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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเตรียมระเบียบวาระการประชุม (Meeting agenda) การดำเนินการประชุม และบันทึกรายงาน 

การประชุม (Minutes)  ตั้งแต่การเตรียม การแจกจ่าย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมาย
ต่างๆ ของคณะกรรมการฯ 
 
2. ขอบเขต 
     วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม 
 
3. ความรับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯและเลขานุการ มีหน้าที่จัดองค์ประชุมและวาระ ก่อนการประชุม 
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯและเลขานุการ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมต่อ

ประธานเพ่ือพิจารณากำหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตามความเหมาะสม 
3. ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามที่กำหนด 
4. เลขานุการ มีหน้าที่นำเสนอรายละเอียดประกอบวาระต่อที่ประชุม 
5. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่บันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของมติที่

ประชุมตามวาระในระหว่างการประชุม 
6. ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน

การประชุมเมือ่การประชุมสิ้นสุดลง 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน: การประชุมคณะกรรมการ (Committee Meeting) 

กรอบเวลา การดำเนินงาน       ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจำนวนคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

เตรียมการประชุม (วาระการประชุม และอ่ืนๆ) 

การประชุม 

- องค์ประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- การดำเนินการประชุม 

- มติที่ประชุม 

ทุกวันพฤหัสฯ 
สัปดาห์ที่ 3 ของ

เดือน 

บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

แก้ไขและรับรอง รายงานการประชุม 

จัดเก็บรายงานการประชุม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการ 

 

คณะกรรมการ 

 เลขานุการ 

ที่ประชุม 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ฯ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 การเตรียมการ ก่อนการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม หรือติดต่อ สื่อสารกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม  

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งกำหนดการประชุมและนำเสนอข้อมูลในโครงการวิจัย ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  และติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัยเพื่อยืนยันการเข้าชี้แจง 
กรณีท่ีมีกรรมการผู้ทบทวน (Reviewer) เชิญให้ผู้วิจัยและ/หรือผู้ร่วมวิจัยเข้าชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามโครงการวิจัยเพ่ิมเติม ก่อนวันประชุม 

3. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ สรุปรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สามารถเข้าร่วม
การประชุมได้ แจ้งให้เลขานุการ รับทราบก่อนวันประชุม 

4. กรณีท่ีไม่ครบองค์ประชุม เลขานุการแจ้งประธานและกรรมการรับทราบ เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงวันประชุม 

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ประกอบด้วย 
5.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมวาระ

การประชุมฯ 
5.2 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (รูปแบบQR code และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
5.3 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

6. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันปฏิทินทาง e-mail  

7. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเตรียมห้องประชุม, โสตทัศนูปกรณ,์ อาหาร, เครื่องดื่ม และ  
อาหารว่างให้พร้อม ก่อนการประชุม 

5.2 การประชุมนัดพิเศษ จะทำในกรณีต่อไปนี้ 
1. มีประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับโครงการวิจัย หากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

ชุมชน หรือสถาบันฯ 
2. เรื่องอ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเห็นควร 

5.3 วาระการประชุม (Meeting Agenda) 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดทำวาระการประชุม (Meeting agenda) เสนอให้เลขานุการ ตรวจ

ความถูกต้อง และเสนอประธานอนุมัติโดยส่งวาระการประชุมและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับ
โครงการวิจัยที่เข้าพิจารณาจะส่งให้กรรมการ ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันปฏิทินทาง  
e-mail ซึ่งวาระการประชุม ประกอบด้วย 7 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 เรื่อง ตรวจสอบการประชุม 
 
 
 
 
 
  

  1.1 ตรวจสอบองค์ประชุมและเปิดการประชุม 
   1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ของคณะกรรมการฯ  

  1.3 รับรองระเบียบวาระการประชุม 
วาระที ่2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที ่3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง  
วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 

   5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
        5.1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (1) ชื่อโครงการวิจัย 
  (2) รหัสโครงการวิจัย 
  (3) ผู้วิจัยหลัก 
  (4) กรรมการผู้ทบทวน 
  (5) ผู้สนับสนุน  
        5.1.2 การพิจารณาโครงการวิจัยทีค่ณะกรรมการมีมติปรับปรุงแก้ไขและนำเข้า     

              พิจารณาใหม่ (modification and resubmission) 

 

 

        5.1.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

 
        5.1.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     

              Report and protocol Renewal) 
        5.1.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
        5.1.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 

              Deviation Report/Violation) 

        5.1.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 
              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  5.2 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
        5.2.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (1) ชื่อโครงการวิจัย 
  (2) รหัสโครงการวิจัย 
  (3) ผู้วิจัยหลัก 
  (4) กรรมการผู้ทบทวน 
  (5) ผู้สนับสนุน  
        5.2.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
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        5.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     
              Report and protocol Renewal)         5.2.4 รายงานแจ้งปิดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 

        5.2.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
        5.2.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 

              Deviation Report/Violation) 
        5.2.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 

              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
        5.2.8 รายงานแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 
   5.3 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee: CREC) และ YMID  
         5.3.1 การพิจารณาแบบ initial submission) 

       5.3.2 เอกสารรายงานต่อเนื่อง (continuing report) 

  5.4 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 
วาระที ่6  เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site monitoring visit)  

วาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

5.4 การดำเนินการประชุม 
1. การประชุมจะจัดในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. (หรือ

ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกำหนด) จนกว่าจะพิจารณาโครงการวิจัย เสร็จสิ้น 
ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั ้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (สถานที ่ประชุมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเตรียมวาระการประชุมวางบนโต๊ะกรรมการในที่ประชุม ส่วน
เอกสารประกอบการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยจะบันทึกในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Computer Notebook) ที ่เตรียมไว้
สำหรับกรรมการทุกท่าน  

3. การประชุมจะเริ่มต้นได้ เมื่อองค์ประชุม (Quorum) ของคณะกรรมการครบถ้วน ดังต่อไปนี้  
3.1 ประธาน และ/หรือ รองประธาน (ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย) 
3.2 กรรมการ 
3.3 เลขานุการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ  
3.4 กรรมการผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลราชวิถี อย่างน้อย 1 คน 
3.5 กรรมการผู้ที่มีความถนัดในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้าน

สายวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างน้อย 1 คน  
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3.6 จำนวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด  

3.7 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งชายและหญิง 
3.8 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นแพทย์ 

ทั้งนี้ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง 
4. หากมีผู้สังเกตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะต้องลงลายมือชื่อและ

ลงนามในแบบลงนามรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สำหรับที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม 
ประธานจะเป็นผู้แนะนำบุคคลข้างต้นต่อคณะกรรมการ 

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ บันทึกเวลาที่เริ่มประชุม บันทึกเวลาเข้าและเวลาออกจากการประชุม
ของกรรมการผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และบันทึกเวลาปิดการประชุม 

6. ประธาน ดำเนินการประชุมตามลำดับของวาระการประชุมแต่อาจสลับวาระการประชุมได้
ตามความเหมาะสม 

7. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนผู้ที่อาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interests) ประธานซักถามคณะกรรมการก่อนการประชุมเกี ่ยวกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโครงการวิจัย เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
รับทราบก่อนเริ่มการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนผู้ใด
มีส่วนได้เสีย กรรมการจริยธรรมการวิจัยผู้นั้นอาจมีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ 
แต่ต้องไมอ่ยู่ร่วมประชุมในขณะพิจารณาตัดสิน  

8. การอภิปรายลงมติในที ่ประชุม จะทำได้ก็ต่อเมื ่อผู ้ว ิจัยได้ออกจากห้องประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

9. ในการประชุมอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ แต่ผู้ทรงคุณวฒุิ
เฉพาะสาขาหรือ ที่ปรึกษาอิสระอาจอยู่ร่วมการประชุมขณะพิจารณาได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติ
ในการพิจารณา 

10. พิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัยจะอภิปรายโครงการวิจัยโดยสรุปประเด็นตามระเบียบ
วิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 

11. เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว ประธานจะขอให้กรรมการลงมติโดยอิสระ  
12. การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus)    

 โดยระบุเป็น ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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1. รับรอง 
2. ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง 
3. ปรับปรุงแก้ไข และนำเข้าพิจารณาใหม ่
4. ไม่รับรอง 

13. มติของที่ประชุมสำหรับการพิจารณารายงานต่างๆ ดูรายละเอียด ใน SOP บทที่ 6  
14. กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการลงมติ รับรอง ไม่รับรอง หรือมีมติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ   

 กำหนด  
15. กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
16. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการส่งคืนเอกสารทั้งหมด ห้ามมิให้นำเอกสารใดๆ ออก

จากห้องประชุม  
17. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เพ่ือนำไปเข้าระบบ 

 การทำลายเอกสาร ส่วนไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลบจากคอมพิวเตอร์ 
 ทันทีภายหลังการประชุม 

18.  เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดส่งผลการพิจารณาให้กับผู้วิจัยไม่เกิน 7 วันทำการ ภายหลังการประชมุ 
 

5.5 รายงานการประชุม (Minutes) 
1. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดพิมพ์รายงานการประชุม หรือการประชุมนัดพิเศษ และการแจ้ง

ผลการ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามวาระของการประชุม หลังการประชุม 
2. เลขานุการ ตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประชุม  
3. เลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม ในที่ประชุม 
4. หลังจากการประชุมหากมีการแก้ไข ในรายงานการประชุมเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามมติคณะกรรมการ ที่ลงมติให้แก้ไข และส่ง
รายงานการประชุมให้ เลขานุการ ตรวจทานอีกครั้ง 

5. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารรับรองรายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารประชุม คณะกรรมการ ทั้งนี้รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้อง
รักษาความลับ และมีการจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
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6. นิยามศัพท์ 
คำศัพท์ ความหมาย 

วาระการประชุม(Meeting Agenda)         เอกสารทีร่ะบุรายการหรือเรื่องทีจ่ะนำเสนอและอภิปรายในที่
ประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

รายงานการประชุม (Minutes) เอกสารบันทึกข้อมูล การอภิปราย และการลงมติ ในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

องค์ประชุม (Quorum)   จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนเพ่ือการประชุมพิจารณา โครงการวิจัย 

มติเป็นเอกฉันท ์(Consensus) กรรมการทกุคนในทีป่ระชุม มีความเห็นหรือลงมติในแนวทาง
เดียวกัน 

 

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 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ร ่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.4 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์.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. 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  05/03 

การเตรียมการประชุม 
Preparation for REC Meeting 

เร่ิมใช้  11 ต.ค. 2564  

หน้า 11 จาก 17 

 

7.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับ
ปรับปรุงครั ้งที ่  1. กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจ ัย สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.); 2562. 

7.10 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการประชุมสัมมนา “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 
 

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 แก้ไขข้อ 5.3 วาระการประชุม 
(Meeting Agenda) วาระท่ี 6 จาก  
  - “6.2 รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย (Progress Report) และ 
6.3 ขอต่ออายุหนังสือรับรอง (พร้อม
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 
(Extension Request and Progress 

เพ่ือให้มีการเข้าอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

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

Report)” เป็น “6.2 รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุ
โครงการวิจัย (Progress Report and 
protocol Renewal)” 
  - “6.4 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย 
(แจ้งปิด) (Close Study Report) และ 
6.5 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final 
Report)” เป็น “6.3 รายงานแจ้งปิด
และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close 
Study/Final Report)” 
- “6.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อน
กำหนด (Premature Termination)” 
เป็น “6.4 รายงานการยุติโครงการวิจัย
ก่อนกำหนด (Premature 
Termination)” 
- “6.7 ขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย” 
เป็น “6.5 ขยายระยะเวลาดำเนินการ
วิจัย” 
- “6.8 ขอสำเนาเอกสารรับรอง” เป็น 
“6.6 ขอสำเนาเอกสารรับรอง” 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 
REC  02/03 

11 ต.ค. 2564 ปรับแก้ไขรหัสเอกสาร ชื ่อแบบฟอร์ม                                                         
และรายละเอียดในเอกสารใหม่ทั้งฉบับ 

ปรับตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เยี่ยมสำรวจ 

 

  9. ภาคผนวก 
 A05-01/03  บันทึกข้อความขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

A05-02/03  รายงานการประชุม (Meeting Minutes) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02-206-2900 ต่อ 60131 
ที ่          วันท่ี    
เรื่อง     ขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

เรียน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

  ด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
........../........................ ประจำเดือน............................. เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมในการประชุมพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวัน          ที่      เดือน       
พ.ศ.       เวลา       น.  ณ .                                       ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1 เรื่อง ตรวจสอบการประชุม 
 
 
 
 
 
  

  1.1 ตรวจสอบองค์ประชุมและเปิดการประชุม 
   1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ของคณะกรรมการฯ  

  1.3 รับรองระเบียบวาระการประชุม 
วาระที ่2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที ่3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง  
วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 

   5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
        5.1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (6) ชื่อโครงการวิจัย 
  (7) รหัสโครงการวิจัย 
  (8) ผู้วิจัยหลัก 
  (9) กรรมการผู้ทบทวน 
  (10) ผู้สนับสนุน  
        5.1.2 การพิจารณาโครงการวิจัยทีค่ณะกรรมการมีมติปรับปรุงแก้ไขและนำเข้า     

              พิจารณาใหม่ (modification and resubmission) 

 

 

        5.1.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

 
        5.1.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     

              Report and protocol Renewal) 
        5.1.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
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        5.1.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 
              Deviation Report/Violation) 

        5.1.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 
              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  5.2 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
        5.2.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (6) ชื่อโครงการวิจัย 
  (7) รหัสโครงการวิจัย 
  (8) ผู้วิจัยหลัก 
  (9) กรรมการผู้ทบทวน 
  (10) ผู้สนับสนุน  
        5.2.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

 
        5.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     

              Report and protocol Renewal)         5.2.4 รายงานแจ้งปิดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 
        5.2.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
        5.2.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 

              Deviation Report/Violation) 
        5.2.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 

              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
        5.2.8 รายงานแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 
   5.3 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee: CREC) และ YMID  
         5.3.1 การพิจารณาแบบ initial submission) 

       5.3.2 เอกสารรายงานต่อเนื่อง (continuing report) 

  5.4 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 
วาระที ่6  เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site monitoring visit)  

วาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
ประธานฯ ปิดการประชุม  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี/ 

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ ......./............ 

วันเดือนปี...................................................เวลา...........................น. 

สถานที่ประชุม...................................................................................... 

 

รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมระบุ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง และความเชี่ยวชาญ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ 

1.    ประธานคณะกรรมการฯ  

2.    รองประธานคณะกรรมการฯ  

3.    รองประธานคณะกรรมการฯ  

4.    กรรมการประจำ  

5.    
กรรมการประจำ 

(non affiliated) 
 

6.    กรรมการสมทบ  

7.    กรรมการและเลขานุการฯ  

8.    กรรมการและเลขานุการฯ  
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วาระที ่1 เรื่อง ตรวจสอบการประชุม 
 
 
 
 
 
  

  1.1 ตรวจสอบองค์ประชุมและเปิดการประชุม 
   1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ของคณะกรรมการฯ  

  1.3 รับรองระเบียบวาระการประชุม 
วาระที ่2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที ่3 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง  
วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 

   5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
        5.1.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (11) ชื่อโครงการวิจัย 
  (12) รหัสโครงการวิจัย 
  (13) ผู้วิจัยหลัก 
  (14) กรรมการผู้ทบทวน 
  (15) ผู้สนับสนุน  
        5.1.2 การพิจารณาโครงการวิจัยทีค่ณะกรรมการมีมติปรับปรุงแก้ไขและนำเข้า     

              พิจารณาใหม่ (modification and resubmission) 

 

 

        5.1.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

 
        5.1.4 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     

              Report and protocol Renewal) 
        5.1.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
        5.1.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 

              Deviation Report/Violation) 

        5.1.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 
              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  5.2 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
        5.2.1 โครงการวิจัยใหม่ที่ขอยื่นรับการพิจารณา 

 
  (11) ชื่อโครงการวิจัย 
  (12) รหัสโครงการวิจัย 
  (13) ผู้วิจัยหลัก 
  (14) กรรมการผู้ทบทวน 
  (15) ผู้สนับสนุน  
        5.2.3 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
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        5.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress     
              Report and protocol Renewal)         5.2.4 รายงานแจ้งปิดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 

        5.2.5 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature Termination) 
        5.2.6 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol 

              Deviation Report/Violation) 
        5.2.7 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report)/ 

              การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
        5.2.8 รายงานแจ้งเพื่อทราบอ่ืนๆ 
   5.3 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย (Central Research Ethics Committee: CREC) และ YMID  
         5.3.1 การพิจารณาแบบ initial submission) 

       5.3.2 เอกสารรายงานต่อเนื่อง (continuing report) 

  5.4 การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 
วาระที ่6  เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย (Site monitoring visit)  

วาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 

 

ประธานปิดประชุม เวลา..................................น. 

ลงชื่อ............................................ ( .................................) วันที่ ............................  ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 

ลงชื่อ............................................ ( .................................) วันที่ ............................  ผู้ทานรายงานการประชุม  

ลงชื่อ............................................ ( .................................) วันที่ ............................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


