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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating 

Procedures, SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และเพื่อให้การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง คล่องตัว และเป็นไปตามหลักจรยิธรรมการวิจัยสากล 

 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง วิธีการจัดเตรียม เขียนทบทวน อนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติม และ
แจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 
3. ความรับผิดชอบ  

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงาน มีความ
รับผิดชอบในการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบับร่าง เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
พิจารณาทบทวน ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะเสนอขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะเสนอขอการรับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อประกาศใช้
ต่อไป  
 เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน ทำหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

1. เกบ็รกัษาวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้รบั 
2. ทำลายหรือสง่คืนวิธีดำเนินการมาตรฐานที่ไม่ใช้แล้ว 
3. ทำบันทึกขอแก้ไขปรับปรงุวิธีดำเนินการมาตรฐานฉบบัทีม่ีข้อบกพร่อง 
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4. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
 

  ข้ันตอนการทำงาน      ผู้รบัผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จัดทำและปรบัปรุงแก้ไข 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

ทบทวน 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

อนุมัติใช้ 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

รับรองวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

แจกจ่ายและเผยแพร่วิธีดำเนินการมาตรฐาน 

จัดเกบ็เอกสาร และไฟล์อเิลก็ทรอนิกส ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวถิ ี

เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5. หลักการ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติ 
5.1  รายการเนื้อหาของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทตามความเหมาะสมและครอบคลุมในทุกกระบวนการดำเนินงาน โดยตั้งช่ือบท
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 
5.2  การจัดทำ และปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.2.1 การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
1.  กำหนดรายการ ช่ือบท และรหัสบท ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
2.  กำหนดรหัสบทต่าง ๆ โดยใช้อักษรภาษาอังกฤษ REC ซึ่งย่อมาจาก Ethics Committees 

on Researches Involving Human Subjects Rajavithi Hospital หรือ Research Ethics Committee 
Rajavithi Hospital และหมายเลขบทใช้ตัวเลข 2 หลัก เช่น บทที่ 1 ใช้รหัส REC 01 ตามด้วยเครื่องหมายทับ 
(/ : Slash) และกำหนดเวอร์ชันเป็นตัวเลข 2 หลัก เช่น REC 01/01 

3. ในกรณีที่มีรายการเอกสารย่อยอยู่ในแบบฟอร์มหลัก จะถูกกำหนดเป็นตัวเลข 1 หลัก หลัง
จุดทศนิยม เช่น A03-03.1/01 

4.  ในการกำหนดลำดับที่รายการเอกสารหรือแบบฟอร์ม กรณีเป็นแบบฟอร์มการยื่นขอรับการ
พิจารณาครั้งแรก และแบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รหัสจะถูกกำหนดเป็นตัวอักษร A และกรณีเป็น
แบบฟอรม์การพิจารณาต่อเนื่องของโครงการวิจัย รหัสจะถูกกำหนดเป็นตัวอกัษร AC ตามด้วยหมายเลขทีบ่ทนัน้ 
เป็นตัวเลข 2 หลัก ตามด้วย เครื่องหมายขีดกลาง (- : Dash) ตามด้วยรหสัเอกสาร 2 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย
ทับ (/ : Slash) และเวอร์ชันเป็นตัวเลข 2 หลัก เช่น A01-01/01, AC06-01/01  

5. จัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน ตามรายการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่
สามารถอ้างอิงได้จากหลักจริยธรรมการวิจัยสากล สามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

6.  รวบรวมและพิจารณาตรวจทาน แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกัน  
 
5.2.2 การปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนนิการมาตรฐาน 

1. พิจารณาแก้ไขบทต่าง ๆ ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน โดยอาจคงไว้ซึ่งรหัสบทของวิธีดำเนินการ
มาตรฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนรหัสบทตามความเหมาะสม 

2. ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมบทของวิธีดำเนินการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน จะกำหนดรหัสบทต่อจากรหัสบทเดิม 

3. ทำรายงานประวัติการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการมาตรฐาน  ซึ่งประกอบด้วยฉบับที่ ปีที่ 
วันที่เริ่มใช้ช่ือผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ผู้อนุมัติ และวันที่ที่อนุมัติ 
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5.3  การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.3.1 พิมพ์วิธีดำเนินการมาตรฐาน จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของ

โครงร่าง ไวยากรณ์ และตัวสะกด ของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.3.2 เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.3.3 เมื่อมีข้อแนะนำหรือแก้ไขเพิ่มเติมจากการทบทวน เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคนพิมพ์แก้ไขตามข้อแนะนำ และส่งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตรวจสอบอีกครั้ง 
 

5.4  การอนุมัติให้ใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.4.1 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามและกำหนดวันที่เริ่ม

ใช้วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.4.2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ลงนามรับรองวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
5.4.3 ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วน หรือบางบทของวิธีดำเนินการมาตรฐาน ประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามและกำหนดวันที่เริ่มใช้วิธีดำเนินการ
มาตรฐานเฉพาะส่วน หรือเฉพาะบท 

 
5.5  การนำเสนอเพ่ือรับรองวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นำเสนอวิธีดำเนินการมาตรฐานต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรับรอง 

 
5.6  การแจกจ่ายวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

5.6.1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดพิมพ์วิธีดำเนินการมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติใช้ 
5.6.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน แจกจ่ายสำเนาวิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับร่าง/ฉบับที่ได้รับการรับรอง

ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 

5.7  การจัดเก็บเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
5.7.1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะต้องจัดเก็บต้นฉบับวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับ ไว้ในแฟ้มเอกสาร

ภายในตู้เก็บเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
5.7.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดเก็บวิธีดำเนินการมาตรฐานทุกฉบับ ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการ

สำรองข้อมูล เก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสะดวกในการค้นหา อ้างอิง และเผยแพร่ 
5.7.3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะต้องนำวิธีดำเนินงานมาตรฐานฉบับปัจจุบัน ประกาศไว้ใน Website 

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ 
  



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  01/01 

การจัดเตรียม การทบทวนวิธีดำเนนิการมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัต ิ

Preparation, Review of Standard Operating 
Procedures & Practice Guidelines 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 7 จาก 10 

 

 

6. นิยามศัพท์  
คำศัพท์ ความหมาย 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน 
(Standard Operating 
Procedures : SOP) 

คู่มือการปฏิบัติงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร กำหนดแนวทางการปฏิบัตเิป็น
ข้ันตอน มีรายละเอียดที่อ้างอิงได ้เพื่อให้การดำเนินงานมีความสม่ำเสมอ คงที่
และได้มาตรฐานเดียวกัน 

แนวทางการปฏิบัต ิ
(Guidelines)  

เอกสารอธิบาย หรือแสดงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในรปูแบบหนึ่ง ทีจ่ัดทำข้ึน
เพื่อใหผู้้ใช้ทราบกระบวนการ ข้ันตอน และเหตผุล 

กรรมการจริยธรรมการ 
วิจัยในคน 
 

ผู้ที่ได้รบัการแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการประจำหรอืกรรมการสมทบใน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ในคณะกรรมการนี้
มีองค์ประกอบตามข้อกำหนดใน ICH GCP 

 

7. เอกสารอ้างองิ 
7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย ์ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทยร์่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 
 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  01/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดมิเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 
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9. ภาคผนวก  

A01-01/01  รายการเนื้อหาของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
A01-02/01  รูปแบบของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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รายการเนื้อหาของวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

SOP No. เรื่อง 
REC01 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating Procedures & Practice Guidelines  
REC02 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

Constitution of the Research Ethics Committee 
REC03 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา 

Management of Initial Protocol Submission 
REC04 กระบวนการพจิารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 

Review Process 
REC05 การประชุมคณะกรรมการ 

Committee Meeting 
REC06 การประเมินต่อเนือ่งของโครงการวิจัยที่ผ่านการรบัรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 
REC07 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย 

Management of Study Files 
REC08 การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ

คณะกรรมการนอกสถาบัน 
Co-operation between Ethics Committee and External Institutional Review Board 

REC09 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

REC10 ภาคผนวก 
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รูปแบบของวิธีดำเนนิการมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค ์

2. ขอบเขต 

3. ความรับผิดชอบ 

4. ขั้นตอน/แผนผังการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

5. หลักการ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัต ิ

6. นิยามศัพท์  

7. เอกสารอ้างอิง 

8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน  

9. ภาคผนวก 
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บทท่ี 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
Constitution of the Research Ethics Committee 

 
เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 
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1. วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งและบริหารคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีและ

เพ่ือให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง คล่องตัว และเป็นไปตามหลักจริยธรรมการ
วิจัยสากล 

 
2.ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ การแต่งตั้งและวาระการ
ปฏิบัติงาน  คุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ การลาออกหรือการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการ
ปฏิบัติงาน การแต่งตั้งกรรมการฯ ทดแทน การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาอิสระและการหมดสมาชิกภาพ  ตลอดจน
การดำเนินการเรื่องการรักษาความลับข้อมูล การจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ของกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 

3. ความรับผิดชอบ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดย

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการ 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน 
                   ขั้นตอนการทำงาน      ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การแต่งตั้งประธาน  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

การแตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

กรรมการสมทบ และหัวหน้าสำนักงาน 

การแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ 

การจัดทำข้อตกลงการรักษาความลับ 

การรวบรวมแฟ้มประวัติการทำงาน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน    

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

การฝึกอบรมความรู้แก่กรรมการ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 โครงสร้างการบริหารงาน 
 5.1.1 โครงสร้างการบริหารภายในโรงพยาบาลราชวิถี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
และการแพทย ์

กลุ่มภารกิจ 
ด้านอำนวยการ 

กลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 

กลุ่มภารกิจด้านการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 

- กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
- กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 

ด้าน โสต ศอ นาสิก 

- กลุ่มงานจักษวุิทยา 

- กลุ่มงานจิตเวช 

- กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวภิาค  
- กลุ่มงานทันตกรรม 

- กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

- กลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

- กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 

- กลุ่มงานออร์โธปิดิกส ์

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

- กลุ่มงานรังสีวิทยา 

- กลุ่มงานรังสีรักษา 

- กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและ
เทคนิคการแพทย ์
- กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 

- กลุ่มงานเภสัชกรรม 
- กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์   

- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มงานแผนงานและ

ประเมินผล 
- กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ ์
- กลุ่มงานพัสดุและการ

บำรุงรักษา 
- กลุ่มงานการเงินและการบญัช ี
- กลุ่มงานช่างและบำรุงรักษา 

- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
- กลุ่มงานวิจยัและประเมินเทคโนโลย ี
- กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์การแพทย ์
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและ

ถ่ายทอด 
- กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย ์
- กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและกลุ่ม

งานประกันสุขภาพ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงพยาบาลราชวิถี  

- กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 
- กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญ ี
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจักษ ุ
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 
- กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวช 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยรังสีรักษา 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก 
- กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน 
- กลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคมุ

การตดิเชื้อ 
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5.1.2 โครงสร้างการบริหารภายในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
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กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

หัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

เจ้าหน้าทีส่ำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

กรรมการประจำ 
 

กรรมการสมทบ 
 

แผนภูมิ โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง 
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5.2   องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องประกอบด้วยกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมี
คุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นแพทย์ อย่างน้อย 3 คน 
2. นักกฎหมายหรือบุคคลที่ไม่ใช่วิชาชีพแพทย์ หรือเกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ อย่าง

น้อย 1 คน 
3. กรรมการ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ หรือประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ ระบาดวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยให้มีการ
กระจายทั้งเพศ อายุ วิชาชีพ และประสบการณ์ด้านการวิจัยและด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบางท่านอาจมีคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งข้อ 

4. บุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดโรงพยาบาลราชวิถี อย่างน้อย 1 คน 
 

5.3 การแต่งตั้งและวาระการปฏิบัติงาน 
 5.3.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี แต่งตั้งประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซ่ึงต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ในด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 

2. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน เพ่ือรับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 
 5.3.2 กรรมการสมทบ 

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการวิจัยในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี และเป็นผู้ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน 

2. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการสมทบ เพื่อรับการ
แต่งตั้งจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 
5.3.3 ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ 

1. คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา 
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการวิจัยหรือประเด็นที่เก่ียวข้องในสาขาวิชา นั้นๆ 

3. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นผู้แต่งตั้งท่ีปรึกษาเฉพาะกิจ ตามความจำเป็น เป็น
รายกรณี 
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5.3.4 การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงาน 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ เป็นหัวหน้าสำนักงานจริยธรรมการวิจัย

ในคน เพ่ือทำหน้าที่ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 5.3.5 วาระการปฏิบัติงาน 
1. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีวาระการ

ปฏิบัติงานคราวละ 2 ปี หรืออาจมีการปรับปรุง (Revise) คณะกรรมการฯ ก่อนครบวาระ ตามที่ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถีแต่งตั้ง และเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระการปฏิบัติงาน มีสิทธิจะได้รับการแต่งตั้งอีก 

2. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ประสงค์จะลาออกต้องยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมชี้แจงเหตุผล 
 
5.4 หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

5.4.1 หน้าที่หลัก 
1. พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย รักษาผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ

ชุมชน โดยไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และข้อบังคับแห่งวิชาชีพ 
2. พิจารณาโครงการวิจัยในขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงการวิจัยที่บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการเก็บข้อมูล หรือทำวิจัยใน
โรงพยาบาลราชวิถี 

2.2 โครงการวิจัยที่บุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี ไปร่วมดำเนินการวิจัย กับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีการอ้างอิงถึงโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะต้นสังกัด 

2.3 โครงการวิจัยที่บุคคลภายนอก ขอดำเนินการเก็บข้อมูล ขอสัมภาษณ์อาสาสมัคร หรือทำ
วิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้ร่วมวิจัย หรือเป็นที่ปรึกษาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วย  

2.4 โครงการวิจัยที่ขอทดลองเครื่องมือในโรงพยาบาลราชวิถี โดยการทดลองเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรในการวิจัยที่กำหนด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างภายในโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือหาความสอดคล้องและทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง 

3. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรม รับรอง ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง ปรับปรุงแก้ไขและนำเข้า
พิจารณา หรือไม่รับรอง ทบทวน ยับยั้ง ยกเลิกการให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในโครงการที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการวิจัยในคน  โดยยึดหลักแนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติ ของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550  ปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)  รายงานเบลมองต์ (Belmont Report) 
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Council for International Organizations of Medical Sciences: CIOMS) แนว
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ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยที่ดีขององค์การอนามัยโลกและองค์การสากลเพ่ือสร้างความประสานสอดคล้อง 
ICH และวิธีดำเนินการมาตรฐานที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถกีำหนด 

4. ดำเนินการในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และจัดทำเป็นประกาศของ
โรงพยาบาล 

5. ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว เพ่ือให้เป็นการตรวจสอบว่าจะ
ไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ 

6. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 
7. ประชาสัมพันธ์และแนะนำ ให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ผู้วิจัย 
8. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะพิจารณาโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเป็นหลัก โดยพิจารณา

รับรองในแง่จริยธรรม ให้ดำเนินการศึกษาวิจัยได้ จะรับรองโครงการวิจัยฉบับภาษาอังกฤษต่อเมื่อข้อความใน
ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษมีเนื้อหาสอดคล้องกันทั้ง 2 ฉบับ กรณีท่ีมีข้อโต้แย้ง หรือการเบี่ยงเบนใด ๆ 
ในการดำเนินการวิจัย ให้ยึดข้อความตามโครงการวิจัยฉบับภาษาไทยเท่านั้น 

9. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการไปแล้ว ก่อน
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

10. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะถอนการพิจารณาโครงการวิจัย ในกรณีท่ีมีหลักฐานว่าผู้วิจัย
ได้ดำเนินการวิจัยก่อนขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือผู้วิจัยขอถอน
โครงการออกจากพิจารณาของคณะกรรมการ หรือยกเลิกโครงการวิจัยก่อนการรับรองจะสมบูรณ์ 

 
5.4.2 หน้าที่เฉพาะ 

1) ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
1. ดำรงไว้ซึ่งการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ให้เป็นไปตาม

หลักจริยธรรมสากล 
2. ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย และลงนามในหนังสือรับรองโครงการวิจัย และเอกสาร

ต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. มอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เช่น การพิจารณาโครงการวิจัย 

หรือ การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว การต่ออายุหนังสือรับรอง
โครงการวิจัย การรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่รุนแรง  การรายงานการเบี่ยงเบนจาก
โครงการวิจัย การยกเลิกโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การตรวจเยี่ยมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย และ
การดำเนินงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

4. นำเสนอรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน เพ่ือรับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี 

5. รายงานการปฏิบัติงานและผลงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน ต่อผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี ปีละ 1 ครั้ง 
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2) รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในภารกิจตามที่ประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
 
3) เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
1. บริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยและการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการ

วิจัยสากล และกฎเกณฑ์ระเบียบของโรงพยาบาลราชวิถี 
3. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างต่อเนื่อง 
4. เป็นตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อองค์กรทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
6. กำกับ ดูแล การจัดการเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาโครงการวิจัย ได้แก่ บันทึกการประชุม 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา เอกสารรับรอง เป็นต้น 
7. ติดตามและแจ้งเตือนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการอบรม

ด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
8. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
4) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในภารกิจตามที่เลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
 
5) กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
1. ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล และเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย หรือ การขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดใน
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว การต่ออายุหนังสือรับรองโครงการวิจัย การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงและไม่รุนแรง การรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย และการยกเลิกโครงการวิจัย 

2. เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณา 
3. ดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
4. ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับ เพ่ือรักษาความลับของโครงการวิจัยที่พิจารณา ทั้งใน

ส่วนข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย ข้อมูลการพิจารณาโครงการวิจัยที่
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ประชุม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของราชการ และหนังสือราชการ 
อย่างเคร่งครัด 

5. เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ทุก 3 ปี 

6. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มอบหมาย 
 
6) กรรมการสมทบ 
1. ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล 
2. เข้าร่วมประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร้องขอ เพื่อพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในโครงการที่ส่งเข้ามาขอรับการพิจารณา 
3. ดำเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
4. ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับ เพ่ือรักษาความลับของโครงการวิจัยที่พิจารณา ทั้งใน

ส่วนข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลวิธีการศึกษาในโครงการวิจัย ข้อมูลการพิจารณาโครงการวิจัยที่
ประชุม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความลับของราชการ และหนังสือราชการ 
อย่างเคร่งครัด 

5. เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับจริยธรรมการทำวิจัยในคน อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 
ครั้ง ทุก 3 ปี 

 
7) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ 
พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อโครงการวิจัยที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร้องขอ 

 
5.5 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

5.5.1 หัวหน้าสำนักงาน 
1. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
2. รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและแผนปฏิบัติงานของ

สำนักงาน 
3. จัดทำแผนพัฒนาสำนักงาน ดำเนินการตามแผน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของ

สำนักงาน 
4. ดูแลและบริหารจัดการ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

วิธีดำเนินการมาตรฐานและภาระงานที่กำหนด 
5. กำกับ ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสำนักงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับของทางราชการและตามระเบียบที่โรงพยาบาลราชวิถีกำหนด 
6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม 
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน เสนอต่อผู้อำนวยการ 
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5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่การรับเอกสารโครงการวิจัย 

จนถึงกระบวนการทำลายเอกสาร 
2. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย 
3. ลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับเพ่ือรักษาความลับของโครงการวิจัย ที่ขออนุญาต

ดำเนินการวิจัยภายในโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งในส่วนข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ข้อมูลวิธีการศึกษาใน
โครงการวิจัย ข้อมูลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ประชุม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
รักษาความลับของราชการ และหนังสือราชการ อย่างเคร่งครัด 

4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
5.6 การลาออก การพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งกรรมการทดแทน 

5.6.1 การลาออก 
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน ต้องแสดงความจำนงมายัง

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นลายลักษณ์อักษร 
5.6.2 การพ้นจากตำแหน่ง 
การพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากครบวาระการปฏิบัติงาน จะกระทำได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. เสียชีวิต 
2. ประพฤติมิชอบ นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือเป็นผู้ต้องหา 

และกรรมการก่ึงหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตำแหน่ง 
3. เป็นบุคคลล้มละลาย 
4. เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5.6.3 การแต่งตั้งกรรมการทดแทน 
ในกรณีที่มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลาออกหรือพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะนำเสนอชื่อกรรมการทดแทน เพ่ือขอรับการแต่งตั้งจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้ กรรมการทดแทนมีวาระการปฏิบัติงานเท่ากับวาระการปฏิบัติงานที่
เหลือของกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งตนทดแทน 

 
5.7 ข้อตกลงการรักษาความลับ 

1. กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ต้องลงนาม และระบุวันที่ที่ลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ ก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน 

2. การดำเนินการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ทุกข้ันตอนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
ทางราชการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
ความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด 
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3. ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ต้องลงนาม และระบุวันที่ลงนาม ในเอกสารการรักษาความลับ เมื่อพิจารณา
โครงการวิจัย 

4. ต้องรักษาความลับของโครงการที่ยื่นเสนอตามระเบียบของทางราชการโดยอ่าน และลงนามในแบบลง
นามรักษาความลับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน และแบบเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ (Conflict of Interest)  
 
 
5.8 การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องเต็มใจและยินยอมที่จะเปิดเผยชื่อ อาชีพ ประวัติการทำงาน 
และหน่วยงานที่สังกัด ต่อสาธารณะ รวมถึงรายรับและค่าใช้จ่ายทั้งปวง (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกับการทำงานในฐานะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต่อสาธารณะ เมื่อมีการร้องขอ 

2. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้เข้าข่ายที่อาจมีการกระทำที่เป็นการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบ และให้
เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนด 

3. หากในการประชุมมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ ใดมีส่วนได้เสีย  กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งให้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบ และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่มีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร้องขอ  
 
5.9 การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน และวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
1. จริยธรรมการวิจัยในคน 
2. วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (SOP training) 
3. แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ International Committee Harmonization Good 

Clinical Practice (ICH GCP) 
4. กรรมการจะต้องมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยหรือวิธีดำเนินการมาตรฐาน หรือ Good 

Clinical Practice (GCP) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ 
1. จริยธรรมการวิจัยในคน 
2. วิธีดำเนินการมาตรฐานของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (SOP training) 
3. แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หรือ International Committee Harmonization Good 

Clinical Practice (ICH GCP) 
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานจะต้องมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยหรือวิธีดำเนินการมาตรฐาน หรือ 

Good Clinical Practice (GCP) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
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การเก็บหลักฐานการอบรม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และการประชุม

ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหรือการประชุมนั้น ๆ ต้องส่งหลักฐานการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมหรือการประชุม เช่น สำเนาผลการอบรม หรือ ประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่สำนักงานต้องเก็บรักษาไว้ใน
ส่วนเอกสารแฟ้มประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน หรือเจ้าหน้าสำนักงานนั้นๆ 
 
6. นิยามศัพท์ 

คำศัพท ์ ความหมาย 
การวิจัยในคน กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกิดจากการกระทำต่อ

บุคคล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จากการศึกษาเวชระเบียนฐานข้อมูล วัสดุสิ่งส่งตรวจ 
สารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อหรือสารพันธุกรรมใดที่ได้จากร่างกายของบุคคลที่อาจระบุถึงได้ 
และการศึกษาวิจัยต่อเซลล์หรือส่วนประกอบของเซลล์คน และตัวอ่อนที่มีเซลล์หรือ
ส่วนประกอบของเซลล์ของมนุษย์รวมอยู่ด้วย และให้หมายความรวมถึง การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ทางสังคมศาสตร์ การทดลองเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 
การศึกษาธรรมชาติของโรค การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การศึกษาทาง
สรีรวิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยา การตอบสนองต่อการรักษาทางด้านกายเคมี จิตวิทยา
ที่กระทำต่อบุคคล  

กรรมการจริยธรรมการ  
วิจัยในคน 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจำหรือกรรมการสมทบในคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี คณะกรรมการนี้มีองค์ประกอบตาม
ข้อกำหนดใน ICH GCP  

กรรมการทดแทน  กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยโรงพยาบาลราชวิถี 
เพ่ือทดแทนกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลาออกหรือพ้นตำแหน่งก่อนครบ
วาระการปฏิบัติงาน  

ที่ปรึกษา  คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นควรให้เป็นผู้ทบทวนวิเคราะห์
โครงการวิจัย และให้ความเห็นโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้วิจัยหรือ
โรงพยาบาล 

ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ  ผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นควรให้เป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
ทบทวนโครงการวิจัย และให้ความเห็นโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้วิจัยหรือ
โรงพยาบาล 

โครงการวิจัย  โครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
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คำศัพท ์ ความหมาย 
ผู้วิจัย  บุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการวิจัย ทีเ่ป็นบุคลากรในโรงพยาบาลราช

วิถ ีหรือนักวิจัยจากภายนอกที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลราช
วิถี ในกรณีที่มีผู้วิจัยหลายคนหรือเป็นโครงการวิจัยที่ได้หรือจะได้ดำเนินการใน
สถานที่วิจัยหลายแห่ง ให้หมายความถึงหัวหน้าคณะผู้วิจัยที่มีอำนาจควบคุมและ
กำกับโครงการวิจัยนั้น ๆ  

ข้อมูลความลับ  ข้อมูลหรือวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจัดเตรียมไว้โดยผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่าจะ
ปรากฏในรูปของลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค
วิทยาศาสตร์ การเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน 
และสิทธิประโยชน์ในการประชุมแต่ละครั้ง  

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Conflict of Interest)  

การที่นักวิจัยหรือกรรมการ มีส่วนได้เสียกับโครงการวิจัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ที่เป็นตัวเงิน เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็นผู้ร่วมทุนหรือถือครองหุ้นหรือได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนซึ่งสามารถตีค่าเป็นจำนวนเงินได้ เช่น การได้รับเงินสนับสนุนให้
ร่วมประชุมวิชาการ หรือสัมมนา หรือความเก่ียวข้องที่เป็นรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ความเกี่ยวข้องทางสายเลือด หรือการสมรส หรือความสัมพันธ์และ/หรืออคติส่วนตัว 
เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือมีส่วนร่วมทางอ้อมในงานวิจัย เช่น กรรมการสอบโครง
รา่งวิทยานิพนธ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

 

7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ .ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 
Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 
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8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  02/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดิมเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

 
9. ภาคผนวก 

A02-01/01  ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
A02-02/01  แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
A02-03/01  แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำหรับที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม 
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ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (EC Member CV Form) 
Personal Details 

• First Name 
• Last Name 
• Gender   Male   Female 
• Nationality 
• Postal Address 
• Email 
• Mobile 

 
 
 

Education 
• Post graduate (Diploma, MPH, MS, MSc/ PhD/ MD specialty) 
• Bachelor’s degree (BA, BSc etc.) 

 
 
 
 

Current Employment/ EC/ IRB/REC Affiliation 
• Job Title 
• Organization/ Institution 
• EC/IRB/REC Membership/ Position 
• Name of EC/ IRB/ REC 

 
 
 
 
 

Previous Professional Experience 
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Training 
• Research Ethics Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
• GCP   Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
• Other relevant training courses…………………………………………………………………………………... 

Venue………………………………………………DD/MM/YY………………………. 
 
 

Language 
 English:   Excellent    Very good     Good  Fair      Poor 
 Local:   Excellent    Very good     Good  Fair      Poor 

 
 
 
 

Signature:………………………………………. 
           Date:………………………………………………. 
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  แบบลงนามรักษาความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

 
 ในระหว่างดำเนินกิจกรรมในฐานะ................................................................................................. ...ของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 ข้าพเจ้า ................................................................... ......................... ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” 
เซ็นหนังสือฉบับนี้และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องและความลับทางการค้าและข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
หรือเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ไม่ว่ า
จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด ผู้ลงนามข้างท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผย ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับหรืออันเป็นที่ครอบครอง และ/หรือโครงร่างการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  
 ผู้ลงนามข้างท้ายจะแจ้งต่อประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทันที ถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งที่มีแนวโน้มอาจเกิดขึ้น หรือที่มีอยู่จริงของผู้ลงนามข้างท้ายที่เกี่ยวข้องกับโครงร่างการวิจัยใดๆ
ที่เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือขอรับการพิจารณา และจะงดเว้นในการให้คำแนะนำหรือ
ลงมติพิจารณาแก่โครงการที่ยื่นเสนอดังกล่าว 
 
ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น โปรดลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ 
หนังสือต้นฉบับจะเก็บไว้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ข้าพเจ้า .................................................................................................................... ..........................................
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้ 
 
 
 

.............................................................................. ผู้ลงนาม  

(…………………………………………………………………..)   

     วันที่ลงนาม .............../............... /..................      
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แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับที่ปรึกษา  
แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม 

 

ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมในฐานะที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ข้าพเจ้า....................................................................................... 
ในที่นี้เรียกว่า “ผู้ลงนามข้างท้าย” เซ็นหนังสือฉบับนี้ และสมัครใจที่รักษาความลับทุกเรื่องหรือความลับทาง
การค้า และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หรือเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้วิจัยและผู้สนับสนุนการวิจัยสำหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูด ผู้ลงนามข้าง
ท้ายตกลงที่จะไม่เปิดเผย ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับหรืออันเป็นที่ครอบครอง และ/หรือโครง
ร่างการวิจัยที่พิจารณา แก่บุคคลที่สามไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และไม่เข้าร่วมในการทบทวนพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน เว้นเสียแต่จะให้ข้อคิดเห็นตามที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ 
 
ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หากผู้ลงนามข้างท้ายตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น โปรดลงนามและลงวันที่ในหนังสือฉบับนี้ หนังสือ
ต้นฉบับจะเก็บไว้ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

ข้าพเจ้า ................................................................... ....................................................................................... ......
ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างต้นตามที่อธิบายไว้ในหนังสือฉบับนี้ 
 
 
 

.............................................................................. ผู้ลงนาม  

(…………………………………………………………………..)   

     วันที่ลงนาม .............../............... /.................. 
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Confidentiality Agreement and Conflict of Interest Declaration Form for Consultant, 
Guest, Observer or Surveyor 

 
In the course of my activities as a consultant, guest, observer, or surveyor at the Research 
Ethics Committee of Rajavithi Hospital (REC), I ……………………………………………………………………………… 
here in referred as the “undersigned” sign this document and voluntarily agrees to hold all 
confidentiality or proprietary trade secrets and privacy information or materials prepared by 
the investigators and sponsors for the ethics committee review either in written or verbal 
forms. The “undersigned” agrees not to disclose, reproduce or utilize, directly or indirectly, 
any confidentiality or proprietary information and/or research protocols under consideration 
to the third party in fulfilling this agreement. Whenever I have a conflict of interest, I shall 
immediately inform the chairperson and do not involve in the REC review process except for 
providing opinion as requested by the chairperson.  
 
Agreement on Confidentiality of Data and Conflict of Interest Declaration 
Please sign and date this agreement, if the undersigned agrees with the conditions set forth 
above. The original (signed and dated agreement) will be kept on file in the custody of the 
REC.  
 
I, ……………………………………………………………………………………………., have read and accept the 
aforementioned conditions as explained in this agreement.  
 

……………………………………………………………………………………… 
(……………………………………………………………………………………..) 
Undersigned Consultant, Guest, Observer, Surveyor 
Date ……………/……………/…………… 
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บทท่ี 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Initial Protocol Submission 

 

เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันท่ีอนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ีรับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  03/02 

การจัดการโครงการวิจัยใหม่ท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Initial Protocol Submission 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 2 จาก 50 

 

สารบัญ 
หัวข้อเรื่อง                     หน้า 
 

 

1. วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................ 3 
2. ขอบเขต ....................................................................................................................................................... 3 
3. ความรับผิดชอบ ........................................................................................................................................... 3 
4. แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน ..................................................................................................................... 4 

4.1 การบรหิารจัดการโครงการวิจัยใหมท่ี่ยื่นขอรบัการพิจารณา (Submission for Initial Review) ........... 4 
4.2 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) ................................................................................... 5 
4.3 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) ......................................................................................... 6 
4.4 การยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review) ........................................................ 7 
4.5 การบรหิารจัดการโครงการวิจัยที่สง่กลับมาภายหลงัการปรับปรงุแก้ไข (Revised) ................................ 8 

5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ................................................................................................................................. 9 
5.1 รปูแบบการพจิารณา .............................................................................................................................. 9 
5.2 การบรหิารจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรบัการพิจารณา (Submission for initial review) ................ 11 
5.3 การพจิารณาแบบเต็มชุด (Full board review) .................................................................................. 12 
5.4 การพจิารณาแบบเร็ว (Expedited review) ........................................................................................ 13 
5.5 การบรหิารจัดการโครงการวิจัยที่สง่กลับเข้ามาภายหลงัการปรับปรงุแก้ไข (Revised) ......................... 14 
5.6 การรับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการพจิารณา (Approval) ..................................................................... 14 

6. นิยามศัพท ์................................................................................................................................................. 15 
7. เอกสารอ้างองิ ............................................................................................................................................ 15 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน ................................................................................................................... 17 
9. ภาคผนวก .................................................................................................................................................. 16 

 
  
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  03/01 

การจัดการโครงการวิจัยใหม่ท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Initial Protocol Submission 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 3 จาก 50 

 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางสำหรบัเจ้าหน้าที่สำนักงาน ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา 
 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบรหิารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
1. รูปแบบการพิจารณา 
2. การบริหารจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา (Submission for initial review) 
3. การพิจารณาแบบเตม็ชุด (Full board review) 
4. การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 
5. การยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 
6. การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่สง่กลับเข้ามาภายหลังการปรับปรงุแก้ไข (Revised) 
7. การรบัรองโครงการวิจัยทีผ่่านการพิจารณา (Approval) 

 
3. ความรับผิดชอบ 
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร รับบันทึก แจกจ่ายโครงการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการ หรือกรรมการที่ทำหน้าที่ทบทวน
เพื่อประเมินโครงการวิจัย 
 สำหรับโครงการวิจัยที่ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย หรือโครงการวิจัยที่เข้ารับการ
พิจารณาแบบเร็ว ในกรณีที่ประธานเห็นชอบให้การรับรองได้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะส่งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัย พร้อมบรรจุในวาระการประชุมครั้งถัดไปเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ ในกรณีที่ต้องการคำช้ีแจง
เพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนำให้แก้ไขเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่สำนักงาน จะประสานงานกับผู้วิจัยเพื่อป รับปรุง/ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้พิจารณาทบทวน ก่อนนำเสนอให้ประธานพิจารณาอีกครั้ง หากประธาน
เห็นควร ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อพิจารณาตัดสิน และส่งผลการ
พิจารณาให้ผู้วิจัยภายหลังการประชุม 
 
 
 
 
 
 

  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  03/02 

การจัดการโครงการวิจัยใหม่ท่ียื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Initial Protocol Submission 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 4 จาก 50 

 

4. แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 
4.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยใหม่ท่ียื่นขอรับการพิจารณา (Submission for Initial Review) 

 

กรอบเวลา การดำเนนิงาน                 ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 
ของเดือน 

ไม่รับรอง รับรอง 

พิจารณาในทีป่ระชุม 

แจ้งผลผู้วิจัย แจ้งผู้วิจัย และแจง้ทีป่ระชุม 

คณะกรรมการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการ 

ส่งเอกสารแบบประเมิน ให้กรรมการผู้ประเมิน  
(Primary reviewer) 

Full Board Review Expedited Review Exemption Review 

มอบหมาย Reviewer 
อย่างน้อย 3 คน 

มอบหมาย Reviewer 
อย่างน้อย 2 คน 

ประธานหรือเลขา
พิจารณา 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 

กำหนดรปูแบบการพจิารณา 

ตัดรอบทกุวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

ประธาน หรือ
เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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4.2 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
 

กรอบเวลา การดำเนนิงาน                 ผู้รับผิดชอบ 

 
 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อย่างน้อย 3 คน 

ส่งเอกสารแบบประเมินใหก้รรมการผูป้ระเมิน (Primary reviewer)  

Reviewer ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และพิจารณาในที่ประชุม 
 (พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

 

ผลการพจิารณา 

(1) 
รับรอง 

(2) 
ปรับปรงุแก้ไข 
เพื่อรบัรอง 

(3.1) 
ปรับปรงุแก้ไข 

และนำเข้า
พิจารณาใหม ่

(3.2) 
ส่งเข้าพิจารณาเพื่อขอ

รับรองจากคณะกรรมการ
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน

เห็นสมควร 

(4)  
ไม่รับรอง 

ตัดรอบทกุวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

คณะกรรมการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน แจ้งผลการพจิารณา จัดทำเอกสารรับรองฯ และประสานผู้วิจัย 

จัดทำเอกสารแจง้ผล
และแจ้งผลการ

พิจารณาส่งใหผู้้วิจัย 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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4.3 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) 
 

กรอบเวลา การดำเนนิงาน              ผู้รับผิดชอบ 

 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อย่างน้อย 2 คน 

ส่งเอกสารแบบประเมิน ให้กรรมการผู้ประเมิน (Primary Reviewer)  

Reviewer ให้ข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น 

รวบรวมความคิดเห็น เสนอเลขานุการ 

แจ้งผลผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

ประธาน หรือเลขา 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เลขานุการ 

ตัดรอบทกุวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

ปรับปรงุแก้ไขเพื่อรับรอง รับรอง ปรับปรงุแก้ไขและนำเข้า
พิจารณาใหม ่

แจ้งผลการพิจารณาและ
จัดทำเอกสารรับรองฯ และ

ประสานผู้วิจัย 
พิจารณาแบบเต็มชุด  

(Full Board Review) 

ผู้วิจัยสง่แก้ไข (Revised) 

แจ้งทีป่ระชุม 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เลขานุการ 
แจ้งผลการพิจารณา จัดทำ

เอกสารรับรองฯ และ
ประสานผู้วิจัย 

แจ้งทีป่ระชุม 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 
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4.4 การยกเว้นพิจารณาด้านจรยิธรรมการวิจัย (Exemption Review) 
 

 การดำเนนิงาน       ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย 

ประธานหรือเลขานุการพิจารณา 

จัดทำเอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

แจ้งทีป่ระชุม 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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4.5 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีส่งกลบัมาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Revised)  
 

 
 

 การดำเนนิงาน              
   

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่แก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบการปรับปรงุแก้ไข 

แก้ไขได้ตามมต ิ แก้ไขไม่ได้ตามมต ิ

มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน (Primary Reviewer) 

ส่งเอกสารใหก้รรมการผูท้บทวน (Primary reviewer) 

Reviewer ให้คำแนะนำ/แสดงความคิดเห็น 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เลขานุการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

คณะกรรมการ 

รวบรวมความคิดเห็นเสนอเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เห็นชอบให้ดำเนินการวิจัย ให้ผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิ นำเข้าที่ประชุม 

จัดทำเอกสารแจง้ผล และประสานผู้วิจัย 

ผู้วิจัยสง่แก้ไข (Revised) 

พิจารณาแบบเตม็ชุด 
(Full board Review) 

แจ้งผลการพจิารณา จัดทำ
เอกสารรับรองฯ และประสาน

ผู้วิจัย 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บ
เอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

ผลการพจิารณา 
เลขานุการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งทีป่ระชุม 

ผู้รับผิดชอบ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 รูปแบบการพิจารณา มี 3 ประเภท ดังนี้ 

5.1.1 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 
1) โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไม่

สามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ได้แก่ ประเภทโครงการวิจัยที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

- การวิจัยเชิงทดลองทางคลนิิก (Clinical trial)  
- โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทดลองวัคซีน/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ 

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงชาติพันธ์ุ  โครงการวิจัยด้าน HIV  
- โครงการวิจัยที่มีการทดลองใช้เครื่องมือ intervention การรักษา การฟื้นฟู หรือ วิธีการ

เก็บข้อมูลซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงน้อย 
- โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีไม่สามารถ

พิจารณาได้อย่างอสิระ  
2) โครงการวิจัยที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมาย หรือ ชาติพันธ์ุ ต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และยื่นเอกสารรับรอง
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3) ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ต้องนำเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการเต็มชุด (Full board) 

 
5.1.2 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

ประธานหรอืเลขานุการ ทำหน้าที่ คัดเลือกโครงการวิจัยเข้ารบัการพิจารณาแบบเร็ว โดยเป็นโครงการวิจัย
ที่มีลักษณะการดำเนินการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือไม่เกินความเสี่ยงน้อย (minimal 
risk) คือมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน และเข้าเกณฑ์อย่างน้อย ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) โครงการวิจัยที่เป็น Case report  
2) โครงการวิจัยที่เป็น Case Series  
3) โครงการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือใช้เครื่องมือวิจัย ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมี

ความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และไม่บ่งช้ีตัวบุคคล 
4) โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติการรักษาผู้ป่วย โดยไม่มีการเช่ือมโยงตัวบุคคล 
5) โครงการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอื่น  ซึ่งผู้ เข้าร่วม

โครงการวิจัยได้รับข้อมูลและให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

6) โครงการที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่จัดสรรให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้ 
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7) โครงการการศึกษาจากสิ่ งส่ งตรวจที่ เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ  (Leftover 
specimen/ Surplus blood) และการบันทึกข้อมูลไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงตัวบุคคลที่
เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ 

8) โครงการที่ เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว  และผู้ วิจัยได้แจ้งให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจัย รับทราบ การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือเพื่อใช้ในงานวิจัยอื่นต่อไปและขอ
ความยินยอมไว้ล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของคลังชีวภาพ 

9) โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  กระทรวง
สาธารณสุข/คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (CREC)/ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 
(สคม.) หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี
เห็นสมควร 

10) การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการวิจัยเดิมทีไ่ด้รับการอนุมัติแล้ว เพียงเล็กน้อยและไม่ทำ
ให้ความเสี่ยงเพิ่มข้ึน 

11) การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเอกสาร
แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

 
หมายเหตุ: 
1. โครงการวิจัยที่มีแผนเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective study) ที่ทำการศึกษาในกลุ่ม

เปราะบาง (Vulnerable populations) ต้องนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด  (Full 
board review) 

2. โครงการวิจัยที่มีการพิจารณาแบบเร็ว  (Expedited Review) ที่ มีผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทบทวน เห็นควรให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุด (Full board 
review) 

3. โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่วนแก้ไข เพิ่มเติมโครงการวิจัย 
(Protocol Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เพิ่มข้ึนมากกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร็วโดยประธาน
หรือเลขานุการ เห็นควรให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
5.1.3 การยกเว้นพิจารณาดา้นจรยิธรรมการวิจัย (Exemption review) ใช้กบัโครงการวิจัยดังต่อไปนี ้

1) การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระทำในคน 
2) การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคล 
3) การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มี

การดำเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล 
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4) การประเมินผลด้านการศึกษาหรือ แพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็น
รายบุคคล เช่น การประเมินยุทธศาสตร์ทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือ
เปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 

หมายเหตุ: 
1. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ข้ารว่มโครงการวิจยัที่เปน็กลุม่เปราะบาง (Vulnerable populations) 

เช่น ผู้ที่อ่าน-เขียน ไม่ได้ ผู้ที่มีความบกพร่องในด้านความทรงจำ หรือการตัดสินใจ ชนกลุ่มน้อย
หรือประชาชนชายขอบ กลุ่มผู้ลี้ภัย ผู้สูงอายุหรือเด็ก กลุ่มคนไร้ที่อยู่ ผู้ใช้สารเสพติด เป็นต้น  
ไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเว้นได้ 

2. โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Amendment) 
ซึ่งส่วนแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เพิ่มข้ึน
มากกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย โครงการวิจัย
นั้น ไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเว้นได้ 

3. โครงการวิจัยที่ดำเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่กำลังจะได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ ไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเว้นได้ 

 
5.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา (Submission for initial review) 

5.2.1 ผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ 
www.rajavithiresearch.com 

5.2.2 ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัยที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ช้ัน M 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ทุกวันทำการ โดยตัดรอบการพิจารณา
ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อพิจารณาในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือนนั้น ๆ (หากคณะกรรมการไม่ครบ
องค์ประชุม จะมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมตามความเหมาะสม) 

5.2.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้ 
- โครงการวิจัยทีย่ื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล

ราชวิถี 
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอรม์ที่เสนอ ว่ามีการใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามประเภทของ

โครงการวิจัย หรือใช้แบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน 
- ความครบถ้วนของเอกสารแนบตามรูปแบบการพิจารณาของโครงการวิจัย 
- ความครบถ้วนของจำนวนชุดเอกสารแนบถูกต้องตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม 
- ตรวจสอบการลงนาม/ลงลายมือช่ือในเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ ลายมือช่ือของหัวหน้า

โครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลายมือช่ือของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน  หรือ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้วิจัย 

- ตรวจสอบความครบถ้วนตามหัวข้อในแบบเสนอโครงการวิจัย 
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- ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบการดำเนินการวิจัยใน โรงพยาบาลราชวิถี 
5.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประทับตรารับเอกสาร และลงบันทึกรายละเอียด 
5.2.5 การกำหนดรหัสโครงการวิจัย (YYXXX) โดยสัญลักษณ์ YY หมายถึง เลขสองตัวสุดท้ายของปี

พุทธศักราช XXX หมายถึง ลำดับโครงการที่ส่งมาก่อน - หลัง ตัวอย่าง เช่น 62001 หมายถึง
โครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาในปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการวิจัยลำดับที่ 1 และแบ่ง
ตามปีปฏิทินพุทธศักราช (การกำหนดรหัสโครงการจะดำเนินการเมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วเท่านั้น)  

5.2.6 กรณี ท่ีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สำนักงานแจ้งผู้ วิจัย โดยใช้
แบบฟอร์ม A03-03.7/02 เพื่อให้ผู้วิจัยดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการ 

5.2.7 แจ้งหมายเลขรหัสโครงการให้ผู้วิจัยทราบ โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยส่งเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ 
สำนักงานจะกำหนดรหสัโครงการวิจัยพรอ้มทัง้แจ้งให้ผู้วิจัยทราบโดยใช้สำเนาแบบฟอร์ม A03-
03.7/02 และแนะนำให้ผู้วิจัยแจ้ง หมายเลขรหัสโครงการวิจัยทุกครั้งที่มีการติดตามและ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย กรณีที่มีการส่งเอกสารใด  ๆ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย ให้ระบุหมายเลขรหัสโครงการ YYXXX ทุกครั้ง 

 
5.3 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

5.3.1 ประธาน หรือเลขานุการ มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) อย่างนอ้ย 3 คน 
5.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ส่งทั้ง

ทาง e-mail และบรรจุลงซองเอกสารที่ปิดมิดชิดระบุเป็นเอกสารลับ (กรณีที่กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ) ประกอบด้วย 
1) เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยทัง้หมด 
2) แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ (Assessment Form) (A04-02/02) 
3) แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (A04-03/02) 

5.3.3 กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 
5.3.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จะได้รับโครงการวิจัยทาง e-mail เพื่อพิจารณาและใช้

ในการประชุม 
5.3.5 กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) เป็นผู้สรุปโครงการวิจัยที่ได้พิจารณา  และให้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารช้ีแจงข้อมลูแกผู่้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัย  

5.3.6 กรรมการในที่ประชุมร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปมติของคณะกรรมการฯ  
จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยระบุมติเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
1) รับรอง 
2) ปรับปรงุแก้ไขเพื่อรับรอง 
3) นำเข้าพิจารณาใหม ่
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- ปรับปรงุแก้ไข และนำเข้าพจิารณาใหม่ 
- ให้ส่งเข้ารบัการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นสมควร  
4) ไม่รับรอง 

5.3.7 เจ้าหน้าที่สำนักงาน แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย หลังการประชุม  โดยจัดทำบันทึก
ข้อความให้เลขานุการ ลงนามเพื่อแจ้งผลแก่ผู้วิจัยสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี 
และแจ้งผลทาง e-mail สำหรับบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 
1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เสนอให้ประธานหรือรองประธานลงนาม 
2) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรบัปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง” กำหนดให้ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี ้

- ส่งแก้ไข โดยทำแถบสีในส่วนที่แก้ไข (highlight)  
- กรณีที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ ให้ช้ีแจงรายละเอียดพร้อมเหตผุล 
- หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสทิธ์ิการพจิารณารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
3) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรบัปรุงแก้ไข และนำเข้าพิจารณาใหม”่ กำหนดใหผู้้วิจัยส่ง

ปรับปรงุ แก้ไข หรือเพิ่มเติมตามมต ิภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และไม่เกิน 60 วันหลัง
การแจง้ผลการพิจารณา หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสทิธ์ิการ
พิจารณารบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

4) กรณีผลการพิจารณา คือ “ให้ส่งเข้ารบัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการพิจารณา
การศกึษาวิจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
เห็นสมควร” โดยกำหนดให้ผู้วิจัยส่งเอกสารการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

5) กรณีผลการพิจารณา คือ “ไม่รับรอง” ระบุเหตุผลที่ไมผ่่านการรบัรอง 
 

5.4 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 
5.4.1 ประธาน หรือเลขานุการ มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) อย่างน้อย 2 คน 
5.4.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ส่งทั้ง

ทาง e-mail และบรรจุลงซองเอกสารที่ปิดมิดชิดระบุเป็นเอกสารลับ  (กรณีที่กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยร้องขอ)  ประกอบด้วย 
1) เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยทัง้หมด 
2) แบบพจิารณาทบทวนโครงการวิจยัทางชีวการแพทย์ (Assessment Form) (A04-02/02) 
3) แบบพจิารณาทบทวนโครงการวิจยัทางสังคมศาสตร ์(A04-03/02) 

5.4.3 กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 
5.4.4 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรว็ (Expedited review) จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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1) “รับรอง” ในกรณีที่กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ทั้งหมด มีมตเิห็นตรงกันให้
รับรองโครงการวิจัย 

2) “ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง” หมายถึง กรรมการผูท้บทวน (Primary reviewer) แนะนำให้
แก้ไขโครงการวิจัย และนำเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วเพือ่พิจารณาใหม ่

3) “นำเขา้พิจารณาในท่ีประชมุแบบเตม็ชุด” ในกรณีทีก่รรมการผู้ทบทวน (Primary 
reviewer) คนใดคนหนึ่ง มีความเห็นว่า ควรนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมเต็มชุด (Full 
board review) 

5.4.5 เจ้าหน้าที่สำนักงาน รวบรวมความคิดเห็นของกรรมการผูป้ระเมนิ (Primary reviewer) สรุปให้
เลขานุการ หลังจากได้รับเอกสารคืนจากกรรมการครบถ้วน 

5.4.6 หากมีข้อแก้ไขจะส่งให้ผู้วิจัยแก้ไข และกำหนดระยะเวลาให้ผู้วิจัยตอบกลับภายในเวลา 60 วัน 
หลังการแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสิทธ์ิการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 
5.5 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีส่งกลบัเขา้มาภายหลังการปรบัปรุงแก้ไข (Revised) 

5.5.1 ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัย ที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนในวัน และเวลาราชการ 
5.5.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่แก้ไข 
5.5.3 เลขานุการตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ 
5.5.4 กรณีปรับปรุงแก้ไข ตามมติ เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำ

เอกสารการรับรองโครงการวิจัย 
5.5.5 กรณีปรับปรุงแก้ไข ไม่เป็นไปตามมต ิ 

1) ประธานหรือเลขานุการ พจิารณาหรอืมอบหมายให้กรรมการผู้ทบทวน (Primary 
reviewer) พจิารณา 

2) กรรมการผูท้บทวน (Primary reviewer) ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น ดังนี ้
- รับรอง หรือ 
- ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง หรือ 
- ปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่      หรือ 
- ไม่รับรอง  

 
5.6 การรับรองโครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณา (Approval) 

5.6.1 เอกสารโครงการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรอง จะไดร้บัการประทบัตรารบัรอง ระบุวันทีร่ับรอง และลง
นาม โดยประธาน ตามรายช่ือเอกสารทีป่รากฏ 

5.6.2 ระยะเวลาเริม่ตน้การรบัรอง ใหผู้้วิจัยดำเนินการวิจัยได ้
1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” การรบัรองใหผู้้วิจัยดำเนินการวิจัยได้ ณ วันที่มีมติให้

การรบัรอง 
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2) กรณีส่งแก้ไขตามมติคณะกรรมการครบถ้วนสมบูรณ์ ใหผู้วิ้จัยดำเนินการไดจ้ะเริ่มต้น ณ 
วันที่มีมติให้การรบัรอง  

5.6.3 โครงการวิจัยทีผ่่านการพจิารณาจะไดร้ับการรบัรองให้ดำเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่ขอดำเนินการ 
เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย มีอายุ 1 ปี โดยจะต้องต่ออายุเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย ซึง่
ต้องยืน่ขออนมุัติต่ออายุกอ่นเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดอืน พร้อม
รายงานความก้าวหน้าตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกำหนด หากดำเนินการวิจัยไม่
เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องยืน่ขออนุมัตขิยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยพรอ้ม
ช้ีแจงเหตผุล ความจำเป็นโดยละเอยีด  
 

6. นิยามศัพท์ 
คำศัพท์ ความหมาย 

โครงการวิจัยทางคลินิก โครงการวิจัยทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัย
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของกระบวนการรักษาหรือการ
กระทำอื่นๆ (อาทเิช่น การให้ยา อาหาร การออกกำลังกาย การ
ผ่าตัดหรอืเครื่องมอืแพทย์) รวมทั้งกระบวนการให้การตรวจ
วินิจฉัย และกระบวนการป้องกันโรค โดยผลการศึกษาจะต้อง
ตอบปัญหาทีเ่กี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายหรอืสุขภาพจิต 

โครงการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ /
มานุษยวิทยา 
 

โครงการวิจัยทีม่ีวัตถุประสงค์ เพือ่ประเมินทัศนะคติ พฤติกรรม
ในด้านอื่นของมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัประเด็นสุขภาพกายหรือ
สุขภาพจิต 

การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board 
review) 

การพจิารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงตอ่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั
ไม่เข้าข่ายแบบเร็วหรือไม่สามารถขอยกเว้นการพจิารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน 

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ
เร็ว (Expedited review) 

การพิจารณาแบบเร็วจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี สำหรบัโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยตาม
ข้อกำหนดในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

การยกเว้นการขอรบัรองด้านจริยธรรม
การวิจัย (Exemption review) 

การยกเว้นการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับโครงการวิจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ำมากตามข้อกำหนดในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

 
7. เอกสารอ้างองิ 

7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
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7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่
กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทยร์่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 
 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  01/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดมิเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

 
9. ภาคผนวก  

A04/01 แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of Interest) 
A05/01 แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 
A06.1/01 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
A06.2/01 แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
A06.3/01 แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 
A06.4/01 แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติ

วิเคราะห์ 
A06.5/01 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่เป็นแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์

ประจำบ้านต่อยอด)  
A06.6/01 แบบฟอร์มให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
A06.7/01 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา  
A11.1/01 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)  
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A11.2/01 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ปี  
(Informed Assent Form)  

A11.3/01    เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(Informed Consent Form)  

A11.4/01    เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพื่ อรายงาน Case Report/Case series 
(Informed Consent Form for Case Report/Case series)  

A11.5/01    เอกสารช้ีแจงกรณีไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการรายงาน Case Report/ 
Case series  

A11.6/01 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
A12/01 เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)  
A13/01 บทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
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ข้าพเจ้า......................................................................... ขอเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในการ 

ดำเนินโครงการวิจัยกับผู้ให้ทุนวิจัย หมายเลขโครงการ      ดงันี ้

 1) ไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อนใด ๆ  
 2) มผีลประโยชน์ทับซ้อนกบัผู้ให้ทุนวิจัย คือ 

 2.1)  มีบุคคลในครอบครัวหรือที่ใกล้ชิดกบัผู้ให้ทุนวิจัย เช่น บิดา มารดา สาม ีภรรยา หรือ
บุตร เป็นต้น   โดยเป็น.........................กับผู้ใหทุ้นวิจัย <ระบุความเกี่ยวข้องกับผู้วิจัย> 

 2.2) เป็นผู้บริหารใหส้ังกัดของหน่วยงานให้ทุนวิจัย 
 2.3) อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ……………………………………….………………………….. 

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

       ผู้เปิดเผยการมีผลประโยชนท์ับซอ้น 
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ข้อกำหนดในการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนดแนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ

พิจารณาทบทวน ดังต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัยต้องจัดทำเอกสาร บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราช
วิถี  และ แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ 
ตามเอกสาร A04/01และ A06.1-A06.7/01 

2. ผู้วิจัยต้องจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอย่างครบถ้วนตามรายการที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายตามจำนวนที่
ระบุ  
ซึ่งหากเอกสารดังกลา่วไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร โดย
กำหนดแนวทางในการตั้งช่ือไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ช่ือนามสกุลผู้วิจัย ประเภทเอกสาร เวอร์ช่ันที่
ยื่นพิจารณา วัน/เดือนปีของเวอร์ช่ันเอกสารนั้นๆ ดังนี้ 
- โครงการวิจัย (Research proposal) ตั้งช่ือไฟล์: ช่ือผู้วิจัย_นามสกลุผู้วิจัย-

_proposal_version……วันเดือนป ีพ.ศ. เช่น  อิงดาว_สวยเสมอ_proposal_v1_15072562 
- เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ตั้งช่ือไฟล:์       

ช่ือผู้วิจัย_นามสกลุผู้วิจัย_PIS_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) ตั้งช่ือไฟล์:        

ช่ือผู้วิจัย_นามสกลุผู้วิจัย_ICF_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- แบบบันทึกข้อมลู/แบบเกบ็รวบรวมข้อมลู (Case Record Form) ตั้งช่ือไฟล์: 

ช่ือผู้วิจัย_นามสกลุผู้วิจัย_CRF_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- ประวัตผิู้วิจัย (Curriculum vitae) ตัง้ช่ือไฟล์:  

ช่ือผู้วิจยั_นามสกลุผู้วิจยั_CV_version..วัน เดอืน ป ีพ.ศ. 
3. การยื่นเอกสารโครงการวิจัย ต้องดำเนินการภายใน วันที่ 5 ของทุกเดอืน  

3.1 ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร์ ให้นับว่าวันศุกร์เป็นวันปิดรับ หรือ ตรงกับวัน
อาทิตย์ ให้นับว่าวันจันทร์ถัดไปเป็นวันปิดรับ  

3.2 ในกรณีที่ยื่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักงานคณะกรรมการฯ จะนำเข้าสู่
รอบการพิจารณาในเดือนถัดไป 

4. กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื่นโครงการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
เช่น สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ กำหนดให้ยื่นเอกสารโครงการวิจัยในนามของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่  

5. ภายหลังการยื่นเอกสาร ผู้วิจัยจะได้รับสำเนา เอกสาร A6.7/01 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการ
พิจารณา (หน้า 3) ซึ่งระบุหมายเลขโครงการวิจัย สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการติดตามสถานะ
โครงการวิจัยต่อไป 

6. คณะกรรมการฯ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนและแจ้งผลต่อผู้วิจัย  ภายใน 30 วัน
หลังจากวันที่ยื่นเสนอโครงการ 
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7. ผู้วิจัยสามารถติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย และผลการพิจารณาได้โดย
การ ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการฯ ช้ัน M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงพยาบาลราชวิถี หรือหมายโทรศัพท์ 0 2354 8108 ต่อ 2803, 2806 ในวันและเวลาราชการ หรือ
ทาง e-mail: ec.rajavithihospital@gmail.com โดยอ้างอิงถึงหมายเลขโครงการวิจัยน้ัน ๆ 

8. ผู้วิจัยจะสามารถเริม่ดำเนินการวิจัยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการฯ แล้วเท่านัน้ 
โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 

9. ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในโครงการวิจัย, วิธีดำเนินการมาตรฐาน, โดยยึดการปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) และ/หรือข้อกำหนดของ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 
รายการเอกสารยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
1. โครงการวิจัยใหม ่

1.1 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี   และแบบยื่นเสนอ
ขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย A04/01และ A06.1-A06.7/01 

1.2 โครงการวิจัยตามแบบ ว-1ด จำนวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด) พร้อมไฟล์โครงการวิจัย ส่งทาง e-mail: 
ec.rajavithihospital@gmail.com โดยต้องมีการระบุข้อมูลของโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน  ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ช่ือโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 
2) ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
3) ประเภทการวิจัย 
4) สาขาวิชาการและกลุ่มที่ทำการวิจัย 
5) คำสำคัญของโครงการวิจัย (Keywords) 
6) ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย รวมทั้งคำถามการวิจัย (Research question) 
7) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
8) นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational definition) 
9) ขอบเขตของโครงการวิจัย 
10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (Conceptual framework) 
11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศทีเ่กี่ยวข้อง (Literature review) 
12) เอกสารอ้างอิง (Reference) 
13) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
14) วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 
15) รูปแบบการวิจัย (Research design) 
16) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและที่มาของขนาดตัวอย่าง (Sample size) 
17) เกณฑ์การคัดเลอืกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)  
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18) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
19) วิธีการดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด 
20) กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 
21) ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย และแนวทางการแก้ไข 
22) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
23) ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 
24) เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลู 
25) ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย 
26) ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะไดร้ับ 
27) ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย 
28) งบประมาณโครงการวิจัย 
29) คำช้ีแจงอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
30) การลงนามของผู้วิจัย 
31) การลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา/ทีป่รกึษาโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
32) เอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน 

ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำสรุปย่อโครงการวิจัยพอสังเขปเป็นภาษาไทย
(synopsis) แนบมาด้วย 

1.3 เอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้วิจัยขอยกเว้นการขอความยินยอม ซึ่งผูวิ้จัยจะต้องอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปน็
ที่จะต้องขอยกเว้นการขอความยินยอม ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องไม่มีความเสี่ยงเกินกว่า 
minimal risk หรือเป็นการวิจัยที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบางสว่นของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย
โดยไม่มีการบ่งช้ีตัวบุคคลหรือการขอความยินยอมจะมีผลกระทบต่อการวิจัยในการปฏิบัติ (CIOM 
Guideline 4: Individual Informed Consent) 

1.4 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยทั้งหมด 
1.5 เอกสารโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.6 เอกสารที่แสดงว่าผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัยทุกคนผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตาม

มาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) 
1.7 เอกสารการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (A04/01) 
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2.   โครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
(Central- Research Ethics Committee: CREC) / คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) แล้ว 

2.1 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี   และแบบยื่นเสนอ
ขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย A04/01และ A06.1-A06.7/01 

2.2 เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน
ดังกล่าวข้างต้น ที่มีตราประทับรับรอง โดยต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยแนบท้าย จำนวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) พร้อมไฟล์โครงการวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องบรรจุใน CD จำนวน 1 แผ่น 
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                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ …………………………………….………………………............................โทร.......……………………….………… 
ท่ี  ………………………………/………………………………….วันท่ี………………………...…………..……………….……………… 

เรื่อง ขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี) 

   ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง /นางสาว)..........................................................................................
ตำแหน่ง...............................................................................................................................................................  
สังกัด........................................................................................................................................................ ............ 
มีความประสงค์ขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..…………………… 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

โดยขอเก็บข้อมูลที่กลุ่มงาน/ฝ่าย...........................................................................................โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ     
  
 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
(...............................................................)  

หัวหน้ากลุ่มงาน......................................................... 

ลงช่ือ (ผู้วิจัย)........................................................ ...... 
(............................................................)  

ตำแหน่ง...................................................................... 
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1. สถานภาพของผู้วิจัย        

 บุคลากรในโรงพยาบาล  (โปรดระบุ)    

             แพทย ์     ทันตแพทย์      เภสัชกร     พยาบาล     Fellow ชั้นปี…...  

             Resident ชั้นปี.................  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 

 บุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 

             นักศึกษาปริญญา............... คณะ................................. มหาวิทยาลัย.......................................................... 

                     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................................................  
2. แหล่งทุน  

          ทุนส่วนตัว 
  รับทุนจากภาครัฐ ระบุ............................................................................................................................. .................. 

          รับทุนจากภาคเอกชน ระบุ............................................................................... ......................................................... 

       จำนวนงบประมาณรวมในโครงการ ………………………………………………………………………………………บาท 

รายละเอียดผู้ประสานงานโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยจากบริษัทยา)  

ช่ือ-สกุล ................................................ ............. หมายเลขโทรศัพท์...................................................................  

มือถือ ................................................................. E-mail ………………………………………………………………………. 

3. การวิจัยนี้เป็นพหุสถาบัน (Multicenter study) หรือไม่       ใช่        ไม่ใช ่

4. การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 
ชื่อสถาบันท่ีขอรับการพิจารณาฯ ..........................................................................................................................  

สถานะ           อยู่ระหว่างพิจารณา  

                    ผ่านการพิจารณา   เลขที่เอกสารรับรอง ....................................................  
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       ผู้ดำเนินโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โทร 02-3548108-37  ต่อ  2803, 2806 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A06.4/01 

แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562  

หน้า 28 จาก 50 

 

 

ข้าพเจ้าผู้วิจัย (นาย / นาง / นางสาว)........................................................................................ .. 
ตำแหน่ง......................................................................กลุม่งาน........... ....................................................... 
โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..………………………………. 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
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(...............................................................) 

 
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ 
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เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…………….............…………………………….. 
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……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 
โดยผู้วิจัยคือ............................................................................................................... .......................................... 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยน้ีจริง โดยจะให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย และควบคุม ติดตามโครงการวิจัยใหเ้สรจ็สมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ 
   
 
 

     ลงช่ือ..................................................................... 
                                                           (...............................................................) 

                                                ตำแหน่ง  ……………….................................... 
                อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม 
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(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 
โดยผู้วิจัยหลักคือ…………………………………………………………………………………………………………..........……………… 
ตำแหน่ง………………………………………………..…………….. สงักดั ……………………………………………………...........…… 
โดยผู้วิจัยหลักมีความประสงค์ (ระบุละเอียด,ข้ันตอนและสถานที่ที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย)...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………............................…………         
   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ผู้วิจัยหลักไดเ้ข้ามาติดต่อและประสานงานเรียบร้อยแล้ว โดยข้าพเจ้า 
ยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมลูวิจัย เมื่อโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
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ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) 
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มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

 ประวัติผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

A03-05/02 เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (ถ้ามี) 
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

A03-06/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
(ถ้ามี) มีเลขหน้า Version_____________ Date________________     

A03-07/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรบัอาสาสมัครเด็ก
อายุ 7 - 12 ปี (Informed Assent Form) (ถ้ามี)   
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 
การตรวจสอบ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าท่ี 
มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

A03-08/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรบัผู้แทนโดยชอบ
ธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) (ถ้ามี)  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________ 

    

A03-09/02 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพือ่รายงานCase Report/Case Series 
(Informed Consent Form for Case Report/Case Series) (ถ้ามี)  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________ 

    

A03-10/02 เอกสารช้ีแจงกรณีไมส่ามารถขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการรายงาน 
Case Report/Case series (ถ้ามี)  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________ 

    

A03-11/02 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั (ถ้ามี)     
 สำเนาใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับ

แพทย์ประจำบ้าน” (สำหรบัแพทยป์ระจำบ้าน/ตอ่ยอด) จำนวน 1 ชุด 
    

 สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “Good Clinical Practice (GCP)” ของ
ผู้รบัผิดชอบโครงการทุกคน จำนวน 1 ชุด     

 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงการวิจัย สง่ที่อีเมล์ ec.rajavithihospital@gmail.com     

 
เอกสารอื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    

โครงการวจิัยจากบรษิัทยาตรวจสอบเพ่ิมเติม 
 

คู่มือผู้วิจัย (Investigator brochure)  จำนวน_________ ชุด  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

 ถ้ามีการใช้ยา : เอกสารข้ึนทะเบียนยา / เอกสารกำกับยา     
 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน     
      
      

หมายเหตุ: *กรณีผู้วิจัยเป็นบุคลากรภายนอก ใช้หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ได้แก่ 
      1) ขอเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
       2) ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการทำวิจัย 
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▪ ขอให้ส่งเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงการวิจัยและเอกสารที่เกีย่วข้อง ทาง
อีเมล์ ec.rajavithihospital@gmail.com 

▪ โครงการวิจัย (Proposal) และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ต้องระบหุมายเลขหน้า ฉบบัที่ของเอกสาร และลงวันที่ 
ทุกหน้า (Proposal Version........ Date..........) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สำหรับเจ้าหน้าที ่
 

 เอกสารครบถ้วน        รหสัโครงการ .......................................... 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  

     เพิ่มเติมเอกสารลำดับที่...................................................................................................... ....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้ยื่นเอกสาร 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ป…ี…………………………………………….. 

 
ผู้รับเอกสาร 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ปี……………………………………………… 

หมายเหตุ:  เอกสารครบถ้วน  
   ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวิจัย   ลงนามรับสำเนา........................................................... วันที่...........................
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โครงการวิจัยเรื่อง  
(ภาษาไทย) ……………….............…………………………………………………..………………………………………………..……… 

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

 

วันให้คำยินยอม วันที่………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 
 

   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……….…………………………………..……………………………………………….………. 

ที่อยู่………………………………………………………………………..……………………………………………………...……....……….… 
  

ข้าพเจ้าได้รับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ 
พร้อมด้วยเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
 

 
  

ส่วนเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (โดยหัวข้อต่อไปนี้ ให้นกัวิจัยเลอืกเฉพาะหัวข้อที่ตรงกับโครงการวิจัยของท่าน) 
ข้าพเจา้     ยินยอม      ไม่ยินยอม  
▪ ให้เกบ็ตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจา้    อนุญาต   ไม่อนุญาต 
▪ ให้เกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบันทึกเสียง 
▪ ให้เกบ็ข้อมลูโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีจดหมายนำ และข้อช้ีแจงข้อมลู            
โครงร่างการวิจัย  
พร้อมกับได้แนบซองจดหมายเพื่อการส่งแบบสอบถามกลบัมายังผู้วิจัย 
 

………………………………………………………………… ลงนามผู้ใหค้วามยินยอม 
(………………………………………………….……………) ช่ือผู้ยินยอมตัวบรรจง 
วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 
 

ส่วนเพ่ิมเติมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอาจยินยอม หรือไมย่ินยอมเขา้ร่วมวิจัยในส่วนเพ่ิมเติมนี้ ของ
โครงการดังกลา่ว 
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ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมลูข้างต้นอย่างละเอียดแล้วและมี
โอกาสซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จนเป็นทีพ่อใจแล้ว 
ข้าพเจ้าสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี 

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไดร้ับโอกาสใน
การซักถามและทุกข้อสงสัยไดร้ับการอธิบายอย่าง
ถูกต้องชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามลงใน
เอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงช่ือ……………………………………………ผู้ขอความยินยอม 
 (…………………………………………...………)  (…………………………………………...………) 
วันที่ ………………………………………… วันที่ ………………………………………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
 

 
 

 

ลงช่ือ………………………………..............……………พยาน ลงช่ือ………………………………..............……………พยาน 
    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 
วันที่ ………………………………..............…………… วันที่ ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
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วันให้คำยินยอม วันที่………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 
 

  ช่ือ - สกุล……….……………………………………………………………………………….…… อายุ………….………….. ปี 

ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………...………….……. 

  หนูได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบัการวิจัยเรื่อง………………………………………………...……………..………………… 

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

ตลอดจนวิธีและข้ันตอนในการศึกษา………………………………………………..………………………………………………..….. 

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

  หนูมีสิทธิที่เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ หรือจะปฏิเสธไม่เข้ารว่มการวิจยัน้ี แม้ว่าผู้ปกครองจะให้
เข้าร่วมการวิจัยน้ีก็ตาม และหากเข้าร่วมการวิจัยน้ีหนูมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในการวิจัยเมื่อใดก็ได้ ซึ่ง
การบอกเลิกการเข้าร่วมวิจัยน้ีจะไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลที่หนูที่จะได้รับต่อไป  

  ผู้วิจัยรับรองกับหนูว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวหนูเป็นความลับ และจะเปิดเผยในรูปแบบที่เป็น
การสรุปผลการวิจัยหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและกำกับการดูแลการวิจัย 
และหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว หนูจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

  หนูสามารถติดต่อกับผู้วิจัยได้ที่………………………………………………..…………………………………….………..… 

ที่อยู่………………………………………………..……………………………………… โทรศัพทม์ือถือ…………………………………… 

โดยสามารถติดต่อไดส้ะดวก 24 ช่ัวโมง และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ช้ัน M 
อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0 2354 8108-37 ต่อ 2803  

  หนูทราบและเข้าใจรายละเอียดในหนงัสอืยินยอมแล้ว 

 
 

 หนูตกลงเข้าร่วมในการวิจัยน้ี 

 
 

 หนูไม่ตกลงเข้าร่วมในการวิจัยน้ี 
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 หนูได้อ่านข้อความข้างต้นกระทั่งมีความเข้าใจดีทุกเรื่องแล้ว และยินดีเข้าร่วมการวิจัยด้วยความเต็มใจ  
หนูจึงไดล้งช่ือในหนงัสอืแสดงความยินยอมนี้ 
 
 
 

………………………………………………………………… ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ปี 

(………………………………………………………………) ช่ืออาสาสมคัรเด็กตัวบรรจง 

วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

 

………………………………………………………………… ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ให้ความยินยอม 

(………………………………………………………………) ช่ือผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง 

วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

  ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไมพึงประสงค์หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการวิจัยอยา่งละเอียดให้
ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นไดทราบและมีความเข้าใจดีแลว พรอมลงนามลงในเอกสารแสดง
ความยินยอมด้วยความเต็มใจ 

 ………………………………………………… ลงนามผู้ทำวิจัย 

 (………………………………………………) ช่ือผู้ทำวิจัย ตัวบรรจง 

 

วันที่……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 

 
 
 

………………………………………………… ลงนามพยาน ………………………………………………… ลงนามพยาน 

(………………………………………………) ช่ือพยาน ตัวบรรจง (………………………………………………) ช่ือพยาน ตัวบรรจง 

วันที่……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… วันที่……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 
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(Informed Consent Form) 

เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2562 

หน้า 38 จาก 50 

 

 

ทำที่ ………………………….…….………. 

      วันที่ …………………………….………………………………. 

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………….…… อายุ ……………… ป ี
อยู่บ้านเลขที่ ……. ถนน …………………. แขวง/ตำบล ……………… เขต/อำเภอ …….……… จังหวัด ………..……… 
เป็นบิดา / มารดา / ผู้ปกครองของ (ด.ญ. / ด.ช. / นางสาว / นาย) ………………………………… อายุ ............... ปี 
ได้รับฟั งคำอธิบายจาก …………………………….…………… (ช่ือผู้ ช้ีแจงข้อมูล) ขอทำหนังสือนี้ ให้ ไว้ต่อหัวหน้า
โครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจัยของ (หัวหน้าโครงการและคณะ) ………………………………………… 

โครงการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มี
การบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจัย 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย  อาการหรืออันตรายที่อาจเกดิข้ึน รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยัโดยละเอียดแล้วจากเอกสารการ
วิจัยที่แนบท้ายหนังสือให้ความยินยอมนี้ 

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้วิจัยว่า จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็น
ความลับ จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยเท่านั้น 

 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้วิจัยแล้วว่าหากมีอันตรายใดๆ ในระหว่างการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอัน
พิสูจน์ได้จากผู้เช่ียวชาญของสถาบันที่ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ได้ว่าเกิดข้ึนจากการวิจัยดังกล่าว บุคคลในปกครองของ
ข้าพเจ้าจะได้รับการดูแลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากผู้ วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนการวิจัย และจะได้รับ
ค่าชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปในระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวตามมาตรฐานค่าแรงข้ันต่ำตามกฎหมาย ตลอดจน
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดข้ึนจากการวิจัยตามมาตรฐานค่าแรงข้ันต่ำตามกฎหมายและในกรณีที่
บุคคลในปกครองของข้าพเจา้ได้รับอันตรายจากการวิจยัถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าทดแทน
ดังกล่าวจากผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนการวิจัยแทนบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า 

 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาและบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยและค่าทดแทนตามข้อ 5 ทุก
ประการ 

 ข้อ 7 บุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็นเด็กอายุ ...... ปี ได้รับการอธิบายด้วยวาจาจากผู้วิจัย ให้ทราบถึงสิ่ง
ที่จะปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างการวิจัย (มีข้อนีเ้ฉพาะกรณีที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี) 
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  ข้าพเจ้าได้รับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ พร้อม
ด้วยเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว  

 

 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้น และมีความเข้าใจดีทุกประการแล้ว ยินดีให้  
ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................................  
เข้าร่วมในการวิจัยด้วยความเต็มใจ จงึได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม 
 
 

………………………………………………………………… ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 

(………………………………………………………………) ช่ือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง ตัวบรรจง 

            มีความสัมพันธ์เป็น............................................... กับผูเ้ข้าร่วมการวิจัย 

วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

 

ส่วนเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (โดยหัวข้อต่อไปนี้ ให้นกัวิจัยเลอืกเฉพาะหัวข้อที่ตรงกับโครงการวิจัยของท่าน) 
ข้าพเจา้     ยินยอม      ไม่ยินยอม  
▪ ให้เกบ็ตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจา้    อนุญาต   ไม่อนุญาต 
▪ ให้เกบ็ข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบันทึกเสียง 
▪ ให้เกบ็ข้อมลูโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีจดหมายนำ และข้อช้ีแจงข้อมลูโครงร่างการวิจัย  
พร้อมกับได้แนบซองจดหมายเพื่อการส่งแบบสอบถามกลบัมายังผู้วิจัย 
ของ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ 
ไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต 

………………………………………………………………… ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง 
(………………………………………………………………) ช่ือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผูป้กครอง ตัวบรรจง 
ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง กับผู้เข้ารว่มการวิจัย เป็น..................................... 
วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 
 

ส่วนเพ่ิมเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอม หรือไม่ยินยอมเขา้ร่วมวิจัยในส่วนเพ่ิมเติมนีข้องโครงการ 
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ข้าพเจ้ายืนยันว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไดร้ับโอกาสในการซกัถามและทกุข้อสงสัยได้รบัการอธิบายอย่างถูกต้อง
ชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 
 

             ลงช่ือ..................................................................ผูข้อความยินยอม 
(.................................................................) 
วันที่........................................................... 

วัน / เดือน / ปี 
 

 
 

 

ลงช่ือ………………………………..............……………พยาน ลงช่ือ………………………………..............……………พยาน 
    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 
วันที่ ………………………………..............…………… วันที่ ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
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Case Report/ Case Series 
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การรายงาน Case Report/ Case Series เรื่อง................................................................................................... 
 

วันที่ให้ความยินยอม วันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ............... 
 

ท่านได้รับเชิญในการให้ข้อมูลเพื่อรายงานกรณีศึกษาน้ี เนื่องจากท่าน..................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกคุณสมบัติของอาสาสมัครที่เหมาะสมที่จะทำการรายงาน) และการรายงานนี้จัดทำข้ึนเพื่อ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
เดียว โดยขอให้แปลหรือเขียนทบัศัพท์และใส่คำภาษาอังกฤษในวงเล็บ) ซึ่งจะมปีระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ
........................................................................................................................................................... 
โดยจะมีผู้ให้ข้อมูลในการรายงานกรณีศึกษาน้ี จำนวน..............ราย   
 การรายงานกรณีศึกษาน้ี อาจมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ทางด้านวิชาการ ผ่านทางรายงานวิชาการ วารสาร
ด้านการแพทย์ การนำเสนอในการประชุมต่างๆ เว็บไซต์ สื่อวิชาการอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งก่อนที่ลงนามในเอกสารแสดง
ความยินยอมให้ทำการรายงานนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัย ถึงวัตถุประสงค์ของการรายงาน วิธีการรายงาน 
หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการรายงานกรณีศึกษา รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการรายงานอย่างละเอียด 
และเข้าใจดีแล้ว 
 โดยผู้รายงานรับรองว่าจะตอบคำถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัย ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้า
พอใจ 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทางวิชาการ กรณีมีการนำเสนอรูปภาพได้มีการปิดบังใบหน้า/ข้อมูลที่ช้ีเฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคลได้ และรายงานใน
เชิงวิชาการภาพรวมเท่านั้น 
 ผู้วิจัยได้รับรองว่าการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้รายงานกรณีศึกษา จะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังคงได้รับการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลตามปกติโดยบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ 
คือ…………………………………………………………………………………(ผู้วิจัย และ เบอร์โทรศัพท์) 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้ด้วย
ความเต็มใจ 

  ขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม   ขอแสดงเจตนาไม่ยินยอมเข้าร่วม 
 

ลงนาม...........................................................ผู้ยินยอม 
(..........................................................) 

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

ลงนาม......................................................ผู้ขอความยินยอม 
(......................................................) 

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

ลงนาม...........................................................พยาน 
(..........................................................) 

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

ลงนาม...........................................................พยาน 
(..........................................................) 

วันที่................................................................. 
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การรายงาน Case Report/ Case series เรื่อง ........................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  

  ด้วยข้าพเจ้า ................................................................ ตำแหน่ง ........................................................... กลุ่ม
งาน............................................................................................................................. .... โรงพยาบาลราชวิถี มีความ
ประสงค์ที่จะรายงานกรณีศึกษา เรื่อง .............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

โดยข้อมูลทีท่ำการรายงานเป็นของผูป้่วยที่มลีักษณะคือ............................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ.......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  

ซึ่งจะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรายงานดังกล่าวคือ ............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  

โดยจะมีการรายงานกรณีศึกษาน้ี จำนวน..............ราย   
  การรายงานกรณีศึกษา อาจมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ทางด้านวิชาการ ผ่านทางรายงานวิชาการ วารสาร
ด้านการแพทย์ การนำเสนอในการประชุมต่างๆ เว็บไซต์ สื่อวิชาการอื่นๆ ฯลฯ 

ผู้วิจัยขอรบัการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยโดยขอยกเว้นเอกสารแสดงความยินยอมจากผู้ป่วยในการ
รายงานกรณีศึกษาเนื่องจากไมส่ามารถติดตามผู้ป่วยเพื่อขอคำยินยอมได้ โดยมีเหตผุล คือ ........................................ 
..............................................................................................................................................................................  

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

ผู้วิจัยได้รับรองว่าจะเกบ็ข้อมลูที่บง่ช้ีถึงตัวบุคคลของผูป้่วยที่ใช้รายงานเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ ในกรณีมีการนำเสนอรูปภาพได้มีการปิดบังใบหน้า/ข้อมูลที่ช้ีเฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคล 
การรายงานจะรายงานและนำเสนอในเชิงวิชาการเท่านั้น 
  

 

ลงนาม………………………………………………… ผู้ทำวิจัย/ผูร้ายงาน 

  (………………………………………………) 
  วันที่……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 
 
 

ลงนาม………………………………………………… หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย 
  (………………………………………………) 
 วันที่……… เดือน……….........… พ.ศ. …………  
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วันที่………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 
 

หมายเลขโครงการวิจัย……….............……………………… 
โครงการวิจัยเรื่อง  
(ภาษาไทย)  …………….............…………………………………………………..………………………………………………..………………… 

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

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

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

  
ขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผูเ้ข้าร่วมโครงการการวิจยั เนื่องจาก 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

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

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

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

ลงนาม…………………………………………………………………  
(………………………………………………………………) 
วันที่………. เดือน………………… พ.ศ. ............... 

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 
 1) อนุมัติใหย้กเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย เน่ืองจาก 
   1.1) ไมมีความเสีย่งเกินกว่า minimal risk 
   1.2) การวิจัยเป็นการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลบางส่วนของอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจัยโดยไมมีการบ่งชี้ตวั
บุคคล 
   1.3) การขอความยินยอมจะมีผลกระทบต่อการวิจัยในการปฏิบตั ิ
 2) ไมอนุมัติให้ยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เขา้ร่วมการวิจัย เน่ืองจาก 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

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

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

ลงนาม…………………………………………………………………  
(………………………………………………………………) 
วันที่………. เดือน………………… พ.ศ. ........... 
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เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทน ให้ช่วย
อธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นำกลับไปอ่านที่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือกับญาติพี่น้อง เพื่อน
สนิท แพทย์ประจำตัวของท่าน หรือผู้อื่นที่ท่านต้องการปรึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีหรือไม่ โปรดใช้เวลาในการอ่านเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วย
ให้ท่านเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านจะมีส่วนร่วมในโครงการ ผู้วิจัยขอเน้นว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ข้ึนอยู่กับความ
สมัครใจของท่าน หากท่านไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาทางการแพทย์ หรือสิทธิที่
ท่านได้รับอยู่ 

1. ชื่อโครงการวิจัย…………………………………………………………………………….…………………………………….…… 
2.ชื่อผู้วิจัย......................................................................... ตำแหน่ง................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... อีเมล์ . .............................................................. 
สถานท่ีวิจัย................................................................................................................. ................................. 
3. ผู้ให้ทุน..................................................................................................................... 
4. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ท้ังในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง............................................... 
5. การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน 

- ท่านสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีได้ 
- ท่านสามารถถอนตัว (ถอนความยินยอม) จากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือ

ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยน้ี จะไม่มีความผิด และเสียสิทธิใด ๆ 

6. ทางเลือกสำหรับแนวทางการรักษาในกรณีท่ีท่านไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ อธิบายรายละเอียด เช่น อาจรักษา
ด้วยการรับประทานยา แทนการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีการวิจัย หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องเข้าร่วม โครงการวิจัย 
เป็นต้น บอกข้อดี ข้อเสียของแนวทางการรักษาตามมาตรฐานการรักษาพอสังเขป 

7. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
[สรุปหลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัย] 
[ข้อมูลของยาหรือสิ่งที่ทำการศึกษาโดยสังเขป] 

8. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ   [บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาหรือข้อความภาษาไทย ซึ่งผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย
สามารถอ่าน และทำความเข้าได้ง่าย ไม่ใช่ศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ที่ใช้ทางการแพทย์]  

9. รูปแบบการวิจัย [อธิบายรูปแบบการวิจัยโดยสังเขป]  

10. ระยะเวลาการศึกษานี้ ใช้ระยะเวลาประมาณ …………ป…ี……………เดือน 
11. ระยะเวลาท่ีเริ่มทำการวิจัยถึงสิ้นสุดการวิจัย    ตั้งแต่....................ถึง .............................              
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12. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เพราะ  (บอกคุณสมบัติที่เหมาะที่จะทำการศึกษาวิจัย เช่น เป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ และการวิจัยนี้ทำข้ึนเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หรือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรค 
ที่จะมีข้อดีต่างจากวิธีเดิมอย่างไรบ้าง)   

13. โดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ประมาณ  (ระบุจำนวนกี่คน) ............. คน 

14. หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้วิจัยขอให้ท่านปฏิบัติตามตารางการศึกษา ดังนี้ 
[ระบุส่วนที่เป็นข้ันตอน / กระบวนการทดลอง / การได้รับยา / การติดตามการรักษา] 
กรณีเป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิก ให้แสดงตารางขั้นตอนการศึกษา 

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เพื่อให้
ดูง่าย เช่น) 

1.  กรณีที่มีการตรวจร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้บอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาต่างๆ
ด้วย เช่น จะต้องถูกเจาะเลือดกี่ครั้ง  ระบุปริมาณเลือดที่เจาะเท่าไร , เป็นช้อนชา, ช้อนโต๊ะ  ต้องงดน้ำ  งดอาหาร
ก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใด เพื่อนำไปตรวจหาอะไรบ้าง เป็นต้น 

2.  หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าข้ันตอนใด เป็นการ
วิจัย ข้ันตอนใดเป็นการรักษาตามปกติ หรือนัดเพิ่มเติมมาเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ 

3.  มีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรยีบเสมอืนผู้เข้าร่วมการวิจัยมไิด้รับการรักษาด้วยหรือไม่ หากมีจะต้องแจ้งว่า
โอกาสที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับยาหรอก เป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น 

4.  กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์  เช่น   การสัมภาษณ์ หรือการประชุม
กลุ่ม หรืออื่นๆ จะต้องช้ีแจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องใด จำนวนกี่เรื่อง ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์
กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียงหรือติดตามที่บ้านหรือไม่ 

5.  กรณีที่มีการใช้ยา สารชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการอธิบายสถานภาพของยา 
สารชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้อย่างเหมาะสม และชัดเจน (เช่น ยายังไม่ได้ข้ึนทะเบียน กำลังอยู่ในระหว่าง
การทดลอง หรือยาเป็นยาข้ึนทะเบียนแล้ว แต่นำมาใช้เพื่อการรักษาด้วยแนวทางใหม่) 

6.  กรณีที่เป็นการศึกษาย้อนหลงัจากเวชระเบยีน ให้ระบุข้ันตอนการเข้าร่วมเป็น “ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่มี
อยู่แล้วในเวชระเบียน ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในเวชระเบียนตั้งแต่......ถึง..........
(โดยระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่ทำการเก็บเพื่อนำมาใช้ศึกษาวิจัย) ในกรณีที่เป็นการขอความยินยอมทางไปรษณีย์ 
ขอให้ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะส่งคำยินยอมกลับอย่างไร เช่น นักวิจัยได้แนบซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้า
ซองถึงนักวิจัยมาให้แล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่งกลับให้นักวิจัย เป็นต้น” 
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15. ความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับในโครงการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยได้สรุปความเสี่ยงและประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี ดังนี้ 

ความเสี่ยง / แนวทางจัดการความเสีย่ง ประโยชน ์
- [ความเสี่ยง (ถ้ามี) ] - [ประโยชน์ทางตรง/ทางอ้อม (ถ้ามี)] 
- [ความเสี่ยง (ถ้ามี) ] - [ประโยชน์ทางตรง/ทางอ้อม (ถ้ามี)] 

 
16. หากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์จากการวิจัย   

ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการปฏิบัติหรือการดูแลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการศึกษาไว้ 
ดังนี ้
สถานการณ ์ แนวทางการปฏิบัต ิ
- ถอนความยินยอมระหว่างการศึกษา - อ ธิบ ายแนวทางการป ฏิบั ติ ต่ อผู้ เ ข้ าร่ วม

โครงการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจาก
โครงการวิจัยได้ตลอดเวลา และไมจ่ำเป็นต้องช้ีแจง
เหตผุลในการถอนตัว  

- ผู้วิจัย หรือผู้ให้ทุนการวิจัย อาจขอให้ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยออกจากโครงการวิจัย 

- อ ธิบ ายแนวทางการป ฏิบั ติ ต่ อผู้ เ ข้ าร่ วม
โครงการวิจัย  
เมื่อมเีหตผุล เช่นอาจเป็นอันตรายต่อผูเ้ข้าร่วม

โครงการวิจัยเอง หรือผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยมิได้
ปฏิบัติตัวตามขั้นตอนที่ได้ตกลงไว้ในการดำเนินการ
วิจัย เป็นต้น 

- เมื่อมี ข้อมูลใหม่ที่สำคัญที่อาจมีผลต่อการ
ตัดสินใจของท่าน 

- ผู้วิจัยจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว และท่าน
สามารถตัดสิน ใจได้ ว่าท่ านจะร่วมอยู่ ใน
โครงการวิจัยน้ีต่อหรือไม่ 

- เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมวิจัย (ถ้ามี) - อธิบายแนวทางการจัดการเหตุการณ์นั้น ๆ 
- หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย - หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจบ็ป่วย หรือเกิด

ผลข้างเคียงอันไมพ่ึงประสงค์ทีเ่ป็นผลมาจาก
การวิจัยโดยตรง ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และ ใครจะเป็น
ผู้รบัผิดชอบในการรักษาพยาบาล รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็น
ต้น ควรระบุให้ชัดเจน 

 
17. หลังจากจบโครงการ ท่านจะได้ [อธิบายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย]  
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18. ข้อมูลของท่านท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ  
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะ

รายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะกรรมการบางกลุ่ม
เข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น 
 

19. การจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ ผู้วิจัยจะจัดการกับ (เช่น เลือดที่เหลือจากการวิจัย / ข้อมูลเวชระเบียนที่นำมาวิจัย 
/ เสียงการสัมภาษณ์ / แบบสอบถาม) ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล     
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมลู      
3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล      
4. วิธีการทำลายเมือ่พ้นระยะเกบ็ข้อมลู     
5. ขอเก็บตัวอย่างสำหรับตรวจซ้ำ เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดลองเปน็ระยะเวลา (ระบุเวลาที่

แน่นอน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการจริง เริ่มเมื่อ .....  สิ้นสุดเมื่อ .......... แต่ไม่เกิน 5 ปี ) ในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะเกบ็ไว้เกิน 5 ปี ให้ต่ออายุการขออนุญาตในทุก ๆ 5 ปี ** พร้อมรายงานการใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่
เก็บไว้ 

6.  ขอเก็บตัวอย่างไว้เพื่องานวิจัยในอนาคต เป็นระยะเวลา   (ระบุเวลาที่แน่นอน แต่ไม่เกิน 5 ปี) โดย 
(ระบุวิธีเก็บว่าจะเช่ือมโยงถึงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่อย่างไร สถานที่เก็บและผู้เข้าถึงตัวอย่าง 
โครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหลักที่ได้รับการรับรอง เช่น ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับ
การดูดซึม ย่อยสลาย ยา หรือสารตัวการที่ทำการศึกษาในโครงการหลัก และก่อนทำวิจัยจะต้องเสนอโครงร่างการ
วิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีรับรองก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

20.  ค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ   
แจกแจงเรือ่งค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ โดยใหร้ายละเอียดของค่าตอบแทนเบ็ดเสรจ็และในแต่

ละครัง้ที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยมาพบนักวิจัย ให้ระบุทัง้ชนิดและจำนวน **แต่ต้องไม่มากจนเป็นเหตุจงูใจให้เข้าร่วม
โครงการวิจัยโดยไมเ่หมาะสม** เช่น เป็นค่าเดินทางเพือ่มาติดต่อตามนัด จำนวน 800 บาท, ค่ายา, ค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่ผูเ้ข้าร่วมการวิจัยไม่ต้องรบัผิดชอบจ่ายเอง ค่าชดเชยที่ต้องสูญเสียรายได้  ประกันสุขภาพ เป็นต้น 

หากไม่มีค่าตอบแทน ให้ระบุว่า การเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีไม่มีค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการ 
 
21. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี) 

       เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ต้องรับผิดชอบเอง ช้ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่คาดว่าผูเ้ข้าร่วม
โครงการวิจัยต้องรับผิดชอบ (ถ้าม)ี  

 ผู้รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุการณไ์ม่ถึงประสงค์ หรือมีสิ่งผดิปกติท่ีเกิดขึ้นจากการเขา้ร่วมโครงการวิจัย 
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ตัวอย่างเช่น จะมีการดำเนินการด้วยความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อปอ้งกันการบาดเจบ็ในระหว่างทีท่่านเข้าร่วมใน
การศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการบาดเจบ็ อันเป็นผลมาจากการ
เข้าร่วมในการศึกษาวิจัย หากกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน .................................... จะเป็นผูร้ับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 
รวมทั้งค่าชดเชยอย่างสมเหตสุมผล อย่างไรก็ตาม สิง่นี้ไม่ได้ป้องกันท่านจากการดำเนินการทางกฎหมาย กับแพทย์
ผู้วิจัยหรือสถาบันทีเ่กี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย เป็นต้น 
 

22. สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย ท่านจะมีสิทธ์ิดังต่อไปนี้ 
1.  ท่านจะได้รับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
2. ท่านจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
3.  ท่านจะได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่สบายที่จะได้รับจากการวิจัย 
4.  ท่านจะได้รับการอธิบายถึงประโยชน์ที่ท่านอาจจะได้รับจากการวิจัย 
5.  ท่านจะได้รับการเปิดเผยถึงทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอื่น ยา หรืออุปกรณ์ซึ่งมีผลดีต่อท่าน

รวมทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ 
6.  ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการ

เมื่อไรก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและสำเนาเอกสารใบยินยอม

ที่มีทั้งลายเซ็นและวันที่ 
10.ท่านมีสิทธ์ิในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพล

บังคับข่มขู่ หรือการหลอกลวง 
11. หากมีข้อมูลใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบด้วย 

(เฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับยา) 
 

ระบุ สถานบันที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนมาก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) 

โครงการนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี 
กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องการร้องเรียน หรือได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือหาก
ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านก่อน หรือระหว่างเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่  สำนักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี ช้ัน M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 
0 2354 8108-37 ต่อ 2803 ในเวลาราชการ 
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               หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีอาการข้างเคียงเกิดข้ึนก่อน หรือระหว่างเข้าร่วมการศึกษา ท่านสามารถ
สอบถามได้ที ่
 
1. ช่ือผู้วิจัยหลัก ................................................................ โทรศัพท์........................อีเมล์................................. 
2. ช่ือผู้ร่วมวิจัย  ...............................................................   โทรศัพท.์.......................อเีมล์.................................... 
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 สวัสดีครับ ขอเรียนสายกับ คุณ                          .  
 กระผมช่ือ.........................................................ตำแหน่ง...............................................................                                                                          

เป็น......................................................ครับ  กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ..............................................................ขอเรียน
เชิญคุณเข้าร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ครับ   ก่อนจะสัมภาษณ์หมอขอแจ้งข้อมูลการวิจัยและสิทธิของ
ผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ครับ  

 งานวิจัยน้ี ช่ือ............................................................................................................. .................................... 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อ...................................................................................................................... 

 คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมงานวิจัยตอบแบบสอบถามนี้หรือไม่ก็ได้ครับ โดยหากคุณไม่ต้องการตอบ
แบบสอบถามทางโทรศัพท์ หรือรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ สามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถามได้ครับ ทั้งนี้ จะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการรักษาครับ  และหากยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสิ่งที่คุณต้องทำคือตอบคำถามครับ ข้อมูลของ
คุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ผลการวิจัยอาจมีการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ซึ่งเป็นข้อมูลโดยรวม ซึ่งข้อมูล
ส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยครับ     

 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผลการวิจัยเรือ่งนี้ คือ.................................................................................. 
ซึ่งคุณสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องหลังการตอบคำถามได้ครับ 
 
แบบสอบถามทางโทรศัพท์  
เรื่อง...........................................................................................................................................................  
  คำถามท่ี 1................................................................................................................... ................. 
 คำถามท่ี 2................................................................................................................... ................. 
 คำถามท่ี 3............................................................................................................................ ........ 
 คำถามท่ี 4............................................................................................................... ..................... 
 คำถามท่ี 5................................................................................................................... ................. 
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บทท่ี 4 กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 
Review Process 

 
เตรียมโดย:       เจ้าหน้าทีส่ำนักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันท่ีอนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ีรับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 
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สารบัญ 
 

หัวข้อเรื่อง                     หน้า 
 

 

1. วัตถุประสงค์ .................................................................................................................................... 3 
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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและประเมินโครงการวิจัยทีส่่งเข้าพจิารณา 

 
2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐาน ครอบคลมุแนวทางการพิจารณา ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัยใหม่ที่เข้า
ข่ายการพิจารณาแบบปกติ และโครงการวิจัยเก่าทีผ่่านการพิจารณารบัรองแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องได้รบัการ
พิจารณาเพื่อประเมินต่อเนือ่ง 
 
3.  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่มหีน้าที่ ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัย ควรใช้แนวทางการ
ประเมินและนำเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด 
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4. แผนภูมิการปฏิบัติงาน 
กรอบเวลา การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำหนดรปูแบบการพจิารณา 

เสนอโครงการวิจัย ที่ยื่นขอรับการพิจารณาต่อประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อพิจารณาและลงนามรับทราบ 

รวบรวม และสรุปความคิดเห็นของกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัยเสนอ 
เลขานุการ  

การนำเสนอและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

สรปุมติทีป่ระชุม และแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 

ลงฐานข้อมลู และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 
ตัดรอบทกุวันที่ 

5 ของเดือน 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

จัดทำเอกสารเสนอต่อเลขานุการ เพื่อกำหนดวิธีการพิจารณา และ
มอบหมายกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัย (Primary reviewer)  

จัดทำเอกสารแบบประเมินตามประเภทของโครงการวิจัย ทัง้ทาง e-mail และ
บรรจุเอกสารใส่ซองปดิผนึก และนำส่งกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัย 

(Primary reviewer) 

พิจารณาโครงการ บันทึกความคดิเห็นในเอกสารแบบฟอร์ม และ/หรือ  
เพื่อนำส่งเจา้หน้าที่สำนักงาน 

ภายใน 5 วัน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน หรือเลขาฯ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน เลขาฯ 
กรรมการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ
5.1 รูปแบบการพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
1.  โครงการวิจัยที่เข้ารบัการพิจารณาในที่ประชุมแบบเต็มชุด (Full board review) 
2.  โครงการวิจัยที่เข้ารบัการพิจารณาในที่ประชุมแบบเร็ว (Expedited review) 
3.  โครงการวิจัยที่เข้าเกณฑ์ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

โดยรูปแบบการพิจารณาทั้ง 3 รปูแบบ มรีายละเอียดข้ันตอนการรบัเอกสารใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด 
ใน SOP บทที่ 3 (REC 03/02) 

 
5.2 กระบวนการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
5.2.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยของสำนักงานเพ่ือนำสง่กรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) 
1. เจ้าหน้าที่สำนักงานรบัเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอ

ขอรับการพจิารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและกำหนดรหัสโครงการวิจัย โดยตัดรอบการ
พิจารณาทกุวันที่ 5 ของเดือน  

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานรวบรวมโครงการวิจัยเสนอให้เลขานุการ ทำการกำหนดรูปแบบการพจิารณาโครงการ 
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดทำเอกสารเสนอต่อประธาน เพื่อมอบหมายกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) และลงนาม 
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดทำเอกสารแบบพิจารณาเพื่อทบทวน ตามรูปแบบของโครงการวิจัย ตามจำนวน

กรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) 
5. เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดเตรียมโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนทางอีเมล์และจัดทำซอง บรรจุแบบประเมินตามประเภทของโครงการวิจัย ปิดผนึกเพื่อส่งให้กับกรรมการ
ผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) เพื่อให้กรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 

6. กรณีที่กรรมการไดร้ับเอกสารไม่ครบถ้วน หรือแบบพจิารณาเพื่อทบทวน ที่ใช้ไม่ตรงกบัโครงการวิจัยทีจ่ะ
ทบทวน หรือรปูแบบของโครงการวิจัย ให้แจง้เจ้าหน้าทีส่ำนักงานทราบทันที เพื่อจัดสง่เอกสารเพิม่เติมให้
ถูกต้อง และครบถ้วน 

7. เลขานุการทำการรวบรวมความคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย เพื่อสรปุมติและแจ้งให้ผู้วิจัย
ทราบ 

 

5.2.2 โครงการวิจัยใหม่ท่ีเคยเสนอขอรบัพิจารณา และส่งกลับเขา้มาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Revised) 
1.  เจ้าหน้าทีส่ำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารจากผู้วิจัย 
2.  เลขานุการตรวจสอบรายละเอียดการปรบัปรุงแก้ไขตามมติของกรรมการ โดยพจิารณาจากเอกสาร

โครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1) เอกสารฉบบัก่อนแก้ไข 
2) หนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนภายหลังการประชุม 
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3) เอกสารฉบบัแก้ไข 
4) แบบประเมิน 

2.  หากเอกสารทีเ่ลขานุการหรือกรรมการที่ได้รบัมอบหมายได้รับไม่ครบถ้วน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทันท ี
     เพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
5.2.3 โครงการวิจัยเกา่ท่ีผา่นการพิจารณารบัรองแล้วแต่ยังจำเป็นต้องไดร้ับการพจิารณา เพื่อประเมินต่อเนื่อง 
รายละเอียดข้ันตอนการรบัเอกสารใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/02)  
 
5.3 หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
หลักสำคัญของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มี 3 ประเด็น คือ 
1. หลักความเคารพในบุคคล (เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน เคารพในการให้ความยินยอม โดยได้รับการบอกกล่าว 

และเป็นอิสระในการตัดสินใจและเคารพในความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความลบั ซึ่งไม่มุง่แสวงหาประโยชนจ์าก
การวิจัยในกลุ่มคนอ่อนแอเปราะบางที่ไมส่ามารถปกป้องผลประโยชน์ต่อตนเองได้) 

2. หลักผลประโยชน์หรือไม่กอ่อันตราย (การช่ังน้ำหนกัประเมนิความเสี่ยง และผลประโยชน์ทีจ่ะต้องให้ มีการลด
ความเสี่ยงน้อยที่สุด และการสร้างประโยชน์ใหสู้งสุด) 

3. หลักยุติธรรม (ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค) 
 
5.4 ประเด็นเพ่ือการทบทวนโครงการวิจัย 
5.4.1 การทบทวนระเบียบวิธีวิจัย 
คณะกรรมการควรทบทวนในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1. ช่ือโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 
2. ประเภทการวิจัย และรปูแบบการศึกษา (Study design) เหมาะสมในการตอบคำถามการวิจัยหรือสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
3. ความสำคัญ หรือเหตผุลที่จะต้องศึกษาวิจัยในคน รวมทัง้คำถามการวิจัย (Research question) 
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
5. การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการวิจัย 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการวิจัย 
7. วิธีการดำเนินการวิจัย 
8. ความเหมาะสมของลักษณะตัวอย่าง หรือประชากรทีท่ำการศึกษา ความเพียงพอของขนาดตัวอย่าง (Sample 

size) ที่จะตอบคำถามการวิจัย และถ้าเป็นการวิจัยพหสุถาบนั มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ต้องการในแต่
ละสถาบันเท่าไร 

9. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และการแบ่งกลุ่ม เป็นไปโดยปราศจากอคต ิระบุการสุม่ที่เหมาะสม (ถ้าม)ี 
10. เกณฑ์การคัดเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย มีความเหมาะสมในการตอบคำถามการวิจัย สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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11. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
12. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
13. เครื่องมือ หรือวิธีทดสอบที่ใช้ในโครงการวิจัยมีความเหมาะสม 

 
5.4.2 การทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัย 
คณะกรรมการควรทบทวนในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1. ความเสมอภาคในการคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย 
2. ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อัตราสว่นระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและประโยชน์ที่

คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะไดร้ับ มีความเหมาะสม 
การจัดระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 

ระดับท่ี 1  มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย 
ระดับท่ี 2  มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยแต่มปีระโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง 
ระดับท่ี 3  มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มปีระโยชน์ต่อตัวผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย 
โดยตรงแต่มีความเป็นไปได้ทีจ่ะได้รบัความรู้เกี่ยวกับโรคหรอืสภาวะที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น 
ระดับท่ี 4  มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามกลุ่ม แต่อาจมีโอกาสทีจ่ะเข้าใจ 
หรือป้องกันหรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย 

3. มีการวางแผนในการเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสม 

4. มีคณะกรรมการกำกบัดูแลความปลอดภัย (Data safety monitoring board; DSMB)  
5. การรกัษาความลับของข้อมูล (Confidentiality of data) มมีาตรการในการรักษาความลับของข้อมลู เช่น การ

จำกัดการเข้าถึงข้อมลูเวชระเบียน แบบบันทึกข้อมลู หรอื ข้อมูลสิ่งส่งตรวจของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (หรือ
ผู้ป่วย) หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมลูทีส่ามารถเช่ือมโยงถึงตัวผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย ในทุกขั้นตอน
ของการทำวิจัย 

6. การพิจารณาโครงการวิจัยในกรณีต่างๆ เช่น การวิจัยในชุมชน การวิจัยที่ใช้ยาหลอกในกลุ่มควบคุม การวิจัย
ทางพันธุศาสตร์ การวิจัยในกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subject) เช่น เด็ก ผูเ้ข้าร่วม
โครงการวิจัย ที่ไมส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได ้
 

5.4.3 การทบทวนเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
1. การให้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างครบถ้วน 
2. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย รัดกุม และหลกีเลี่ยงการใช้คำศัพท์เทคนิค หรือทางการแพทย ์
3. ไม่มีประโยคที่บั่นทอนสิทธิ ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย  
4. ไม่มีการบังคับหรอืเสนอประโยชน์ทีม่ากเกินไป เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมในการวิจัยหรือยังคงอยู่

ในการวิจัยต่อไป 
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5. ในกรณีที่เป็นผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย ที่ไมส่ามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง ต้องมกีารขอความยินยอม
เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมในการวิจัยจากผูป้กครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

6. ในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นเด็ก หรือผู้บกพรอ่งทางสติปัญญา ควรมีการขอความยินยอมจากตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (assent) ตามความเหมาะสมกบัระดบัความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และมีการ
ลงนามของพยานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีผู่เ้ข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่สามารถอ่านเอกสารช้ีแจงข้อมูลได ้

 
5.4.4 การทบทวนผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

1. ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย ควรมีคุณสมบัติเหมาะสม ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ทีจ่ะ
ดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

2. ประเมินการมผีลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of interest) 
3. ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย ต้องผ่านการอบรมด้านการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: 

GCP)  
 
5.5 การประเมินและส่งผลประเมนิเบื้องต้นให้สำนักงาน 
1. กรรมการผู้ทบทวนให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมแจ้งข้อคำถามหรือข้อแนะนำ ลงในแบบ

พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย โดยมีข้อพจิารณาดังต่อไปนี ้
1) ประเมินความเหมาะสมของผู้วิจัย ทุนและทรัพยากรสนบัสนุนการทำวิจัยให้สำเรจ็ 
2) ประเมินโครงการวิจัย 
3) ประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงระเบียบวิธีวิจยั 
4) ประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย 
5) ประเมินโครงการวิจัยมผีู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นกลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable 

subjects) อ่านหรือเขียนไม่ได้ 
6) มีการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทีเ่ป็นเด็กอายุ 7 ปีข้ึนไป แต่น้อยกว่า 18 ปี 

(assent form)  
7) มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์ (rescue measure) 
8) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
9) ประเมินความเสี่ยงและประโยชน ์

- ระดับความเสี่ยง 
- อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ 
- การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกบัผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย และการเพิ่มประโยชน์ที่คาดว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะได้รับ (minimizing risks and maximizing benefits) 
 
10) การสรุปผลการพจิารณาโครงการวิจัย ระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับรอง (approval) 
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(2) ปรับปรงุแก้ไข เพื่อรับรอง (approval after modification) 
(3) นำเข้าพิจารณาใหม่ (modification and resubmission) 

(3.1) ปรบัปรุงแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม ่
(3.2) ให้สง่เข้ารบัการพิจารณาเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
สถาบันอื่นๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเห็นสมควร 

  (4) ไมร่ับรอง (disapproval) 
11) กำหนดความถ่ีในการสง่รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

 
5.6 การสรปุความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 

เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานได้รบัผลการประเมินจากกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย เบื้องต้นให้ดำเนินการ 
ต่อไปนี้ 

1.  เจ้าหน้าทีส่ำนักงานรับคืนเอกสาร พรอ้มคัดแยกเอกสารโครงการวิจัยตามรูปแบบการพิจารณา และเสนอ
เลขานุการ 

2.  เลขานุการสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer)  
 

 5.7 การบันทึก และนำเสนอความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
1.  นำความคิดเห็นทีผ่่านการตรวจสอบจากเลขานุการ เข้าสู่วาระการประชุมเพื่อแจง้ในที่ประชุม 
2.  กรรมการ นำเสนอความเห็นจากการทบทวนโครงการวิจยั ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
6. นิยามศัพท์ 

คำศัพท์ ความหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เปราะบาง 
(Vulnerable subjects)   

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการวิจัยได้
โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะอ่อนด้อยได้รบัประโยชน์จากการเข้า
ร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตสุมผลหรือไม่ก็ตามหรอืเป็นผูท้ีต่อบ
ตกลงเข้าร่วมการวิจัย เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกลง้จากผู้ที่
มีอำนาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ นอกจากนี้ยังรวมถงึผูป้่วยซึ่งเป็น
โรคที่ไมส่ามารถรักษาใหห้ายขาดได้ ผู้ป่วยในสถานคนชรา คน
ตกงาน หรือคนยากจน ผูป้่วยในภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธ์ุชนกลุม่
น้อยผู้ที่ไมม่ีที่อยู่อาศัยผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผูเ้ยาว์ และผูท้ี่ไม่
สามารถให้การยินยอมด้วยตนเองได ้
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คำศัพท์ ความหมาย 
ความรุนแรงและระดับของความเสี่ยง 
(Risk categories) 

ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
1) มีความเสี่ยงไมเ่กินความเสี่ยงเล็กน้อย (research not 
involving greater than minimal risk)  
2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเลก็น้อยแต่มีประโยชน์ต่อตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง (research involving greater 
than minimal risk but presenting the prospect of direct 
benefit to the individual subjects) 
3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเลก็น้อยและไม่มีประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง แต่ มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย เป็น 
(research involving greater than minimal risk and no 
prospect of direct benefit to individual subjects, but 
likely to yield generalizable knowledge about the 
subject’s disorder or condition) 
4) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกบัที่กล่าวมาแล้วทัง้สาม
กลุ่ม แต่อาจมีโอกาสทีจ่ะเข้าใจ หรือป้องกันหรือบรรเทาปญัหา
ร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดีของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย (research not otherwise approvable which 
presents an opportunity to understand, prevent, or 
alleviate a serious problem affecting the health or 
welfare of subjects) 

ความเสี่ยงเลก็น้อย ความเสี่ยงที่คนทั่วไปอาจได้รบัจากการดำเนินชีวิตประจำวัน การ
ตรวจร่างกายทั่วไป การวัด ความดันโลหิต การตรวจวัดสายตา 
การตรวจการได้ยิน การตรวจ Ultrasound การทดสอบทาง
จิตวิทยา การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การตัดเล็บ การเกบ็
ตัวอย่างน้ำลายจากการบ้วน ฯลฯ 

โครงการวิจัยใหม ่ โครงการวิจัยที่ยงัไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 

โครงการวิจัยเก่า  โครงการวิจัยทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนแล้ว 
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7. เอกสารอ้างอิง 
7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of 
Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
 SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  04/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคนทัง้ฉบับ จากเดิม
เป็นคำแนะนำการดำเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  04/01 

กระบวนการพิจารณาเพ่ือประเมินโครงการวิจัย 
Review Process 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562  

หน้า 12 จาก 27 

 

9. ภาคผนวก 
  

A07/01 แบบจำแนกการพจิารณาทบทวนโครงการวิจัย 
A08/01 แบบพจิารณาทบทวนโครงการวิจยั (Assessment Form) 
A09/01 แบบพจิารณาทบทวนโครงการวิจยั (Assessment Form) 
A10/01 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวนและมตคิณะกรรมการ 
A14/01 แบบพจิารณาทบทวนโครงการวิจยัฉบับแกไข/เพิ่มเตมิ (แบบปกติ) 

(Assessment Form) 
A15/01 เอกสารรับรองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
A16/01 เอกสารยกเว้นการรับรองโครงการวิจัย 
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หมายเลขโครงการวิจัย  ........................................... 
ชื่อโครงการ   ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 
ชื่อผู้วจิัยหลกั  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 
การจำแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 
 1. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไม่สามารถขอยกเว้น
การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ได้แก่ ประเภทโครงการวิจัยที่มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
- การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial)  
- โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทดลองวัคซีน/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อ่ืนๆ โครงการวิจัยเก่ียวกับการ

ปรับปรุงชาติพันธ์ุ  โครงการวิจัยด้าน HIV  
- โครงการวิจัยที่มีการทดลองใช้เครื่องมือ intervention การรักษา การฟื้นฟู หรือ วิธีการเก็บข้อมูลซ่ึงอาจจะ

มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงน้อย 
- โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีไม่สามารถพิจารณาได้อย่างอิสระ  

 โครงการวิจัยที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมาย หรือชาติพันธ์ุ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และยื่นเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 ประธาน หรือเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ต้องนำเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการเต็มชุด (Full board) 
 2. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  
  เน่ืองจากเป็นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณา ทบทวนแบบเร็ว ตามหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น ความ
เสี่ยงน้อย (minimal risk) ดังน้ี 

 โครงการวิจัยที่เป็น Case report  
 โครงการวิจัยที่เป็น Case Series  
 โครงการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือใช้เครื่องมือวิจัย ซ่ึงไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และไม่บ่งชี้ตัวบุคคล 
 โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติการรักษาผู้ป่วย โดยไม่มีการเชื่อมโยงตัวบุคคล 
 โครงการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอ่ืน ซ่ึงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับข้อมูล

และให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีการใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วน
บุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 โครงการที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่จัดสรรให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้ 
 โครงการการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (Leftover specimen/ Surplus blood) 

และการบันทึกข้อมูลไม่สามารถระบุหรือเชื่อมโยงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ 
 โครงการที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รับทราบ การเก็บ

ตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือเพื่อใช้ในงานวิจัยอ่ืนต่อไปและขอความยินยอมไว้ล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจาก
ผู้รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของคลังชีวภาพ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A07/01 

แบบจำแนกการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 14 จาก 27 

 

 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข /
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (CREC)/ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเห็นสมควร 

 การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการวิจัยเดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพียงเล็กน้อยและไม่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
 การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเอกสารแสดงความยินยอมเข้า

ร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
 

 3. การยกเว้นการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption)  เน่ืองจาก 
 การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระทำในคน 
 การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 
 การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซ่ึงไม่มีการดำเนินการใดๆ 

เป็นรายบุคคล 
 การประเมินผลด้านการศึกษาหรือ แพทยศาสตร์ศึกษา ซ่ึงไม่มีการดำเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล เช่น การ

ประเมินยุทธศาสตร์ทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 
 
 

 

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

ผู้จำแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 
วัน /เดือน/ปี……………………………………………… 

 
 
การพิจารณาของประธาน 

 1) ยกเว้นการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
 2) มอบหมายกรรมการผู้พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย คือ 
 

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

 
…………………………………………………………. 

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

         วัน /เดือน/ปี……………………………………………… 
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หมายเลขโครงการวิจัย  .................................................... 
ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วจิัยหลกั  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 
กำหนดส่งคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ข้อ หัวข้อการประเมินท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะนำ 

Scientific value 

1 ชื่อโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)     

2 ประเภทการวิจัย และรูปแบบการวิจัย     

3 ความสำคัญของปัญหาที่จะทำการวิจัย     

4 วัตถุประสงค์     

5 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย     

6 ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย    
 
 

7 วิธีการดำเนินการวิจัย     

8 ลักษณะตัวอย่าง หรือประชากรที่ทำการศึกษา     

9 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย     

 • เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion 
Criteria) 

   
 

 • เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion 
Criteria) 

   
 

 • เกณฑ์การยุติ (Termination Criteria )     

10 การเก็บรวบรวมข้อมูล     

11 สถิติและการวิเคราะห์ผล     

12 เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย     
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Risk/Benefit assessment 

1 ความเสี่ยงต่อสุขภาพของอาสาสมัครโดยตรง     

2 
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรใน
ครรภ์หรือคู่สมรส 

   
 

3 
ผลกระทบต่อจิตใจ ชื่อเสียง สังคมและเศรษฐกิจ 
ของอาสาสมัครโดยตรง 

   
 

4 ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย     

5 ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง     

6 ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย     

7 ประโยชน์ต่อสังคม     

8 การใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable)     

Informed Consent 

1 วิธีการชักชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ     

2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย     

3 ระบุแหล่งทุนสนับสนุน     

4 ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของอาสาสมัคร     

5 ระบุความเสี่ยงและผลแทรกซ้อน     

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมวิจัย     

7 การเข้าร่วมโครงการเป็นโดยสมัครใจ     

8 ทางเลือกอ่ืนหากไม่เข้าร่วมโครงการ     

9 สิทธิในการถอนตัวจากโครงการวิจัย     

10 
การจ่ายค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่าย/
ค่าชดเชยแก่อาสาสมัคร 

   
 

11 การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัคร     

12 ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย     

13 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการ     

14 วิธีการแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร     
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Investigator 

1 พื้นฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย     

2 Conflict of interest     

3 ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัยของผู้วิจัย 
และผู้ร่วมโครงการวิจัย 

   
 

 

ประเมินความเส่ียงของโครงการ  
 มีความเสีย่งไม่เกินความเสีย่งเล็กน้อย (minimal risk)  
 มีความเสีย่งเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตวัผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตรง  
 มีความเสีย่งเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตรง แต่มีความ

เป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เก่ียวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น  
 มีความเสีย่งและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กลา่วมาแล้วท้ังสามขอ้ แต่อาจมีโอกาสที่จะเขา้ใจ หรือป้องกัน หรือ

บรรเทาปญัหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

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

สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบใหด้ำเนินการวจิัยโครงการวิจัยน้ีหรอืไม่  
 รับรอง  
 ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง  
 ปรับปรุงแก้ไขและนำเขา้พิจารณาใหม่  
 ไม่รับรอง โปรดระบเุหตผุล.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

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

                                                 วันที…่…….../…...............….…../………



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09/01 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย  
(Assessment Form) 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 18 จาก 27 

 
 

หมายเลขโครงการวิจัย  .................................................... 
ชื่อโครงการ   ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วจิัยหลกั  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 
กำหนดส่งคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะนำ 

1  ชื่อเร่ือง ตรงกับ ชื่อเร่ืองของโครงการวิจัย     

2  
ชื่อผู้วิจัย ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และ 
สถานที่วิจัย 

    

3  ชื่อผู้ให้ทุนวิจัย 
    

4  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือทีต่ิดต่อได้ทัง้ในและนอก
เวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

    

5  
ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย
ได้อ่านเอกสารอย่างเขา้ใจ จงึยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยโดยความสมัครใจ 

    

6  
ทางเลือกสำหรับแนวทางการรักษาในกรณีที่ท่านไม่
เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี 

    

7  
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ไดแ้ก่ หลักการและ
เหตุผล ข้อมูลยาหรือสิ่งที่ทำการศึกษา  

    

8  มีการระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชดัเจน 
    

9  มีการระบุรูปแบบการวิจัยอย่างชดัเจน 
    

10  มีการระบุระยะเวลาการศึกษาวิจัยอย่างชัดเจน 
    

11  
มีการระบุระยะเวลาที่เริ่มทำการวิจัย ถึง สิ้นสดุการ
วิจัยอย่างชดัเจน 

    

12  มีการระบุเหตุผลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี 
    

13  มีการระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09/01 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย  
(Assessment Form) 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 19 จาก 27 

 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะนำ 

14  
มีการระบุวิธีการปฏิบตัิตัวหากเขา้ร่วมโครงการวิจัย
น้ี 

    

15  
มีการระบุความเสีย่งและแนวทางการจดัการความ
เสี่ยงในโครงการวิจัยน้ี 

    

16  
มีการะบุสถานการณ์ที่อาจเกดิขึ้นและแนวทางการ
ปฏิบตัิระหว่างการศึกษาวิจัย 

    

17  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย ทัง้
โดยตรง/โดยอ้อม ต่อผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัย หรือ
อาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงแตผ่ลการวิจัยที่ได้จะ
เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวมในอนาคต 

    

18  
มีการระบุวิธีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่
เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัย 

    

19  
มีการระบุการจัดการกับข้อมูล/ ชิ้นเน้ือ/สารคดัหลั่ง 
ในโครงการวิจัย 

    

20  

ค่าตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เช่น คา่เดินทาง ค่าชดเชยทีต่้องสูญเสียรายได ้(แต่
ต้องไม่มากจนเป็นเหตุจงูใจให้เข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยไม่เหมาะสม) 

    

21  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
    

22  สิทธ์ิของผูเ้ข้าร่วมในโครงการวิจัย 
    

23  
การติดต่อ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
โรงพยาบาลราชวิถ ีและสถาบันบันอ่ืนที่ผ่านการ
รับรองมาก่อน (ถ้าม)ี 

    

24  
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับเอกสารชี้แจงที่มี
ข้อความเดียวกันกับทีผู่้วิจัยเก็บไว้ 1 ชดุ 

    

25  
ภาษาที่ใช้จะต้องสละสลวย เข้าใจง่าย เป็นภาษาที่
คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช้ศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย ์ 

    

26  
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีโดย
ความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ 

    

27  มีตำแหน่งสำหรับลงนาม ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย 
    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09/01 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย  
(Assessment Form) 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 20 จาก 27 

 
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะนำ 

28  มีตำแหน่งสำหรับลงนาม ผูข้อคำยินยอมหรือผู้วิจัย 
    

29  มีตำแหน่งสำหรับลงนามพยาน จำนวน 2 ท่าน 
    

30  
มีตำแหน่งสำหรับลงนามผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม สำหรบั กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น
เด็ก/ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะน้ัน  

    

31  

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กอายุ 7 - 12 ปี มี
เอกสารแสดงความยินยอม (Assent form) ให้เด็ก
สามารถอ่านบทความเข้าใจได ้และมีตำแหน่ง
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นเด็กอายุ 7 - 12 ป ี
ลงนาม 

    

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ลงช่ือผูป้ระเมิน…………………………………………………………. 

(......................................................................) 
วันที่……….../…….........…../…….…



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A10/01 

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวน 
และมติคณะกรรมการ 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 21 จาก 27 
 

หมายเลขโครงการ   ………………………………………………. 

ชื่อโครงการ   .............................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ............................................................................................................................. ....................  

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

สรุปความเห็นของผู้พิจารณาทบทวนหลัก 

มติ:    รับรอง    ปรบัปรุงแก้ไขเพือ่รบัรอง     ปรบัปรงุแก้ไขและนำเข้าพิจารณาใหม่   ไมร่ับรอง   
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

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

 
 
 
 

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

กรรมการและเลขานุการ 
วันท่ี........................................................ 

 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A14/01 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพ่ิมเติม (แบบปกติ) 
(Assessment Form) 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 22 จาก 27 
 

หมายเลขโครงการวิจัย  ............................................ 
ชื่อโครงการ   .................................................................................................................................................. 
  ..................................................................................................................................................  
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ............................................................................................................................. ..................... 
ประเภทการพิจารณาทบทวน  Full board review / Expedited review  
รายการเอกสารท่ีพิจารณา 

1. ............................................................................................................................. ............. 
2. ..................................................................................................................... ..................... 
3. ............................................................................................................................. ............. 
4. ............................................................................................... ........................................... 

ผลการพิจารณาทบทวนครั้งลา่สุด วันท่ี ....................................... 
มีมติ ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ......................................................................................................................................................................... .... 
2. .............................................................................................................................................................................  
3. .................................................................................................................................................................... ......... 
4. ......................................................................................................................................................................... .... 

 

สรุปการปรับปรุงแก้ไข 
 ปรบัปรุงแก้ไขตรงตามมต ิ
 ปรบัปรุงแก้ไขเพิม่เตมิ ดังนี้....................................................................................................................... . 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 
 ส่งคณะกรรมการทบทวน (Primary Review) ทบทวนอีกครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 
………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

สรุปมต:ิ   

 รบัรอง      ปรับปรงุแก้ไขเพื่อรับรอง      ปรบัปรงุแก้ไขและนำเข้าพจิารณาใหม่       ไม่รบัรอง   
 
 
       ลงนาม ...................................................... 
          วัน/เดือน/ป ...................................................... 
        เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A15/01 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 23 จาก 27 

 

เอกสารเลขที่ ……………/…………… 

 
 
 

เอกสารรับรอง 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 

 

                วันที่ออกเอกสาร........................ 
ชื่อโครงการ    
รหัสโครงการ         
ผู้วิจัยหลัก .................................................................  ตำแหน่ง  ........................................ 
สังกัดหน่วยงาน ................................................................................................ 
ผู้ร่วมวิจัย  .................................................................  ตำแหน่ง  ........................................ 
สังกัดหน่วยงาน ...................................................................................    
เอกสารท่ีรับรอง 

1. .............................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................  
4. .............................................................................................................................  
5. .............................................................................................................................  

 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคน โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล   

 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 
รับรองตั้งแต่วันที่ .................................. ถึงวันที่ ........................................... 
การพิจารณา   .......................................................... 
การรายงานความก้าวหน้า  สง่รายงานความกา้วหน้าอย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ีหรอืสง่รายงานฉบับสมบูรณห์ากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นก่อน 1 ปี 

ทั้งนี้  การรับรองนี้มเีง่ือนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A15/01 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 24 จาก 27 

 

เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
จึงขอแจ้งให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี ดังน้ี 

1. ดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 

2. ใช้เอกสารให้ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ที่ได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลราชวิถี และลงตรา
ประทับรับรองเท่าน้ัน 

3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) พึงปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังน้ี 
ประเภทการรายงาน ระยะเวลาการรายงาน ช่องทางรายงาน 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ไม่รุนแรง (AE) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง (ภายในสถาบัน) 
(Internal SAE) 

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต 
- Email ภายใน 24 ชั่วโมง 
- เอกสาร ภายใน 3 วันทำการ 

แจ้งผ่าน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง  และ สง่
เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 
ภายใน 3 วันทำการ 

กรณีอ่ืนๆ รายงานภายใน 5 วันทำการ หลังจาก
ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง (ภายนอก
สถาบัน) (External SAE) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง และไม่คาดคดิ 
(ภายในสถาบัน) (Internal 
SUSAR) 

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต  
(ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังทราบเหตุการณ์) 

แจ้งผ่าน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์ภายใน 24 ชั่วโมง  และ สง่
เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุดและสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 
ภายใน 3 วันทำการ 

กรณีอ่ืนๆ รายงานภายใน 5 วันทำการ หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์  

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 

การรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง และไม่คาดคดิ 
(ภายนอกสถาบัน) (External 
SUSAR) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน  

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชดุ พร้อม CD 

4. กรณีมีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซ่ึงเป็นโครงการที่ ได้ผ่านการพิจารณาจาก  CREC/กระทรวง
สาธารณสุข/สคม. มาก่อนแล้วน้ัน ขอให้ยื่นเอกสารที่แก้ไข ต่อคณะกรรมการฯข้างต้นก่อน แล้วจึงส่งเอกสารที่ผ่าน
การอนุมัติแล้ว ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 ชุด และ CD  

5. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย ให้รายงาน ตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรอง 

6. การขออนุมัติต่ออายุเอกสารรับรอง ผู้วิจัยต้องยื่นขออนุมัติต่ออายุก่อนวันหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้า จำนวน 2 ชุด โดยผู้วิจัยไม่สามารถคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ หาก
เอกสารรับรองหมดอายุ  ในกรณีที่ผู้วิจัยมาต่ออายุเอกสารรับรองที่หมดอายุแล้ว คณะกรรมการฯ จะต่ออายุ
โครงการ/เอกสาร จากวันที่มีมติอนุมัติ โดยไม่มีการรับรองในช่วงเวลาที่เอกสารขาดการต่ออายุ 

7. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน พร้อมรายงานสรุปผลการวิจัย เม่ือดำเนินการโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยยื่นเอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 1 
ชุด และ CD 
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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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To conduct research in accordance with the Ethics Committees on Researches Involving Human Subjects Rajavithi hospital (REC), 
the requirements related to conducting research in Rajavithi hospital are given as follows;  

1. The research should be conducted as specified in the approved proposal and/or relevant documents. 
2. All research documents as proposal, participant information sheet, informed consent form and relevant 

documents must be approved by the REC. Stamped version must only be used. 
3. Guideline for Safety report 
Safety Reports Timeline  Information 

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

Serious Adverse Event 
(Internal SAE) 

Death 

- Email as soon as possible within 24 hours after 
the researcher being informed  

- Document submission within 3 working days  

SAE should be submitted as soon as possible 
within 24 hours by email at 
ec.rajavithihospital@gmail.com. AND                    
1 original document, 1 copied and CD are also 
submitted within 3 working days. 

Other causes  

Summary and report within 5 working days 

1 original document, 1 copied  and CD 

Serious Adverse Event 
(External SAE) 

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

Suspected Unexpected   

Serious Adverse Reaction 
(Internal SUSAR) 

Death 

- Email as soon as possible within 24 hours after 
the researcher being informed  

- Document submission within 3 working days 

SUSAR should be submitted as soon as possible 
within 24 hours by email at 
ec.rajavithihospital@gmail.com. AND                    
1 original document, 1 copied and CD are also 
submitted within 3 working days. 

Other causes  

Summary and report within 5 working days 

1 original document, 1 copied AND CD 

Suspected Unexpected   
Serious Adverse Reaction 
(External SUSAR) 

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

4. In case of protocol amendment, the researcher should submit amended version that has been approved from 
CREC, EC MOPH, IHRP. Investigators are therefore required to submit REC using 1 original document, 1 copied and 
CD. 

5. Progress report should follow the timeline mentioned on approval documents. 
6. In case of protocol renewal, Investigators should submit protocol renewal and progress report at least 1 month 

before expiry date. If the approval document expired, no recruitment process should be performed. If the 
renewal process is submitted after the expiry date of document, the REC approve and renew from the date that 
consensus has been done without certify at the time that document lacks the renewal.   

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

 

 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 

วัน……….เดือน……………ปี.......… 
 

ชื่อโครงการ   ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

รหัสโครงการ   ...............................................        
ผู้วิจัยหลัก .................................................................   ตำแหน่ง  ............................................. 
ผู้ร่วมวิจัย  .................................................................   ตำแหน่ง  ............................................. 
สังกัดหน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………….. 
เอกสารท่ีรับรอง 

6. ............................................................................................................................  
7. .............................................................................................................................  
8. .............................................................................................................................  

 
 

        คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ให้การรับรองการยกเว้นพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจัยตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

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

(..........................................................................) 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

 
รับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรม เม่ือวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ........................ 

หมายเหตุ: ไม่ต้องทบทวนต่อเน่ือง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานความก้าวหน้า รายงานปิดโครงการเม่ือสิ้นสุดการศึกษา ฯลฯ) 
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บทท่ี 5 การประชุมคณะกรรมการ 
Committee Meeting 

 
เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเตรียมระเบียบวาระการประชุม (Meeting agenda) การด าเนินการประชุม และบันทึกรายงาน 

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

1. เจ้าหน้าที่ส านักงานและเลขานุการ มีหน้าที่จัดองค์ประชุมและวาระ ก่อนการประชุม 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงานและเลขานุการ มีหน้าที่น าเสนอข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมต่อ

ประธานเพ่ือพิจารณาก าหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตามความเหมาะสม 
3. ประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่ด าเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
4. เลขานุการ มีหน้าที่น าเสนอรายละเอียดประกอบวาระต่อที่ประชุม 
5. เจ้าหน้าที่ส านักงาน มีหน้าที่บันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของมติที่

ประชุมตามวาระในระหว่างการประชุม 
6. ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของรายงาน

การประชุมเมือ่การประชุมสิ้นสุดลง 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน: การประชุมคณะกรรมการ (Committee Meeting) 

กรอบเวลา การด าเนินงาน       ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบจ านวนคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เตรียมการประชุม (วาระการประชุม และอ่ืนๆ) 

การประชุม 

- องค์ประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

- การด าเนินการประชุม 

- มติที่ประชุม 

ทุกวันพฤหัสฯ 
สัปดาห์ที่ 3 ของ

เดือน 

บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

แก้ไขและรับรอง รายงานการประชุม 

จัดเก็บรายงานการประชุม 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
เลขานุการ 

 

คณะกรรมการ 

 เลขานุการ 

ที่ประชุม 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
เลขานุการ 
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5. รายละเอ ียดการปฏ ิบัติ 
5.1 การเตรียมการ ก่อนการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม หรือติดต่อ สื่อสารกับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม  

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งก าหนดการประชุมและน าเสนอข้อมูลในโครงการวิจัย ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  และติดต่อสื่อสารกับผู้วิจัยเพื่อยืนยันการเข้าชี้แจง 
กรณีท่ีมีกรรมการผู้ทบทวน (Reviewer) เชิญให้ผู้วิจัยและ/หรือผู้ร่วมวิจัยเข้าชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามโครงการวิจัยเพ่ิมเติม ก่อนวันประชุม 

3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน สรุปรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่สามารถเข้าร่วม
การประชุมได้ แจ้งให้เลขานุการ รับทราบก่อนวันประชุม 

4. กรณีท่ีไม่ครบองค์ประชุม เลขานุการแจ้งประธานและกรรมการรับทราบ เพ่ือขอ
เปลี่ยนแปลงวันประชุม 

5. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม ประกอบด้วย 
5.1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พร้อมวาระ

การประชุมฯ 
5.2 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
5.3 โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

6. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งโครงการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง พร้อมหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุม ก่อนการประชุมทาง e-mail  

7. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมห้องประชุม, โสตทัศนูปกรณ,์ อาหาร, เครื่องดื่ม และ  
อาหารว่างให้พร้อม ก่อนการประชุม 
 

5.2 การประชมุนัดพิเศษ จะทำในกรณีต ่อไปนี้ 
1. มีประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับโครงการวิจัย หากปล่อยไว้จะเกิดผลเสียต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

ชุมชน หรือสถาบันฯ 
2. เรื่องอ่ืนๆ ที่ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเห็นควร 

 
5.3 วาระการประชุม (Meeting Agenda) 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าวาระการประชุม (Meeting agenda) เสนอให้เลขานุการ ตรวจ
ความถูกต้อง ก่อนการประชุม ซึ่งวาระการประชุม ประกอบด้วย 10 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที ่2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
วาระที ่3 เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
วาระที ่4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ผ่านมา 
  5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   
  5.3  การยกเว้นพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   
วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผ่านการพิจารณารับรอง 
  6.1 รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
  6.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report) 

  6.3 ขอต่ออายุหนังสือรับรอง (พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) (Extension Request 
and Progress Report) 

  6.4 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (แจ้งปิด) (Close Study Report) 
  6.5 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) 
  6.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Premature Termination) 
  6.7 ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
  6.8 ขอส าเนาเอกสารรับรอง 
วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse 

Event or Adverse Event Report) 
  7.1 รายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  7.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event or Adverse Event Report) 

วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol Deviation/ 
Violation)  

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยม (Site monitoring visit) 
วาระท่ี 10 เรื่อง อ่ืนๆ 
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5.4 การด าเนินการประชุม 
1. การประชุมจะจัดในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

(หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก าหนด) จนกว่าจะพิจารณาโครงการวิจัย เสร็จ
สิ้น ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

2. การประชุมจะเริ่มต้นได้ เมื่อองค์ประชุม (Quorum) ของคณะกรรมการครบถ้วน ดังต่อไปนี้  
2.1 ประธาน และ/หรือ รองประธาน (ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย) 
2.2 กรรมการ 
2.3 เลขานุการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ  
2.4 กรรมการผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลราชวิถี อย่างน้อย 1 คน 
2.5 กรรมการผู้ที่มีความถนัดในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้าน

สายวิทยาศาสตร์เป็นหลัก อย่างน้อย 1 คน  
2.6 จ านวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
2.7 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งชายและหญิง 
2.8 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นแพทย์ 

ทั้งนี้ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 อย่าง 
3. หากมีผู้สังเกตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ จะต้องลงลายมือชื่อและ

ลงนามในแบบลงนามรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ส าหรับที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม 
ประธานจะเป็นผู้แนะน าบุคคลข้างต้นต่อคณะกรรมการ 

4. เจ้าหน้าที่ส านักงาน บันทึกเวลาที่เริ่มประชุม บันทึกเวลาเข้าและเวลาออกจากการประชุม
ของกรรมการผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และบันทึกเวลาปิดการประชุม 

5. ประธาน ด าเนินการประชุมตามล าดับของวาระการประชุมแต่อาจสลับวาระการประชุมได้
ตามความเหมาะสม 

6. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนผู้ที่อาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interests) ประธานต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
รับทราบก่อนเริ่มการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนผู้ใด
มีส่วนได้เสีย กรรมการจริยธรรมการวิจัยผู้นั้นอาจมีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ 
แต่ต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในขณะพิจารณาตัดสิน  

7. ประธานเปิดโอกาสให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่เข้าร่วมประชุมเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรือซักถามผู้วิจัย ในการพิจารณา โครงการวิจัยหนึ่งเรื่อง ใช้เวลาประมาณ 20 
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นาที โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานกดกริ่งเป็นระยะเพ่ือเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้คณะกรรมการ
ทราบ 

8. การอภิปรายลงมติในที่ประชุม จะท าได้ก็ต่อเมื่อผู้วิจัยได้ออกจากห้องประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

9.  ในการประชุมอาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือที่ปรึกษาอิสระ เพ่ือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ แต่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะสาขาหรือ ที่ปรึกษาอิสระอาจอยู่ร่วมการประชุมขณะพิจารณาได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติ
ในการพิจารณา 

10. พิจารณาเพ่ือประเมินโครงการวิจัยจะอภิปรายโครงการวิจัยโดยสรุปประเด็นตามระเบียบ
วิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 

11.เมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้ว ประธานจะขอให้กรรมการลงมติโดยอิสระ  
12.การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus) 

โดยระบุเป็น ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. รับรอง 
2. ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง 
3. น าเข้าพิจารณาใหม่ 

3.1 ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
3.2 ให้ส่งเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบัน
อ่ืนๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

4. ไม่รับรอง 
13. มติของที่ประชุมส าหรับการพิจารณารายงานต่างๆ ดูรายละเอียด ใน SOP บทที่ 6  
14.กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการลงมติ รับรอง ไม่รับรอง หรือมีมติอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ

ก าหนด  
15.กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 
16.เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการส่งคืนเอกสารทั้งหมด ห้ามมิให้น าเอกสารใดๆ ออก

จากห้องประชุม  
17.เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เพ่ือน าไปเข้าระบบ

การท าลายเอกสาร 
 

5.5 รายงานการประชุม (Minutes) 
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1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดพิมพ์รายงานการประชุม หรือการประชุมนัดพิเศษ และการแจ้ง
ผลการ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามวาระของการประชุม หลังการประชุม 

2. เลขานุการ ตรวจทานความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประชุม  
3. เลขานุการ เป็นผู้น าเสนอรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม ในที่ประชุม 
4. หลังจากการประชุมหากมีการแก้ไข ในรายงานการประชุมเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่ส านักงาน

ด าเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามมติคณะกรรมการ ที่ลงมติให้แก้ไข และส่ง
รายงานการประชุมให้ เลขานุการ ตรวจทานอีกครั้ง 

5. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารรับรองรายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารประชุม คณะกรรมการ ทั้งนี้รายงานการประชุมถือเป็นเอกสารที่ต้อง
รักษาความลับ และมีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
 
 

6. นิยามศัพท์ 
คำศ ัพท์ ความหมาย 

วาระการประช ุม(Meeting Agenda)         เอกสารทีร่ะบ ุรายการหร ือเรื่องทีจ่ะนำเสนอและอภ ิปรายในที่
ประช ุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

รายงานการประชุม (Minutes) เอกสารบันทึกข้อมูล การอภิปราย และการลงมติ ในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

องค์ประชุม (Quorum)   จ านวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนเพ่ือการประชุมพิจารณา โครงการวิจัย 

มติเป็นเอกฉันท ์(Consensus) กรรมการทกุคนในทีป่ระชุม มีความเห็นหรือลงมติในแนวทาง
เดียวกัน 

7. เอกสารอ้างอิง 

7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการด าเนินการส าหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระท าในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 ปฏิญญาเฮงซิงกิของแพทยสมาคม (ค.ศ. 2008) หลักการจริยธรรมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Declaration of Helsinki) 2553 
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7.5 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

 

8. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน  

SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  05/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดิมเป็นค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

 
  9. ภาคผนวก 
 A05-01/01 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

A05-02/01 รายงานการประชุม (Meeting Minutes) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   โรงพยาบาลราชวิถี   โทร. 2803 
ที ่          วันท่ี    
เรื่อง     ขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

เรียน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

  ด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
10/2562 ประจ าเดือนตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมในการประชุมพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดี ที่      เดือน       พ.ศ.      
เวลา       น.  ณ .                                       ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

วาระที ่1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที ่2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
วาระที ่3 เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
วาระที ่4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งที่ผ่านมา 
  5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   
  5.3  การยกเว้นพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   
วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผ่านการพิจารณารับรอง 
  6.1 รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
  6.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report) 

  6.3 ขอต่ออายุหนังสือรับรอง (พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) (Extension Request 
and Progress Report) 

  6.4 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (แจ้งปิด) (Close Study Report) 
  6.5 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) 
  6.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Premature Termination) 
  6.7 ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
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  6.8 ขอส าเนาเอกสารรับรอง 
วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse 

Event or Adverse Event Report) 
  7.1 รายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  7.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event or Adverse Event Report) 

วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol Deviation/ 
Violation)  

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยม (Site monitoring visit) 
วาระท่ี 10 เรื่อง อ่ืนๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี/ 

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

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

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

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม  ระบุ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง และความเชี่ยวชาญ 

เริ่มประชุมเวลา ..................................น. 

วาระที ่1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระที ่2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
วาระที ่3 เรื่อง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
วาระที ่4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระที ่5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งท่ีผ่านมา 
  5.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   
  5.3  การยกเว้นพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   
วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผ่านการพิจารณารับรอง 
  6.1 รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 
  6.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Progress Report) 

  6.3 ขอต่ออายุหนังสือรับรอง (พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) (Extension 
Request and Progress Report) 

  6.4 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย (แจ้งปิด) (Close Study Report) 
  6.5 รายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) 
  6.6 รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Premature Termination) 
  6.7 ขยายระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
  6.8 ขอส าเนาเอกสารรับรอง 
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วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse 
Event or Adverse Event Report) 

  7.1 รายงานความปลอดภัย (Safety Report) 

  7.2 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event or Adverse Event Report) 

วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Protocol Deviation/ 
Violation)  

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเยี่ยม (Site monitoring visit) 
วาระท่ี 10 เรื่อง อ่ืนๆ 

 

 

ปิดประชุม เวลา..................................น. 

 

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

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

ลงชื่อ.......................................…........ (........................................... )  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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บทท่ี 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผา่นการรบัรอง 
Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 

 
เตรียมโดย:       เจ้าหน้าทีส่ำนักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันท่ีอนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 
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1. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลโครงการวิจยัอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

2. ขอบเขต 
 วิธีการดำเนนิการมาตรฐานบทนี้ครอบคลุม 
 1. การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
 2. การรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
 3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
 4. การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 
 5. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study Report) 
 6. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 
 7. การรายงานรับเรื่องรอ้งเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

3. ความรบัผิดชอบ 
 เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใช้ในการประเมินการดำเนินงานของ
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็น
หลักประกันว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ ได้รับการ
ปกป้องสิทธิ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงกำหนดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รับทราบการดำเนินงานวิจัยเป็น
ระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนดและรายงานเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนในโครงการวิจัย ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน มีหน้าที่จัดการเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้วิจัยตามข้ันตอนที่
กำหนดในวิธีการดำเนินการมาตรฐานบทนี้ 

3. กรรมการผู้ทบทวน ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ จากผู้วิจัยและพิจารณา 
พร้อมให้ความเห็น 

4. คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ในการพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง และลง
มติจากที่ประชุมในรายงานโครงการวิจัย 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เข้าพิจารณา Full Board 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด ที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารการประเมินโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ผ่านการรับรอง 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
สถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

อาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
สถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

1. การรายงานส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
2. รายงานส่วนเบีย่งเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไมรุ่นแรง (Adverse Event Report) 
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์ุนแรง (Serious Adverse Event Report) 
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์ุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) 
4. การรายงานรับเรื่องร้องเรยีนโครงการวิจัย (Complaint Report) 
5. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 
 

1. การรายงานส่วนแก้ไขเพิม่เติมโครงการวิจัย (Protocol 
Amendment Report) 
2. การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
(Progress Report and Protocol Renewal Report)  
4. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุป
ผลการวิจัย (Close Study Report/Final Study Report) 
5. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol 
Termination Report) 

รับทราบ/รับรอง รับทราบ/รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เป็นไปตามมติ  ไม่เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ได้แก ่

1. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
2. แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
3. แบบรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
 3.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

3.1.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report)  
ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 

3.1.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 

3.1.3 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม CIOMS Form 

3.2 โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
3.2.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report)  
3.2.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 

Report)  
3.2.3 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report)  
 4. แบบรายงานความก้าวหน้า  และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol 
Renewal Report)  

5. แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study 
Report)  
 6. แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report)  
 7. แบบรายงานรับเรือ่งรอ้งเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report)  

 
ผู้วิจัยส่งเอกสาร ที่สํานักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

ได้ทุกวันทําการ  
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5.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความปลอดภัยตลอดการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณารับรอง ก่อนดําเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกระทําเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

5.1.1 การพิจารณาเพ่ือประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรบัเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเอกสารการ
รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

1.1 เอกสารที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับ คือ ฉบับที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
(Clean Version) และฉบับที่มีการไฮไลท์ในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (Tag Change Version) 

 2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของ
การรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 

2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ
กรรมการผู้ทบทวน 

2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ
โครงการวิจัย การพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย จะดําเนินการภายหลังการต่ออายุ
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 3. กรณีมีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ของประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
เห็นสมควร มาก่อนแล้วนั้น ขอให้ยื่นเอกสารที่แก้ไขต่อคณะกรรมการฯ ข้างต้นก่อน แล้วจึงส่งเอกสารที่ผ่าน
การอนุมัต ิต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 4. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 
  4.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  4.2 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 5. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ประกอบด้วยประธาน และ
เลขานุการ หรือกรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย กรณี ที่มีการแก้ไขเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ของยา (Investigator’s Brochure) กรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วยประธาน และเภสัชกร โดยมีหลักการ
ดังนี้  
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  5.1 พิจารณาการรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ลงใน

แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี้ 
- รับรอง กรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบ

ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 
- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะนำ หรือขอให้ผู้วิจัยช้ีแจง 

หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 
- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่อาจมี

ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 6. กรณี “รับรอง” รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้  
6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) 

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
6.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
6.3 ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลัง

ได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
 7. กรณี “รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข” 

7.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ
ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง 

7.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร  
- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับรอง 

7.3 ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลัง
ได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

 8. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
8.1 เลขานุการ นําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับรอง ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย

ได้ ภายหลังการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข  ผู้ วิจัยต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  / ช้ีแจง 

โครงการวิจัยตามคำแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
ดําเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรองจากที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5.1.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.1.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 

 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
สถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

อาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และ
สถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

รับรอง รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.2 การรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) เมื่อ
ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว 
 

5.2.1 การพิจารณาเพ่ือประเมินรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation 
Report) 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของ

การรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย จะดําเนินการภายหลังการต่ออายุ
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.2 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ประกอบด้วยประธาน และ
เภสัชกร หรือกรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานส่วนเบีย่งเบนจากโครงการวิจัย ลงใน
แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี้ 

- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะนำ หรือขอให้ผู้วิจัย
ช้ีแจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการรายงานสว่นเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่
อาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) 

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
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5.1 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 6. กรณี “รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 

6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ
ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง  

6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 
- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ นําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้ วิจัยต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข / ช้ีแจง 

โครงการวิจัยตามคำแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

5.2.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.2.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานส่วนเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานส่วนเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.3 การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานความปลอดภัย (Safety Report) ที่เกิดข้ึนในโครงการวิจัยที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report) รายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 เดือน 
 2. การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (เกิดข้ึนในสถาบัน) (Serious Adverse Event Report) 

- กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากผู้วิจัยทราบเรื่อง (สามารถแจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ผ่าน E-mail เมื่อ
ทราบเหตุการณ์) 

- กรณีอื่น ๆ รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน 5 วันทำการ 
 3. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (เกิดข้ึนนอกสถาบัน) (Serious Adverse Event 
Report) รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 เดือน 
 4. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด  (เกิดข้ึนในสถาบัน) (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) 

- กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากที่ผูวิ้จัยทราบเรื่อง (สามารถแจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ผ่าน E-mail เมื่อ
ทราบเหตุการณ์) 

- กรณีอื่น ๆ รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน 5 วันทำการ 
5. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (เกิดข้ึนนอกสถาบัน) (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report) รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 
เดือน 
 

5.3.1 การพิจารณาเพ่ือประเมินรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรบัเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเอกสารการ

รายงานความปลอดภัย ประกอบด้วย 
1.1 แบบรายงานความปลอดภัย (Safety Report) โดยแบ่งเป็น 

1.2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
1. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event 

Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 
2. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 

Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 
3. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม CIOMS Form 
1.2.2 โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
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1. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event 
Report) 

2. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 
Report) 

3. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานความปลอดภัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง
โครงการวิจัย หรือไม่ 

2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ
กรรมการผู้ทบทวน 

2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ
โครงการวิจัย การพิจารณารายงานความปลอดภัย จะดําเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานความปลอดภัย ตามที่กำหนดในข้อ (1.2) 
  3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานความปลอดภัย ประกอบด้วยประธาน และเภสัชกร หรือ
กรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานความปลอดภัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานความปลอดภัย ลงในแบบพิจารณา
รายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี้ 

- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานความปลอดภัยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะนำ หรือขอให้ผู้วิจัย
ช้ีแจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการรายงานความปลอดภัยที่อาจมีผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย กรรมการผู้ทบทวน
จะบันทึกสรุปความเห็น ให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ต่อไป 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานความปลอดภัย ดำเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01)  

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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 6. กรณี “รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ

ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ นําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้ วิจัยต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข / ช้ีแจง 

โครงการวิจัยตามคำแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

5.3.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.3.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานความปลอดภัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานความปลอดภัย ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานความปลอดภัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.4 การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report 
and Protocol Renewal Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว และเพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กําหนดระยะเวลาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 1 ปี 
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กําหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ตามระดับความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 
3. ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย อย่างน้อย 1 เดือน (30 วัน) ก่อนวัน

หมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย 
 

5.4.1 การพิจารณาเพ่ือประเมินรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress 
Report and Protocol Renewal Report) 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. กรณี การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบเอกสารรับรอง

โครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานความก้าวหน้า จะดําเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.2 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 

4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ประกอบด้วยประธาน 
และเลขานุการ หรือกรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้  
  4.1 พิจารณาการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
ลงในแบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี ้

- รับรอง กรณีที่เป็นการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะนำ หรือขอให้ผู้วิจัยช้ีแจง 
หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 
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- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ
โครงการวิจัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมโครงการวิจัย 
ชุมชน และสถาบัน กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้นําเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับรอง” รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) 

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
5.3 ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ 

ภายหลังได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
 6. กรณี “รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข” 

6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ
ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง 

6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร  
- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับรอง 

6.3 ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ 
ภายหลังได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

 7. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ นําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับรอง ผู้วิจัยสามารถดําเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ

โครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้ วิจัยต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข / ช้ีแจง 

โครงการวิจัยตามคำแนะนําของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
ดําเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรอง
จากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

  
5.4.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.4.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานความปลอดภัย และต่ออายุโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับรอง รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.5 รายงานแจ้งปดิโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report/Final Study Report) 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study 
Report/Final Study Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ดำเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ พร้อมรายงานสรุปผลการวิจัย 

 
5.5.1 การพิจารณาเพ่ือประเมินรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close 

Study Report/Final Study Report) 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย อยู่

ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย จะดําเนินการ
ภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.2 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย
ประธาน และเลขานุการ หรือกรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 

4.1 พิจารณาการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุป
ผลการวิจัย ลงในแบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี ้

- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ดำเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01)  

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณี “รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ

ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 
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- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับทราบ 

 
5.5.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.5.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย  
ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.6 รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report)  
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) ใน
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว  โดยผู้วิจัย
และผู้ประสานงานวิจัยต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบ พร้อมทั้งคำอธิบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการแจ้งยุติโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความปลอดภัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีอำนวจใน
การยุติ หรือถอนการรับรองโครงการวิจัย เมื่อมีข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า หากดำเนินโครงการวิจัยน้ันต่อไป 
อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
5.6.1 การพิจารณาเพ่ือประเมนิรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 
1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง

โครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย จะดําเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.2 เอกสารทั้งหมดของโครงการวิจัย 
  3.3 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ประกอบด้วย ประธาน และเลขานุการ 
หรือกรรมการที่มีความเช่ียวชาญตามที่ประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
   4.1.1 สาเหตุของการยุติโครงการวิจัย 

4.1.2 การรักษาหรือการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลังการ
ยุติโครงการวิจัย 

4.1.3 แผนการแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยรับทราบ 
4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ลงในแบบ

พิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง (AC06-01/01) ดังนี ้
- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานแจ้งยุติโครงการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 
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- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะนำ หรือขอให้ผู้วิจัย
ช้ีแจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่ เป็นการรายงานแจ้งยุติโครงการที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) 

เสนอเลขานุการลงนาม เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณี “รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทําหนังสือแจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) และ

ประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพื่อแก้ไข / ช้ีแจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ นำเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพื่อแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ นำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 - รับทราบ 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้ วิจัยต้องดําเนินการช้ีแจงตามประเด็นที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีข้อสงสัย 

 
5.6.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (AC06-02/01) ภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยระบุรายละเอียดรายช่ือเอกสารที่ได้รับการรับรอง และ
จัดทำเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน ทําสําเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 
โครงการวิจัย 
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5.6.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด รายงานแจ้งยุตโิครงการวิจัย ที่สํานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดทำเอกสารรับรองแก่ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/นำเขา้พิจารณากับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  
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5.7 การรายงานรบัเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report)  
 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับการรอ้งเรยีนโครงการวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 
5.7.1 การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เมื่อรู้สึกได้รับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
หรือมีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากการดำเนินโครงการวิจัย โดยส่งเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง E-
mail มาที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 1. การรับเรื่องร้องเรียน 

1.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงานบันทึกเรื่องร้องเรียน 

1.2 เลขานุการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม 
1.3 ประธาน นำรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน 
 2. การตอบสนอง 

1. เลขานุการ อาจตอบสนองโดยการให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ร้องเรียน 
หรือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่ออภิปราย และหาข้อสรุปสำหรับการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนต่อไป 

2. ในบางกรณี  ประธานอาจนำเสนอเรื่องการร้องเรียนโครงการวิจัยในที่ประชุม
ผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการดำเนินการตอบสนองต่อไป 

 
5.7.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนและผลการพิจารณา (AC06-02/01) ให้ผู้วิจัย
ทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่เลขานุการลงนาม หรือภายหลังการประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัยในคน 

2. เจ้าหน้าที่สํานักงาน จัดเก็บเอกสารรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย และเอกสารแจ้งผลการ
ตรวจสอบและตอบสนองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จัดเก็บในแฟ้มโครงการวิจัย พร้อมสำเนา
เอกสาร 1 ชุด ในแฟ้มเอกสาร “เรื่องร้องเรียน” 
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5.7.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย 
 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับเอกสารการรายงานรับเร่ืองร้องเรียนโครงการวิจัย 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

ตอบสนอง  

ให้ข้อแนะนำ เข้าพิจารณา Full Board 

นำเสนอเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน 

เลขานุการ 

เลขานุการ 

แจ้งผู้วิจัยเร่ืองข้อร้องเรียน และการดำเนินการ 
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6. นิยามศัพท์ 
คำศัพท์ ความหมาย 

การรายงานส่วนแก้ไข
เพิ่มเตมิโครงการวิจัย 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากโครงการวิจัยเดิม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรืออาจไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 

การรายงานส่วนเบี่ยงเบน
จากโครงการวิจัย 

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

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ไม่รุนแรง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย หรือผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ) เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วยที่ เกิดข้ึน ขณะที่
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่ เกิดข้ึน เมื่อได้รับยาหรือ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ซึ่งทำให้ 
 - เสียชีวิต 
 - เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
 - ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน 
 - เกิดความพิการ/ทุพพลภาพ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงและไม่คาดคิด 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน และ
ไม่เคยระบุในวิธีการดำเนินโครงการวิจัย หรือคู่มือผู้วิจัย ( Investigator’s 
Brochure) 

รายงานสรุปผลการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย พร้อม
วิเคราะห์ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 
7. เอกสารอ้างอิง 

7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรบัการทบทวนพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 
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7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

7.7 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/ 
 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  06/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ จากเดิมเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

   
9. ภาคผนวก 

AC06-01/01 แบบพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
AC06-02/01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
AC06-03/01 เอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

https://cioms.ch/shop/product/international-
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที ่

วันท่ีรับรอง สิ้นสุดวันท่ี 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ตำแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารท่ีพิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผพิูจารณาทบทวน 

 <ช่ือ-นามสกลุ กรรมการผูพ้ิจารณา> ตำแหน่ง 

วันท่ีสงใหพิจารณาทบทวน                                    วันท่ีกำหนดส่งคืน 
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                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี   โทร. ๒๘๐๓            

ท่ี                                   วันท่ี           

เร่ือง แจ้งผลการพจิารณาโครงการวิจัย 

เรียน <ช่ือผู้วิจัยหลกั> 

  ตามที่ท่านซึ่งเป็น หัวหน้าโครงการวิจัยตามรายละเอียดข้างท้าย ได้ขอแจ้ง <ช่ือรายงานเอกสาร
ต่อเนื่อง> ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

หมายเลขโครงการ <รหัสโครงการวิจัย> 
 

ช่ือโครงการวิจัย <ช่ือโครงการวิจัย> 
 

รายการเอกสารที่พิจารณา <เอกสารที่พิจารณา> 
 

  ในการนี้ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ได้พิจารณารายงาน <ช่ือ
รายงานเอกสารต่อเนื่อง> แบบ Expedited เมื่อวันที่ <วันที่สรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน> มีมติ <มติ
ของกรรมการผู้ทบทวน> เอกสารดังกล่าว และจะนำเข้าสู่การรับรองในมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ <ครั้งที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน> ในวันที่ <วันที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน> หลังจากนั้นท่านจึงจะสามารถติดต่อขอรับเอกสารรับรองได้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๑๐๘-๓๗ ต่อ ๒๘๐๓ โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๔๗๗ 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม จัดเก็บ สืบค้น เก็บรักษา และทำลายเอกสารโครงการวิจัย 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขณะที่
โครงการวิจัยกำลังดำเนินการอยู่และเมื่อสิ้นสุดหรือยุติโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และ
เพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

 
2. ขอบเขต 
  วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯทั้งที่กำลัง
ดำเนินการและที่สิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว 
 
3. ความรับผิดชอบ 
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน มีหน้าที่บรหิารจัดการในการรวบรวมเก็บรกัษา การค้นเอกสาร และทำลายเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามระยะเวลาที่
กำหนด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 
4. แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 

ขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ 

การเกบ็รวบรวมเอกสารโครงการวิจัย 

ลงฐานข้อมลู และการจัดเกบ็เอกสารโครงการวิจัย 

การค้นและการทำสำเนา 

การทำลายเอกสาร 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 การเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

  การเกบ็เอกสารโครงการวิจัย หลังการได้รับการพจิารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน 
  1.  เอกสารที่ต้องจัดเก็บ เริ่มตั้งแต่เอกสารฉบับแรกทีผู่้วิจยัส่งโครงการวิจัยและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 2.  เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จำนวน 1 
ชุด (ผู้วิจัยเก็บต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงาน 1 ชุด) ดังนี้   

1)  เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี 

2)  ใบอนุญาตเก็บข้อมูลงานเวชระเบียน (ในกรณีที่ผู้วิจัยขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน) 
3)  ใบรายช่ือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัย (ในกรณีที่ผู้วิจัยร้อง

ขอ) 
4)  สำเนาเอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรอง และมีการประทับตรายางและลงนามรบัรอง 
5)  เอกสารประกอบอื่นๆ 

 3.  การจัดกลุ่มโครงการวิจัย และกำหนดระยะเวลาการเกบ็เอกสาร มรีายละเอียด ดังนี้ 
3.1 โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ หรือ Active Protocol หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

และอยู่ระหว่างดำเนินการ 
3.2 โครงการวิจัยที่ไมม่ีการดำเนินการ หรือ Inactive Protocol หมายถึง 

1) โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report) หรือส่ง
รายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature termination) 

2) โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากหมดอายุการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อให้ช้ีแจงสถานะของการวิจัย และพบว่าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัย
สิ้นสุดแล้ว หรือไม่มีการตอบสนอง 

3) โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงมติให้ “ระงับการรับรอง
โครงการวิจัยช่ัวคราว (Suspension of protocol approval)” หรือ “ถอนการ
รับรองโครงการวิจัย (Withdrawal of protocol approval)” และหลังจากนั้น 1 
ปี คณะกรรมการฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงมติ 

4) โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา และคณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขเพื่อรับรอง หรือ
แก้ไขเพื่อนำเข้าพิจารณาใหม่ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงการวิจัยกลับเข้ามาเพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย  

5) โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยขอถอนคืน (Withdraw) ก่อนการประชุมของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 

     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  07/02 

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย 
Management of Study Files 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562  

หน้า 5 จาก 10 

 

5.2 การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย 
  1. เจา้หน้าทีส่ำนักงาน Scan เอกสารโครงการวิจัยทีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจยั เพื่อเก็บไว้ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยในฐานข้อมูล ซึ่งมี
ระบบการรักษาความลับ จำกัดผูเ้ข้าถึงข้อมูล และมรีะบบสำรองข้อมลู (Back up) เกบ็ไว้ในที่ปลอดภัย 
  2. การจัดเก็บจะเรียงลำดับโครงการวิจัย ระบเุลขที่แฟ้มเอกสาร 
  3. โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วจะเก็บรักษาไว้ 3 ปี หลังจากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยจะเก็บ
แยกช้ันไว้ต่างหาก 
  4. จัดทำสันแฟม้ โดยแบ่งประเภทของโครงการวิจัยเป็น 3 สถานะ ดังนี้ 

4.1  ดำเนินการอยู ่(Active) 
  1) โครงการวิจัยทีเ่ข้ารับพจิารณาประจำป.ี.................. 
 2) รหัสโครงการ 
  3) ลับ 
 4) Active Protocol 
4.2 สิ้นสุดโครงการ  
 1) โครงการวิจัยทีเ่ข้ารับพจิารณาประจำป.ี................. 
 2) รหัสโครงการ 
  3) ลับ 
  4) CLOSE 
4.3  ไม่รับรอง / ยุติ  (Inactive) 
 1) โครงการวิจัยทีเ่ข้ารับพจิารณาประจำป.ี................. 
 2) รหสัโครงการ 
  3) ลับ 
  4) Inactive Protocol 

       5. จัดทำสารบญัหลักหน้าแฟ้มโครงการวิจัย รายละเอียดแนบในโครงการวิจัย โดยเรียงลำดับดังนี ้
5.1  ช่ือเรื่อง 
5.2 ผู้วิจัย 
5.3 ประเภท 

           6.  จัดทำสารบญัย่อยใสร่ายละเอียดโครงการวิจัยหน้าแรกของโครงการวิจัย โดยเรียงลำดับดังนี ้
6.1 Initial review 
6.2 Approve 

1) .................... เอกสารรบัรองให้ดำเนินการวิจัย 
2) .................... รายช่ือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3) .................... ขออนุญาตเก็บข้อมูลงานเวชระเบียน 
4) .................... แบบเสนอโครงการวิจัย 
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5) .................... เอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) 
6) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั  

                (Informed Consent Form) 
7) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็ก  

                อายุ 7 - 12 ปี (Informed Assent Form) 
8) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั สำหรบัผู้แทนโดย 

                ชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) 
9) แบบบันทึกข้อมลู (CRF) 
10) เครื่องมือ 
11) ประวัติคณะผู้วิจัย 
12) สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม (Certificate) 
13) เอกสารอื่น ๆ ................................................................... 

6.3  Continuing 
1) รายงานส่วนแก้ไขเพิม่เตมิโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว 
2) รายงานความก้าวหน้า (Progress report) และ/หรือ การตอ่อายเุอกสารรับรอง

โครงการวิจัย 
3) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event Report) 
4) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไมรุ่นแรง (Adverse Event Report) 
5) รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Report of Protocol Deviation) 
6) รายงานความปลอดภัย (Safety report) 
7) เอกสารอื่น ๆ  

6.4 สถานะ การสิ้นสุดโครงการวิจัย 
1) การยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด 
2) การสิ้นสุดโครงการวิจัย 
3) การสรุปผลโครงการวิจัย 

  7. เจาะรูเอกสารโครงการวิจัย เพื่อทำการจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย  
  8. กรณีโครงการวิจัยมีการส่งรายงานเพิ่มเติม เช่น การขอต่ออายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย, ขอ
ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการ , ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ , รายงานความปลอดภัยของ
โครงการวิจัย ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.2 การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย  
  9. เก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยไว้ในตู้เกบ็เอกสารที่ปลอดภัย และจำกัดการเข้าถึงข้อมลู 
ล็อคตูเ้กบ็เอกสารทุกครั้ง โดยมเีจ้าหน้าทีส่ำนักงานเป็นผู้รบัผิดชอบถือกญุแจ 
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5.3 การค้นและการทำสำเนาเอกสาร 
  การค้นเอกสาร สำเนาเอกสารรับรองหรอืโครงการวิจยัให้แกผู่้วิจัย ดำเนินการดังต่อไปนี ้
  1. ตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องรกัษาความลับ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณทีเ่กบ็รักษาแฟ้มข้อมูลโครงการวิจัย 
  2. ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการขอสำเนาเอกสารรบัรองหรือโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องสง่แบบฟอรม์ ขอ
สำเนาเอกสารรับรอง ซึง่เจ้าหน้าทีส่ำนักงานจะเป็นผู้รบัเอกสาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ลงทะเบียนรบัเรื่อง  
2.2 เสนอเลขานุการเพื่อพิจารณารบัทราบ 
2.3 เสนอประธานพจิารณาเพื่ออนุมัต ิ
2.4 ค้นเอกสารจากแฟ้มโครงการวิจัย หรือจากอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สำเนาเอกสาร 1 ชุด โดยให้

ผู้วิจัย/ ผู้ประสานงานฯ ลงนามรบัเอกสารให้ชัดเจน 
2.5 เก็บแบบฟอร์มขอสำเนาเอกสารเข้าแฟ้มโครงการวิจัย  

 

5.4 การทำลายเอกสารโครงการวิจัย 
1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำรายการโครงการวิจัยหลังแจง้ปิดโครงการ ทีเ่กบ็ไว้ตั้งแต่ 3 ปข้ึีนไป   
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานผู้วิจยั หรือผู้ประสานโครงการฯ ทาง e-mail เพื่อแจ้งขอทำลาย

เอกสาร หากไมม่ีการคัดค้านภายใน 30 วัน จะดำเนินการทำลายเอกสาร 
6. นิยามศัพท์ 

คำศัพท์ ความหมาย 
โครงการวิจัยท่ีกำลังดำเนินการ 
(Active Protocol) 

หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รบัการรับรอง และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดหรือยุติแล้ว 
(Inactive Protocol) 

หมายถึง โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยสง่รายงานสรุป
ผลการวิจัย (Final report) หรือสง่รายงานยุติโครงการวิจัยก่อน
กำหนด (Premature termination) หรือโครงการวิจัยทีผู่้วิจัย
ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลงัจากหมดอายุการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดต่อ
ผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้นสงักัดเพือ่ให้ช้ีแจงสถานะของการวิจยั 
และพบว่าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัยสิ้นสุดแล้ว หรือไม่มี
การตอบสนอง 
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7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรบัการทบทวนพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย ์ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทยร์่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects) 2552 

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 
 
7. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน  
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

คำแนะนำการดำเนินการ
พิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  07/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดมิเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

   
 
8. ภาคผนวก 

AC 07-01/01   แบบบันทึกการขอสำเนาเอกสารรบัรอง 
AC 07-02/01   แบบรายงานขอทำลายเอกสารโครงการวิจัย 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

REC  07-01/01 

แบบบันทึกการขอสำเนาเอกสารรับรอง 

เริ่มใช้  1 เม.ย. 2562 

หน้า 9 จาก 10 

 

  

                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงาน                                                                              โทร  

ท่ี                 วันท่ี     

เร่ือง ขอสำเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นางนางสาว)................................................................................................
ตำแหน่ง.............................................................................สงักัด.........................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
(ภาษาไทย).......................................................................... .................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................รหสัโครงการ....................... 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ขออนุมัติรบัรองเอกสาร ดังนี ้
 เอกสารรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (Certificate of Approval) 
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่......................................... 
 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (Serious Adverse Event/Adverse Event)    
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ....................................... 
 การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย, แจง้ปรับเปลี่ยนอื่นๆ (Protocol Amendment)  
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ....................................... 
 แจ้งปิดโครงการวิจัย (Closed – out report)  เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
 แจ้ง Investigator’s Brochure   เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
 อื่นๆ ………………………………………………………….  เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
เนื่องจากเอกสารฉบบัรบัรองที่ข้าพเจ้าได้รบัสญูหาย ข้าพเจา้จึงขอถ่ายสำเนาเอกสารรบัรอง ดังกล่าวเพื่อ
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
     ลงช่ือ................................................................ 
  (....................................................................) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย  

                                      วันที่ ................./...................../....................
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ลำดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/พ.ศ. 
ท่ีรายงานปิด 

วัน/เดือน/พ.ศ. 
ท่ีเก็บครบ 3 ปี 

หมายเหตุ 
สถานะโครงการ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
- เรียน เลขานุการคณะกรรมการ ฯ เพื่อกรุณาพิจารณา  - ทราบ นำเสนอในที่ประชุม วันที่........../........ /....... 
 

 
          

 
 
 

 
- อนุมัติตามมติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: วันที่ทำลายเอกสาร.................................................... 
   ผู้ทำลายเอกสาร........................................................ 

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

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

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี 
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เตรียมโดย:       เจ้าหน้าทีส่ำนักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันท่ีอนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ีรับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 
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1. วัตถุประสงค ์
 เพื ่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 

2. ขอบเขต 
 วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการและพิจารณาโครงการวิจัยและ
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
และคณะกรรมการนอกสถาบัน จึงกำหนดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน มีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการนอกสถาบัน ในเรื่องการพิจารณา
โครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอก
สถาบัน 
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ
มาตรฐานของคณะกรรมการนอกสถาบัน ในการพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน 

 การดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การร่วมมือในการดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน 

การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก 

การดำเนินการวิจัยภายหลังให้การเห็นชอบโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่สำนกังาน 

กรรมการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

จัดเกบ็โครงการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

ประธาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ
 5.1 ก่อนการพิจารณาโครงการวิจัยครั ้งแรก (กรณีขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)) 
  5.1.1 สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ส่งเอกสาร ประกอบด้วย 
   1. แบบข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ  
   2. แบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) 
   3. โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
  5.1.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
   1. ตรวจรับเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการกลางฯ 

2. เสนอแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) แก่ประธานพิจารณา
ประเมินความพร้อมของสถาบัน 

 2.1 คุณสมบัติของผู้วิจัยของสถาบัน 
 2.2 ความพร้อมของสถานที่ในการทำวิจัย 
 2.3 ประเด็นจริยธรรมไม่ขัดต่อบริบทของสถาบัน 
 2.4 การวิจัยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 
3.  ส ่ งแบบประเม ินความพร ้อมของสถาบ ัน ( Local Issue)  ให ้สำน ักงาน

คณะกรรมการกลางฯ พิจารณาต่อไป 
 5.2 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) 

5.2.1 ผู้วิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใน
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้แบบฟอร์มของ
คณะกรรมการฯ โรงพยาบาลราชวิถี 

5.2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอเลขานุการจำแนก
ประเภทการพิจารณาโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี และกำหนดรายช่ือกรรมการทบทวน พร้อมเสนอประธานพิจารณา 

5.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน แจ้งผลการพิจารณา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 
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 5.3 การพิจารณารายงานโครงการต่อเนื่อง (Continuing Report) 
  5.3.1 กรณีการรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 

1. ผู้วิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยส่งรายงาน
ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย พร้อมแนบเอกสารการรับรองหรือเอกสารการแจ้งผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจ ัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / 
คณะกรรมการกลางพ ิจารณาจร ิยธรรมการว ิจ ัยในคนของประเทศไทย ( CREC)  / 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนษุย์ 
(สคม.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นสมควร 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอกรรมการทบทวน
พิจารณารายงาน 

3. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เสนอเลขานุการลงนาม 
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 
  5.3.2 กรณีการรายงานเอกสารโครงการต่อเนื่องอ่ืนๆ 

1. ผู้วิจัยหลักประจำโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยส่งรายงาน
เอกสารโครงการต่อเนื่อง (กรณีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน
คน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของ
ประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน เห็นสมควร สามารถยื่นเอกสารการรับรองหรือเอกสารการแจ้งผลการพิจารณาได้) 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอกรรมการทบทวน
พิจารณารายงาน 

3. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เสนอเลขานุการลงนาม 
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 
5.4 การเกบ็ข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) เข้าแฟ้ม
แบบประเมิน 

2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานอื่น ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บในแฟ้ม
โครงการวิจัย 
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6. นิยามศัพท์ 
 - 
 
7. เอกสารอ้างอิง 

7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: 
ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

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

7.6 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants โดย World Health Organization 2011 
 
8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  08/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
ทั้งฉบบั จากเดมิเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

   
9. ภาคผนวก 

AC08-01/01 ข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

AC08-02/01 แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน 
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ข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 

เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2562 
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เรื่อง ข้อตกลงการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวถิ ี

 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
ข้าพเจ้า รับทราบว่าหน้าทีข่องคณะกรรมการจริยธรรมในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลางฯ ใน

การพิจารณารายงานเอกสารต่างๆ เพื่อปกป้องอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย ดังน้ี 
1. การทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เสนอรับการพิจารณาจาก CREC คร้ังแรก (Initial/New protocol) ทาง

สถาบันจะทำหน้าทีป่ระเมินแบบบริบทของสถาบัน (Local issues) ตามแบบ AP 03 และส่งผลการประเมินกลับ 
CREC ภายใน 7 วันทำการ 

2. เมื่อสถาบันได้รับโครงการวิจัยที่ CREC ให้การรับรองแล้ว สถาบันจะดำเนินการพิจารณาให้การรบัรอง
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก CREC โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และแจง้ผล
การพิจารณาให้ CREC ทราบ (อย่างไรก็ตามวันที่รับรองของสถาบันควรเป็นวันเดียวกับที่ CREC รับรอง) 

3. เม่ือมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากฉบับเดิมที่ CREC ให้การรับรอง รายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด และ รายงานสรุปผลการวิจัย ทาง CREC จะเป็นผู้พิจารณาและ
แจ้งผลให้สถาบันทราบ สถาบันจะดำเนินการพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก CREC โดยไม่
ต้องพิจารณาซ้ำที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC ทราบ 

4. เม่ือมีรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร้์ายแรงเกิดแก่อาสาสมัคร
ในสถาบัน สถาบันจะเป็นผู้ทบทวนรายงานเหล่าน้ันก่อนและแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC รับทราบภายใน 7 วันทำ
การ นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติ  

5. ในกรณีที่ CREC ได้รับรายงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง และ เม่ือ CREC ดำเนินการพิจารณาแล้ว CREC จะส่งการพิจารณาให้กับสถาบัน ภายใน 7 วันทำการ  

6. สถาบันจะควบคุมนักวิจัยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยที่ดีและให้การดูแลรักษาอาสาสมัครอย่างเต็มที่
หากเกิดผลแทรกซ้อนจากการเข้าร่วมวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

สถาบัน..................................................................... 
วันที่ ......................................................................... 
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รหัสโครงการ  ………………………………… 
ชื่อโครงการ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อหัวหน้าโครงการ  ………………………………......…  สังกัด   …………………………………........................................ 
ผู้ร่วมวิจัย  ………………………………......…  สังกัด   …………………………………....................................................... 

ข้อ หัวข้อการประเมินท่ีเกีย่วกับ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อสังเกต/
ข้อแนะนำ 

I คุณสมบัติของผู้วิจัยของสถาบัน    
 o สถานะของผู้วิจัยทีส่ถาบัน    
 o ความรู้ความชำนาญ    
 o ประสบการณ์การทำงานวิจัย    
II ความพร้อมของสถานท่ีในการทำวิจัย    
III ประเด็นจริยธรรมไมข่ัดต่อบริบทของสถาบัน    
IV การวิจัยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

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

ตำแหน่ง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
วันที่ ……………………………………………….… 
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บทท่ี 9 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 

เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันท่ีอนุมัติ:               วันที่ 1 เมษายน 2562 

 

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

               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันท่ีรับรอง:             วันที่ 1 เมษายน 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
1. การตรวจเยี่ยมเพือ่กำกับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2. การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่กำหนดไว้

และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ ICH GCP หรือหลักการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ 
3. เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเช่ือถือ 

 
2. ขอบเขต 
  วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุน
การวิจัย ภายในโรงพยาบาลราชวิถี ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการฯ 
 
3. ความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
ทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
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4. แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 

 
 
5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มี
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) และ/หรือ ที่อาจ
เกี่ยวข้อง (Possibly related) หรือ น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือ เกี่ยวข้องแน่นอน กับ
โครงการวิจัย (Definitely related) 
  2. มีการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืน หรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืนวิธีดำเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณารับรอง 

ขั้นตอนการทำงาน ผู้รับผิดชอบ 

คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อตรวจเยี่ยม 

ก่อนการตรวจเยี่ยม 

- ประธานมอบหมายให้กรรมการตรวจเยี่ยม 

- ประสานงานกับผู้วิจัย 

- ทบทวนโครงการวิจัย และเอกสารที่เก่ียวข้อง 

- เตรียมเอกสารการตรวจเยี่ยม 

การตรวจเยีย่ม 

หลังการตรวจเยี่ยม 

- สรุปผล รายงานผลการตรวจเยีย่ม 

- พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

- การแจ้งสรุปผลให้นักวิจัย 

- การเก็บรายงานการตรวจเยีย่ม 

ประธาน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการตรวจเยีย่ม 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

กรรมการตรวจเยีย่ม 

กรรมการตรวจเยีย่ม 
เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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  3. โครงการวิจัยที่มีการร้องเรียน หรือมีข้อมูลที่ระบุ หรือสงสัยว่าวิธีดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตาม
หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของ ICH GCP และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
  4. ผู้วิจัยหลักมีโครงการวิจัยจำนวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  5. โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนด 

 
 5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
 ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
  1. ประธาน มอบหมายให้กรรมการตรวจเยี่ยมดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
  2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมาย วันที่ และ 
เวลา ที่จะตรวจเยี่ยม ก่อนวันตรวจเยี่ยม 
 3. กรรมการตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม 
  4. เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อ
กำกับดูแลการวิจัย (A09-01/01, A09-02/01) 
  กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งผู้ทำหน้าที่ประธาน หรือเลขานุการ คณะกรรมการ เป็นผู้วิจัยหลักหรือ ผู้วิจัย
ร่วม ให้พิจารณากรรมการท่านอื่นทำหน้าที่แทน 
 
 5.3 การตรวจเยี่ยม 
 1. กรรมการตรวจเยี่ยม ประชุมเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยม 
  2. ประชุมร่วมกับผู้วิจัยและคณะ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของ
โครงการวิจัย 
  3.  เอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมต้องทบทวน ได้แก่ 

3.1 โครงการวิจัยฉบับแรก และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ ซึ่งไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน รวมทั้งหนังสือรับรองโครงการวิจัย (certificate of approval) 

3.2 รายละเอียดการทบทวน ข้อมูลเอกสาร มีดังนี ้
1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก 
2) ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (source data) 
3) มีรายช่ือผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย พร้อมรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ 
4) คู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure) เป็นฉบับล่าสุด 
5) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
6) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
7) บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 
8) สำเนารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ถ้าม)ี 
9) รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกำกับการดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

(Data safety monitoring committee, DSMB) (ถ้ามี) 
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3.3  รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย มีดังนี ้  
1) มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีดำเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงการวิจัย

อย่างเคร่งครัด 
2) ปริมาณงานในโครงการวิจัยไมม่ากเกินไป เมื่อพจิารณาถึงจำนวนผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 

3.4 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการวิจัย มีดังนี้ 
1) มีการสนับสนุนการทำโครงการวิจัยน้ัน ๆ อย่างเหมาะสม 
2) สถานที่ มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการทำโครงการวิจัย 

3.5 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย มีการใช้และการควบคุมดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัย ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 

3.6 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการที่ ใช้ในการวิจัย มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยวิธีที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 

3.7 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล มีดังนี้ 
1) สุ่มตรวจเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยได้รับข้อมูลว่าผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัยลงนามในเอกสารฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน ก่อนเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

2) ในบางกรณี อาจสังเกต ขบวนการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
3.8 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มีดังนี ้

1) ได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสม 
2) ในบางกรณีอาจสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
3) มีการรักษาความลับของข้อมูลโดยมีการเก็บเอกสารข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

อย่างเหมาะสม และจำกัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
3.9 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลมีการเก็บเอกสารข้อมูลของ

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจำกัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
3.10 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา  

  4. การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม  กรรมการตรวจเยี่ยมต้อง
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะแก่ผูวิ้จัยทันท ีพร้อมทัง้เปิดโอกาสใหผู้้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
 5.4 ภายหลังการตรวจเยีย่ม 
 1. กรรมการตรวจเยี่ยม จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับ
ดูแลการวิจัย A09-02/01 ซึ่งรวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้แก่ ไม่ต้อง
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ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนำ หรือ ควรระงับการรับรอง
โครงการวิจัยช่ัวคราว หรือ ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย 
  2. ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หรือ ดำเนินการตรวจเยี่ยม
ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนำ กรรมการตรวจเยี่ยมจะส่งแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
A09-02/01 จำนวน 1 ชุด ให้เลขานุการ และอีก 1 ชุด ให้ผู้วิจัย หลังการตรวจเยี่ยม 
  3. ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว หรือ ควร
ถอนการรับรองโครงการวิจัย กรรมการตรวจเยี่ยมจะส่งแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ำกับดูแลการวิจัย 
A09-02/01 จำนวน 1 ชุด ให้เลขานุการ หลังการตรวจเยี่ยม เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
  4. เลขานุการ นำเสนอผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

4.1 รับทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ” หรือ 
“ดำเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนำ” 

4.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว” 
หรือ “ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย” ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
จะพิจารณาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย และลงมติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
1) ดำเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนำ 
2) ระงับการรับรองโครงการวิจัยช่ัวคราว 
3) ถอนการรับรองโครงการวิจัย 

  5. ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน “รับทราบ” แบบรายงานการตรวจเยี่ยม
เพื่อกำกับดูแลการวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดเก็บแบบรายงานดังกล่าว 
  6. ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ดำเนินการตรวจเยี่ยม
ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะนำ” เลขานุการ จะส่งหนังสือแจง้ผลการพิจารณาที่ลงนามโดยประธานกรรมการ 
ให้กรรมการตรวจเยี่ยมทราบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 
  7. ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ระงับการรับรอง
โครงการวิจัยช่ัวคราว หรือ “ถอนการรับรองโครงการวิจัย” เลขานุการ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ลง
นามโดยประธาน ให้กรรมการตรวจเยี่ยมทราบ และสำเนาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย 
พร้อมทั้งหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลงนามโดยประธาน ให้ผู้วิจัย 
หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
  8. เจ้าหน้าที่สำนักงาน จัดเก็บแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย และหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ถ้ามี) ในแฟ้มโครงการวิจัย รวมทั้งบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ในฐานข้อมูล 
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6. นิยามศัพท์ 
คำศัพท์ ความหมาย 

กรรมการตรวจเยี่ยม กรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธาน ให้เป็นตัวแทนในการตรวจเยีย่ม 
เพื่อกำกับดูแลการวิจัย 

การตรวจเยี่ยมเพือ่กำกบั
ดูแลการวิจัย 

การปฏิบัตงิานของกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผู้วิจัย ว่ามีการพิทกัษ์ซึ่ง
สิทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีของผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องหรือสังเกตข้ันตอนในการทำวิจัย 

 

7. เอกสารอ้างองิ 
7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่

กระทำในมนุษย ์ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review 
of Health-Related Research with Human Participants) 

7.3 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 
        7.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving 
Human Subjects) 2552 
 

8. ประวัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันท่ี สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

คำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  09/01 1 เมษายน 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดมิเป็นคำแนะนำการ
ดำเนินการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

9. ภาคผนวก  
A09-01/01 แบบการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของคณะกรรมการ  
A09-02/01 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลงานวิจัย (Report of Site Monitoring Visit)



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09-01/01 

แบบการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของคณะกรรมการ 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 9 จาก 11 

 

 

แบบการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของคณะกรรมการ 
 

 การตรวจสอบภายใน         การตรวจสอบภายนอก      กำหนดวันที ่
คณะผู้เยี่ยมสำรวจ  1.................................................................................................................. 
                        2……………………………………………………………………………………………………... 
                        3……………………………………………………………………………………………………… 
1. เตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ผู้รบัผิดชอบ: 

2. ตรวจสอบเอกสารเพือ่การรักษาความลบั และการลงนาม ผู้รบัผิดชอบ: 

3. ตรวจสอบการเกบ็แฟ้มเอกสารโครงการวิจัยทีก่ำลังดำเนนิการและที่

สิ้นสุดแล้ว 

ผู้รบัผิดชอบ: 

4. ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟม้เอกสารโครงการวิจัย ผู้รบัผิดชอบ: 

5. เตรียมข้อมลูที่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รบัผิดชอบ: 

6. เตรียมข้อมลูและเอกสารต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ ผู้รบัผิดชอบ: 

7. กำหนดและนัดหมายกรรมการ และเจ้าหน้าทีท่ี่จะเข้าร่วมในการประชุม

ตรวจสอบ 

ผู้รบัผิดชอบ: 

8. เตรียมผู้ถูกสมัภาษณ์ ผู้รบัผิดชอบ: 

9. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุมตรวจสอบ ผู้รบัผิดชอบ: 

10. เตรียมงบประมาณและประมาณค่าใช้จ่าย ผู้รบัผิดชอบ: 

11. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ ผู้รบัผิดชอบ: 

 

 

 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09-02/01 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกบัดูแลการวิจัย 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 10 จาก 11 

 

 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกบัดูแลงานวิจัย 
 

วันทีต่รวจเย่ียม                                     เวลาเริ่มต้น                        เวลาสิ้นสุด 

ชื่อโครงการวจิัย (ไทย) 
(อังกฤษ) 
 

รหัสโครงการ 
 

ผู้ใหทุ้นวิจัย 

ชื่อผู้วจิัยหลกั 
 
โทรศัพท์                                   โทรสาร                          Email 

ผู้รับการตรวจเย่ียม 

1...................................................................................................... หน้าที่....................................................................... 

2...................................................................................................... หน้าท่ี.......................................................................  

3...................................................................................................... หน้าที่.......................................................................  

จำนวนผู้เข้ารว่มโครงการวิจัย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่วางแผน 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่คดัเลือก 
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ในระยะทดลอง 
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่อยู่ในระยะตดิตาม 
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ออกจากการศึกษาก่อนกำหนด 
6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่คงอยู่ในการศึกษา 
7. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ตดิตามจนครบถว้นในการศึกษา 
8. จำนวนที่เสยีชีวติ 
1. โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
2. การบันทึกข้อมูลถูกต้องและตรงกับเอกสารทัง้ฉบับ  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
3. เอกสารสำคญัครบถ้วน  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
4. ผู้วิจัยและทีมวิจัยมีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบัตติามขั้นตอนที่ระบุใน
โครงการวิจัย 

 ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

5. สถานที่ทำวิจยัเหมาะสมและเอ้ืออำนวยต่อการทำวิจัย  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
6. มีการควบคุมการเก็บรักษาและปริมาณการรับจ่ายผลติภัณฑท์ี่ใช้ในการวิจัย  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
7. มีการลงนามของผู้เขา้ร่วมโครงการวิจัยในเอกสารแสดงความยินยอมเขา้ร่วม
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

8. กระบวนการขอความยินยอมจากผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเหมาะสม  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวถิี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A09-02/01 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกบัดูแลการวิจัย 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เริ่มใช ้1 เม.ย. 2562  

หน้า 11 จาก 11 

 

 

9. มีการเก็บเอกสารข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
10. ผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิัยได้รับการพิทักษ์ซ่ึงสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอยา่ง
เหมาะสม 

 ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

11. ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิหรือเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ร้ายแรง
ตรงกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

12. มีการไม่ปฏิบัตติามข้อกำหนดหรือไม่  ใช ่     ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

       ลงช่ือผู้ตรวจเย่ียมเพ่ือกำกับดูแลการวิจัย 

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

       (……………………………………………………………….) 

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

       (……………………………………………………………….) 

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

       (……………………………………………………………….) 

 




