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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการกำกับดูแลโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

2. ขอบเขต 
 วิธีการดำเนินการมาตรฐานบทนี้ครอบคลุม 
 1. การรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
 2. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol Deviation Report/Violation) 
 3. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse Event 
Report and Safety Report)  
 4. การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 
 5. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study Report) 
 6. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) 
 7. การรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

3. ความรับผิดชอบ 
 เพื ่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใช้ในการประเมินการดำเนินงานของ
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลักประกันว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ ได้รับการ
ปกป้องสิทธิ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงกำหนดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รับทราบการดำเนินงานวิจัยเป็น
ระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนดและรายงานเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนในโครงการวิจัย ตามท่ีกำหนดในแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มีหน้าที่จัดการเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้วิจัยตามขั้นตอนที่
กำหนดในวิธีการดำเนินการมาตรฐานบทนี้ 

3. กรรมการผู้ทบทวน ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ จากผู้วิจัยและพิจารณา 
พร้อมให้ความเห็น 

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ในการพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง และลง
มติจากท่ีประชุมในรายงานโครงการวิจัย 

กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน การรายงานเอกสารโครงการ
ต่อเนื่องภายหลังได้รับการรอง ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ
ประเทศไทย (CREC) ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง 

2. โครงการวิจัยที ่ผ ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง
สาธารณสุข (ECMOPH) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม./IHRP) หรือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอ่ืน ๆ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ขอให้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการฯ ข้างต้นก่อน แล้วจึงส่งเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ/
รับรอง ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3. โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบัน
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น (แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ YMID) 
 
4. รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ 

1. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-02/03 
2. การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol Deviation Report/ 

Violation) ใช้แบบฟอร์ม AC06-04/03 
3. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse Event 

Report and Safety Report) 
3.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงในสถาบัน (Serious Adverse Event 

Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form หรือแบบรายงาน AC06-06/03 
3.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร ุนแรงและไม่คาดคิด ในสถาบัน (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม CIOMS Form 
 4. แบบรายงานความก้าวหน้า  และต่ออาย ุโครงการว ิจ ัย (Progress Report and Protocol 
Renewal Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-08/03 

5. แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study 
Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-10/03 
 6. แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) ใช้แบบฟอร์ม 
AC06-12/03 
 7. แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-17/03 
 

ผู้วิจัยส่งเอกสาร ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ตั ้งแต่เวลา 
08.30 -16.30 น. ได้ทุกวันทําการ  
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4.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความปลอดภัยตลอดการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
และแบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (AC06-02/03) เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง 
ก่อนดําเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกระทําเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 
4.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การรับรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
1.1. เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งเอกสารการรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
- แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-02/03) 
- แนบเอกสารที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 2 ฉบับ คือ โครงการวิจัยฉบับก่อนการ

แก้ไขเพิ ่มเติม และโครงการวิจัยฉบับที ่มีการไฮไลท์ในส่วนที ่มีการแก้ไขเพิ ่มเติม (Tag 
Change Version) 

- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย 
1.2. เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ตรวจสอบ การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย อยู่

ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
- กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอ

ต่อกรรมการผู้ทบทวน 
- กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการ

ต่ออายุโครงการวิจัย การพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย จะดําเนินการ
ภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 
2. การทบทวนรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
การทบทวนรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) แบ่งการ

ทบทวนเอกสารรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
2.1. กรณีโครงการวิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Major changes) หมายถึง 

การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นผลให้ความเสี ่ยงผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ ่มเกิน minimal risk หรือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น 

- เปลี่ยนขนาดยา ระยะเวลาการให้ยา หรือวิธีการให้ยา 
- การลดความถี่การติดตามผล 
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- การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจนทำให้กระทบต่อความลับที่อาจถูกเปิดเผย 
หรือเกิดการคุกคาม การเกรงใจ 

- เปลี่ยนวิธีทดลองหรือประชากรที่ศึกษา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์การวิจัย 
- การเพ่ิมการรักษาใหม่หรือตัดการรักษาออก 
- การเปลี่ยนเกณฑ์คัดเข้าหรือคัดออก 
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยเพิ่มหรือลดเกินร้อยละ 20 
- การเปลี่ยนแปลงลักษณะกลุ่มตัวอย่างทำให้กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิม หรือ มี

การเพ่ิมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยกลุ่มเปราะบางเข้ามา 
2.2 กรณีโครงการวิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Minor changes) 

หมายถึง การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นผลให้ความเสี่ยงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพิ่มไม่เกิน minimal risk 
หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการวิจัยที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพียง
เล็กน้อย เช่น  

- การแก้ไขระบบบริหารจัดการ เช่น ชื ่อผู ้ว ิจ ัยหลัก ผู้ร ่วมวิจัย ที ่ปรึกษา ผู้
ประสานงานโครงการวิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

- การแก้ไขคู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure) ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 

- การปรับแก้ชื่อโครงการวิจัย 
- การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขการสะกดคํา วันที่ ฉบับ การจัดรูปเล่ม

ของโครงการวิจัย 
- การแก้ไขข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าสู่โครงการวิจัย 
- การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 

(Material Transfer Agreement) 
- การแก้ไขใดๆ ในโครงการวิจัยที่ไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้ามาใน

การศึกษาและการทํากิจกรรมหรือหัตถการเกี่ยวกับการวิจัยกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้
สิ้นสุดแล้ว คงเหลือแต่เพียงการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

- การแก้ไขหรือเพิ ่มเติมวิธ ีดําเนินการวิจัย ที ่ไม่เพิ ่มความเสี ่ยงแก่ ผู ้เข้าร่วม
โครงการวิจัยหรือมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย หรือหากมากกว่าความเสี่ยง
เล็กน้อย ก็เป็นการกระทําเพื่อจุดประสงค์ของการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่หัตถการ
เพ่ือการวิจัย 

- การดําเนินการในโครงการวิจัยสิ้นสุดแล้ว เหลือเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
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 3. การพิจารณาการรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
3.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ส่งเอกสารรายงานส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการวิจัยให้ เลขานุการฯ 

ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยและพิจารณาวิธีการทบทวน ดังนี้ 
3.1.1. กรณีโครงการวิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (Minor Changes) 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอเลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน อย่างน้อย 2 คน (พิจารณา
แบบเร็ว Expedited Review) แต่ต้องมีประธาน ฯ เป็นกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย และแจ้งเพ่ือ
ทราบในที่ประชุม 

3.1.2 กรณีโครงการวิจัยมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Major Changes) เสนอ
เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน อย่างน้อย 2 คน แต่ต้องมีประธานฯ เป็นกรรมการผู้
ทบทวนโครงการวิจัย และกรรมการผู้ทบทวนที่เคยเป็นผู้ทบทวนในโครงการนั้น (Primary reviewer) 
หรือเลขานุการฯ ทบทวน และแจ้งเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบบเต็มชุด (Full Board 
Review) 

3.1.3 กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ
วิจัยในมนุษย์ (สคม.) เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารให้ประธานฯ และเลขานุการฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่
ได้รับมอบหมาย พิจารณาทบทวน โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) 

3.1.4 กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน เช่น คณะกรรมการ
กลางฯ (CREC) และคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (YMID) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอเอกสารให้ประธานฯ พิจารณารับรองตามมติของ
หน่วยงานข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ 

 
3.2 กรณีโครงการวิจัยไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานในข้อ 3.1.4 

ประธานฯ และเลขานุการฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลการทบทวนให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงาน
ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย  

3.2.1 กรณีการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
กรรมการผู้ทบทวน นําเสนอรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับรอง (Approval) หมายถึง ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัย ตามรายงานส่วน
แก้ไขเพ่ิมเติม 

(2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง (Approval after Modification) หมายถึง ผู้วิจัยต้อง
ดําเนินการปรับปรุงโครงการวิจัยตามข้อแนะนําของกรรมการผู้ทบทวนและส่งกลับมาให้
กรรมการผู้ทบทวนตรวจสอบก่อนให้การรับรอง 
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(3) ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (Modification and Resubmission) 
หมายถึง มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญ (Major changes) และ/หรือ มีความเสี่ยงต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้ผู้วิจัยปรับแก้ไขเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการแบบเต็มชุด 
(Full Board Review) 

(4) ไม่รับรอง (Disapproval) หมายถึง ผู ้ว ิจัยไม่ได้ร ับอนุญาตให้ทําการแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงโครงการวิจ ัยตามที ่เสนอมาใหม่ แต่สามารถดําเนินการวิจัยต่อไปตาม
โครงการวิจัยเดิมที่ได้รับการพิจารณารับรองก่อนหน้านี้ 
3.3.2 กรณีการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมแบบเร็ว (Expedited Review) ผลการ

พิจารณา สรุปได้ดังนี้ 
(1) รับรอง (Approval) 
(2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง (Approval after Modification) 
(3) นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Meeting) หมายถึง กรรมการผู้

ทบทวนเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) 
 
4.1.2 การแจ้งผลการพิจารณา 
 1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับรอง 

1.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประทับตรายางที่มีชื ่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี และวันที่ที่มีมติรับรองลงบนเอกสาร ดังนี้ 

1.1.1 โครงการวิจัย ประทับตราเฉพาะหน้าแรก 
1.1.2 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) และ

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ( Inform consent form) ประทับตราทุก
หน้าเอกสาร 
 1.1.3 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ประทับตราทุกหน้าเอกสาร 
1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำเอกสารรับรอง ภายใน 7 

วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
 2. เมื่อผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
3. เมื่อผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่ (กรณี Full Board Review) 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 4. เมื่อผลการพิจารณา คือ นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด (กรณี Expedited Review) 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
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5. เมื่อผลการพิจารณา คือ ไม่รับรอง 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อมข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผล
โต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผล
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา”  

 
4.1.3 การทบทวนส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยหลังจากแก้ไข/เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 เลขานุการฯ พิจารณาส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข/การเพิ่มเติม
ข้อมูลตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ซึ่งดำเนินการตามแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการวิจัย (แผนภูมิ 4.1.5) โดยใช้แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแก้ไขหรือชี้แจงเพิ่มเติม 
(AC06-16/03) 
 
4.1.4 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไข
เพิ ่มเติมโครงการวิจัย หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่ออื่นๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวิจัยและลงบันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูล
ของสำนักงานฯ 
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 4.1.5 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 

ขั้นตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 คัดเลือกวิธีพิจารณาทบทวน 
 

เลขานุการฯ 

4 ทบทวน และพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการวิจัย 

 

ประธานฯ เลขานุการฯ หรือ
กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับ

มอบหมาย 
5 แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิจารณาแบบเร็ว 

หรือนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

กรรมการผู้ทบทวน 
 

6 พิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย กรณีเป็น
การพิจารณาแบบเต็มชุด 

 

คณะกรรมการฯ 

7 แจ้งผลการพิจารณา  
เตรียมเอกสารรับรองโครงการวิจัยแก่ผู้วิจัย 

 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

 
8 จัดเก็บเอกสาร 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.2 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance / Protocol Deviation Report / 
Violation) 
 เพื ่อเป็นแนวทางในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance / Protocol 
Deviation Report / Violation) เมื่อผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว โดยใช้ แบบ
รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (AC06-04/03) 
 
4.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การรับรายงานการไม่ปฏิบัต ิตามข้อกำหนด (Non-Compliance / Protocol Deviation 
Report / Violation) 

1.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
เอกสารการรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกอบด้วย 

- แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (AC06-04/03) 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

1.2 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ตรวจสอบ การส่งรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด อยู่ในช่วง
เวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 

- กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอ
ต่อกรรมการผู้ทบทวน 

- กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการ
ต่ออายุโครงการวิจัย การพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด จะดําเนินการ
ภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 
2. การทบทวนรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance / Protocol Deviation 

Report / Violation) 
2.1.1 ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนรายงานการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกําหนด โดยมีหลักการทบทวนดังนี้ 
2.1.1.1 ความรุนแรงของเหตุการณ์ประเมินได้จาก 

- ความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
- ความเสียหายต่อข้อมูลการวิจัย 
- เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความไม่เข้ าใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต่อขั้นตอนที่ใช้ในการวิจัย หรือเกิดจากความไม่รู ้ในแนว
ปฏิบัติการวิจัยที่ดี ความประมาท หรือเจตนาของผู้วิจัย  

- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้วิจัยจงใจละเลยการปฏิบัติตามจริยธรรม
การวิจัย หรือจริยธรรมวิชาชีพแพทย์หรือจรรยาบรรณของผู้วิจัยหรือไม่ 
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2.2.1.2 มาตรการแก้ไขเหตุการณ์มีความเหมาะสมหรือไม่ 
2.2.1.3 มีการวางแผนหรือมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำหรือไม่ 

2.1.2 ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย บันทึกความเห็นในแบบพิจารณา
การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (AC06-05/03) 

2.1.3 ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงานการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด  

 
3. การพ ิจารณารายงานการไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามข ้อกำหนด (Non-Compliance / Protocol 

Deviation Report / Violation) 
3.1 กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถาบัน หรือนอกสถาบันและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 

3.1.1 การพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ดําเนินการโดยให้ประธานฯ หรือ
กรรมการผู ้ทบทวนที ่ได้รับมอบหมาย นําเสนอสรุปผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัต ิตาม
ข้อกําหนด และข้อคิดเห็นเพื่อรับทราบ 

3.1.2 การพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะสรุปผลเป็นข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ (Acknowledgement) 
(2) รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Acknowledgement 

after Clarification/Recommendation) 
(3) รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Visit) 
(4) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) 
(5) ยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) 

3.2 กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกสถาบัน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน เช่น 
คณะกรรมการกลางฯ (CREC)/ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)  

3.2.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ เสนอประธานพิจารณารับทราบรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด ตามมติของหน่วยงานข้างต้น  

3.2.2 ประธานฯ บันทึกความเห็นในแบบพิจารณาการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด (AC06-05/03)  
3.2.3 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ สรุปผลการพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกิดขึ้น

นอกสถาบัน เพื่อเสนอให้เลขานุการฯ รับทราบ ก่อนนำเสนอข้อสรุปแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ 
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4.2.2 การแจ้งผลการพิจารณา 
1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 

 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 2. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
3. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
4. เมื่อผลการพิจารณา คือ ระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อมข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผล
โต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผล
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา” 
5. เมื่อผลการพิจารณา คือ ยุติการรับรองโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อมข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผล
โต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผล
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพื ่อเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา” 

4.2.3 การจัดเก็บเอกสาร 
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด แบบพิจารณาการไม่ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
การติดต่ออ่ืนๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวิจัยและลงบันทกึรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ 

 
  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC 06/03 

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 

เร่ิมใช้ 11 ต.ค. 2564 

หน้า 14 จาก 83 

 

4.2.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

ขั้นตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ทบทวนและพิจารณารายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
 

ประธานฯ กรรมการผู้ทบทวน
ที่ได้รับมอบหมาย 

3 พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

 

คณะกรรมการฯ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

5 จัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.3 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse Event 
Report and Safety Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious 
Adverse Event Report and Safety Report) ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 
4.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การรับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse 
Event Report and Safety Report) 

1.1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีหลักเกณฑ์การยื่นเอกสารรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1.1.1 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ในสถาบัน (Serious 
Adverse Event) (ตารางท่ี 1)  

1) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่ทําให้ผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการฯ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ทางอีเมล์ และส่งเอกสารภายใน 7 วัน
ปฏิทินหลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ โดยแบบรายงาน Sponsor Form หรือแบบ
รายงาน AC06-06/03 

2) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที ่ไม ่ถ ึงกับทําให้ผู ้ เข ้าร่วม
โครงการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ โดย
แบบรายงาน Sponsor Form หรือแบบรายงาน AC06-06/03 

 
ตารางท่ี 1 แนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบัน 

เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรงในสถาบันที่ทําให้

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต
หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

ทันที ภายใน 24 ชั่วโมงหลัง 
ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ 

ใช้แบบรายงาน Sponsor 
Form หรือแบบรายงาน 

AC06-06/03 

ผู้วิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด 
ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับทําให้
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต

ทันที ภายใน 7 วันปฏิทิน
หลัง ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ 

ใช้แบบรายงาน Sponsor 
Form หรือแบบรายงาน 

AC06-06/03 

ผู้วิจัย 
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เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

หรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิต
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

1.1.2 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร ุนแรงและไม่คาดคิด  ในสถาบัน 
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction Report, SUSARs) (ตารางท่ี 2)  

1) SUSARs ที่ทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคาม
ต่อชีวิตผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ หากเป็น
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันหรือเป็นทุนของผู้วิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ โดยเร็วทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ทางอีเมล์ และส่งเอกสารภายใน 7 วัน
ปฏิทิน โดยใช้ CIOMS form (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CIOMS) 
หลังจากทราบเหตุการณ์  

- หากรายงานเบื ้องต้นไม่สมบูรณ์ ผู ้ให้ทุนวิจัยหรือผู้วิจัยต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการฯ โดยให้ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง และ
จัดทำ CIOMS form ให้สมบูรณ์โดยเร็วที่สุดภายในอีก 7 วันปฏิทิน และ
รายงานต่อเนื่องทุก 7 วันจนกว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุด 

- ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานข้อมูลใหม่ที่สำคัญในรูปรายงานการ
ติดตามผลต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วันปฏิทิน 
2) SUSARs ที ่ไม่ถึงกับทําให้ผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีว ิตหรือเป็น

อันตรายคุกคามชีวิตผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู ้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ หากเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันหรือเป็นทุนของผู้วิจัย ผู้วิจัยต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 15 วันปฏิทิน โดยใช้ CIOMS form (ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ CIOMS) หลังจากทราบเหตุการณ์ และต้องรายงาน
ข้อมูลการติดตามผลเพิ่มเติมโดยเร็ว 

 
ตารางท่ี 2 แนวทางปฏิบัติในการรายงาน SUSARs ในสถาบัน 

เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

SUSARs ในสถาบันที่ทําให้
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต
หรือเป็น อันตรายคุกคามชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

- รายงานภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจาก
ทราบเหตุการณ์ 

- ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานที่สมบูรณ์ภายในอีก 7 วันปฏิทิน 

(หากรายงานฉบับแรกไม่สมบูรณ์) 
- ข้อมูลใหม่ที่สำคัญในรูปรายงาน การ

ติดตามผล ภายใน 15 วันปฏิทิน 

CIOMS form ผู้ให้ทุนวิจัย/ผู้วิจัย 
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เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

SUSARs ในสถาบันที่ไม่ถึงกับทํา
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต
หรือ เป็นอันตรายคุกคามชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

- รายงานภายใน 15 วันปฏิทิน หลังจาก
ทราบเหตุการณ์ 

- ข้อมูลการติดตามผลเพ่ิมเติมควร จัดส่ง
โดยเร็ว 

CIOMS form ผู้ให้ทุนวิจัย/ผู้วิจัย 

 
1.1.3 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง นอกสถาบัน (Serious 

Adverse Event) (ตารางท่ี 3)  
1) ผู ้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอก

สถาบันรวมทั้ง SUSARs ต่อคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในแบบแสดง
รายการที่องค์การอาหารและยากำหนดให้ผู้สนับสนุนทุนวิจัยรายงานหรือแบบสรุป 
(Line Listing) พร้อมกับรายงานสรุปย่อชี้ประเด็น สําหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อื่นที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานโดยเร็ว
ภายใน 15 วันปฏิทิน รายงานประเภทอื่นๆ ผู้ให้ทุนวิจัยต้องรายงานทุกปี หรือเป็น
ระยะ หรือตามการร้องขอในรูปแบบของการสรุปหรือแสดงรายการ 

 
ตารางท่ี 3 แนวทางปฏิบัติในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน 

เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

SUSARs จากสถาบันอ่ืนในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) 

เป็นระยะอย่างน้อย ทุก 6 
เดือน 

แบบแสดงรายการที่
องค์การอาหารและยา

กำหนด 

ผู้ให้ทุนวิจัย/ผู้วิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อ่ืนที่ อาจ
เพ่ิมความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัย 

โดยเร็วภายใน 15 วัน
ปฏิทิน 

แบบแสดงรายการที่
องค์การอาหารและยา

กำหนด 

ผู้ให้ทุนวิจัย/ผู้วิจัย 

รายงานประเภทอ่ืน ทุกปี แบบแสดงรายการที่
องค์การอาหารและยา

กำหนด 

ผู้ให้ทุนวิจัย/ผู้วิจัย 

 
1.1.4. การรายงานการเปลี ่ยนแปลงสําคัญที ่มีผลต่อความเสี ่ยงของผู ้เข้าร่วม

โครงการวิจัย และข้อแนะนําจากคณะกรรมการติดตามข้อมูลและความปลอดภัยของ
โครงการ (IDMC/DSMB/DMC) หรือคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) (ตารางที่ 4)  

1) ผู้วิจัยต้องรายงานข้อแนะนําของคณะกรรมการติดตามข้อมูลและความ
ปลอดภัยของโครงการ ภายใน 15 วันปฏิทิน หลังได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุนวิจัย 
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2) ผู้วิจัยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใด ๆ อันส่งผลให้เพิ่มความ
เสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือการดําเนินการวิจัยต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็ว
ภายใน 15 วันปฏิทิน หลังพบการเปลี่ยนแปลง  

 
ตารางท่ี 4 แนวทางปฏิบัติในการรายงานการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงของอาสาสมัครและ 
ข้อแนะนำจากคณะกรรมการติดตามข้อมูลและความปลอดภัยของโครงการ (IDMC/DSMB/DMC) หรือ

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

เหตุการณ์ที่ต้องรายงาน กรอบเวลาการรายงาน วิธีรายงาน ผู้รายงาน 

ข้อแนะนำจากคณะกรรมการติดตามข้อมูล
และความปลอดภัยของโครงการ 

โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน Sponsor Form ผู้วิจัย 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ที่มีผลเพิ่มความ
เสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือประเด็น

ใหม ่ที่ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือการดำเนินการวิจัย 

โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน Sponsor Form ผู้วิจัย 

 
2. การทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious 

Adverse Event Report and Safety Report) 
2.1 ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ทบทวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์และการรายงานความปลอดภัย โดยมีหลักการทบทวนดังนี้ 
2.1.1 รายละเอียดของเหตุการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ชนิดร้ายแรงกับกระบวนการที่ใช้ในโครงการวิจัยหรือยาวิจัย อยู่ในระดับใด เช่น  
- มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน (Definitely Related)  
- น่าจะสัมพันธ์กัน (Probably Related)  
- เป็นไปได้ที่จะสัมพันธ์กัน (Possibly Related)  
- ไม่สัมพันธ์กัน (Not Related)   
- ไม่ทราบ (Unknown)  

2.1.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เช่น 
ไม่ปรากฏในคู่มือนักวิจัย (Investigator’s Brochure) หรือโครงการวิจัย หรือเอกสารชี้แจง
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  

2.1.3 ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
2.1.4 ข้อพิจารณาและการดําเนินการของผู้วิจัย และ/หรือผู้ให้ทุนวิจัย เช่น การ

ปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย หรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือ
การขอความยินยอมซ้ำ (Re-consent) 
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2.2 ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 

 
3. การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious 

Adverse Event Report and Safety Report) 
3.1 กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถาบัน หรือนอกสถาบันและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 

3.1.1 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 
ดําเนินการโดยให้ประธานฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย และให้ข้อคดิเห็นเพื่อรับทราบ 

3.1.2 กรรมการผู้ทบทวน บันทึกความเห็นในแบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
และการรายงานความปลอดภัย (AC06-07/03) ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) รับทราบ (Acknowledgement) 
(2) รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Acknowledgement 

after Clarification/Recommendation) 
(3) นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Meeting) 

3.1.3 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ รวบรวมผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ
การรายงานความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นในสถาบัน เพื่อเสนอให้เลขานุการฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอ
ข้อสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ 

3.2 กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกสถาบัน และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน เช่น 
คณะกรรมการกลางฯ (CREC)/ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (YMID)  

 3.2.1 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 
ดําเนินการโดยให้ประธานฯ พิจารณารับทราบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความ
ปลอดภัย ตามมติของหน่วยงานข้างต้น  

3.2.2 ประธานฯ บันทึกความเห็นในแบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการ
รายงานความปลอดภัย (AC06-07/03)  

3.2.3 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ สรุปผลการพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการ
รายงานความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นนอกสถาบัน เพ่ือเสนอให้เลขานุการฯ รับทราบ ก่อนนำเสนอข้อสรุป
ไปแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ 
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3.3 การพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ จะกระทําในกรณีต่อไปนี้  
3.3.1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงและ SUSARs ที่เกิดขึ้นในสถาบันและ

นอกสถาบัน ที่กรรมการผู ้ทบทวน มีความเห็นว่า “นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board 
Meeting)” 

3.3.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลต่อความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
ข้อแนะนําจากคณะกรรมการติดตามข้อมูลและความปลอดภัยของโครงการ ( IDMC/DSMB/DMC) 
หรือคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) 

3.4 การพิจารณาและลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ จะสรุปผลเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(1) รับทราบ (Acknowledgement)  
(2) รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Acknowledgement 

after Clarification/Recommendation) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย เอกสาร
ชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

( 3 )  ร ั บท ร าบ  และต ้ อ งม ี ก า รป ร ั บป ร ุ ง แก ้ ไ ข เ อกส า ร โ ค ร งก า ร ว ิ จั ย 
(Acknowledgement after Modification) เช่น โครงการวิจัย  เอกสารชี ้แจงผู ้เข้าร่วม
โครงการวิจัย เอกสารยินยอมผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือคู่มือนักวิจัย   

(4) รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Visit)  
(5) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension)   
(6) ยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) 

4.3.2 การแจ้งผลการพิจารณา 
1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 2. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
3. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 5. เมื่อผลการพิจารณา คือ นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
6. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม 
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เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
7. เมื่อผลการพิจารณา คือ ระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อมข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผล
โต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผล
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพื ่อเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา” 
8. เมื่อผลการพิจารณา คือ ยุติการรับรองโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อมข้อความดังนี้ 
“ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้งความจำนงและเหตุผล
โต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผล
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานฯ เพื ่อเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ พิจารณา” 

 
4.3.3 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย แบบ
พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่ออื่นๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวจิัย
และลงบันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน 
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4.3.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 

ขั้นตอน การดำนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความ
ปลอดภัย 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ทบทวนและพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และ
การรายงานความปลอดภัย 

 

กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ 

กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะกรรมการฯ 
4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 

 
เลขานุการฯ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
5 จัดเก็บเอกสาร 

 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.4 การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report 
and Protocol Renewal Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว และเพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ กําหนดระยะเวลาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 1 ปี 
2. คณะกรรมการฯ กําหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ตามระดับความเสี่ยง

ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานมีการแจ้งเตือนให้ผู้วิจัยรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยก่อนครบกำหนดรายงานความก้าวหน้า  ก่อนวันหมดอายุของเอกสารรับรอง
โครงการวิจัยครั้งล่าสุด อย่างน้อย 60 วัน ทางอีเมล์  

3. กรณีผู้วิจัยดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง โดยอยู่ในขั้นตอนที่ไม่ได้
ดำเนินการเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครแล้ว ขอให้ท่านรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการฯ โดยสามารถขอ
ขยายระยะเวลาการแจ้งปิดโครงการได้ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ใบรับรองหมดอายุ และหากท่านไม่
ดำเนินการ รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุ หรือแจ้งปิดโครงการวิจัย ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ใบรับรอง
หมดอายุ คณะกรรมการฯ จะถือว่า ยุติโครงการวิจัย   

4. ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุของ
เอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-
08/03) ในกรณีที่ผู้วิจัยมาต่ออายุเอกสารรับรองที่หมดอายุแล้ว คณะกรรมการฯ จะต่ออายุโครงการ/เอกสาร 
จากวันที่มีมติอนุมัติ โดยไม่มีการรับรองในช่วงเวลาที่เอกสารขาดการต่ออายุ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานมีการแจ้ง
เตือนให้ผู้วิจัยต่ออายุโครงการวิจัย ก่อนวันหมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด อย่างน้อย 60 วัน 
ทางอีเมล์  
 
4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การกําหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

1.1 เมื่อพิจารณารับรองโครงการวิจัย คณะกรรมการฯ จะกําหนดความถี่ในการรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี (ICH GCP 3.1.4) และกําหนดวันส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย ภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด  

1.2 ในกรณีที่ผู้วิจัย ส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย ความถี่และกําหนด ( ICH GCP 4.10) วันรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย และระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย จะถือตามที่คณะกรรมการฯ 
กําหนดครั้งล่าสุด ก่อนส่งรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC 06/03 

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 

เร่ิมใช้ 11 ต.ค. 2564 

หน้า 24 จาก 83 

 

2. การแจ้งเตือนผู้วิจัยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
2.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ตรวจสอบวันครบกําหนดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

และต่ออายุโครงการวิจัย ของโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ และแจ้งเตือนผู้วิจัยใน
การรายงานความหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้า และ
ต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-08/03) มายังคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กําหนด โดยการแจ้งเตือนทาง
อีเมล์ ก่อนวันหมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด อย่างน้อย 60 วัน 

2.2 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ เก็บหลักฐานการแจ้งเตือนทางอีเมล์ในแฟ้มแจ้งเตือนใบรับรอง
หมดอายุ 

 
3. การรับรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol 

Renewal Report) 
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ

ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด ซึ่งเอกสารการรายงานความก้าวหน้า 
และต่ออายุโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

- แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-08/03) 
- โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองครั้งล่าสุด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ

นักว ิจ ัย เอกสารชี ้แจงผู ้ เข ้าร่วมโครงการวิจ ัย เอกสารแสดงความยินยอมผู ้เข ้าร่วม
โครงการวิจัย 

- เอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด 
 

4. การทบทวนรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจ ัย (Progress Report and 
Protocol Renewal Report) 

4.1 เลขานุการฯ เลือกวิธีการพิจารณาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและต่ออายุ
โครงการวิจัย ว่าจะเป็นการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) หรือการพิจารณาแบบเต็มชุด 
(Full Board Review) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

4.1.1 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและต่ออายุโครงการวิจัยของการวิจัยทุกฉบับ ที่ไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว 
(Expedited Review)  

4.1.2 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) ได้แก่ รายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยและต่ออายุโครงการวิจัย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) และเป็น
โครงการวิจัยที่เคยพิจารณาแบบเร็ว  

2) โครงการวิจัยที ่เคยผ่านการรับรองการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board 
Review) และมีลักษณะต่อไปนี้  
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- ไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้ามาในโครงการวิจัยอีก  
- ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกคนผ่านการทํากิจกรรมหรือหัตถการต่างๆ ของ

โครงการวิจัย เรียบร้อยแล้ว 
- การดําเนินโครงการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การติดตามระยะยาวในผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัย 
- ยังไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าในโครงการวิจัย และไม่มีข้อมูลความ

เสี่ยงเพ่ิมข้ึน  
- การดําเนินโครงการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

3) การรายงานความก้าวหน้าที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยยาใหม่ ( Investigational new 
drug, IND) หรือสิ ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ ( Investigational device exemption, 
IDE) มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยง เพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ:  
1. การติดตามระยะยาวในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หมายถึง การดําเนินการวิจัยที่ไม่มากกว่าความเสี่ยง

น้อย เช่น การประเมินคุณภาพชีวิต การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการดําเนินการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของเวชปฏิบัติ
ตามปกติเพื่อเฝ้าระวังการดําเนินโรคของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ไม่ว่าจะระบุในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ตาม) 
ทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมที่ทํานอกเหนือเพ่ือการรักษา แม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยก็ตาม 

2. ในกรณีที่การดําเนินโครงการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยอาจส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยตามปกติ หรือประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อชี้แจง และขอยกเว้นการส่ง
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย การยกเว้นต้องได้รับการอนุมัติ จากประธานฯ 

4.2 กรรมการผู้ทบทวน ทบทวนรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยโดยใช้แบบ
พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-09/03) และทบทวน
หัวข้อต่อไปนี้  

4.2.1 ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  
4.2.2 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการวิจ ัย (Protocol Amendment 

Report)  
4.2.3 การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อัตราส่วนความเสี่ยง

และประโยชน์ที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับ  
4.2.4 ความเสมอภาคของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการเข้าร่วมโครงการวิจัย  
4.2.5 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
4.2.6 อื่นๆ ได้แก่ ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของข้อมูล ความปลอดภัย

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู ้เข้าร่วมโครงการวิจัยกลุ่มอ่อนแอและ
เปราะบาง 
4.3 กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
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มนุษย์ (สคม.) เจ้าหน้าที่เสนอเอกสารให้ประธานฯ และเลขานุการฯ หรือกรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาทบทวน โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) 

4.4 กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน เช่น คณะกรรมการ
กลางฯ (CREC)/ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 
(YMID) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอเอกสารให้ประธานฯ พิจารณารับรองตามมติของหน่วยงานข้างต้น และ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ โดยวันที่หมดอายุการรับรองโครงการวิจัยจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่
หมดอายุจากหน่วยงานข้างต้น 

5. การพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and 
Protocol Renewal Report) 

5.1 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) 
ในการพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) กรรมการ

ผู้ทบทวนสรุปผลการทบทวน ดังนี้ 
5.1.1 ในกรณีท่ีไม่มีการต่ออายุโครงการวิจัย  
 (1) รับทราบ (Acknowledgement) 

(2)  ร ับทราบ  ม ีข ้ อ เสนอแนะเพ ิ ่ ม เต ิม  หร ือขอข ้อม ูล เพ ิ ่ ม เ ติ ม 
(Acknowledgement after Clarification/Recommendation) 
5.1.2 ในกรณีท่ีมีการต่ออายุโครงการวิจัย ผลการทบทวนอาจสรุปเป็น 
 (1) รับรอง (Approval) 

(2 )  ร ับรองภายหล ั งได ้ ร ับข ้อม ูลเพ ิ ่ ม เต ิม  (Approval after more 
Information) 

(3) นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Meeting) 
5.1.3 ในกรณีที ่มีการต่ออายุโครงการวิจัย กรรมการผู ้ทบทวน จะสรุปผลการ

ทบทวน กําหนดระยะเวลาการต่ออายุการรับรอง และกําหนดความถี่ของการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

5.1.4 กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงาน
ความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 

5.1.5 เลขานุการฯ นําเสนอผลการทบทวนต่อประธานฯ เพื่อลงนามในหนังสือ
รับรอง ภายใน 7 วันปฏิทิน ภายหลังกรรมการผู้ทบทวนส่งผลคืนเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ 

5.1.6 เจ้าหน้าที ่ส ํานักงานฯ บรรจุเรื ่องรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ
โครงการวิจัยในวาระการประชุม เพื่อให้กรรมการผู้ทบทวน หรือเลขานุการฯ แจ้งเพื่อทราบ
และรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
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5.2 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full Board Review) 

5.2.1 กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงาน
ความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย เพ่ือให้เลขานุการฯ พิจารณา และบรรจุเรื่องรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยในวาระการประชุม 

5.2.2 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (1) รับรอง (Approval) 
(2 )  ร ับรองภายหล ั งได ้ ร ับข ้อม ูลเพ ิ ่ ม เต ิม (Approval after more 

Information) 
(3) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension)   
(4) ยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) 

5.2.3 การพิจารณาระงับการรับรองโครงการวิจัยชั ่วคราว หรือยุติการรับรอง
โครงการวิจัย จะกระทําโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า 

- ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่คณะกรรมการฯ ระบ ุ
- มีอันตรายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและไม่คาดคิดมาก่อน 

(Unexpected Serious Harm) เกิดข้ึนกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
5.2.4 ในกรณีที่มีการต่ออายุโครงการวิจัย เมื่อพิจารณา “รับรอง” หรือ “ปรับปรุง

แก้ไข เพื่อรับรอง” ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะสรุประยะเวลาการรับรองโครงการวิจัยและ
ความถี ่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจ ัย ทั ้งนี ้ระยะเวลาการต่ออายุ
โครงการวิจัยและความถี่ในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย อาจแตกต่างจากครั้งที่
ผ่านมา 

 
5.3 การต่ออายุโครงการวิจัย และการกําหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย 
5.3.1 ถ้าผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุโครงการวิจัย คือ “รับรอง” 

หรือ “ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง” การกําหนดวันที่ที่รับรองและระยะเวลาการรับรอง มี
แนวทางดังนี้ 

1) ผู ้ว ิจัย รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุโครงการวิจัย ภายใน 30 วัน 
ก่อนวันหมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด การต่ออายุการรับรอง
โครงการวิจัย จะรับรองต่อจากวันที่หมดอายุของเอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้ง
ล่าสุด 
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2) ผู้วิจัย รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุโครงการวิจัย ก่อนวันหมดอายุของ
เอกสารรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด มากกว่า 30 วัน เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ชี้แจง
ผู้วิจัยและยังไม่รับพิจารณาเอกสารดังกล่าว 

3) ผู้วิจัยรายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุโครงการวิจัย ภายหลังหมดอายุการ
รับรอง ผู้วิจัยต้องแนบแบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (AC06-04/03) ด้วย 
โดยการต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย จะเริ่มจากวันที่คณะกรรมการผู้ทบทวน  
มีมติรับรองการรายงานดังกล่าว 

4) ความถี่ของการส่งรายงานความก้าวหน้า กําหนดตามความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการวิจัย 
ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
5.3.2 ในระหว่างการขาดช่วงของการรับรอง (การรับรองโครงการวิจัยหมดอายุและ

ยังไม่มีการต่ออายุการรับรอง) ผู้วิจัยไม่สามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้ามาใน
การวิจัย และไม่สามารถดําเนินการวิจัยใดๆ ยกเว้นคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า การ
ดําเนินโครงการวิจัยมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือการหยุด
โครงการวิจัยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ในกรณีนี้ผู้วิจัยควรเก็บข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต่อไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ควรระบุว่าข้อยกเว้นนั้นสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เฉพาะราย หรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดในโครงการวิจัย 

 
4.4.2 การแจ้งผลการพิจารณา 
 1. กรณีพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) 
  1.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

1.1.1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก ภายใน 

7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-
15/03)  
1.1.2 เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูล

เพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก ภายใน 

7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-
15/03) 
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  1.2 รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
1.2.1 เมื่อผลการพิจารณา คือ รับรอง 

1) เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก 
ภายใน 7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
(AC06-15/03) 

2) เจ ้าหน้าที ่สำน ักงานฯ ระบุว ันที ่ร ับรอง ระยะเวลาการร ับรอง
โครงการวิจัย และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งต่อไป 
1.2.2 เมื่อผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก ภายใน 
7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-
15/03) 
1.2.3 เมื่อผลการพิจารณา คือ นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก ภายใน 
7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-
15/03) 

 
 2. กรณีพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full Board Review) 

2.1 เมื่อผลการพิจารณา คือ รับรอง 
2.1.1 เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำ เอกสาร

รับรอง ภายใน 7 วันปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
(AC06-15/03) 

2.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ระบุวันที่รับรอง ระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย 
และกำหนดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งต่อไป 
2.2 เมื่อผลการพิจารณา คือ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน
ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
2.3 เมื่อผลการพิจารณา คือ ระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน
ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อม
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้ง
ความจำนงและเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก 
A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา” 
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2.4. เมื่อผลการพิจารณา คือ ยุติการรับรองโครงการวิจัย 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน

ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อม
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้ง
ความจำนงและเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก 
A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา 

4.4.3 การจัดเก็บเอกสาร 
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย แบบพิจารณารายงาน

ความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หลักฐานการส่ง
ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่ออื่นๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวิจัยและลงบันทึกรายละเอียดใน
ระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน 
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4.4.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 

ขั้นตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งเตือนผู้วิจัย 
 ก่อนหมดอายุการรับรองโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 รับรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ± การต่ออายุ
โครงการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงาน และวันหมดอายุการ
รับรองโครงการวิจัย 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

4 ทบทวนและพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ
โครงการวิจัย 

 

กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะกรรมการฯ 
5 แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพิจารณาแบบเร็ว 

หรือนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
เลขานุการฯ หรือ 

กรรมการผู้ทบทวนที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะกรรมการฯ 
6 แจ้งผลการพิจารณา และเตรียมเอกสารรับรอง

โครงการวิจัยแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

7 จัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.5 รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report/Final Study Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study 
Report/Final Study Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ดำเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ พร้อมรายงานสรุปผลการวิจัย  โดยใช้แบบรายงานแจ้งปิด
โครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-10/03) 
 
4.5.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การแจ้งเตือนผู้วิจัยในการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study 
Report/Final Study Report) 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ แจ้งเตือนให้รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
ก่อนวันหมดอายุของการรับรองโครงการวิจัยครั้งล่าสุด 

 
2. การรับรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report/Final 

Study Report) 
เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

เอกสารการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย 
- แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-10/03) 
- เอกสารอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุป

ผลการวิจัย 
 

3. การทบทวนรายงานแจ ้งป ิดโครงการว ิจ ัย และ/หร ือสร ุปผลการว ิจ ัย (Close Study 
Report/Final Study Report) 

3.1 ประธานฯ และเลขานุการฯ ทบทวนรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุป
ผลการวิจัย โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

3.1.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ 
3.1.2 การดําเนินงานของผู้วิจัยเป็นไปตามโครงการวิจัยที่คณะกรรมการฯ รับรอง

หรือไม ่
3.1.3 ผลการศึกษาเบื้องต้นได้ข้อสรุปอย่างไร 
3.1.4 ประโยชน์และผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รวมทั้งการดําเนินการที่

เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยภายหลังสิ้นสุดการวิจัย 
3.1.5 ปัญหาและอุปสรรคของการวิจัย 

3.2 ประธานฯ และเลขานุการฯ ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที ่สำนักงานฯ ในรูปแบบ
เอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/
หรือสรุปผลการวิจัย  
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3.3 กรณีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการนอกสถาบัน เช่น คณะกรรมการ
กลางฯ (CREC)/ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (YMID) เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เสนอเอกสารให้ประธานฯ พิจารณารับทราบตามมติของ
หน่วยงานข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ 

 
4. การพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจ ัย และ/หรือสรุปผลการวิจ ัย (Close Study 

Report/Final Study Report) 
4.1 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ นําเสนอผลการพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/

หรือสรุปผลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
4.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ (Acknowledgement) 
(2) รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Acknowledgement 

after Clarification/Recommendation) 
 

4.5.2 การแจ้งผลการพิจารณา 
1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 2. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
 
4.5.3 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย แบบพิจารณา
รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่ออื่นๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวิจัยและลงบันทึก
รายละเอียดในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ซึ่งการเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประสานผู้วิจัย หรือผู้
ประสานโครงการฯ ทาง e-mail เพ่ือแจ้งขอทำลายเอกสาร หากไม่มีการคัดค้านภายใน 30 วัน จะเก็บเอกสาร
ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยจะลบออกจากระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ  เมื่อครบกำหนด 3 ปี 
นับจากวันที่คณะกรรมการฯ รับทราบการสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย ส่วนโครงการวิจัยในรูปแบบเอกสาร 
จะมีการทำลายโดยเครื่องทำลายเอกสาร 
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4.5.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 

ขั้นตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งเตือนผู้วิจัยในการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/
หรือสรุปผลการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 รับรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3 ทบทวนและพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/
หรือสรุปผลการวิจัย 

 

ประธานฯ และเลขานุการฯ 

4 แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา / รับทราบ 
 

ประธานฯ หรือเลขานุการฯ 

5 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

6 จัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.6 รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report)  
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) ใน
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว  โดยผู้วิจัย
และผู้ประสานงานวิจัยต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบ พร้อมทั้งคำอธิบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการแจ้งยุติโครงการวิจัย โดยใช้แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
(AC06-12/03) ทั้งนี้เพื ่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความ
ปลอดภัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีอำนาจในการยุติ หรือถอนการรับรองโครงการวิจัย เมื่อมี
ข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า หากดำเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
4.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1. การรับคำแนะนำให้รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination 
Report)  

เมื่อผู้วิจัยได้รับเอกสารคําแนะนําให้ยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนด หรือระงับการวิจัยจากคณะ
กรรมการฯ ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานหรือจดหมายการยุติโครงการวิจัยก่อนกําหนดให้คณะกรรมการฯ 
รับทราบโดยเร็ว นับจากวันที่ไดร้ับแจ้ง 

 
2. การรับรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เอกสารการรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด ประกอบด้วย 

- แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AC06-12/03) 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
 

3. การทบทวนรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report)  
3.1 ประธานฯ และเลขานุการฯ ทบทวนรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด โดยมี

เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
3.1.1 สาเหตุของการยุติโครงการวิจัย หรือการระงับโครงการวิจัย 
3.1.2 การรักษาหรือการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลังการ

ยุติโครงการวิจัยหรือระงับการวิจัย 
3.1.3 แผนการแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบ 

3.2 ประธานฯ และเลขานุการฯ ส่งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในรูปแบบเอกสาร
หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากได้รับรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
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4. การพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) 
4.1 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ นําเสนอผลการพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อน

กำหนดในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
4.2 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ (Acknowledgement) 
(2) รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม (Acknowledgement 

after Clarification/Recommendation) 
 
4.6.2 การแจ้งผลการพิจารณา 

1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 

ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
 2. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วันปฏิทิน 
ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 

 
4.6.3 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติ
โครงการวิจัยก่อนกำหนด หนังสือรับทราบหรือหนังสือแจ้งผลการพิจารณา หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือการติดต่ออื่นๆ กับผู้วิจัย เข้าแฟ้มโครงการวิจัยและลงบันทึกรายละเอียดในระบบฐานข้อมูล
ของสำนักงาน ซึ่งการเก็บเอกสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประสานผู้วิจัย หรือผู้ประสานโครงการฯ ทาง e-mail 
เพื่อแจ้งขอทำลายเอกสาร หากไม่มีการคัดค้านภายใน 30 วัน จะเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น โดยจะลบออกจากระบบฐานข้อมูลของสำนักงานฯ เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการฯ 
รับทราบการสิ้นสุดการดำเนินโครงการวิจัย ส่วนโครงการวิจัยในรูปแบบเอกสาร จะมีการทำลายโดยเครื่อง
ทำลายเอกสาร 
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4.6.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 

ขั้นตอน การดำนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รับรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ทบทวนและพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการก่อนกำหนด 
 

ประธานฯ และเลขานุการฯ 

3 พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ 
 

ประธานฯ หรือเลขานุการฯ 

4 แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

5 จัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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4.7 การรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report)  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนโครงการวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้แบบ
รายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (AC06-17/03) 
 
4.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. การรับรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 
1.1. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอื่นที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เมื่อรู้สึกได้รับการกระทําที่ไม่
ถ ูกต้องหรือไม่เป็นธรรม โดยส่งเอกสาร หรือโทรศัพท์  หรืออีเมล์ หรือทาง website มายัง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

1.2 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ เตรียมเอกสารเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย หรือบันทึกข้อมูล
รายละเอียดเรื่องร้องเรียนลงในแบบรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (AC06-17/03) 

 
2. การตรวจสอบและทบทวนรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

2.1 เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนําเสนอต่อเลขานุการฯ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เพ่ือดําเนินการต่อไป 

2.2 เลขานุการฯ ทบทวนเอกสารเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย หรือแบบรายงานเรื่องร้องเรียน
โครงการวิจัย (AC06-17/01) และเสนอประธานฯ เพ่ือพิจารณาและสรุปความเห็น ดังนี้ 

2.2.1 เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ร้องเรียน 
2.2.2 เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด หรือแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีของผู้วิจัย 

 
3. การพิจารณารายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

3.1 ประธานฯ หรือเลขานุการฯ นําเสนอผลการทบทวนเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย และสรุป
ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ 

3.2 การพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ จะสรุปผลเป็นข้อใด ข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับทราบ (Acknowledgement) 
(2) รับทราบ แจ้งผู้วิจัย เพ่ือเตือนผู้วิจัยให้เพ่ิมความระมัดระวัง และป้องกันการเกิด

เหตุการณ์ซำ้ (Acknowledge and Inform to Investigator) 
(3) รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม (Site Monitoring Visit) 
(4) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (Suspension) 
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(5) ยุติการรับรองโครงการวิจัย (Termination) 
 
4.7.2 การแจ้งผลการพิจารณา 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ เตรียมหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย และผลการพิจารณา เพื่อให้
ประธานฯ ลงนาม 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัยและผลการพิจารณา ให้แก่ผู้วิจัยที่
ถูกร้องเรียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

2.1. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน

ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
2.2. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ แจ้งผู้วิจัย เพื่อเตือนผู้วิจัยให้เพิ่มความระมัดระวัง 

และป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน

ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
2.3. เมื่อผลการพิจารณา คือ รับทราบ และดําเนินการตรวจเยี่ยม 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน
ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) 
2.4. เมื่อผลการพิจารณา คือ ระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน
ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อม
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้ง
ความจำนงและเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก 
A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา” 
2.5. เมื่อผลการพิจารณา คือ ยุติการรับรองโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู ้วิจัยหลัก ภายใน 7 วัน
ปฏิทิน ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-15/03) พร้อม
ข้อความดังนี้ “ท่านสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจ้ง
ความจำนงและเหตุผลโต้แย้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
แบบฟอร์มตามแบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารภาคผนวก 
A04-10/02 ภายใน 30 วันปฏิทิน แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพ่ือเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนำเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา” 
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3. เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ส่งหนังสือแจ้งเรื ่องร้องเรียนโครงการวิจัยและผลการพิจารณา ให้แก่ผู้
ร้องเรียน 
4.7.3 การจัดเก็บเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สํานักงานฯ จัดเก็บเอกสารเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย หรือแบบรายงานเรื่องร้องเรียน
โครงการวิจัย เข้าแฟ้มโครงร่างการวิจัย และสําเนา 1 ชุด ในแฟ้มเอกสาร “เรื่องร้องเรียน” 

 
 
4.7.4 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

ขั้นตอน การดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 รายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

2 ตรวจสอบและทบทวนข้อมูล 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
เลขานุการฯ 

3 นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
 

ประธานฯ หรือเลขานุการฯ 

4 แจ้งเรื่องร้องเรียน และผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน 
และผู้วิจัยที่ถูกร้องเรียน 

 

เลขานุการฯ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

5 จัดเก็บเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 
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6. นิยามศัพท ์
คำศัพท ์ ความหมาย 

การรายงานส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากโครงการวิจัยเดิม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรืออาจไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 

การรายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด 

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ 
International Conference on harmonization Good Clinical Practice 
(ICH-GCP) หรือขั้นตอนที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที ่เกิดขึ ้น เมื ่อได้ร ับยาหรือ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย ซึ่งทำให้ 
 - เสียชีวิต 
 - เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
 - ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
 - เกิดความพิการ/ทุพพลภาพ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงและไม่คาดคิด 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน และ
ไม่เคยระบุในวิธีการดำเนินโครงการวิจัย หรือคู่มือผู้วิจัย ( Investigator’s 
Brochure) 

รายงานสรุปผลการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย พร้อม
วิเคราะห์ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

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

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

7.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับมนุษย์ ฉบับ
ปรับปรุงครั ้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานการวิจ ัยในคน 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 

7.15 International ethical guidelines for Health-related research involving humans (CIOMS 
2016) [Online]. [cited 2019 June 20]; Available form: https://cioms.ch/shop/product/international- 

ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/ 
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8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
ฉบับท่ี วันประกาศใช้ การเปลี่ยนแปลง เหตุผล 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

ใช้มาจนถึง 
พ.ศ. 2562 

N/A N/A 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) 
REC  01/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคนทั้งฉบับ จากเดิม
เป็นคำแนะนำการดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

เพ่ือให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและ

เป็นมาตรฐานสากล 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 
REC  01/02 

1 ต.ค. 2562 ดำเนินการเพ่ิมแบบฟอร์มการรายงาน
เอกสารโครงการต่อเนื่อง และแบบ
พิจารณาการรายงานเอกสารโครงการ
ต่อเนื่อง 

เพ่ือให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและ

เป็นมาตรฐานสากล 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564) 
REC  01/03 

11 ต.ค. 2564 ปรับปรุงรายละเอียดสำคัญ ดังนี้ 
1. การพิจารณาการรายงานส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
2. การพิจารณาการรายงานการไม่
ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
3. การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และการรายานความปลอดภัย 
4. การพิจารณาการรายงาน
ความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
5. การพิจารณาการรายงานแจ้งปิด
โครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
6. การพิจารณาการรายงานแจ้งยุติ
โครงการวิจัยก่อนกำหนด 
7. การพิจารณาการรายงานรับเรื่อง
ร้องเรียนโครงการวิจัย 

ปรับตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เยี่ยมสำรวจ 
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9. ภาคผนวก 
AC06-01/03 แบบจำแนกการพิจารณารายงานเอกสารโครงการต่อเนื่องภายหลังได้รับการรับรอง 
AC06-02/03 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
AC06-03/03 แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
AC06-04/03 แบบรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
AC06-05/03 แบบพิจารณารายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด 
AC06-06/03 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 
AC06-07/03 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย 
AC06-08/03 แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
AC06-09/03 แบบพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
AC06-10/03 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
AC06-11/03 แบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
AC06-12/03 แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
AC06-13/03 แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
AC06-14/03 แบบพิจารณารายงานแจ้งเพ่ือทราบอ่ืนๆ 
AC06-15/03 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน  
AC06-16/03 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแก้ไขหรือชี้แจงเพ่ิมเติม 
AC06-17/03 แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย 
AC06-18/03 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
AC06-19/03 เอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
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รหัสโครงการวิจัย  
ชื่อโครงการวิจัย  
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย  
ตำแหน่ง กลุ่มงาน 
การจำแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 

 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
  การพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
   เปลี่ยนขนาดยา ระยะเวลาการให้ยา หรือวิธีการให้ยา 

 การลดความถี่การติดตามผล 
 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจนทำให้กระทบต่อความลับที่อาจถูกเปิดเผยหรือเกิดการ
คุกคาม การเกรงใจ 
 เปลี่ยนวิธีทดลองหรือประชากรที่ศึกษา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การเพ่ิมการรักษาใหม่หรือตัดการรักษาออก 
 การเปลี่ยนเกณฑ์คัดเข้าหรือคัดออก 
 การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยเพิ่มหรือลดเกินร้อยละ 20 
 การเปลี ่ยนแปลงลักษณะกลุ่มตัวอย่างทำให้กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิม หรือมีการเพ่ิม
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยกลุ่มเปราะบางเข้ามา 
 อ่ืนๆ ระบุ 

  การพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมแบบเร็ว (Expedited Review) 
 
 
 
 
 

  การแก้ไขระบบบริหารจัดการ เช่น ชื ่อผู ้ว ิจัยหลัก ผู ้ร่วมวิจัย ที ่ปรึกษา ผู ้ประสานงาน
โครงการวิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 
 การแก้ไขคู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure) ที่ไม่เพ่ิมความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 การปรับแก้ชื่อโครงการวิจัย 
 การเปลี ่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การแก้ไขการสะกดคํา วันที ่ ฉบับ การจัดรูปเล่มของ
โครงการวิจัย 
 การแก้ไขข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าสู่โครงการวิจัย 
 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที่ใช้ในการวิจัย  (Material 
Transfer Agreement) 
 การแก้ไขใดๆ ในโครงการวิจัยที่ไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้ามาในการศึกษาและ
การทํากิจกรรมหรือหัตถการเกี่ยวกับการวิจัยกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้สิ้นสุดแล้ว คงเหลือแต่
เพียงการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมวิธีดําเนินการวิจัย ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือมี
ความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย หรือหากมากกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย ก็เป็นการกระทํา
เพ่ือจุดประสงค์ของการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไป ไม่ใช่หัตถการเพ่ือการวิจัย 
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 การดําเนินการในโครงการวิจัยสิ้นสุดแล้ว เหลือเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ ่มเติมที ่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนอกสถาบัน ได้แก่  
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (ECMOPH) / คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม./IHRP)  

 การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal 
Report) 
  การพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
   โครงการวิจัยที่เคยผ่านการรับรองการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) 

 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมากกว่าความเสี่ยงน้อย 
  การพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) 
   โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย (Minimal risk) และเป็นโครงการวิจยัที่

เคยพิจารณาแบบเร็ว 
 โครงการวิจัยที่เคยผ่านการรับรองการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) และมี
ลักษณะต่อไปนี้ 

- ไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้ามาในโครงการวิจัยอีก 
- ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกคนผ่านการทํากิจกรรมหรือหัตถการต่าง  ๆของโครงการวิจัย เรียบร้อยแล้ว 
- การดําเนินโครงการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การติดตามระยะยาวในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
- ยังไม่มีการคัดผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าในโครงการวิจัย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน  
- การดําเนินโครงการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การรายงานความก้าวหน้าที่ไม่เกี ่ยวกับการวิจัยยาใหม่ ( Investigational new drug, IND) 
หรือสิ ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ ( Investigational device exemption, IDE) มีความเสี ่ยงไม่
มากกว่าความเสี่ยงน้อย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยง เพ่ิมข้ึน 
 รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนอก
สถาบัน ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (ECMOPH) / 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 
(สคม./IHRP) 

 การรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Non-Compliance/Protocol Deviation Report/Violation)  
     (Expedited Review) 
 การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการรายงานความปลอดภัย (Serious Adverse Event  
     Report and Safety Report) (Expedited Review) 
 การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study Report)  
     (Expedited Review) 
 การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Protocol Termination Report) (Expedited Review) 
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มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน 
 Primary Reviewer 
 1. ................................................................................................................ 

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

3. ................................................................................................................ 
 กรรมการผู้ทบทวนที่เห็นสมควร / ผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ................................................................................................................ 

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

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

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

วันที่........................................................................ 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี วันที่ 
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โปรดเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข 
 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย / หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
(Information sheet / Consent form) 

ครั้งท่ี            วันที่ 

(โปรดสำเนาเอกสารต้นฉบับ และระบุรายละเอียดข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำตัวสีแดงหรอืระบายทึบ) 
 การปรับเปลี่ยนเอกสารโครงการวิจัย 
(Protocol Modification or Amendment) 

ครั้งท่ี            วันที่ 

(โปรดระบุเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจยั ภาคผนวก และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมทำตัวสีแดงหรือระบาย
ทึบ) 
  เกณฑ์การคัดเข้า / เกณฑ์การคัดออก (Inclusion / Exclusion Criteria Changes) 
  กระบวนการดำเนินการวิจัย (Procedure Changes) 
  การบริหารงานโครงการ (Editorial / Administrative Changes) 
  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย (Change in title) 

ชื่อใหม่: 
  เปลี่ยนแปลงผูว้ิจัย (Change in investigators)  

(โปรดแนบประวัตผิู้วิจัย เอกสารรบัรองการอบรมจริยธรรมการวิจัย และเอกสารแจ้งการเปลีย่นแปลงจากผู้สนับสนุน) 
เพ่ิมชื่อผู้วิจัย: 
ลดชื่อผู้วิจัย: 

  เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุน (Change in Sponsor) 
เพ่ิมผู้สนับสนุน: 
ลดผู้สนับสนุน: 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 เอกสารคู่มือผู้วิจัย (Investigator Brochure) ครั้งท่ี            วันที่ 

 เอกสารแจ้งข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
(New Information Provided to Subject) 

ครั้งท่ี            วันที่ 

 การโฆษณา/การเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Advertisement (s) / Recruitment Letter (s)) 

ครั้งท่ี            วันที่ 

การปรับเปลี่ยนเอกสารมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่  

  ไม่มี 
 มี โปรดระบุ 
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แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย  
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กรุณาระบุข้อความทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการเดิมที่เคยได้รับการรับรอง ในตารางนี้ 
ข้อความเดิม ฉบับท่ี              วันที่ ข้อความใหม่ ฉบับที่              วันที่ 

เหตุผลใน 

การปรับเปลี่ยน หน้า/
บรรทัด 

ข้อความเดิม หน้า/
บรรทัด 

ข้อความใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ................................................................... 

(...............................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน   แบบเร็ว (Expedited Review) 

     แบบเต็มชุด (Full Board Review) 

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับประโยชน์ หรือความเสี่ยง หรือไม่?  
 ได้รับประโยชน์  เพ่ิมข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง  
 ได้รับความเสี่ยง  เพ่ิมข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง 

เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องมีการแก้ไขเอกสารแนะนำข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่? 
  ไม่มีการแก้ไขเอกสารแนะนำข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  ต้องแก้ไขเอกสารแนะนำข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  ต้องแก้ไขเอกสารแนะนำข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแทนเอกสารฉบับเดิม (ทั้งฉบับ) 
  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 

การขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดอีกครั้ง (Re-consent from all research 
subjects) 
  ขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่และผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา (Consent from new and active research subjects) 
Comments: 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
 Full Board Review 
  Approval 
  Approval after Modification 
  Modification and Resubmission 
  Disapproval 

 
 Expedited Review 
  Approval 
  Approval after Modification 
  Full Board Meeting 
 

 
 
Reviewer Signature …………………………………………….. 

 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดครั้งที ่ วันที่ 
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หมายเลขผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Subject ID): 
วันที่เกิดเหตุการณ์ (Date of Event): 
วันที่ผู้วิจัยรับทราบ (Date Event Became Known to Investigator): 
วันที่จัดทำรายงาน (Date Form Completed): 
Type of Report: 
 Protocol Deviation/Violation 
  สุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible subjects) 
  รับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ (Enrollment of excluded subjects) 
  ไม่ได้ทำตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Do not perform screening procedures required by 

protocol) 
  ดำเนินการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัย นอกระยะเวลาที่ระบุ (Perform screening or procedures 

outside the time required by protocol) 
  ให้การรักษาหรือให้ยาไม่ตรงตามที่ระบุ (Failure to provide therapy or medication required by 

protocol) 
  ทำหัตถการวิจัยที่ระบุไว้ไม่ครบถ้วน (Failure to accomplish procedures required by protocol) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 Non-Compliance 
  ส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงล่าช้า (Delay sending SAE report) 
  ส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยล่าช้า (Delay sending continuing report) 
  ใช้เอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ฉบับที่ไม่ประทับตรายางของคณะกรรมการกลางฯ  

(Use unstamped informed consent form) 
  การบริหารจัดการผลิตภณัฑ์ยาที่ใช้ในการวิจัยไม่เหมาะสม (Improper drug accountability) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
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รายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Narrative summary of the event) 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนอง (Action Taken) 
  ถอนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากการวิจัย (Subject withdrawn) 
  ถอนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากการวิจัยและติดตาม (Subject withdrawn with follow up visit 

required) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยยังคงอยู่ในการวิจัย แต่ติดตามสังเกตอาการผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างใกล้ชิด 

(Subject remains on the study but need to be closely monitored) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยยังคงอยู่ในการวิจัย แต่ปรับแก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Subject 

remains on the study but data analysis will be modified) 
  แจ้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรอืผู้วิจัยหลัก 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมีผลเพิ่มความเส่ียงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอื่นๆ หรือไม่  
  ใช ่   ไม ่

 
 

  
ลงชื่อ................................................................... 

(...............................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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Evaluate the seriousness of this report 
Does it have or post a significant risk or substantive harm to research subjects?  
  Yes  No 
Does it cause damage to the scientific integrity of data collected?  
  Yes  No 
Does it result from evidence of willful or knowing misconduct of investigator?  
  Yes  No 
Does investigator ignore the established research, medical, and ethical principles?  
  Yes  No 
Is the action taken by investigator appropriate?  
  Yes  No 
Can the corrective plan prevent the occurrence of the same event in the future?  
  Yes  No 
Comments: 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after Clarification/Recommendation 
  Site Monitoring Visit 
  Suspension 
  Termination 
 
 
 
Reviewer Signature ………………………………………………… 

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ครั้งที่ วันที่ 
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รายละเอียดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 
หมายเลขผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
เพศ  ชาย  หญิง 
อายุ  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
วันที่เกิดเหตุการณ์  วันที่ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์  
ชนิดรายงาน  Initial Report  Follow up report 
สรุปเหตุการณ์และวิธีการแก้ไขท่ีได้ทำไปแล้ว รวมทั้งอาการของผู้ป่วยขณะรายงาน (แนบเอกสารเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรุนแรงของเหตุการณ์  เสียชวีิต (Death) 

 รุนแรงและอาจทำให้เสียชีวิต (Life threatening) 
 ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization or prolongation of 
hospitalization) 
 พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability or incapacity) 
 ทารกพิการแต่กำเนิด (Congenital anomaly or birth defect) 
 อ่ืนๆ ระบุ 

ผู้วิจัยประเมินความเกี่ยวข้อง
ของเหตุการณ์กับการวิจัย 

 ไม่เก่ียวข้อง (not related) 
 ไม่น่าจะเก่ียวข้อง (probably not related) 
 อาจจะเก่ียวข้อง (possibly related) 
 น่าจะเก่ียวข้อง (probably related) 
 เกี่ยวข้องแน่นอน (definitely related) 

เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อโรค
ประจำตัวของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 
 
 

 ไม่ใช ่  ใช ่
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การดำเนินการกับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยภายหลังเกิด
เหตุการณ์ 

 หยุดดำเนินการวิจัย และขอถอนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกจากการวิจัย 

 ดำเนินการวิจัยต่อ โดย 

  ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย 
 ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย/เพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวัง ระบุ 

เหตุการณ์อ่ืนที่เคยเกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย 

 ไม่มี  มี..............ครั้ง, โปรดอธิบาย 

 
 

 
 

 
 

 
ลงชื่อ................................................................... 

(...............................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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Comments: 
 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after Clarification/Recommendation 
  Full Board Meeting 
 

 
 
 
Reviewer Signature …………………………………………………… 

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 

 ต่ออายุโครงการวิจัยครั้งที่ 

วันที่ 

วันที่ 
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รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ความประสงค์ของผู้วิจัย  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 

ความถี่ในการรายงานความก้าวหน้า  1 ป ี  6 เดือน  อ่ืนๆ ระบุ 
กำหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้า วันที่                                ครั้งที่ 
วันที่รายงานความก้าวหน้า วันที่                                ครั้งที่ 
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย วันที่เริ่มโครงการวิจัย 

วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย 
จำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่วางแผนไว้.....................คน 

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในระยะทดลอง.....................คน 

ผู้เข้าร่วมที่สิ้นสุดการศึกษาแล้ว.....................คน 

ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการวิจัย.....................คน 

ผู้เข้าร่วมที่อยู่ในระยะติดตาม.....................คน 

ผู้เข้าร่วมที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา.....................คน 
คิดเป็นผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว..................................... เปอร์เซ็นต์ (ประมาณการจากสิ่งที่ทำ) 
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Unexpected or Serious 
Adverse Event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือไม่   มี  ไม่มี 
มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประโยชน์หรือความเสี่ยงที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่ยังไม่เคยรายงานต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

 
 
 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(...............................................................) 

หัวหน้าโครงการ 
วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน   แบบเร็ว (Expedited Review) 

     แบบเต็มชุด (Full Board Review) 

ประเภทการรายงาน   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

     รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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Comments: (If no please write a comment) 
 
 
 
 
For decision: approval  
Frequency of continuing review 
  6 months 
  1 year 
Reviewer suggestion 

Progress Report 
 Acknowledgement 
 Acknowledgement after 
Clarification/Recommendation 

 
Progress Report with Protocol Renewal Report 
 Full Board Review 
  Approval 
  Approval after more Information 
  Suspension 
  Termination 
 Expedited Review 
  Approval 
  Approval after more Information 
  Full Board Meeting 

 
 
 
Reviewer Signature ……………………………………………………… 

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัยครั้งที่ วันที่ 
 
หมายเหตุ: 1. การสรุปผลการวิจัยให้ใช้ภาษาไทย โดยสรุปเนื้อหาให้สั้นกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 2. กรุณาลงรายละเอียดตามหัวข้อข้างต้น ให้ระบุให้ครบทุกข้อโดยไม่เกินจำนวนบรรทัดท่ีกำหนดไว้ 
 3. เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด, Electronic File จำนวน 1 ชุด 
พร้อมแนบเอกสารสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย จำนวน 1 ชุด 
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รายละเอียดการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย 
รายงานนี้เป็นการรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยตามกำหนด       
  ใช ่        ไม่ใช่ 
(หากเป็นการรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยก่อนกำหนดโปรดระบเุหตผุล) 

 
การตีพิมพ์/นำเสนอผลงานวิจัย 
  ไม่มี                         มี 
   ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุชื่อวารสาร...............................ฉบับที่…....ป.ี......… เดือน............ 

 ตีพิมพ์ในวารสารภายต่างประเทศ ระบุชื่อวารสาร.............................ฉบับที่…....ป.ี........ เดือน............ 
 Oral Presentation ระบุชื่อการประชุม............................สถานที่..............…....ปี.......… เดือน............ 
 Poster Presentation ระบุชื่อการประชุม........................สถานที่..............…....ป.ี......… เดือน............ 

 
สถานภาพโครงการ 
   หยุดรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว 

 เสร็จสิ้นการวิจัยในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว อยู่ในระหว่างรอวัดระดับยาในเลือด/รอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สิ้นสุดการดำเนินการวิจัยอย่างสมบูรณ์ และได้สรุปผลการวิจัยมาพร้อมนี้ 
 เดือน.......ปี.....คาดว่าจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อม Electronic File 1 ชุด 

 
สรุปผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
จำนวนผู้ป่วย/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท่ีขอไว้........................คน  ที่รับเข้าโครงการ............................คน 
(ถ้าไม่ครบจำนวนตามทีต่้องการ โปรดระบุเหตุผล) 

ที่ถอนตัวระหว่างการวิจัย............................คน   
 สาเหตุจากยาไม่มีประสิทธิผล จำนวน          คน  สาเหตุจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จำนวน คน 
 สาเหตุจากความไม่ร่วมมือ จำนวน                คน  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอถอนเอง จำนวน        คน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) จำนวน                           คน  
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ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรือไม่ 
 มี    ไม่มี 
(ถ้ามี เกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดระบ)ุ 
 

2. ท่านเก็บรักษาแบบบันทึกข้อมูล (CRF) ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไว้ที่ใด 
 เก็บท่ีหน่วยวิจัย / ที่ Site  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….……… 
3. ท่านมีมาตรการรักษาความลับ / การเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(CRF) อย่างไร 
  ในตู้ใส่กุญแจ / ผู้เข้าถึงข้อมูลคือ โดยวิธีใด 
  ในคอมพิวเตอร์ / ผู้เข้าถึงข้อมูลคือ โดยวิธีใด 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  

สรุปผลการวิจัยโดยย่อ 
วัตถุประสงค์ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย (ลักษณะงานวิจัย สถิติที่ใช้ เครื่องมือ) 

เครื่องมือที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 

ข้อจำกัด 
 

ผลการวิจัย 
 

 
 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(...............................................................) 

หัวหน้าโครงการ 
วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
 

 

 

 

 

 

  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

AC06-11/03 
 

แบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย 
และ/หรือสรุปผลการวิจัย 

เร่ิมใช้ 11 ต.ค. 2564 

หน้า 71 จาก 83 

 

Comments: (If no please write a comment) 
 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after Clarification/Recommendation 
 

  

 
 
 
Reviewer Signature ………………………………………………… 

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ทำวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบุ 
  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 
  อ่ืนๆ ระบ ุ

รายการเอกสารที่ขอพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
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รายละเอียดการแจ้งยุติโครงการวิจัย 
  รายงานความก้าวหน้าครั้งล่าสุดเม่ือวันที่            

สรุปผลการวิจัย 

สาเหตุของการยุติการวิจัยก่อนกำหนดหรือการระงับการวิจัย 
 
 
 
การรักษาหรือการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลังการยุติการวิจัยหรือระงับการวิจัย 
 
 
 
แผนการแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบ 
 
 
 

 
 

 

 
 

ลงชื่อ................................................................... 
(...............................................................) 

หัวหน้าโครงการ 
วันที่............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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Comments: 
 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after Clarification/Recommendation 
 

 
 
 
Reviewer Signature ……………………………………………………… 

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ตำแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่กำหนดส่งคืน 
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Comments: 
  
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after Clarification/Recommendation 
  Full Board Meeting 
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Date ……………………………………………… 
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แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
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หมายเลขโครงการ   ……………………………………………….. 

ชื่อโครงการ    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 
    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ประเภทการพิจารณา  Expedited Review   Full Board Review 

ชื่อผู้วิจัยหลัก    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ตำแหน่ง   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

กลุ่มงาน   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ประเภทการรายงาน* ………………………………………………..………………………………………………..………………… 
*โปรดระบุประเภทการรายงาน เช่น Amendment/ Non-Compliance, Protocol Deviation Report, Violation/ SAE and 
Safety Report / Progress report & Renewal /Close Study & Final Study/ Protocol Termination/ แจ้งเพื่อทราบอื่นๆ 
 

สรุปความเห็นของผู้พิจารณาทบทวนหลัก 

มติ:  กรณี Full board Review กรณี Expedited Review 
  รับรอง/รับทราบ  รับรอง/รับทราบ 
  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง/  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง/ 
 รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม  รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
 รับรองภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม  รับรองภายหลังได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่  นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด 
  ไม่รับรอง  
  ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว  
  ยุติการรับรองโครงการวิจัย  

 

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

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

 

 
.................................................................ผู้สรุปข้อมูล 
(...............................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
วันที่........................................................ 
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หมายเลขโครงการ   ……………………………………………….. 

ชื่อโครงการ    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 
    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ประเภทการพิจารณา  Expedited Review   Full Board Review 

ชื่อผู้วิจัยหลัก    ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ตำแหน่ง   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

กลุ่มงาน   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

ประเภทการรายงาน* ………………………………………………..………………………………………………..………………… 
*โปรดระบุประเภทการรายงาน เช่น Amendment/ Non-Compliance, Protocol Deviation Report, Violation/ SAE and 
Safety Report/ Progress report & Renewal/ Close Study & Final Study/ Protocol Termination/ แจ้งเพื่อทราบอื่นๆ 
 

สรุปการปรับปรุงแก้ไข 
 ปรับปรุงแก้ไขตรงตามมติ 
 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้....................................................................................................................... . 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 
 ส่งคณะกรรมการทบทวน (Primary Review) ทบทวนอีกครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 
มติ:  กรณี Full board Review กรณี Expedited Review 
  รับรอง/รับทราบ  รับรอง/รับทราบ 
  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง/  ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง/ 
 รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม  รับทราบ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
 รับรองภายหลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม  รับรองภายหลังได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม 
  ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่  นำเข้าพิจารณาแบบเต็มชุด 
  ไม่รับรอง  
  ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว  
  ยุติการรับรองโครงการวิจัย  

 
 

.................................................................ผู้สรุปข้อมูล 
(....................................................) 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
วันที่........................................................ 
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วันที่ 

ชื่อผู้วิจัยหลัก 

ชื่อโครงการวิจัย 

 

ประเภทของการร้องเรียน 
   สิทธ ิ    สวัสดิภาพ    ความปลอดภัย 
   อ่ืน .ๆ.................................................................................. 

เรื่องท่ีร้องเรียน/สถานการณ์/ความประสงค์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

  
สถานะผู้ร้องเรียน   ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย    ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 

     อ่ืนๆ......................................................... 

ข้อมูลการติดต่อของผู้ร้องเรียน 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการฯ 

ผู้รับเรื่อง 
ประเด็นการร้องเรียนโครงการวิจัย 
  เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ร้องเรียน 
  เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด หรือแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีของผู้วิจัย 

การตอบสนอง 

 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ดำเนินการ 
(...............................................................) 
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                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี   โทร. 60131            

ที ่                                  วันที่           
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

เรียน <ชื่อผู้วิจัยหลัก> 

  ตามที่ท่านซึ่งเป็น หัวหน้าโครงการวิจัยตามรายละเอียดข้างท้าย ได้ขอแจ้ง <ชื่อรายงานเอกสาร
ต่อเนื่อง> ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

หมายเลขโครงการ <รหัสโครงการวิจัย> 
 

ชื่อโครงการวิจัย <ชื่อโครงการวิจัย> 
 

รายการเอกสารที่พิจารณา <เอกสารที่พิจารณา> 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ได้พิจารณารายงาน <ชื่อ
รายงานเอกสารต่อเนื่อง> แบบ Expedited เมื่อวันที่ <วันที่สรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน> มีมติ <มติ
ของกรรมการผู้ทบทวน> เอกสารดังกล่าว และจะนำเข้าสู่การรับรองในมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ <ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน> ในวันที่ <วันที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน> อีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
โทร. ๐ ๒206 2900 ต่อ 60131 โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๔๗๗ 
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EC NUMBER < 000/YYYY > 
 

 

 

Documentary Proof of Ethics Committees on Researches Involving Human Subjects 
Rajavithi Hospital, Bangkok, THAILAND 

 

Date of Review  < วัน เดือน ปี ค.ศ. ที่สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน > 

Board Action Date  < กรรมการประชุมครั้งที่/ปี ค.ศ., Meeting date วัน เดือน ปี ค.ศ. ที่ประชุม > 

Protocol Title  < ชื่อเรื่อง > 

Protocol Number   < รหัสโครงการ > 

Principal Investigator  < ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัยหลัก > 

Responsible Organization < กลุ่มงาน, Rajavithi Hospital > 

Date of Approval  < วันที่ผ่านการพิจารณา > 

Date of Expiration  < วันหมดอายุโครงการวิจัย (ต่ออายุครั้งที่ (ถ้ามี)) >   

Continuing Review   < วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป > 
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1. < List Document> 
2. < List Document > 

 

The Ethics Committees, Rajavithi Hospital is organized and operates according to the 
Declaration of Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guidelines and the International 
Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals 
for Human Use - Good Clinical Practice (ICH - GCP). 
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