
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 08/03 

การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน 

Co-operation between Ethics Committee and External 

Institutional Review Board 

เร่ิมใช 11 ต.ค. 2564 

หนา 1 จาก 42 

บทท่ี 8 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน 

Co-operation between Ethics Committee and External Institutional Review Board 

เตรียมโดย:       คณะอนุกรรมการรางวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะอนุกรรมการรางวิธีดำเนินการมาตรฐาน

- หัวหนาสำนักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ

วันท่ีอนุมัติ:    วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 

     ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ีรับรอง:       วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 

อนุมัติโดย:  …………………………………………………………………………..……….. 

รับรองโดย: ……………………………………………………………………………..…..….. 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 08/03 

การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน 

Co-operation between Ethics Committee and External 

Institutional Review Board 

เร่ิมใช 11 ต.ค. 2564 

หนา 2 จาก 42 

 
สารบัญ 

 

หัวขอเรื่อง หนา 

1. วัตถุประสงค 3 

2. ขอบเขต 3 

3. ความรับผิดชอบ 3 

4. การทำงานรวมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 4 

      4.1 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ   

     คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

4 

      4.2 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ 

     คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) 

8 

      4.3 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ 

     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) 

13 

      4.4 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ 

     สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) 

17 

5. นิยามศัพท  27 

6. เอกสารอางอิง 29 

7. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 31 

8. ภาคผนวก 32 

 



 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 08/03 

การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน 

Co-operation between Ethics Committee and External 

Institutional Review Board 

เร่ิมใช 11 ต.ค. 2564 

หนา 3 จาก 42 

 
1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการ การพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวมกับคณะกรรมการนอกสถาบ 

2. ขอบเขต 

 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการและพิจารณาโครงการวิจัยและ

เอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน  

 

3. ความรับผิดชอบ 

 เพื่อเปนแนวทางในการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

และคณะกรรมการนอกสถาบัน จึงกำหนดความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

ไดแก  

 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข  

 3.2 คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)  

 3.3 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)  

 3.4 สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) 

 โดยเจาหนาท่ีสำนักงาน มีหนาท่ีประสานงานกับคณะกรรมการนอกสถาบัน ในเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัย

และเอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน 

และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใหความรวมมือและปฏิบัติใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการมาตรฐานของ

คณะกรรมการนอกสถาบัน ในการพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายหลังการ

รับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน 

 

4. การทำงานรวมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใหความรวมมือและปฏิบัติใหสอดคลองกับวิธีดำเนินการมาตรฐาน

ของคณะกรรมการนอกสถาบัน ดังนี้ 
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 4.1 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

 

4.1.1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ 

 การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 รายละเอียดการปฏิบัติ 

 1. การตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

  - เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

 กระทรวงสาธารณสุข กรณีเอกสารไมครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯ แจงผูวิจัยหลักในโรงพยาบาล

 ราชวิถี เพื่อเตรียมเอกสารใหครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการ

พิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของ

เดือน จะนำผลการพิจารณาแจงในท่ีประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป   

ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวัน

อาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ  

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก หรือ

เอกสารรายงานสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ท่ีผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

พิจารณาเอกสารโครงการวิจัย 

 

ประธาน/คณะกรรมการ 

แจงผลการพิจารณา เจาหนาท่ีสำนักงาน 
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 2. การสงและการตรวจรับเอกสารโครงรางการวิจัยครั ้งแรก (Initial Protocol Submission) และ

 และเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอ่ืน ๆ ภายหลังไดรับการรับรอง  

- กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ผูวิจัยหลักประจำ

โรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย

ในคน กระทรวงสาธารณสุข และหนังสือแจงผลการพิจารณา เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

- กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ

การรับรอง 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช

วิถี สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช

วิถี สงรายงานการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ

นักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย

ในคน กระทรวงสาธารณสุข ใหเจาหนาท่ีสำนักงาน 

- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบยีน

หนังสือรับเอกสาร  

3. การพิจารณาเอกสารที่เกี ่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย 

ในคน กระทรวงสาธารณสุข 

  - การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาที่สำนักงานฯ 

เสนอเอกสารใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย พิจารณาโครงรางวิจัยแบบเร็ว 

(Expedited Review) รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 4 (REC 

04/03) 
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  - การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report) 

   1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ 

รายงานความกาวหนาเพ่ือตออายุ/ เอกสารอ่ืน ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตาม

รายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

   2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน

 สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ 

 เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ

พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03)) 

 

 

 4. การแจงผลการพิจารณา  

  - เอกสารโครงรางการวิจัยครั ้งแรกที ่ผ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการ

 ศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็น

ของกรรมการผูทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการ

พิจารณา สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี หรือผูประสานงาน

โครงการ ภายใน 7 วันปฏิทิน รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 4 (REC 

04/03) 

- เอกสารรายงานตอเนื ่อง (continuing report) ภายหลังไดร ับการรับรอง เจ าหนาท่ี 

 สำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาผู ว ิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผู ประสานงาน

โครงการวิจัย/คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ภายใน 7 วันปฏิทิน

ภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการ

พิจารณา ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย 

2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที ่สำนักงานฯ สง

 หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 

 

 5. การเก็บขอมูล 

 เจาหนาท่ีสำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บในแฟมโครงการวิจัย 
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4.2 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการ

กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)  

 

4.2.1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ  

 การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตรวจรับและพิจารณาเอกสารเอกสารท่ีสงมาจาก  

คณะกรรมการกลางฯ (CREC)   

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

แบบขอตกลง การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ แบบประเมิน 

(Local Issues) หรือ แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 1 

study และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

ประธานฯ/เลขานุการฯ/

คณะกรรมการ 

การสงและตรวจรับเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย ท่ีผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ/

เลขานุการฯ/ ประธาน

 

การพิจารณาเอกสาร 

การแจงผลการพิจารณา  

การจัดเก็บเอกสาร 

เลขานุการฯ/ ประธานฯ

คณะกรรมการฯ /

กรรมการผูทบทวน 

 
เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 
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4.2.2 รายละเอียดการปฏิบัติ 

 1. การตรวจรับเอกสารจากการคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

  - สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ (CREC) สงเอกสาร ประกอบดวย 

   1. แบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ  

   2. แบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) 

   3. แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 1 study 

   4. โครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

  - เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ กรณีเอกสารไม

 ครบถวน ตองแจงเจาหนาที ่คณะกรรมการคณะกรรมการกลางฯ (CREC) เพื ่อเตรียมเอกสารให

 ครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบ

การประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะนำผลการพิจารณา

แจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป  ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ให

นับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ 

 2. การสงและการตรวจรับเอกสารโครงรางการวิจัยครั ้งแรก (Initial Protocol Submission) และ

 เอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอ่ืนๆภายหลังไดรับการรับรอง 

- กรณีท่ียื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission)  

ผู ว ิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี ยื ่นเอกสารโครงการวิจัยที ่ผ านการรับรองจาก

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เพื่อขอรับการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

- กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ

การรับรอง 

- กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี 

สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติ

ตามขอกำหนดที ่เก ิดขึ ้นภายในสถาบัน/ ขอร องเร ียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของ

โรงพยาบาลราชวิถีใหเจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

- กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ 

(CREC) สงรายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิด
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ร ายแรงท ี ่ เก ิดข ึ ้นภายนอกสถาบ ัน (SUSAR)/รายงานความกาวหน า เพ ื ่ อต ออายุ / 

 เอกสารอื่นๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการ

 พิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ใหเจาหนาท่ีสำนักงาน 

- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบยีน

หนังสือรับเอกสาร 

3. การพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

  1.) การพิจารณาแบบประเมิน (Local Issues) และแบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวาง

คณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

- เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร เสนอเลขานุการฯ 

- เลขานุการฯ มอบหมายกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) อยางนอย 

2 คน แตตองมีประธาน ฯ เปนกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) 

ดวย 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ และกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) ทำการประเมินคุณสมบัติของผูวิจัยและความพรอมสถานที่ทำวิจัยตาม

แบบประเมิน (Local Issues) หรือแบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase 

1 study กำหนดรับแบบประเมินคืน 3 วันปฏิทิน โดยนำสงเจาหนาที่สำนักงานฯ 

รายละเอียดดังนี้   

- คุณสมบัติผูวิจัยของสถาบัน (สถานะของผูวิจัยท่ีสถาบัน ความรูความ  

  ชำนาญ ประสบการณการ ทำงานวิจัย)  

- ความพรอมของสถานท่ีในการทำวิจัย  

- ประเด็นจริยธรรมไมขัดตอบริบทของสถาบัน  

- การวิจัยไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน 

- เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สรุปความคิดเห็นของกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) ตามแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) เสนอเลขาฯ 

พิจารณากอน และเสนอประธานฯ ลงนาม ภายใน 3 วันปฏทิิน หลังไดรับเอกสารการ

ประเมิน (Local Issues) จากกรรมการผูทบทวนโครงการวจิัย (Primary reviewer) 
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- สงแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) ใหสำนักงานคณะกรรมการ

กลางฯ ภายใน 3 วันปฏิทิน หลังไดรับเอกสารการประเมิน (Local Issues) หลังจาก

เสนอประธานลงนาม 

2) การจัดการโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการกลาง (CREC) ครั้งแรก (Initial 

Protocol Submission)  

- เจาหนาท่ีสำนักงานฯ เสนอโครงการวิจัยแกประธานเพ่ือรับรอง 

   

  - การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report) 

   1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ 

รายงานความกาวหนาเพ่ือตออายุ/ เอกสารอ่ืน ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เสนอเอกสารใหประธานฯ รับรอง/รับทราบตามมติของคณะกรรมการคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน 

SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

   2. กรณีรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน

 สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ 

 เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ

พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

  

4. การแจงผลการพิจารณา 

  - แบบประเมิน (Local Issues) และแบบขอตกลงการทำงานรวมกันระหวาง คณะกรรมการ

กลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เจาหนาท่ี สำนักงานฯ สง

เ อ ก ส า ร ใ ห  ก ั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง ฯ  ภ า ย ใ น  3  ว ั น ท ำ ก า ร  ห ล ั ง ไ ด  ร ั บ เ อ ก ส า ร  

 การประเมิน (Local Issues) หลังจากเสนอประธานลงนาม และแบบขอตกลงการทำงานรวมกัระหวาง

คณะกรรมการกลางฯ เพ่ือใหคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ใชในการพิจารณาโครงรางการวิจัยตอไป  
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  - เอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรกท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี และ

คณะกรรมการกลางฯ (CREC)) ทางอีเมล ภายใน 5 วันปฏิทิน หลังจากไดรับเอกสารโครงรางการวิจัย

ครั้งแรกท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

  - เอกสารรายงานตอเนื ่อง (continuing report) ภายหลังไดร ับการร ับรอง เจ าหนาท่ี 

 สำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาผู ว ิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผู ประสานงาน

โครงการวิจัย/คณะกรรมการกลางฯ (CREC) ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็น

ของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการ

พิจารณา ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย 

2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที ่สำนักงานฯ สง

 หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการกลางฯ (CREC) 

 

 5. การเก็บขอมูล 

- เจาหนาท่ีสำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบประเมินความพรอมของสถาบัน (Local Issue) เขาแฟมแบบ

ประเมิน 

- เจาหนาที ่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานอื ่น ๆ และเอกสารที ่เกี ่ยวของ จัดเก็บในแฟม

โครงการวิจัย 
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4.3 การทำงานร วมกันระหวางคณะกรรมการจร ิยธรรมการวิจ ัยในคน โรงพยาบาลราชวิถ ี และ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)  

 

4.3.1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ 

 การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 รายละเอียดการปฏิบัติ 

 1. การตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครอง

 การวิจัยในมนุษย (สคม.)   

  - เจาหนาที่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสารจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใน

 สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) กรณีเอกสารไมครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯ 

 แจงผูวิจัยหลักในโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเตรียมเอกสารใหครบถวน หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายใน

วันที ่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในที ่ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั ้น ๆ แตหากผู ว ิจัยสง

โครงการวิจัยหลังวันที่ 5 ของเดือน จะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป  ใน

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก หรือเอกสารรายงาน

สวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวจิัยในมนุษย (สคม.)  

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

พิจารณาเอกสารโครงการวิจัย 

 

ประธาน/คณะกรรมการ 

แจงผลการพิจารณา เจาหนาท่ีสำนักงาน 
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กรณีท่ีวันท่ี 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวัน

จันทรถัดไปเปนวันปดรับ 

 2. การสงและการตรวจรับเอกสารโครงรางการวิจัยครั ้งแรก (Initial Protocol Submission) และ

 และเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอ่ืน ๆ ภายหลังไดรับการรับรอง  

- กรณีที่ยื่นเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ผูวิจัยหลักประจำ

โรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)  และหนังสือแจงผลการพิจารณา เพ่ือ

ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

 - กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับ

การรับรอง 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี 

สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช

วิถี สงรายงานการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ

นักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) ใหเจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

- เจาหนาที ่สำนักงานฯ ตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที ่สำนักงานฯ

ลงทะเบยีนหนังสือรับเอกสาร  

   

3. การพิจารณาเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงรางการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ใน

สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)  

  - การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย 

(สคม.)  เจาหนาที่สำนักงานฯ เสนอเอกสารใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย 
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พิจารณาโครงรางว ิจ ัยแบบเร็ว (Expedited Review) รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตาม

รายละเอียดใน SOP บทท่ี 4 (REC 04/03) 

  - การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report) 

   1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ 

รายงานความกาวหนาเพ่ือตออายุ/ เอกสารอ่ืน ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ

พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

   2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน

 สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ 

 เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ

พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

 

 4. การแจงผลการพิจารณา  

  - เอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรกที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 ในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการ

พิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำ

บันทึกขอความแจงผลการพิจารณา สงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช

วิถี หรือผูประสานงานโครงการ ภายใน 7 วันปฏิทิน รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียด

ใน SOP บทท่ี 4 (REC 04/03) 

  - เอกสารรายงานตอเนื ่อง (continuing report) ภายหลังไดร ับการร ับรอง เจ าหนาท่ี 

 สำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาผู ว ิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผู ประสานงาน

โครงการวิจัย/คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย 
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(สคม.) ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังจากไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

   1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผล

 การพิจารณาผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย 

   2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที่สำนักงานฯ สง

 หนังสือแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในสถาบันพัฒนาการคุมครอง

การวิจัยในมนุษย (สคม.) 

 5. การเก็บขอมูล 

1. เจาหนาท่ีสำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บในแฟมโครงการวิจัย 
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4.4 การทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และสำนักงาน

บริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) 

4.4.1 แผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการท่ี Lead IRB ของ PI 

ตอ Lead IRB ท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัด 

Lead IRB ตรวจสอบ

ความครบถวนเอกสาร 

 

ครบถวน ไมครบถวน 

Lead IRB สงขอเสนอโครงการไปยังประธาน Lead IRB รวมและ ประธาน Local IRB เพ่ือทำการ

เลือก Primary Reviewer ของสถาบันและเสนอความคดิเห็น 

 

Lead IRB จัดประชุมคณะกรรมการรวมฯ พิจารณาโครงการ 

เลขาฯ Lead IRB แจงผล

การพิจารณาแกผูวิจัย 

เลขาฯ Lead IRB แจงผลการพิจารณา

พรอมเอกสารแก Lead IRB/Local IRB 

รับรองผล ไมรับรองผล ปรับปรุงแกไข  

เพื่อรับรอง  

ปรับปรุงแกไข และ

นำเขาพิจารณาใหม  
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4.4.2 รายละเอียดการปฏิบัติ 

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี กำหนดแนวทาง

การยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติฯ ดังตอไปนี้   

 

กรณีท่ีย่ืนเอกสารโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) 

1. รายละเอียดเอกสารท่ีจัดเตรียม  

1.1 ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนดไวจานวน 1 ฉบับ 

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

ซ่ึงหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาท่ีสานักงานคณะกรรมการรวมฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร  

1.2 ผูวิจัยจัดเตรียมเอกสารนำสงเพ่ือขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย แบบสหสถาบัน 

(Multicenter Clinical Trial) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1.2.1 คำขอใชบริการคณะกรรมการรวมฯ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ตามแบบฟอรม 

1.2.2 คำขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ท่ีจะทำวิจัยทุกสถาบัน/โรงพยาบาล  

(จำนวนข้ึนกับสถาบัน/โรงพยาบาลท่ีจะทำวิจัย) ไดแก  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

(PHIRB)  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  

(MU-DT/PY-IRB)  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจยัในมนุษย สถาบันประสาทวิทยา  
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 กลุมงานวิจัย สถาบันโรคผิวหนัง  

 กลุมวิจัย สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

1.3 เอกสารประวัติและผลงาน (Curriculum vitae) ของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน 

ท้ังนี้ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.4 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ 

Lead IRB 

1.5 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ยกเวนในกรณีท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอ

ความยินยอม ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.6 แบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการดาเนินการวิจัยท้ังหมด ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB  

1.7 เอกสารท่ีแสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทาง

ตามมาตรฐาน การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.8 เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB  

1.9 เอกสารเพ่ิมเติมขอพิจารณาในเรื่องชุมชน ในกรณีท่ีทาการวิจัยในชุมชน (ถามี) ท้ังนี้ให

เปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.10 เอกสารโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ท้ังนี้รายละเอียดข้ึนอยูกับหนวยงานกาหนด) 

ท้ังนี้ใหเปนไปตาม กระบวนการ SOP ของ Lead IRB  

1.11 เอกสารอ่ืนๆ ใหเปนไปตามกระบวนการ SOP ของ Lead IRB 

 

2. ข้ันตอนการย่ืนขอเสนอโครงการ  

2.1 การยื่นเอกสารโครงการวิจัย แบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) จานวน 1 ชุด 

มีรายละเอียด ดังนี้  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลใหยื่นเอกสาร

โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการ
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จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล ทางอีเมล 

tmectropmed@mahidol.ac.th  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมการแพทยใหยื่นเอกสารโครงการวิจัย 

และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คน โรงพยาบาลราชวิถี ทางอีเมล ec.rajavithihospital@gmail.com  

- กรณีหัวหนาโครงการวิจัยอยูภายใตสังกัดกรมแพทยทหารบกใหยื่นเอกสาร

โครงการวิจัย และคาขอพิจารณาทุกสถาบัน/โรงพยาบาล มายังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก ทางอีเมล irbrta@yahoo.com  

2.2 สำนักงานคณะกรรมการรวมฯ จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารขอเสนอโครงการและ

จะแจงกลับภายใน 7 วันทำการ โดยการดำเนินการจะเริ่มก็ตอเมื่อไดรับเอกสารครบถวนแลว

เทานั้น หากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในท่ี

ประชุมรอบการประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันท่ี 5 ของเดือน จะ

นำผลการพิจารณาแจงในท่ีประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป  ในกรณีท่ีวันท่ี 5 ของเดือน

นั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทร

ถัดไปเปนวันปดรับ 

2.3 เจาหนาที ่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที ่สำนักงานฯ

ลงทะเบียนหนังสือรับเอกสาร  

2.4 คณะกรรมการรวมฯ ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาโครงการนี้ใหเปนไปตามกระบวนการ 

SOP ของ Lead IRB 

2.5 คณะกรรมการรวมฯ แจงผลการพิจารณาใหกับนักวิจัยทราบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี

ประชุมพิจารณาโครงการ 
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3. ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณา 

โครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) 

ท่ีเขาขอบขายท่ีกำหนด  

3.1 ประเภทโครงการรับพิจารณา  

- โครงการงานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย ท้ังกลุม ชุดตรวจวินิจฉัยโรค (In Vitro Diagnostic: 

IVD), และ เครื่องมือแพทยท่ีไมใชเครื่องมือแพทยสาหรับการวินิจฉัยภายนอกรางกาย (Non-in 

vitro diagnostic medical device), Digital Health และอ่ืนๆ  

- โครงการงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมดานอาหารสุขภาพ สมุนไพร สารสกัดจากธรรมชาติ  

- โครงการนวัตกรรมและการวิจัยดานยาใหมและชีววัตถุ  

ทั้งนี้ประเภทโครงการรับพิจารณาตองไมขัดกับ SOP ของ Lead IRB หากลักษณะโครงการ

นอกเหนือจากที ่ SOP ของ Lead IRB กาหนด Lead IRB เห็นควรเสนอโครงการวิจัยไปขอรับการ

พิจารณายังคณะกรรมจริยธรรมอื่นๆ เชน คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง

สาธารณสุข หรือ คณะกรรมการอาหารและยา เปนตน  

 

3.2 ลักษณะโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Clinical Trial) ท่ีสามารถเสนอ

เขารับการพิจารณา  

- โครงการท่ีสนับสนุนโดยยานวตักรรมการแพทยโยธี (YMID)  

- โครงการท่ีเกิดจากความรวมมือของหนวยงานในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี แตมาจาก

แหลงทุนอ่ืน  

- โครงการที่เกิดจากความรวมมือของหนวยงานภายนอกกับหนวยงานภายในยานฯ โดยมีการ

ทำโครงการวิจัยในมนุษยแบบสหสถาบนั (Multicenter Clinical Trial) ภายในยาน สนับสนุน

ทุนโดยหนวยงานในยานหรอืหนวยงานนอกยาน  
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3.3 องคประกอบคณะกรรมการ  

1. ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทย (Joint IRB YMID) คือ Lead IRB ท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัดข้ึนอยูกับสถาบัน

ของหัวหนาโครงการวิจัยไดแก  

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน (FTM EC)  

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก  

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

ตัวแทนจาก Local IRB ที่มีการยื ่นขอรับการพิจารณาทุกหนวยงาน นอกจากนี ้อาจจะมี

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

เสนอชื่อและเปนที่ยอมรับจากคณะกรรมการทั้งหมด โดยองคประกอบคณะกรรมการรวมฯ 

ต องม ีให ครบองค ประกอบตามท่ี ICH GCP กำหนดคืออย างน อย 5 คนขึ ้นไป หาก

คณะกรรมการรวมฯ ไมสามารถเขารวมประชุมได ใหสงตัวแทนหรือขอเสนอแนะโครงการวิจัย

เขามาพิจารณา (กรณีท่ีไมสงท้ังตัวแทนและขอเสนอแนะจะไมรับพิจารณาโครงการวิจัยในสวน

ของหนวยงานนั้น)  

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

แทนท่ีไดรับมอบหมายตามตนสังกัด  

 

4. แนวทางการปฏิบัติ 

4.1. การตรวจสอบเอกสาร  

Lead IRB ตรวจสอบเอกสารโครงรางการวิจัยใหครบถวน และนำสง Local IRB ภายใน 7 วัน

ทำการ ภายหลังไดรับเอกสารครบถวน  

4.2 การนำโครงรางการวิจัยเสนอพิจารณา  

4.2.1 Lead IRB พิจารณาจดัองคประกอบการคณะกรรมการรวมพิจารณาโครงรางการวิจัย 

(โครงรางการวิจัยท่ีเขารับการพิจารณากำหนดใหเปนแบบ Full board เทานั้น)  
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4.2.2 Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของใหกับ IRB รวมและ 

Local IRB เพ่ือทำการเลือกผูทบทวน (Reviewer) ของสถาบันและเสนอความคิดเห็น  

4.2.3 เจาหนาท่ีสำนักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยพรอมเอกสารท่ี 

เก่ียวของใหกับ ประธาน Lead IRB และประธาน IRB รวม เพ่ือใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับ

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB  

4.2.4 เจาหนาท่ีสานักงานของ Lead IRB นำสงขอเสนอโครงรางการวิจัยใหกับผูเชี่ยวชาญ 

ภายนอก (ถามี) เพ่ือดำเนินการ Primary Review เพ่ือใหความเห็นทางอีเมล โดยกำหนดรับแบบ

พิจารณาทบทวน โครงการวิจัยคืน 7 วันทำการ โดยสงกลับทางอีเมลของ Lead IRB  

4.2.5 Lead IRB รวบรวมแบบประเมินและความคิดเห็นจาก ประธาน Local IRB ผูเชี่ยวชาญ 

จากภายนอกและคณะกรรมการพิจารณาโครงการรวมฯ พรอมสรุปความคิดเห็น 3 วันกอนวันประชุม

พิจารณาโครงการ  

 

4.3 การพิจารณาโครงรางการวิจัย  

คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) มีอานาจและหนาที่ในการพิจารณาใหการรับรอง/ไม

รับรองโครงรางการวิจัยหรือขอใหมีการปรับปรุงแกไขกอนใหการรับรอง (Require modifications to 

secure approval) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในกรณีตอไปนี้คือ  

- คุณสมบัติของนักวิจัย  

- ความพรอมของปจจัยท่ีจำเปนตองใชในการวิจัย (Facilities) เชน ผูชวยนักวิจัย, 

เครื่องมือ, อุปกรณ และสถานท่ีทาการวิจัย  

- ระเบียบวิธีวิจัย  

- ประโยชนและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการวิจัย  

- กระบวนการขอความยินยอมเพ่ือเขารวมการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขา

รวมการวิจัย การพิจารณาจะเปนไปในมาตรฐานเดียวกันทั้งโครงการวิจัยใหมที่ยังไม

เคยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมใดมากอน หรือโครงการวิจัยที่เคย

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของสถาบันอื่น มาแลว เชน ในกรณีท่ี

เปนโครงการวิจัยพหุสถาบัน (Multicenter study)  
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4.4 การลงมติพิจารณาและแจงผล  

ในการลงมติรับรองหรือไมรับรองโครงรางการวิจัย จะตองมีกรรมการครบองคประชุม 

(Quorum) ซ่ึงจะตองครบถวนตามท่ีระบุไวใน ICH GCP โดยการลงมติของ คณะกรรมการรวมฯ (Join 

IRB YMID) ตองไดรับความเห็นท่ีเปนเอกฉันท โดยระบุเปนขอใดขอหนึ่ง  

(1) รับรอง (Approval)  

(2) ปรับปรุงแกไข เพ่ือรบัรอง (Approval after modification)  

(3) ปรับปรุงแกไข และนาเขาพิจารณาใหม (Modification and resubmission)  

(4) ไมรับรอง (Disapproval)  

ประธานคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) สรุปผลการพิจารณาโครงรางการวิจัยโดยเลขา

คณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB YMID) แจงผลการพิจารณาใหหัวหนาโครงการวิจัยทราบภายใน  

7 วัน หากมีการตองแกไขปรับปรุงใหดำเนินการตามกระบวนการท่ี Lead IRB กำหนด 

 

4.5 การออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัย  

4.5.1 ประธาน Lead IRB ออกเอกสารรับรองโครงรางการวิจัยใหผูวิจัยหลักและแจงประธาน 

Local IRB ดาเนินการรับรองผลการพิจารณาตามกระบวนการตาม SOP โดยพิจารณาดวยความ

รวดเร็วและแจงสงเอกสารการรับรองใหผูวิจัยหลัก พรอมแจงการออกเอกสารการรับรองให Lead IRB 

รับทราบ  

4.5.2 เลขท่ีรหัสโครงรางการวิจัยภายใตยานนวัตกรรมการแพทยโยธีขอใหหนวยงานระบุ ดังนี้ 

รหัสตามแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน โดยตองมีแนวทางชวยใหสังเกตไดวาเปนโครงการพิจารณาโดย 

Joint IRB YMID  
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 กรณีที่ยื่นเอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) และเอกสารอื่น ๆ ภายหลังไดรับการ

รับรอง 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี 

สงรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตาม

ขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถีให

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

- กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน ผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราช

วิถี สงรายงานการแกไขเพ่ิมเติมโครงรางการวิจัย/ รายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรงท่ีเกิดข้ึน

ภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานความกาวหนาเพื่อตออายุ/ เอกสารอื่น ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือ

นักวิจัย) และหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ผานการพิจารณาจากสำนักงานบริหารยานนวัตกรรม

การแพทยโยธี (YMID) ใหเจาหนาท่ีสำนักงาน 

- เจาหนาที่สำนักงานตรวจรับเอกสาร กรณีเอกสารครบถวน เจาหนาที่สำนักงานฯลงทะเบยีน

หนังสือรับเอกสาร  

 

3. การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงรางการวิจัยจากสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทย

โยธี (YMID)  

  - การพิจารณาเอกสารโครงรางการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) ที่ผานการ

พิจารณาจากสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ เสนอเอกสาร

ใหเลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการฯ ทบทวนโครงรางวิจัย พิจารณาโครงรางวิจัยแบบเร็ว (Expedited 

Review) รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 4 (REC 04/03) 

- การพิจารณารายงานโครงการตอเนื่อง (Continuing Report) 

1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นภายนอกสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงค ชนิด รายแรงที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน (SUSAR)/รายงานการแกไขเพิ่มเติมโครงรางการวิจัย/ 

รายงานความกาวหนาเพ่ือตออายุ/ เอกสารอ่ืน ๆ (เอกสารกำกับยา, คูมือนักวิจัย) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เสนอเอกสารใหประธานฯ รับรอง/รับทราบตามมติของ สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี 

(YMID) และแจงใหที ่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ รายละเอียดการพิจารณาใหเปนไปตาม

รายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 
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2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที ่ เก ิดขึ ้นภายในสถาบัน (รายงานเหตุการณไมพึง

 ประสงคชนิดรายแรงที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน/ รายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนดที่เกิดขึ้นภายใน

 สถาบัน/ ขอรองเรียนอาสาสมัคร) ตามแบบฟอรมของโรงพยาบาลราชวิถี ใหเจาหนาที่สำนักงานฯ 

 เสนอเอกสารใหประธานฯ หรือกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา โดยวิธีพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited Review) และแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบหรือพิจารณา รายละเอียดการ

พิจารณาใหเปนไปตามรายละเอียดใน SOP บทท่ี 6 (REC 06/03) 

 

 4. การแจงผลการพิจารณา  

    - เอกสารรายงานตอเนื่อง (continuing report) ภายหลังไดรับการรับรอง เจาหนาท่ี 

 สำนักงานฯ สงหนังสือแจงผลการพิจารณาผู ว ิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผู ประสานงาน

โครงการวิจัย/สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) ภายใน 7 วันปฏิทินภายหลังจาก

ไดรับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (AC06-15/03) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

   1. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบัน เจาหนาที่สงหนังสือแจงผล

 การพิจารณาผูวิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี/ผูประสานงานโครงการวิจัย 

   2. กรณีรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกสถาบัน เจาหนาที่สำนักงานฯ สง

 หนังสือแจงผลการพิจารณาใหสำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) 

 

5. การเก็บขอมูล  

เจาหนาที ่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานตางๆ จัดเก็บในแฟมโครงการวิจัย ตาม

แนวทางปฏิบัติของหนวยงาน โดยตองมีแนวทางชวยใหสังเกตไดวาเปนโครงการพิจารณาโดย Joint IRB 

YMID 
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5. นิยามศัพท 

 

คำศัพท ความหมาย 

CREC (Central  

Research Ethics Committee) 

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

ทำหนาท่ีเปนคณะกรรมการดานจริยธรรมในการพิจารณาโครงราง 

การวิจัยที ่กระทำการศึกษาวิจัยหรือทดลองในมนุษยในหลาย

สถาบันที่ทำความตกลงรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยซึ่งผู วิจัย

หลักสังกัด ภายใตสถาบันที่ทำความตกลงรวมกันในการพิจารณา

ดานจริยธรรมของโครงราง 

YMID (Joint IRB YMID : 

Multicenter Medical Innovation 

clinical trial) 

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยสหสถาบันยาน 

นวัตกรรมการแพทยโยธี คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย (Institutional review board) รวมทำหนาท่ีเปนตัวแทน

หนวยงานภายในยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรม

การแพทยในมนุษย แบบสหสถาบัน (Multicenter Medical 

Innovation clinical trial) ที่ดำเนินการภายในยานนวัตกรรม

การแพทยโยธี  หนวยงานหลักที่รวมดำเนินการรับผิดชอบ คือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรมแพทยทหารบก กรมการแพทย 

ตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมใน

คน/มนุษย ยานฯ (Lead IRB) 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน/มนุษยท่ีหัวหนา

หนวยงานมอบหมายใหเปนตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

ในมนุษยภายใตหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย คือ  

-  มหาว ิทยาล ัยมหิดล มอบหมายใหคณะกรรมการ

จร ิยธรรมการว ิจ ัยในคน คณะเวชศาสตร เขตร อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงานภายใต

มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead IRB) ในการดาเน ินงาน

ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดาเนินการของคณะกรรมการ

รวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยาน

นวัตกรรมการแพทย  
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คำศัพท ความหมาย 

- กรมแพทยทหารบก มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก เปนตัวแทน

ของหนวยงานภายใตกรมแพทยทหารบก (Lead IRB) 

ในการดาเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดาเนินการ

ของคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษย

แบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย  

- กรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเปนตัวแทนของ

หนวยงานภายใตกรมการแพทย (Lead IRB) ในการดา

เนินงานทั ้งหมดที ่เก ี ่ยวของกับการดาเนินการของ

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหส

ถาบันยานนวัตกรรมการแพทย 

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรม

ในมนุษยแบบสหสถาบันยาน

นวัตกรรมการแพทย 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional 

review board) ท่ีรวมทาหนาท่ีเปนตัวแทนหนวยงานภายใน

ยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยใน

มนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation 

Clinical Trial) ท่ีดาเนินการภายในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี 

ประธานคณะกรรมการรวมฯ ประธานคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหส

ถาบันยานนวัตกรรมการแพทย (Joint IRB YMID) คือ ประธาน 

Lead IRB ที่ไดรับมอบหมายตามตนสังกัดขึ้นอยูกับสถาบันของ

หัวหนาโครงการวิจัย ไดแก 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ 

เวชศาสตรเขตรอน (FTM EC) 

- ประธานคณะกรรมการจร ิยธรรมการว ิจ ัย ในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี 
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คำศัพท ความหมาย 

- ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรม

แพทยทหารบก (IRB RTA) 

เลขาคณะกรรมการรวมฯ (Joint IRB 

YMID)  

เลขานุการของ Lead IRB ที่เปนตัวแทนที่ไดรับมอบหมายตาม

ตนสังกัด 

 

6. เอกสารอางอิง 

6.1 ธาดา สืบหลินวงศ, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

6.2 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

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

6.3 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย

ร  วมก ับองค การอนาม ัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subjects) 2552 

6.4 สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย.ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008) 

หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki). นนทบุรี: 

สำนักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2553. 

6.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 

6.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพท่ี

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

Health-Related Research with Human Participants) 

 6.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายแหงชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย ฉบับ 

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

6.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพครั ้งที่ 7.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2560. 
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6.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. แนวทางจริยธรรมการวิจัยที่เกี ่ยวของกับมนุษย ฉบับ

ปรับปรุงครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจยัในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.); 2562. 

6.10 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติการรายงานเหตุการณไมพึง

ประสงค จากการประช ุมส ัมมนา “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among 

Stakeholder”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2554 

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

with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

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

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

 6 .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 

 6 . 14 The Ethical Guidelines for Research on Human Subject in Thailand 2007 .  [Online]. 

[cited 2020 Dec 16]; Available form: https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/media/93884/download
https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf
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7. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

ฉบับท่ี วันประกาศใช การเปล่ียนแปลง เหตุผล 

คำแนะนำการ

ดำเนินการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยั 

โรงพยาบาลราชวิถี 

ใชมาจนถึง 

พ.ศ. 2562 

N/A N/A 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน

จริยธรรมการวิจยัในคนท้ังฉบับ  จากเดิม

เปนคำแนะนำการดำเนินการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยั โรงพยาบาลราชวิถี 

เพ่ือใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม

และเปนมาตรฐานสากล 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/02 

1 ต.ค. 2562 เพ่ิมกระบวนการแจงผลการพิจารณา ใน

กรณี โครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจาก

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ

วิจยัในคนของประเทศไทย (CREC) 

เจาหนาท่ีสำนักงาน สงหนังสือแจงผลการ

พิจารณาใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว ผาน

ทาง E-mail 

เพ่ือใหมีการเขาอบรม

อยางตอเนื่องและเปน

ปจจุบัน 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564) 

REC  02/03 

1 พ.ค. 2564 ปร ับแก  ไขรห ัสเอกสาร ช ื ่อแบบฟอรม                                                         

และรายละเอียดในเอกสารใหมท้ังฉบับ 

ปรับตามขอเสนอแนะ

ของผูเยี่ยมสำรวจ 
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8. ภาคผนวก 

CREC AL 11/ v. 3.0 ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

AP03 แบบประเมิน Local Issue ของหนวยงาน 

AP03 แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase I & II study 

 บันทึกขอตกลงความรวมมือคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Joint IRB YMID : Multicenter 

Medical Innovation clinical trial) 

 



 
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

Central Research Ethics Committee 
CREC AL 11/ v. 3.0 

ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ 

และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน 

เริ่มใช 1 ต.ค. 2560 

หนา 33 จาก 42 

 
เร่ือง ขอตกลงการทำงานรวมกันระหวางคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล

ราชวิถี 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถีิ 

ขาพเจา รับทราบวาหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการกลางฯ ใน

การพิจารณารายงานเอกสารตางๆ เพื่อปกปองอาสาสมัครที่เขารวมโครงการวิจัย ดังนี ้

1. การทบทวนโครงรางการวิจัยที่เสนอรับการพิจารณาจาก CREC คร้ังแรก (Initial/New protocol) ทาง

สถาบนัจะทำหนาที่ประเมินแบบบริบทของสถาบนั (Local issues) ตามแบบ AP 03 และสงผลการประเมินกลบั 

CREC ภายใน 7 วันทำการ 

2. เมื่อสถาบันไดรับโครงการวิจัยที่ CREC ใหการรับรองแลว สถาบันจะดำเนินการพิจารณาใหการรับรอง

โครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองจาก CREC โดยไมตองพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอยางรวดเร็ว และแจงผล

การพิจารณาให CREC ทราบ (อยางไรก็ตามวันที่รับรองของสถาบันควรเปนวันเดียวกับที่ CREC รับรอง) 

3. เมื่อมีการปรับแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากฉบับเดิมที่ CREC ใหการรับรอง รายงานความกาวหนา

ของการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกำหนด และ รายงานสรุปผลการวิจัย ทาง CREC จะเปนผูพิจารณาและ

แจงผลใหสถาบันทราบ สถาบันจะดำเนินการพิจารณาใหการรับรองโครงการวิจัยที่ไดรับการรับรองจาก CREC โดยไม

ตองพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอยางรวดเร็ว และแจงผลการพิจารณาให CREC ทราบ 

4. เมื่อมีรายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด หรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงครายแรงเกิดแกอาสาสมัคร

ในสถาบัน สถาบันจะเปนผูทบทวนรายงานเหลานั้นกอนและแจงผลการพิจารณาให CREC รับทราบภายใน 7 วันทำ

การ นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติ  

5. ในกรณีที่ CREC ไดรับรายงานรายงานการไมปฏิบัติตามขอกำหนด หรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงค

รายแรง และ เมื่อ CREC ดำเนินการพิจารณาแลว CREC จะสงการพิจารณาใหกับสถาบัน ภายใน 7 วันทำการ  

6. สถาบันจะควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยที่ดีและใหการดูแลรักษาอาสาสมัครอยางเต็มที่

หากเกิดผลแทรกซอนจากการเขารวมวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

(                                                       ) 

สถาบนั..................................................................... 

วันที่ ......................................................................... 



 คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

Central Research Ethics Committee AP 01-S04 

หนา 34 จาก 42 
แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน  

 

Version 4.0, Dated 15 June 2020 

รหัสโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื ่อโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ช่ือหัวหนาโครงการ  ………………………………......…  สังกัด   …………………………………........................................ 

ผูรวมวิจัย  ………………………………......…  สังกัด   …………………………………....................................................... 

ขอ หัวขอการประเมินท่ีเกี่ยวกับ เหมาะสม ไมเหมาะสม ขอสังเกต/

ขอแนะนำ 

I คุณสมบัติของผูวิจัยของสถาบัน    

 o สถานะของผูวิจัยท่ีสถาบัน    

 o ความรูความชำนาญ    

 o ประสบการณการทำงานวิจัย    

II ความพรอมของสถานท่ีในการทำวิจัย    

III ประเด็นจริยธรรมไมขัดตอบริบทของสถาบัน    

IV การวิจัยไมขัดตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน    

 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................................................................. 

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

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

 

 

ลงชื่อ      ………………………………......………………… 

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

ตำแหนง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ี ……………………………………………



 คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

Central Research Ethics Committee 
AP 03 

แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน for phase I & II study หนา 35 จาก 42 

 

Version 4.0, Dated 15 June 2020 

รหัสโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

ชื่อหัวหนาโครงการ  ………………………………………………………… สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

ขอ หัวขอการประเมินท่ีเก่ียวกับ เหมาะสม ไมเหมาะสม Please describe the following items  

for the clinical phase 1 study. 

I Expertise and experience of investigators and study site personnel    

PI's experience in clinical trial  

(phase 1-4 ระบุจำนวนท่ีทำในแตละ phase)   

  Number of clinical trials per year: 

Type of clinical trial: 

- _________Phase I, 

- ________ Phas1e II, 

- _________Phase III, 

- ________ Phase IV, 

study site personnel มีการอบรม protocol training      

มี CTN (Clinical trial nurse ) (นอกเหนือจาก research nurse)    

II Study site facilities    

III Ongoing safety monitoring and reporting เชน มีนโยบายของสถาบันในการติดตามและเฝาระวังความปลอดภัย

สำหรับการทำวิจัย clinical trial, Quality assurance for clinical trial, Research Ethics Committee, Local 

DSMB                        

   

IV Medical emergency เชน emergency unit, ICU, other supporting units     

ขอเสนอแนะอื่น ๆ                                                                                                          

ลงช่ือ   ................................................................   

          (………………………………………………)              

ตำแหนง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ี …………………………………………………………….   
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บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี 

(Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) 

บันทึกความเขาใจนี้ทําข้ึนเม่ือวันท่ี ...................................................................... 

ณ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ระหวาง 

กรมการแพทย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก 

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

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

วัตถุประสงค  

บันทึกความเขาใจนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดความเขาใจและขอตกลงรวมกันระหวาง  

กรมการแพทย ตั้งท่ี เลขท่ี ๘๘/๒๓ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๑๑๐๐๐ โดยนายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดีกรมการแพทย ฝายท่ีหนึ่ง  

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งท่ี เลขท่ี ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โดย ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล 

ฝายท่ีสอง  

กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก ตั้งท่ี เลขท่ี ๘ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย พลโท ชาญชัย ติกขะปญโญ เจากรมแพทยทหารบก ฝายท่ีสาม  

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ตั้งท่ี เลขท่ี ๙๔๓ ถนนพหลโยธิน แขวงพญา 

ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย นายอัฐ ทองแตง ประธานเจาหนาท่ีบริหารเครือ

โรงพยาบาล พญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ฝายท่ีสี่  

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ตั้งท่ี เลขท่ี ๒๕๒ ถนนพหลโยธิน แขวง 

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา ผูอํานวยการศูนยความเปน

เลิศ ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ฝายท่ีหา 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ตั้งท่ี ๗๓/๒ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท 

เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดย ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ (องคการมหาชน) ฝายท่ีหก  
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มูลเหตุของการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ เนื่องดวย พื้นที่เขตราชเทวี เปนที่ตั้งของ 

หนวยงานในภาครัฐและโรงพยาบาลระดับตนๆ ของประเทศซึ่งมีความเปนเลิศ ทางดานการบริการทาง 

การแพทยเฉพาะทาง ในการนี้ ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) และสํานักงาน 

นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และ นวัตกรรม ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมภายในยานพื้นที่เขตราชเทวี จึงไดพัฒนา

กรอบแนวคิด ในการขับเคลื่อนยานนวัตกรรมโยธี เพื่อพัฒนาใหเปนพื้นที่ตนแบบในการพัฒนาการบริการ

และนวัตกรรมทาง การแพทย โดยความรวมมือของ ๓ กระทรวง ไดแก กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกระศึกษาธิการ โดยแผนการดําเนินงาน

ประกอบไปดวยแผนงาน ๔ สวน คือ   

๑. การพัฒนานโยบายแนวทางการสนับสนุน การสงเสริมงานวิจัย นวัตกรรมภายในยานใหเกิดการ

ตอ ยอดสูเชิงพาณิชย ไดจริง   

๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการยานเพื ่อใหเกิดกลไก การเชื ่อมโยง และระบบนิเวศท่ี

เหมาะสม ตอการลงทุน และการใหบริการดานการแพทยภายในยาน   

๓. การพัฒนาระบบฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาวิจัยและปรับปรุงการ 

บริการภายในยานฯ   

๔. การพัฒนาพื้นใหมีความสะดวกและเหมาะสมตอการลงทุน และการบริการดานการแพทย

ภายใน ยานฯ  

ซึ่งแผนการดําเนินงานของยานนวัตกรรมการแพทยโยธีจะมีการจัดตั้ง IRB กลางในยานฯ เพื่อเปน 

ศูนยกลางในการอํานวยความสะดวกดานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใหกับหนวยงานและ

นักวิจัย ในยานฯ และเพ่ือใหกรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนยานฯ บรรลุตามวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ี

กําหนดไว  

เนื่องจากทั้งหกฝายมีความประสงคที่จะรวมพัฒนาระบบพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถา

บัน (Multicenter Clinical Trial) เพื่อการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทยยานนวัตกรรมการแพทยโยธี ซ่ึง

ท้ังหก ฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้  

คํานิยามเฉพาะ  

สํานักงานยานนวัตกรรมการแพทยโยธี หมายถึง สํานักงานท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนา 

และขับเคลื่อนยานนวัตกรรมการแพทยโยธีเพื่อดําเนินงานโครงการพัฒนายานนวัตกรรมการแพทยโยธีให 

สําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้งโครงการ   

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทย หมายถึง 

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional Review Board) รวมทําหนาที่เปนตัวแทน 

หนวยงานภายในยานฯ ในการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยในมนุษย แบบสหสถาบัน 

(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ท่ีดําเนินการภายในยานนวัตกรรมการแพทยโยธี  



  
 
 

หนา 38 จาก 42 

 

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานหลักท่ีรวมดําเนินการรับผิดชอบ คือ กรมการแพทย  

มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก เครือโรงพยาบาลพญาไท-เครือ

โรงพยาบาลเปาโล 

Lead IRB หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยท่ีเปนตัวแทนหนวยงานมอบหมายให 

เปนตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยภายใตหนวยงาน  

นวัตกรรมการแพทย หมายถึง การศึกษาผลิตภัณฑหรือบริการใหมทางการแพทย ที่พัฒนาขึ้นจาก 

กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร 

การแพทย จากหนวยงานภายในยานฯ หรือหนวยงานท่ีมีความรวมมืองานวิจัยกับหนวยงานในยานฯ   

 

๑. ขอกําหนดและขอตกลง 

๑.๑ ทั้งหกฝายตกลงวาจะนําขอกําหนดในบันทึกความเขาใจนี้ไปเจรจาในรายละเอียดกันตอไป 

๑.๒ บันทึกขอตกลงนี้กําหนดขอบเขตความรวมมือที่จะดําเนินการ เพื่อความสะดวกในการเจรจา

ตอกัน แตละฝายมีอิสระที่จะขอเจรจาเพื่อกําหนดขอตกลงและเงื่อนไขเปนอยางอื่นนอกจากใน 

บันทึกความเขาใจนี้อยางเปนทางการภายหลังก็ได 

 

๒. ขอบเขตความรวมมือ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ท้ังหกฝายตกลงท่ีจะรวมมือกัน ดังตอไปนี้  

๒.๑ เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Institutional  

Review Board) ภายในยานฯ เพื ่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการในการพัฒนางานนวัตกรรม 

การแพทยและสุขภาพภายในยานฯ   

๒.๒ เพื่อจัดตั ้งคณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมในมนุษยแบบสหสถาบันยานนวัตกรรม

การแพทยโยธ ี เพื ่อพิจารณาโครงการวิจ ัยนวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน 

(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ท่ีดําเนินการภายในยานฯ 

๒.๓ เพ่ือพัฒนากระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน 

(Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ที่ดําเนินการภายในยานฯ รูปแบบใหมท่ี 

สนับสนุนการพัฒนางานนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ 

 

๓. ขอตกลงเพ่ือดําเนินการ  

ทั้งหกฝายตกลงที่จะจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือ

ตาม บันทึกความเขาใจนี้ โดยใหมีรายละเอียดดานตางๆ รวมทั้งการบริหารจัดการ สิทธิประโยชน 

ทรัพยากร และ งบประมาณท่ีจะตองใชตอไป  
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๓.๑ สํานักงานยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (ภายใตการดําเนินงานศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยา 

ศาสตร (องคการมหาชน) และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) จะดําเนินการ

ประสานงานเพื่อ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานโครงการใหกับหนวยงานภายในยานพรอม

ทั้งจัดสรรงบประมาณในการ ดําเนินงานใหกับคณะกรรมการรวมฯ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

๓.๒ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกรมการแพทย มอบหมายใหคณะกรรมการวิจัยและ 

จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรมการแพทย 

(Lead IRB) ใน การดําเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของคณะกรรมการรวมฯ 

๓.๓ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายใหคณะกรรมการ

จริยธรรม การวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตัวแทนของหนวยงาน

ภายใต มหาวิทยาลัยมหิดล (Lead IRB)  ในการดําเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ

ของคณะกรรมการ รวมฯ   

๓.๔ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองทัพบก โดยกรมแพทยทหารบก มอบหมายให 

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก เปนตัวแทนของหนวยงานภายใตกรม

แพทย ทหารบก (Lead IRB) ในการดําเนินงานทั ้งหมดที ่เก ี ่ยวของกับการดําเนินการของ

คณะกรรมการรวมฯ  

๓.๕ เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล 

มอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยในคน เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือ

โรงพยาบาลเปาโล เปน ตัวแทนของหนวยงานภายใตเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือ

โรงพยาบาลเปาโล (Lead IRB) ในการ ดําเนินงานทั ้งหมดที่เกี ่ยวของกับการดําเนินการของ

คณะกรรมการรวมฯ   

๓.๖ หนวยงานเครอืขายคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย (Institutional Review Board) 

ภายในยานฯ ตกลงใชแบบฟอรม แนวทางการดําเนินงาน (Operational Guideline) คาบริการ 

และ คณะกรรมการรวมฯ รวมกัน  

๓.๗ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย (Lead IRB) ตองใช 

ดุลพินิจในการจัดสรรคณะกรรมการ ผูเชี ่ยวชาญ หรือบุคลากร เพื่อเขารวมพิจารณารับรอง

โครงการวิจัย นวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation 

Clinical Trial) ท่ี ดําเนินการภายในยานฯ  

๓.๘ หนวยงานเครือขายคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย (Institutional Review Board) 

ภายในยานฯ ตกลงยอมรับผลการพิจารณาโดยไมเปลี่ยนแปลงสาระการดําเนินงานหลักของ

โครงการวิจัย นวัตกรรมการแพทยในมนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation 

Clinical Trial) ที่ ดําเนินการภายในยานฯ ของคณะกรรมการรวมฯ  และจะนําผลการพิจารณา



  
 
 

หนา 40 จาก 42 

 

ดังกลาวไปดําเนินการตาม ขั้นตอนดวยความรวดเร็ว และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอยางอิสระ 

กรณีท่ีโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมมี ความเสี่ยงตอชีวิต และ/หรือความเสี่ยงใหเกิดทุพพลภาพของ

อาสาสมัครจากการดําเนินโครงการ ท้ังนี้เพ่ือ ประโยชนและประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีรวมกัน  

๓.๙ หนวยงานเครอืขายคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย (Institutional Review Board) 

ภายในยานฯ ตกลงปรับกระบวนการปฏิบัติงานวาดวยเรื่องการพิจารณาโครงการวิจัยนวัตกรรม

การแพทยใน มนุษยแบบสหสถาบัน (Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ในยาน

ฯ ใหสอดคลองกับแนว ทางการปฏิบัติ แนวทางการดําเนินงาน (Operational Guideline) 

คณะกรรมการรวมพิจารณาจริยธรรมใน มนุษยสหสถาบันยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Joint IRB 

YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ท่ีคณะกรรมการรวมฯ ท่ีหนวยงานใน

เครือขายรวมกันกําหนดข้ึน   

๓.๑๐ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยที่หัวหนาหนวยงานมอบหมาย (Lead IRB) ตกลง 

ดําเนินการติดตามและกํากับดูแลโครงการวิจัยดําเนินการตามหลักจริยธรรมวิจัยสากล ระเบียบ 

และกฎหมาย ของไทย ตลอดระยะเวลาของการวิจัย เพื่อพิทักษ สิทธิ ความปลอดภัยและความ

เปนอยูท่ีดีของอาสาสมัคร 

 

๔. ความสัมพันธของท้ังหกฝาย  

ขอความในบันทึกความเขาใจนี้ เปนเพียงขอตกลงเบื้องตนท่ีแสดงใหเห็นถึงเจตนาของท้ังหกฝายใน 

การใหความรวมมือที่จะดําเนินโครงการรวมกันตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมกอใหเกิดหรือสราง

ความสัมพันธ หรือความผูกพันทางนิติกรรมสัญญา หรือความสัมพันธทางกฎหมายใดๆ ตอกัน   

 

๕. กําหนดระยะเวลา  

ความรวมมือตามบันทึกความเขาใจนี้มีกําหนดระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับตั้งแตวันท่ีลงนามในบันทึก 

ความเขาใจนี้ และเมื่อสิ้นสุดตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว หากตองการดําเนินการรวมกัน

ตอไปใหจัดทํา เอกสารชุดใหมข้ึนมาแทน  

๖. ขอตกลงเพ่ิมเติมของท้ังหกฝาย  

ในกรณีท่ีท้ังหกฝายมีขอตกลงเพ่ิมเติม ใหจัดทําเปนเอกสารแนบทายบันทึกความเขาใจนี้ โดยใหท้ัง

หกฝายลงนามรวมกันและลงวันที่ และใหถือวาบันทึกแนบทายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของบันทึก

ความเขาใจนี้  

 

๗. การบริหารจัดการ สิทธิประโยชน ทรัพยากร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
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๗.๑. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิอื่นใด ของผลงาน สิ่งประดิษฐ คูมือ เอกสาร โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอื่นใดที่เปนของฝายใดฝายหนึ่งหรือฝายนั้นมีสิทธิใชไดโดยชอบดวย

กฎหมายและ ฝายนั้นไดนํามาใชในการดําเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงนี้  

๗.๒. สิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิอื่นใด ของผลงาน สิ่งประดิษฐ คูมือ เอกสาร โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ขอมูล หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีเกิดข้ึนภายใตบันทึกขอตกลงนี้ ใหถือเปนกรรมสิทธิ์รวมกัน  

ท้ังหกฝายสามารถนําผลงานของโครงการไปใชเพ่ือประโยชนภายในหนวยงาน (Internal use) เพ่ือ 

ประโยชนในเชิงพาณิชย เพื่อประโยชนตอการพัฒนางานดานวิชาการ หรือเพื่อประโยชนอยางอ่ืน

ใด โดยแจง เปนหนังสือใหคูสัญญา รับทราบและยินยอมเปนลายลักษณอักษร  

๗.๓. ทั้งหกฝายตกลงใหกรรมสิทธิ์ในรายงานที่เกิดขึ้นภายใตบันทึกขอตกลงนี้ เปนกรรมสิทธิ์

รวมกัน โดยโรงพยาบาลและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ มีสิทธินํารายงานตามวรรคหนึ่งไปใชเพ่ือ

ประโยชนในการ เผยแพรทางวิชาการหรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนใด โดยแจงเปนหนังสือใหคูสัญญา 

รับทราบและยินยอมเปน ลายลักษณอักษร  

๘. การบอกเลิกบันทึกขอตกลง  

ฝายใดฝายหนึ่งสามารถบอกเลิกบันทึกขอตกลงได หากมีเหตุอันควรแกการบอกเลิก โดยแจงใหอีก 

ฝายทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ (สามสิบ) วัน 

 

บันทึกความเขาใจนี้ ทําขึ้นเปนหกฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งหกฝายไดอานและ

เขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

และยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

 

กรมการแพทย  

 

ลงนาม……………………………….................................. 

(                               ) 

ตำแหนง.................................................. 

พยาน 
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(                               ) 

ตำแหนง.................................................. 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตำแหนง.................................................. 

 

พยาน 
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ตำแหนง.................................................. 
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กรมแพทยทหารบก 
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ตำแหนง.................................................. 

พยาน 
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ตำแหนง.................................................. 

 

เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล 
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(                               ) 

ตำแหนง.................................................. 

พยาน 

 

ลงนาม……………………………….................................. 
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ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร  

(องคการมหาชน)  
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ตำแหนง.................................................. 
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