงการ ......................................................................................................................... 
ช่ือโครงการวิจัย ......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
หัวหนาโครงการวิจัย ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
รายการเอกสารท่ีพิจารณา ............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

  ในการนี ้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ซึ ่งเปนคณะกรรมการวิจัย
หนวยงานท่ีมีการดำเนินงานตามแนวทางการวิจัยทางคลินิกท่ีดี และตามมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับ
การทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย ไดมีการประชุมครั้งที่ ……………………………… 
เมื่อวันที่ ……………………………………… เพื่อพิจารณาทางดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และความถูกตองตามหลัก
วิชาการท่ีเก่ียวของ มีมติ ……………………………………………………..  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 (.................................................................) 
                                                    เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-07/03 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพ่ิมเติม  

 (Assessment Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 41 จาก 48 

 

หมายเลขโครงการวิจัย  ............................................ 

ช่ือโครงการ   .................................................................................................................................................. 

  ..................................................................................................................................................  

ช่ือผูวิจัยหลัก  .................................................................................................................................................. 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  Full board review / Expedited review  

รายการเอกสารท่ีพิจารณา 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................... 

ผลการพิจารณาทบทวนครั้งลาสุด วันท่ี ....................................... 

มีมติ ปรับปรุงแกไข เพ่ือรับรอง ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ............................................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................................................................. 
 

สรุปการปรับปรุงแกไข 

 ปรับปรุงแกไขตรงตามมติ 

 ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ดังนี้........................................................................................................................ 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

 สงคณะกรรมการทบทวน (Primary Review) ทบทวนอีกครั้ง 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

สรุปมติ:   

 รับรอง      ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง      ปรับปรุงแกไขและนำเขาพิจารณาใหม       ไมรับรอง   

 

       ลงนาม ...................................................... 

          วัน/เดือน/ป ...................................................... 

        เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/03 

Ethics Member List 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 42 จาก 48 

 

 

 

 

ETHICS COMMITTEE, RAJAVITHI HOSPITAL 

for a meeting ……./………. date …………………………… 

Address: 2 Phyathai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Thailand 

Tel: +66 2  206-2900  ext. 60131  Fax: +66 2 354-5477 

                          

Signature of chairman : ................................................................. 

                               (…………………………………………………..) 

                                                         Ethics Committee on Researches Involving Human 

No. 
Member  Title 

and Name 
Gender 

Occupation/ 

professional degree 

Affiliation 

(place of work) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/03 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 43 จาก 48 

 

เอกสารเลขท่ี  ลำดับ / ป พ.ศ.  

 

 

 

เอกสารรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

< วัน เดือน ปพ.ศ. ท่ีรับรอง > 
                 

ช่ือโครงการ   < ชื่อเรื่อง > 

รหัสโครงการ         < รหัสโครงการ > 

ผูวิจัยหลัก   < ชื่อ-สกุล >    ตำแหนง  < ตำแหนงทางวิชาการ > 

สังกัดหนวยงาน   < ชื่อกลุมงาน หนวยงาน > 

ผูรวมวิจัย   < ชื่อ-สกุล >    ตำแหนง  < ตำแหนงทางวิชาการ > 

สังกัดหนวยงาน   < ชื่อกลุมงาน หนวยงาน > 

เอกสารท่ีรับรอง 

1. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

2. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

3. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

4. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

5. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 
 

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ไดดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในคน โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล   
 

ลงนาม………………………..………….……………..…..………… 

(  ชื่อ-สกุล ประธานฯ  ) 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 

วันที่รับรอง วันที่ .................................. วันหมดอายุ ....................................................... 

รูปแบบการพิจารณา ............................ วันที่รายงานความกาวหนา ................................. 

การรายงานความกาวหนา  สงรายงานความกาวหนาอยางนอย 1 ครั้ง/ป หรือสงรายงานฉบับสมบูรณหากดำเนินโครงการเสร็จส้ินกอน 1 ป 

ทั้งนี้  การรับรองนี้มีเง่ือนไขดังที่ระบุไวดานหลังทุกขอ (ดูดานหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/03 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 44 จาก 48 

 
เพ่ือใหการดำเนินการวิจัยเปนไปตามแนวปฏิบัติการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี จึงขอแจงใหผูวิจัยทราบถึงขอกำหนดตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี ้

1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไวในโครงการวิจัยอยางเครงครัด 

2. ใชเอกสารใหขอมูลสำหรับผูเขารวมโครงการวิจัย เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม/แบบบันทึกขอมูล 

เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ (ถามี) ที่ไดรับอนุมัติจากโรงพยาบาลราชวิถี และลงตราประทับรับรองเทานั้น 

3. การรายงานเหตุการณไมพึงประสงคและการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse Event Report and Safety Report) พึงปฏิบัติตามขอกำหนด ดังนี้ 

ประเภทการรายงาน ระยะเวลาการรายงาน ชองทางรายงาน 

การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รุนแรง (ภายในสถาบัน) (Internal SAE) 

กรณีผูเขารวมโครงการเสียชีวิตหรือเปนอันตรายคุกคาม

ชีวิตผูเขารวมโครงการวิจัย 

- Email ภายใน 24 ชั่วโมง 

- เอกสาร ภายใน 7 วันปฏิทิน 

แจงผาน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจากผูวิจัยทราบถึง

เหตุการณภายใน 24 ชั่วโมง  และ สงเอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form 

หรือแบบรายงาน AC06-08/01 ฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 1 ชุด พรอม CD 

ภายใน 7 วันปฏิทิน 

กรณีอ่ืนๆ รายงานภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผูวิจัยทราบ

เหตุการณ 

เอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form หรือแบบรายงาน AC06-08/01 ฉบับ

จริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พรอม CD 

การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รุนแรง (ภายนอกสถาบัน) (External 

SAE) 

สรุปรวบรวมเหตุการณดังกลาวที่เกิดข้ึนในโครงการวิจัย 

และรายงานทุก 6 เดือน 

เอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form ฉบับจริง 1 ชดุ และสำเนา 1 ชุด 

พรอม CD  

การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รุนแรง และไมคาดคิด (ภายในสถาบัน) 

(Internal SUSAR) 

กรณีผูเขารวมโครงการเสียชีวิต  

- Email ภายใน 24 ชั่วโมง 

- เอกสาร ภายใน 7 วันปฏิทินหลังทราบเหตุการณ 

แจงผาน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจากผูวิจัยทราบถึง

เหตุการณภายใน 24 ชั่วโมง  และ สงเอกสารรายงานรูปแบบ CIOMS form 

ฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 1 ชุด พรอม CD ภายใน 7 วันปฏิทิน 

กรณีอ่ืนๆ รายงานภายใน 15 วันปฏิทินหลังจากผูวิจัย

ทราบถึงเหตุการณ  

เอกสารรายงานรูปแบบ CIOMS form ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พรอม 

CD 

การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รุนแรง และไมคาดคิด (ภายนอก

สถาบัน) (External SUSAR) 

SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศไทยและตางประเทศ  

สรุปรวบรวมเหตุการณดังกลาวที่เกิดข้ึนในโครงการวิจัย 

และรายงานอยางนอยทุก 6 เดือน  

เอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form พรอมกับรายงานสรุปยอโดยชี้

ประเด็นสําคัญ ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด พรอม CD 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มี

ผลตอความเสี่ยงของอาสาสมัครและ 

ขอแนะนำจากคณะกรรมการกํากับดูแล

ขอมูลอิสระ (Independent Data-

Monitoring Committee: IDMC) 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ที่มีผลเพ่ิมความเสี่ยงตอ

ผูเขารวมโครงการวิจัย 

รายงานโดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน 

เอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form ฉบับจริง 1 ชดุ และสำเนา 1 ชุด 

พรอม CD 

ขอแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแล 

ขอมูลอิสระ 

รายงานโดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน 

เอกสารรายงานรูปแบบ Sponsor form ฉบับจริง 1 ชดุ และสำเนา 1 ชุด 

พรอม CD 

 

4. กรณีมีการแกไขเอกสารเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งเปนโครงการที่ไดผานการพิจารณาจาก CREC/กระทรวงสาธารณสุข/สคม. มากอนแลวนั้น ขอใหย่ืน

เอกสารที่แกไข ตอคณะกรรมการฯขางตนกอน แลวจึงสงเอกสารที่ผานการอนุมัติแลว ตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ฉบับ

จริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด และ CD   

5. การรายงานความกาวหนาการดำเนินการวิจัย ใหรายงาน ตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ที่ระบุไวในเอกสารรับรอง      

6. การขออนุมัติตออายุเอกสารรับรอง ผูวิจัยตองยื่นขออนุมัติตออายุกอนวันหมดอายุ ภายใน 30 วัน  พรอมรายงานความกาวหนา จำนวน 2 ชุด โดยผูวิจัยไม

สามารถคัดเลือกผูเขารวมโครงการวิจัยใหมเขารวมโครงการวิจัยได หากเอกสารรับรองหมดอายุ ในกรณีที่ผูวิจัยมาตออายุเอกสารรับรองที่หมดอายุแลว 

คณะกรรมการฯ จะตออายุโครงการ/เอกสาร จากวันที่มีมติอนุมัติ โดยไมมีการรับรองในชวงเวลาที่เอกสารขาดการตออายุ 

7. การรายงานแจงปดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยตองรายงานตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พรอมรายงานสรุปผลการวจัิย 

เม่ือดำเนินการโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยย่ืนเอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด และ CD 

8. กอนใบรับรองหมดอายุ ภายใน 30 วัน หากผูวิจัยดำเนินการไมแลวเสร็จ โดยอยูในขั้นตอนที่ไมไดดำเนินการเกี่ยวของกับอาสาสมัครแลว ขอใหผูวิจัย

รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการฯ และสามารถขอขยายระยะเวลาการแจงปดโครงการไดไมเกิน 90 วัน นับต้ังแตวันที่ใบรับรองหมดอายุ 

9. กรณีที่ใบรับรองหมดอายุและไมมีการดำเนินการใดๆ เชน รายงานความกาวหนา การตออายุใบรับรอง หรือการแจงปดโครงการ ภายใน 60 วัน นับต้ังแต

วันที่ใบรับรองหมดอายุ คณะกรรมการฯ จะถือวา ยุติโครงการวิจัย 
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< ชื่อ นามสกุล ผูวิจัยหลัก > 
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the Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines and the International 
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for Human Use - Good Clinical Practice (ICH - GCP). 
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To conduct research in accordance with the Ethics Committees on Researches Involving Human Subjects Rajavithi hospital (REC), the 

requirements related to conducting research in Rajavithi hospital are given as follows;  

1. The research should be conducted as specified in the approved proposal and/or relevant documents. 

2. All research documents as proposal, participant information sheet, informed consent form and relevant documents must be 

approved by the REC. Stamped version must only be used. 

3. Guideline for Safety report 

Safety Reports Timeline Information 

Adverse Events (AE) Summary and report every 6 months 1 original document, 1 copied AND CD 

Serious Adverse Event (Internal 

SAE) 

Death 

- Email as soon as possible within 24 hours after the 

researcher being informed  

- Document submission within 7 working days 

SAE should be submitted as soon as possible 

within 24 hours by email at 

ec.rajavithihospital@gmail.com. AND                    

1 original document, 1 copied and CD are also 

submitted within 7 working days. 

Other causes  

Summary and report within 7 working days 

1 original document, 1 copied and CD 

Serious Adverse Event (External 

SAE) 

Summary and report every 6 months 1 original document, 1 copied and CD 

Suspected Unexpected   

Serious Adverse Reaction 

(Internal SUSAR) 

Death 

- Email as soon as possible within 24 hours after the 

researcher being informed  

- Document submission within 7 working days 

SUSAR should be submitted as soon as possible 

within 24 hours by email at 

ec.rajavithihospital@gmail.com. AND                    

1 original document, 1 copied and CD are also 

submitted within 7 working days. 

Other causes  

Summary and report within 15 working days 

1 original document, 1 copied AND CD 

Suspected Unexpected   

Serious Adverse Reaction 

(External SUSAR) 

Summary and report every 6 months 1 original document, 1 copied AND CD 

4. In case of protocol amendment, the researcher should submit amended version that has been approved from CREC, EC MOPH, 

IHRP. Investigators are therefore required to submit REC using 1 original document, 1 copied and CD. 

5. Progress report should follow the timeline mentioned on approval documents. 

6. In case of protocol renewal, Investigators should submit protocol renewal and progress report with in 30 days before expiry 

date. If the approval document expired, no recruitment process should be performed. If the renewal process is submitted after 

the expiry date of document, the REC approve and renew from the date that consensus has been done without certify at the 

time that document lacks the renewal.   

7. Investigators should submit close report or final report to REC using 1 original document, 1 copied and CD. 

8. With in 3 0  days before the expiry date, the researcher did not complete the study, and it is in a process that has not been 

involved with the volunteers. The researcher is required to send a progress report to the ethics committee. Then, the close 

study notification can be extended not more than 90 days from the expiry date.  

9. When the certificate of approval has expired, and there is no action such as progress report, renewal, or close study notification 

within 60 days from the expiry date. The committee will consider terminating the research study.   
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เอกสารเลขท่ี  ลำดับ  / ป พ.ศ.  
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ช่ือโครงการ   < ชื่อเรื่อง > 

รหัสโครงการ         < รหัสโครงการ > 

ผูวิจัยหลัก   < ชื่อ-สกุล >    ตำแหนง  < ตำแหนงทางวิชาการ > 

สังกัดหนวยงาน   < ชื่อกลุมงาน หนวยงาน > 

ผูรวมวิจัย   < ชื่อ-สกุล >    ตำแหนง  < ตำแหนงทางวิชาการ > 

สังกัดหนวยงาน   < ชื่อกลุมงาน หนวยงาน > 

เอกสารท่ีรับรอง 

1. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

2. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

3. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

4. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 

5. < รายชื่อเอกสารท่ีไดรับการรับรอง > 
 

        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ใหการรับรองการยกเวนพิจารณา

จริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยท่ีเปนมาตรฐานสากล 

 

ลงนาม………………………..………….……………..…..…………. 

(  ชื่อ-สกุล ประธานฯ  ) 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 

วันทีร่ับรอง วนัที่ .................................. วันหมดอายุ ........................................... 

รูปแบบการพิจารณา   ........................... 

หมายเหตุ:  

1. ผูวิจยัตองสงรายงานฉบับสมบูรณเมื่อส้ินสุดการศึกษา และแจงปดโครงการวิจยั 

2. หากมกีารแกไขเพ่ิมเตมิโครงการวิจยั ผูวจิัยตองสงโครงการวิจยัที่มกีารแกไขเพ่ิมเตมิ เพ่ือแจงใหคณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง กอนดำเนินการตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 
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แบบย่ืนอุทธรณผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
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หมายเลขโครงการวิจัย  .................................................... 

ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ชื่อผูวิจัยหลัก  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

ผลการพิจารณาทบทวนครั้งลาสุด วันท่ี ....................................... 

1. ............................................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................................. 
เหตุผลท่ียื่นอุทธรณ 

................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 เพ่ือโปรดพิจารณา 

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

       

  
 

การพิจารณาตอบสนอง 

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................   

ผูรับเรื่อง……………………………………………………… 

(……………………………………………………….) 

เจาหนาท่ีสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

   ลงนาม……………………………………………………… 

(……………………………………………………….) 

ผูยื่นคำรอง 

……………………………………………………… 

(……………………………………………………….) 

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

……………………………………………………… 

(……………………………………………………….) 

ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี 
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