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1. วัตถปุระสงค

1.1 การตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงคเพ่ือพิทักษซ่ึงสิทธิความปลอดภัย และความเปนอยูท่ี

ดีของผูเขารวมโครงการวิจัย และชุมชนท่ีเขารวมในโครงการวิจัย

1.2 การตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการทำวิจัยเปนไปตามแผนการวิจัยท่ีกำหนด

ไวและเปนไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ ICH GCP หรือหลักการวิจัยตามศาสตรนั้นๆ

1.3 เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความถูกตองนาเชื่อถือ

2. ขอบเขต

วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลระบบ สถานท่ี ทรัพยากรสนับสนุน

การวิจัย ภายในโรงพยาบาลราชวิถี ตามที ่ระบุไวในโครงการวิจัยที ่ไดรับการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการฯ 

3. ความรับผิดชอบ

3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหนาท่ีคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีควรไดรับการตรวจเยี่ยม 

3.2 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม มีหนาท่ีดําเนินการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยท่ีไดรับการคัดเลือกและ 

มอบหมายจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใหดําเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลระบบของ

โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 
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4. แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน

ข้ันตอนการทำงาน ผูรับผิดชอบ

คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อตรวจเยี่ยม

กอนการตรวจเย่ียม

- ประสานงานกับผูวิจัย

- ทบทวนโครงการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของ

- เตรียมเอกสารการตรวจเยี่ยม

ดำเนินการตรวจเย่ียม

ภายหลังการตรวจเย่ียม

- สรุปผล รายงานผลการตรวจเยีย่ม

- พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย

- การแจงสรุปผลใหนักวิจัย

- การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม

คณะอนุกรรมการตรวจเยีย่ม 

คณะอนุกรรมการตรวจเยีย่ม 

คณะอนกุรรมการตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

เลขานุการ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีจะดําเนินการตรวจเย่ียม 

  หลักเกณฑในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย ไดแก โครงการวิจัยที่มี

ลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   5.1.1 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงตออาสาสมัครที่เขารวม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีคณะกรรมการ

กำกับดูแลขอมูลและความปลอดภัย (data safety monitoring board, DSMB) 

  5.1.2 มีรายงานเหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง ท่ีไมคาดคิดมากอน (Unexpected) และ/หรือ ท่ี

อาจเกี่ยวของ (Possibly related) หรือ นาจะเกี่ยวของ (Probably related) หรือ เกี ่ยวของแนนอน กับ

โครงการวิจัย (Definitely related) 

  5.1.3 มีการเบี่ยงเบน ฝาฝน หรือสงสัยวามีการเบี่ยงเบน ฝาฝนวิธีดำเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยท่ี

ไดรับการพิจารณารับรอง 

  5.1.4 โครงการวิจัยที่มีการรองเรียน หรือมีขอมูลที่ระบุ หรือสงสัยวาวิธีดำเนินการวิจัยไมเปนไปตาม

หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ ICH GCP และศาสตรท่ีเก่ียวของ 

  5.1.5 ผูวิจัยหลักมีโครงการวิจัยจำนวนมาก ซ่ึงอาจมีปญหาดานการบริหารจัดการ 

  5.1.6 โครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงสูง แตผูวิจัยไมสงรายงานความกาวหนาตามกำหนด 

 

 5.2 กอนการตรวจเย่ียม 

 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  5.2.1 ประธาน มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจเยี ่ยมดำเนินการตรวจเยี ่ยมเพื ่อกำกับดูแล

โครงการวิจัยท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

  5.2.2 เจาหนาที่สำนักงาน ประสานกับผูวิจัย โดยสงหนังสือแจงใหทราบวา จะมีการตรวจเยี่ยม พรอม

ท้ังนัดหมายวันและเวลา กอนวันตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห  

 5.2.3 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการตรวจเยี่ยม 

  5.2.4 เตรียมเอกสารที่จะใชในการประเมินในระหวางการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการตรวจเยี่ยม

เพ่ือกำกับดูแลการวิจัย (A09-01/03, A09-02/03) 

  กรณีที่เปนโครงการ ซึ่งผูทำหนาที่ประธาน หรือเลขานุการ คณะกรรมการ เปนผูวิจัยหลักหรือ ผูวิจัย

รวม ใหพิจารณากรรมการทานอ่ืนทำหนาท่ีแทน 
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 5.3 ดำเนินการตรวจเย่ียม 

 5.3.1 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมดําเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย โดยครอบคลุมดาน

ตางๆ ดังตอไปนี้ (ICH GCP 5.18)  

  5.3.2 ประชุมรวมกับผูวิจัยและคณะ เพื่อแจงวัตถุประสงคของการตรวจเยี่ยม ผูวิจัยสรุปภาพรวมของ

โครงการวิจัย 

  5.3.3 เอกสารท่ีคณะอนกุรรมการตรวจเยี่ยมตองทบทวน ไดแก 

1. โครงการวิจัยฉบับแรก และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน รวมท้ังหนังสือรับรองโครงการวิจัย (certificate of approval) 

2. รายละเอียดการทบทวน ขอมูลเอกสาร มีดังนี้ 

- แบบบันทึกขอมูลมีความถูกตอง สมบูรณ และอานออก 

- ขอมูลในแบบบันทึกขอมูลตรงกับในเอกสารตนฉบับ (source data) 

- ประวัติผูวิจัยและผูรวมวิจัย และงานท่ีรับผิดชอบ  

- คูมือผูวิจัย (Investigator’s brochure) เปนฉบับลาสุด 

- เอกสารแสดงการขนสงผลิตภัณฑและสารท่ีใชในการวิจัย (ถามี) 

- เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจายผลิตภัณฑและสารท่ีใชในการวิจัย (ถามี) 

- บันทึกการเก็บตัวอยางของเหลวหรือเนื้อเยื่อรางกาย (ถามี) 

- สำเนารายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย (ถามี) 

- รายงานการตรวจเยีย่มของคณะกรรมการกำกับการดูแลขอมูลและความปลอดภัย 

(Data safety monitoring committee, DSMB) (ถามี) 

3. รายละเอียดท่ีตองทบทวน เก่ียวกับผูวิจัยและผูชวยวิจัย มีดังนี้  

- มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงการวิจัย

อยางเครงครัด 

- ปริมาณงานในโครงการวิจัยไมมากเกินไป เม่ือพิจารณาถึงจำนวนผูวิจัย และผูรวมวิจัย 

4. รายละเอียดท่ีตองทบทวน เก่ียวกับการสนับสนุนโครงการวิจัย มีดังนี้ 

- มีการสนับสนุนการทำโครงการวิจัยนั้นๆ อยางเหมาะสม 

- สถานท่ี มีความเหมาะสมและเอ้ืออำนวยตอการทำโครงการวิจัย 

5. รายละเอียดที่ตองทบทวน เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย มีการใชและการควบคุมดูแล

ผลิตภัณฑท่ีใชในการวิจัย ตามท่ีระบุไวในโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน 
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6. รายละเอียดที่ตองทบทวน เกี่ยวกับหองปฏิบัติการที่ใชในการวิจัย มีการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดวยวิธีท่ีระบุไวในโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

7. รายละเอียดท่ีตองทบทวน เก่ียวกับการใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล มีดังนี้ 

- สุมตรวจเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยโดยไดรับขอมูลวาผูเขารวม

โครงการวิจัยลงนามในเอกสารฉบับที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย

ในคน กอนเขารวมในโครงการวิจัย 

- ในบางกรณี อาจสงัเกตขบวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจัย 

8. รายละเอียดท่ีตองทบทวน เก่ียวกับผูเขารวมโครงการวิจัย มีดังนี้ 

- ไดรับการพิทักษซ่ึงสิทธิและความเปนอยูท่ีดีอยางเหมาะสม 

- ในบางกรณีอาจสัมภาษณผูเขารวมโครงการวิจัย 

- มีการรักษาความลับของขอมูลโดยมีการเก็บเอกสารขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัย

อยางเหมาะสม และจำกัดผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล 

9. รายละเอียดที่ตองทบทวน เกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลมีการเก็บเอกสารขอมูลของ

ผูเขารวมโครงการวิจัยอยางเหมาะสม และจำกัดผูเขาถึงขอมูล 

10.รายละเอียดที่ตองทบทวน เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณไมพึงประสงค ตรวจสอบรายงาน

เหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง (ถามี) เปรียบเทียบกับรายงานท่ีสงใหคณะกรรมการฯ

พิจารณา  

  4. การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม กรรมการตรวจเยี่ยมตอง

 สรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะแกผูวิจัยทันที พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูวิจัยซักถามหรือใหขอมูล

 เพ่ิมเติม 

 

 5.4 ภายหลังการตรวจเย่ียม 

 5.4.1 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยม

เพ่ือกำกับดูแลการวิจัย A09-02/03 ซ่ึงอาจเปนขอใดขอหนึ่งดังนี้  

 1. ไมตองดําเนินการใดๆ  

 2. ดําเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแกไขตามขอแนะนำ 

 3. ควรระงับการรับรองโครงรางการวิจัยชั่วคราว  

 4. ควรถอนการรับรองโครงรางการวิจัย 

 5.4.2 ในกรณีท่ีความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ไมตองดำเนินการใดๆ หรือ ดำเนินการตรวจเยี่ยม

ภายหลังการแกไขตามขอแนะนำ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมจะสงแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแล
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การวิจัย A09-02/02 จำนวน 1 ชุด ใหเลขานุการ และอีก 1 ชุด ใหผูวิจัย ภายใน 14 วันปฏิทินหลังการตรวจ

เยี่ยม 

  5.4.3 ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว หรือ 

ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมจะสงแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแล

การวิจัย A09-02/02 จำนวน 1 ชุด ใหเลขานุการ ภายใน 14 วันปฏิทินหลังการตรวจเยี่ยม เพ่ือนำเขาพิจารณา

ในท่ีประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

  5.4.4 เลขานุการ นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาดังตอไปนี้ 

 1. รับทราบ หรือ ดําเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแกไขตามขอแนะนำ 

 2. ดําเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแกไขตามขอแนะนำ  

 3. ระงับการรับรองโครงรางการวิจัยชั่วคราว 

 4. ถอนการรับรองโครงรางการวิจัย 

 5.4.5 ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน “รับทราบ” แบบรายงานการตรวจเยี่ยม

เพ่ือกำกับดูแลการวิจัย เจาหนาท่ีสำนักงาน จัดเก็บแบบรายงานดังกลาว 

  5.4.6 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ดำเนินการตรวจเยี่ยม

ภายหลังการแกไขตามขอแนะนำ” เลขานุการ จะสงหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการ ใหคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมทราบ ภายใน 7 วันปฏิทินหลังการประชุมคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน เพ่ือดำเนินการตอไป 

  5.4.7 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ระงับการรับรอง

โครงการวิจัยชั่วคราว หรือ “ถอนการรับรองโครงการวิจัย” เลขานุการ จะสงหนังสือแจงผลการพิจารณาที่ลง

นามโดยประธาน ใหคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมทราบ และสำเนาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแล

การวิจัย พรอมท้ังหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ท่ีลงนามโดยประธาน 

ใหผูวิจัย ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

  8. เจาหนาที่สำนักงาน จัดเก็บแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย และหนังสือแจงผล

การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ถามี) ในแฟมโครงการวิจัย รวมทั้งบันทึกผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการ ในฐานขอมูล 
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6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

คณะอนุกรรมการตรวจ

เยี่ยม 

กรรมการท่ีไดรับการมอบหมายจากประธาน ใหเป็นตัวแทนในการตรวจ

เยี่ยม เพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

การตรวจเยีย่มเพ่ือกำกับ

ดูแลการวิจัย 

การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผูวิจัยและใหขอแนะนำ

แกผูวิจัย เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตาม โครงรางการวิจัยที่ไดรับการ

รับรองจากคณะอนุกรรมการฯ และ เปนไปตามหลักจริยธรรมสากล 
 

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 ธาดา สืบหลินวงศ, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

7.2 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

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

7.3 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตร

การแพทยร วมกับองคการอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects) 2552 

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

หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki). นนทบุรี: 

สำนักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2553. 

7.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 

7.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางสุขภาพท่ี

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

of Health-Related Research with Human Participants) 

 7.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายแหงชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย 

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

7.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7.

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

ปรับปรุงครั ้งที ่  1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจ ัยในคน กองมาตรฐานการวิจ ัย สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.); 2562. 

7.10 ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย. แนวทางการปฏิบัติการรายงานเหตุการณไมพึง

ประสงคจากการประชุมสัมมนา “Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among 

Stakeholder”. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 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 
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8. ประวัติวิธดีำเนินการมาตรฐาน 

ฉบับท่ี วันประกาศใช การเปล่ียนแปลง เหตุผล 

คำแนะนำการดำเนินการ

พิจารณาจริยธรรมการ

วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

ใชมาจนถึง พ.ศ. 

2562 

N/A N/A 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ

มาตรฐานจรยิธรรมการวิจัยในคนท้ัง

ฉบับ  จากเดิมเปนคำแนะนำการ

ดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

เพ่ือใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ี

ครอบคลุมและเปน

มาตรฐานสากล 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/02 

1 ต.ค. 2562 ปรับปรุงเอกสารอางอิงท้ังบท เพ่ือใหมีการเขา

อบรมอยางตอเนื่อง

และเปนปจจุบัน 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564) 

REC  02/03 

1 พ.ค. 2564 เพ ิ ่ มหล ักเกณฑ  ในการค ัดเล ือก

โครงการว ิจ ัยที ่จะตรวจเย ี ่ยมเพ่ือ

ก ำ ก ั บ ด ู แ ล ก า ร ว ิ จ ั ย  ไ ด  แ ก  

โครงการวิจัยที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่ง 

ดังตอไปนี ้

 5.1.1 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง

ตออาสาสมัครที่เขารวม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อไมมีคณะกรรมการกำกับ

ดูแลขอมูลและความปลอดภัย (data 

safety monitoring board, DSMB) 

ปรับตาม

ขอเสนอแนะของ 

ผูเยี่ยมสำรวจ 

 

9. ภาคผนวก  

A09-01/03 แบบการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของคณะกรรมการ  

A09-02/03 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลงานวิจัย (Report of Site Monitoring Visit)
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แบบการเตรียมการเย่ียมสำรวจของคณะกรรมการ 
 

� การตรวจสอบภายใน        � การตรวจสอบภายนอก      กำหนดวันท่ี 

คณะผูเยี่ยมสำรวจ  1.................................................................................................................. 

                        2……………………………………………………………………………………………………... 

                        3……………………………………………………………………………………………………… 

1. เตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ผูรับผิดชอบ: 

2. ตรวจสอบเอกสารเพ่ือการรักษาความลับ และการลงนาม ผูรับผิดชอบ: 

3. ตรวจสอบการเก็บแฟมเอกสารโครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการและท่ี

สิ้นสุดแลว 

ผูรับผิดชอบ: 

4. ตรวจสอบความครบถวนของแฟมเอกสารโครงการวิจัย ผูรับผิดชอบ: 

5. เตรียมขอมูลท่ีตองนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ: 

6. เตรียมขอมูลและเอกสารตางๆท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตองการ ผูรับผิดชอบ: 

7. กำหนดและนัดหมายกรรมการ และเจาหนาท่ีท่ีจะเขารวมในการประชุม

ตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบ: 

8. เตรียมผูถูกสัมภาษณ ผูรับผิดชอบ: 

9. เตรียมสถานท่ีและอุปกรณท่ีตองใชในการประชุมตรวจสอบ ผูรับผิดชอบ: 

10. เตรียมงบประมาณและประมาณคาใชจาย ผูรับผิดชอบ: 

11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ผูรับผิดชอบ: 
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แบบรายงานการตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลงานวิจัย 

วันที่ตรวจเย่ียม                                     เวลาเร่ิมตน                        เวลาสิ้นสุด 

ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) 

(อังกฤษ) 

 

รหัสโครงการ 

 

ผูใหทุนวิจัย 

ชื่อผูวิจัยหลัก 

 

โทรศัพท                                   โทรสาร                          Email 

ผูรับการตรวจเย่ียม 

1...................................................................................................... หนาที่....................................................................... 

2...................................................................................................... หนาที่.......................................................................  

3...................................................................................................... หนาที่.......................................................................  

จำนวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่วางแผน 

2. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่คัดเลือก 

3. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่อยูในระยะทดลอง 

4. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่อยูในระยะติดตาม 

5. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่ออกจากการศึกษากอนกำหนด 

6. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่คงอยูในการศึกษา 

7. จำนวนผูเขารวมโครงการวิจยัที่ติดตามจนครบถวนในการศึกษา 

8. จำนวนที่เสยีชีวิต 

1. โครงการวิจัยผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

2. การบันทึกขอมูลถูกตองและตรงกับเอกสารทั้งฉบับ � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

3. เอกสารสำคัญครบถวน � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

4. ผูวิจัยและทีมวิจัยมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุใน

โครงการวิจัย 
� ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 
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5. สถานที่ทำวิจัยเหมาะสมและเอ้ืออำนวยตอการทำวิจยั � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

6. มีการควบคุมการเก็บรักษาและปริมาณการรับจายผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

7. มีการลงนามของผูเขารวมโครงการวิจัยในเอกสารแสดงความยินยอมเขารวม

โครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
� ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

8. กระบวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจัยมีความเหมาะสม � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

9. มีการเก็บเอกสารขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยอยางเหมาะสม � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

10. ผูเขารวมโครงการวิจัยไดรับการพิทักษซึ่งสิทธิและความเปนอยูที่ดีอยาง

เหมาะสม 
� ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

11. ตรวจสอบรายงานเหตุการณที่ไมคาดคิดหรือเหตุการณไมพึงประสงครายแรง

ตรงกับรายงานทีส่งใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
� ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 

12. มีการไมปฏิบัติตามขอกำหนดหรือไม � ใช     � ไมใช   � ไมเก่ียวของ 
 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

       ลงชื่อผูตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

 

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