
 
 

 

วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติ 

Standard Operating Procedures: SOPs 
 

โดย 
 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน โรงพยำบำลรำชวิถ ี
(Research Ethics Committee Rajavithi Hospital) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                                                                    ฉบบัที่ 2 วันที่ 1 ตุลำคม 2562 

                                                                                                                       2nd Edition  2019 



 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน โรงพยำบำลรำชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
 

สำรบัญ 
 

หน้ำ 1 จำก 1 
 

 

 
 

สำรบัญ 
บทที่  1  กำรจัดเตรียม กำรทบทวนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating Procedures & Practice Guidelines 
บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน 

Constitution of the Research Ethics Committee 
บทที่ 3 กำรจัดกำรโครงกำรวิจัยใหม่ที่ย่ืนขอรับกำรพิจำรณำ 

Management of Initial Protocol Submission 
บทที่ 4 กระบวนกำรพิจำรณำเพื่อประเมินโครงกำรวิจัย 

Review Process 
บทที่ 5 กำรประชุมคณะกรรมกำร 

Committee Meeting 
บทที่ 6 กำรประเมินต่อเนื่องของโครงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 
บทที่ 7 กำรจัดกำรเอกสำรโครงกำรวิจัย 

Management of Study Files 
บทที่ 8 กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในคน โรงพยำบำลรำชวิถี และ

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

บทที่ 9 กำรตรวจเยี่ยมเพื่อก ำกับดูแลกำรวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
Appendix 

สารบัญภาคผนวก 
เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 1 จาก 4 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หน้า 

บทที่ 1 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

A01-01/02 รายการเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 9 
A01-02/02 รูปแบบของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 10 
A01-03/02 แบบรายงานการแจกจ่ายเอกสาร 11 

บทที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

A02-01/02 ประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 17 
A02-02/02 แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
19 

A02-03/02 แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส าหรับที่ปรึกษา แขกรับเชิญ ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ตรวจเยี่ยม 

20 

บทที่ 3 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา 

A03-01/02 แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 19 
A03-02/02 แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of Interest) 23 
A03-03/02 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 24 
A03-03.1/02 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 25 
A03-03.2/02 แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัยในโรงพยาบาล

ราชวิถ ี
27 

A03-03.3/02 แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 28 
A03-03.4/02 แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและ

ชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ 
29 

A03-03.5/02 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่เป็นแพทย์ประจ า
บ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด)  

30 

A03-03.6/02 แบบฟอร์มให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 31 
A03-03.7/02 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 32 
A03-04/02 ตัวอย่างโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1ด. 35 
A03-05/02 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)  71 
A03-06/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)  77 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
Appendix 

สารบัญภาคผนวก 
เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 2 จาก 4 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หน้า 
A03-07/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 

7 - 12 ปี (Informed Assent Form)  
79 

A03-08/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)  

81 

A03-09/02 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน Case Report/Case series 
(Informed Consent Form for Case Report/Case series)  

84 

A03-10/02 เอกสารชี้แจงกรณีไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการรายงาน Case 
Report/ Case series  

85 

A03-11/02 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 86 

บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 

A04-01/02 แบบจ าแนกการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 13 
A04-02/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ (Assessment Form) 15 
A04-03/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Assessment Form) 18 
A04-04/02 แบบพิจารณาทบทวน Case Report / Case series 21 
A04-05/02 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ 22 
A04-06/02 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย  23 
A04-07/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแกไข/เพ่ิมเติม (Assessment Form) 24 
A04-08/02 เอกสารรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ 

Ethics Member List 
25 

A04-09/02 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย  31 
A04-10/02 แบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 32 

บทที่ 5 การประชุมคณะกรรมการ 

A05-01/01 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 12 

บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

AC06-01/01 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง 33 
AC06-02/01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 36 
AC06-03/01 แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 39 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
Appendix 

สารบัญภาคผนวก 
เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 3 จาก 4 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หน้า 
AC06-04/01 แบบรายงานส่วนเบี่ยงจากโครงการวิจัย 41 
AC06-05/01 แบบพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 44 
AC06-06/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่รุนแรง 46 
AC06-07/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง 48 
AC06-08/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 50 
AC06-09/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 54 
AC06-10/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด 55 
AC06-11/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด 57 
AC06-12/01 แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 59 
AC06-13/01 แบบพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 62 
AC06-14/01 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 64 
AC06-15/01 แบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 67 
AC06-16/01 แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 69 
AC06-17/01 แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 71 
AC06-18/01 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน ส าหรับการพิจารณาทบทวน แบบ

เร็ว (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
73 

AC06-19/01 แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย  75 
AC06-20/01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 76 
AC06-21/01 เอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 77 

บทที่ 7 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย 

AC 07-01/02 แบบบันทึกการขอส าเนาเอกสารรับรอง 10 
AC 07-02/02 แบบรายงานขอท าลายเอกสารโครงการวิจัย 11 

บทที่ 8 การท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ
คณะกรรมการนอกสถาบัน 

AC08-01/01 ข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

9 

AC08-02/01 แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน 10 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
Appendix 

สารบัญภาคผนวก 
เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 4 จาก 4 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หน้า 

บทที่ 9 การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 

A09-01/02 แบบการเตรียมการเยี่ยมส ารวจของคณะกรรมการ  10 
A09-02/02 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเ พ่ือก ากับดูแลงานวิจัย (Report of Site 

Monitoring Visit) 
11 

 
 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  01/02 

การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating 
Procedures & Practice Guidelines 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 1 จาก 11 

 

 

 
บทท่ี 1 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating Procedures & Practice Guidelines 

 

เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  01/02 

การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating 
Procedures & Practice Guidelines 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 2 จาก 11 

 

 

สารบัญ 
หัวข้อเรื่อง                   หน้า 
 

1. วัตถุประสงค์ ................................................................................................................................................ 3 
2. ขอบเขต ....................................................................................................................................................... 3 
3. ความรับผิดชอบ ........................................................................................................................................... 3 
4. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน .................................................................................... 4 
5. หลักการ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติ .............................................................................................................. 5 

5.1  รายการเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน....................................................................................... 5 
5.2  การจัดท า และปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน ....................................................................... 5 
5.3  การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน ................................................................................................. 6 
5.4  การอนุมัติให้ใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน ............................................................................................ 6 
5.5  การน าเสนอเพ่ือรับรองวิธีด าเนินการมาตรฐาน ................................................................................ 6 
5.6  การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน ................................................................................................ 6 
5.7  การจัดเก็บเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ...................................................................................... 7 

6. นิยามศัพท์ ................................................................................................................................................... 7 
7. เอกสารอ้างอิง .............................................................................................................................................. 7 
8. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน ..................................................................................................................... 8 
9. ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 8 
 

 
  
 

  



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  01/02 

การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติ 

Preparation, Review of Standard Operating 
Procedures & Practice Guidelines 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 3 จาก 11 

 

 

1. วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard of Operating 

Procedures, SOPs) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง คล่องตัว และเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล 

 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานนี้ครอบคลุมถึง วิธีการจัดเตรียม เขียนทบทวน อนุมัติ แก้ไขเพ่ิมเติม และ
แจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 
3. ความรับผิดชอบ  

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงาน  มีความ
รับผิดชอบในการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับร่าง เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
พิจารณาทบทวน ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบแล้ว จะเสนอขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะเสนอขอการรับรองจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือประกาศใช้
ต่อไป  
 เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน ท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เก็บรักษาวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้รับ 
2. ท าลายหรือส่งคืนวิธีด าเนินการมาตรฐานที่ไม่ใช้แล้ว 
3. ท าบันทึกขอแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานฉบับที่มีข้อบกพร่อง 
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4. ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน  
 

  ขั้นตอนการท างาน      ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าและปรับปรุงแก้ไข 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

ทบทวน 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

อนุมัติใช้ 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

รับรองวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

แจกจ่ายและเผยแพร่วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

จัดเก็บเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยในคน 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ในคน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5. หลักการ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัต ิ
5.1  รายการเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทตามความเหมาะสมและครอบคลุมในทุกกระบวนการด าเนินงาน โดยตั้งชื่อบท
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
5.2  การจัดท า และปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

5.2.1 การจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
1.  ก าหนดรายการ ชื่อบท และรหัสบท ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
2.  ก าหนดรหัสบทต่าง 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) และก าหนดเวอร์ชันเป็นตัวเลข 2 หลัก เช่น REC 01/01 

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

4.  ในการก าหนดล าดับที่รายการเอกสารหรือแบบฟอร์ม กรณีเป็นแบบฟอร์มการยื่นขอรับการ
พิจารณาครั้งแรก และแบบฟอร์มส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน รหัสจะถูกก าหนดเป็นตัวอักษร A และกรณีเป็น
แบบฟอร์มการพิจารณาต่อเนื่องของโครงการวิจัย รหัสจะถูกก าหนดเป็นตัวอักษร AC ตามด้วยหมายเลขที่บท
นั้น เป็นตัวเลข 2 หลัก ตามด้วย เครื่องหมายขีดกลาง (- : Dash) ตามด้วยรหัสเอกสาร 2 หลัก ตามด้วย
เครื่องหมายทับ (/ : Slash) และเวอร์ชันเป็นตัวเลข 2 หลัก เช่น A01-01/01, AC06-01/01  

5. จัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน ตามรายการที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่
สามารถอ้างอิงได้จากหลักจริยธรรมการวิจัยสากล สามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

6.  รวบรวมและพิจารณาตรวจทาน แก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกัน  
 
5.2.2 การปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1. พิจารณาแก้ไขบทต่าง ๆ ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน โดยอาจคงไว้ซึ่งรหัสบทของวิธีด าเนินการ
มาตรฐานเดิม หรือปรับเปลี่ยนรหัสบทตามความเหมาะสม 

2. ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมบทของวิธีด าเนินการมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนร่างวิธีด าเนินการมาตรฐาน จะก าหนดรหัสบทต่อจากรหัสบทเดิม 

3. ท ารายงานประวัติการปรับปรุงแก้ไขวิธีด าเนินการมาตรฐาน  ซึ่งประกอบด้วยฉบับที่ ปีที ่
วันที่เริ่มใช้ชื่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี ผู้อนุมัต ิและวันที่ที่อนุมัติ 
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5.3  การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.3.1 พิมพ์วิธีด าเนินการมาตรฐาน จัดท าหรือปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของ

โครงร่าง ไวยากรณ ์และตัวสะกด ของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.3.2 เสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.3.3 เมื่อมีข้อแนะน าหรือแก้ไขเพ่ิมเติมจากการทบทวน เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคนพิมพ์แก้ไขตามข้อแนะน า และส่งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตรวจสอบอีกครั้ง 
 

5.4  การอนุมัติให้ใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.4.1 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามและก าหนดวันที่เริ่ม

ใช้วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.4.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี ลงนามรับรองวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
5.4.3 ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วน  หรือบางบทของวิธีด าเนินการมาตรฐาน  ประธาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามและก าหนดวันที่เริ่มใช้วิธีด าเนินการ
มาตรฐานเฉพาะส่วน หรือเฉพาะบท 

 
5.5  การน าเสนอเพื่อรับรองวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน น าเสนอวิธีด าเนินการมาตรฐานต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือรับรอง 

 
5.6  การแจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

5.6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดพิมพ์วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติใช้ 
5.6.2 เจ้าหน้าที่ส านักงาน แจกจ่ายส าเนาวิธีด าเนินการมาตรฐาน ฉบับร่าง/ฉบับที่ได้รับการรับรอง

ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
5.7  การจัดเก็บเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

5.7.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จะต้องจัดเก็บต้นฉบับวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับ ไว้ในแฟ้มเอกสาร
ภายในตู้เก็บเอกสารของส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  

5.7.2 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บวิธีด าเนินการมาตรฐานทุกฉบับ ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการ
ส ารองข้อมูล เก็บไว้ในที่ปลอดภัย และสะดวกในการค้นหา อ้างอิง และเผยแพร่ 

5.7.3 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จะต้องน าวิธีด าเนินงานมาตรฐานฉบับปัจจุบัน ประกาศไว้ใน Website 
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถเปิดดูได้ 
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6. นิยามศัพท์  
ค าศัพท ์ ความหมาย 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน 
(Standard Operating 
Procedures : SOP) 

คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเป็น
ขั้นตอน มีรายละเอียดที่อ้างอิงได้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสม่ าเสมอ คงที่
และได้มาตรฐานเดียวกัน 

แนวทางการปฏิบัติ 
(Guidelines)  

เอกสารอธิบาย หรือแสดงรายละเอียดวิธีปฏิบัติในรูปแบบหนึ่ง ที่จัดท าข้ึน
เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบกระบวนการ ขั้นตอน และเหตุผล 

กรรมการจริยธรรมการ 
วิจัยในคน 
 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจ าหรือกรรมการสมทบใน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ในคณะกรรมการนี้
มีองค์ประกอบตามข้อก าหนดใน ICH GCP 

 
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 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี ฉบับภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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 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 
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8. ประวัติวิธดี าเนินการมาตรฐาน  
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

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

REC  01/01 REC  01/02 1 ตุลาคม 2562 จัดท าแบบรายงานการแจกจ่าย
เอกสาร 

   
9. ภาคผนวก  

A01-01/02  รายการเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
A01-02/02  รูปแบบของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
A01-03/02  แบบรายงานการแจกจ่ายเอกสาร 
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รายการเนื้อหาของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

SOP No. เรื่อง 
REC01 การจัดเตรียม การทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ 

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

Constitution of the Research Ethics Committee 
REC03 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา 

Management of Initial Protocol Submission 
REC04 กระบวนการพิจารณาเพ่ือประเมินโครงการวิจัย 

Review Process 
REC05 การประชุมคณะกรรมการ 

Committee Meeting 
REC06 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 
REC07 การจัดการเอกสารโครงการวิจัย 

Management of Study Files 
REC08 การท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี และ

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

REC09 การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

REC10 ภาคผนวก 
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รูปแบบของวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

1. วัตถุประสงค์ 

2. ขอบเขต 

3. ความรับผิดชอบ 

4. ข้ันตอน/แผนผังการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 

5. หลักการ/วิธีปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติ 

6. นิยามศัพท์  

7. เอกสารอ้างอิง 

8. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน  

9. ภาคผนวก 
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แบบรายงานการแจกจ่ายเอกสาร 
 
ชื่อเอกสาร............................................................................................................................. ............................... 
 
ผู้รับเอกสาร............................................................................................................................. ........................... 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล การลงนามรับเอกสาร วันที่รับเอกสาร 

<ล าดับ> <ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเอกสาร>   
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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 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 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 
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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

การติดเชื้อ 
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5.1.2 โครงสร้างการบริหารภายในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 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 2 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
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 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
ร่างวิทยานิพนธ์ 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 

REC  02/01 REC  02/02 1 ตุลาคม 2562 หัวข้อย่อย 5.4.2 ข้อ 5) กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ข้อ 5 เข้า
ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน 
อย่าง สม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ทุก 3 ปี แก้ไขข้อความ “ทุก 3 ปี” 
เป็น “ทุก 2 ปี” 

   หัวข้อย่อย 5.4.2 ข้อ 6) กรรมการ
สมทบ ข้อ 5 เข้าร่วมการประชุม 
อบรม สัมมนา เกี่ยวกับจริยธรรม
การวิจัยในคน อย่าง สม่ำเสมอ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 ปี แก้ไข
ข้อความ “ทุก 3 ปี” เป็น “ทุก 2 
ปี” 

 
9. ภาคผนวก 

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

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
A02-03/02  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:………………………………………………. 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

A02-02/02 

แบบลงนามรักษาความลับของข้อมูลและเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

และเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
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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 การจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา 
Management of Initial Protocol Submission 

 

เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงาน ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่ส่งเข้ามาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา 
 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข ้อง  ได้แก ่ 
1. รูปแบบการพิจารณา 
2. การบริหารจัดการโครงการวิจัยใหมท่ี่ยื่นขอรับการพิจารณา (Submission for initial review) 
3. การพ ิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 
4. การพ ิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 
5. การยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 
6. การบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหล ังการปรับปรุงแก้ไข (Revised) 
7. การรับรองโครงการว ิจัยที่ผ่านการพ ิจารณา (Approval) 

 
3. ความรับผิดชอบ 
  เจ้าหน้าที่ส านักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร รับบันทึก แจกจ่ายโครงการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการ หรือกรรมการที่ท าหน้าที่ทบทวน
เพ่ือประเมินโครงการวิจัย 
 ส าหรับโครงการวิจัยที่ขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย หรือโครงการวิจัยที่เข้ารับการ
พิจารณาแบบเร็ว ในกรณีที่ประธานเห็นชอบให้การรับรองได้ เจ้าหน้าที่ส านักงาน จะส่งผลการพิจารณาให้
ผู้วิจัย พร้อมบรรจุในวาระการประชุมครั้งถัดไปเพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ ในกรณีที่ต้องการค าชี้แจง
เพ่ิมเติมหรือมีข้อแนะน าให้แก้ไขเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ส านักงาน จะประสานงานกับผู้วิจัยเพ่ือปรับปรุ ง/ 
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้พิจารณาทบทวน ก่อนน าเสนอให้ประธานพิจารณาอีกครั้ง หากประธาน
เห็นควร ต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือพิจารณาตัดสิน และส่งผลการ
พิจารณาให้ผู้วิจัยภายหลังการประชุม 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยใหม่ที่ย่ืนขอรับการพิจารณา (Submission for Initial Review) 

 

กรอบเวลา การด าเนินงาน                 ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 
ของเดือน 

ไม่รับรอง รับรอง 

พิจารณาในที่ประชุม 

แจ้งผลผู้วิจัย แจ้งผู้วิจัย และแจ้งที่ประชุม 

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 ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ก าหนดรูปแบบการพิจารณา 

ตัดรอบทุกวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

ประธาน หรือ
เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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4.2 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
 

กรอบเวลา การด าเนินงาน                 ผู้รับผิดชอบ 

 
 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ก าหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อย่างน้อย 3 คน 

ส่งเอกสารแบบประเมินให้กรรมการผู้ประเมิน (Primary reviewer)  

Reviewer ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และพิจารณาในที่ประชุม 
 (พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

 

ผลการพิจารณา 

(1) 
รับรอง 

(2) 
ปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือรับรอง 

(3.1) 
ปรับปรุงแก้ไข 
และน าเข้า

พิจารณาใหม่ 

(3.2) 
ส่งเข้าพิจารณาเพื่อขอ

รับรองจากคณะกรรมการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในคน

เห็นสมควร 

(4)  
ไม่รับรอง 

ตัดรอบทุกวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

คณะกรรมการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน แจ้งผลการพิจารณา จัดท าเอกสารรับรองฯ และประสานผู้วิจัย 

จัดท าเอกสารแจ้งผล
และแจ้งผลการ

พิจารณาส่งให้ผู้วิจัย 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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4.3 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review) 
 

กรอบเวลา การด าเนินงาน              ผู้รับผิดชอบ 

 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ก าหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อย่างน้อย 2 คน 

ส่งเอกสารแบบประเมิน ให้กรรมการผู้ประเมิน (Primary Reviewer)  

Reviewer ให้ข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น 

รวบรวมความคิดเห็น เสนอเลขานุการ 

แจ้งผลผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน หรือเลขา 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เลขานุการ 

ตัดรอบทุกวันที่ 5 
ของเดือน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง รับรอง ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้า
พิจารณาใหม่ 

แจ้งผลการพิจารณาและ
จัดท าเอกสารรับรองฯ และ

ประสานผู้วจิัย 
พิจารณาแบบเตม็ชุด  

(Full Board Review) 

ผู้วิจัยส่งแก้ไข (Revised) 

แจ้งที่ประชุม 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เลขานุการ 
แจ้งผลการพิจารณา จัดท า

เอกสารรับรองฯ และ
ประสานผู้วจิัย 

แจ้งที่ประชุม 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 
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4.4 การยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review) 
 

 การด าเนินงาน       ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

ก าหนดรหัสโครงการวิจัย 

ประธานหรือเลขานุการพิจารณา 

จัดท าเอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  

แจ้งที่ประชุม 

ลงบันทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน หรือเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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4.5 การบรหิารจัดการโครงการวิจัยท่ีส่งกลับมาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Revised)  
 

 
 

 การด าเนินงาน              
   

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่แก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไข 

แก้ไขได้ตามมติ แก้ไขไม่ได้ตามมติ 

มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน (Primary Reviewer) 

ส่งเอกสารให้กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) 

Reviewer ให้ค าแนะน า/แสดงความคิดเห็น 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เลขานุการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

คณะกรรมการ 

รวบรวมความคิดเห็นเสนอเลขานุการ เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เห็นชอบให้ด าเนินการวิจัย ให้ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม น าเข้าที่ประชุม 

จัดท าเอกสารแจ้งผล และประสานผู้วิจัย 

ผู้วิจัยส่งแก้ไข (Revised) 

พิจารณาแบบเต็มชุด 
(Full board Review) 

แจ้งผลการพิจารณา จัดท า
เอกสารรับรองฯ และประสาน

ผู้วิจัย 

ลงบนัทึกฐานข้อมูล และจัดเก็บ
เอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

ผลการพิจารณา 
เลขานุการ 

เลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

แจ้งที่ประชุม 

ผู้รับผิดชอบ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 รูปแบบการพิจารณา มี 3 ประเภท ดังนี้ 

5.1.1 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 
1) โครงการว ิจ ัยท ี่มีความเสี่ยงต ่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่เข ้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไม่

สามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจ ัยในคน ได้แก่ ประเภทโครงการวิจัยที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

- การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial)  
- โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทดลองวัคซีน/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อ่ืนๆ 

โครงการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงชาติพันธุ์  โครงการวิจัยด้าน HIV  
- โครงการวิจัยที่มีการทดลองใช้เครื่องมือ intervention การรักษา การฟ้ืนฟู หรือ วิธีการ

เก็บข้อมูลซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงน้อย 
- โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีไม่สามารถ

พิจารณาได้อย่างอิสระ  
2) โครงการวิจัยที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมาย หรือ ชาติพันธุ์ ต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และยื่นเอกสารรับรอง
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3) ประธาน หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ต้องน าเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการเต็มชุด (Full board) 

 
5.1.2 การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

ประธานหรือเลขานุการ ท าหน้าที่ คัดเลือกโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว โดยเป็นโครงการวิจัย
ที่มีลักษณะการด าเนินการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือไม่เกินความเสี่ยงน้อย (minimal 
risk) คือมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน และเข้าเกณฑ์อย่างน้อย ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

ความเสี่ยงน้อยต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และไม่บ่งชี้ตัวบุคคล 
4) โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติการรักษาผู้ป่วย โดยไม่มีการเชื่อมโยงตัวบุคคล 
5) โครงการวิจัยที่ ใช้ตัวอย่างจากผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอ่ืน  ซึ่งผู้ เข้าร่วม

โครงการวิจัยได้รับข้อมูลและให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

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

8) โครงการที่ เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว  และผู้วิจัยได้แจ้งให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการวิจัย รับทราบ การเก็บตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือเพ่ือใช้ในงานวิจัยอ่ืนต่อไปและขอ
ความยินยอมไว้ล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของคลังชีวภาพ 

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

10) การขออนุมัติแก้ไข หรือเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพียงเล็กน้อยและไม่ท า
ให้ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

11) การขออนุมัติแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเอกสาร
แสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

 
หมายเหตุ: 
1. โครงการวิจัยที่มีแผนเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (Prospective study) ที่ท าการศึกษาในกลุ่ม

เปราะบาง (Vulnerable populations) ต้องน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการเต็มชุด (Full 
board review) 

2. โครงการวิจัยที่มีการพิจารณาแบบเร็ว  (Expedited Review) ที่มีผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทบทวน เห็นควรให้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุด (Full board 
review) 

3. โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้ว และผู้วิจัยต้องการยื่นส่วนแก้ไข เพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
(Protocol Amendment) ซึ่งส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เพ่ิมขึ้นมากกว่าเกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร็วโดยประธาน
หรือเลขานุการ เห็นควรให้น าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
5.1.3 การยกเว้นพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) ใช้กับโครงการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1) การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระท าในคน 
2) การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 
3) การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มี

การด าเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล 
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4) การประเมินผลด้านการศึกษาหรือ แพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่มีการด าเนินการใดๆ เป็น
รายบุคคล เช่น การประเมินยุทธศาสตร์ทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือ
เปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 

หมายเหตุ: 
1. โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable populations) 

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

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

3. โครงการวิจัยที่ด าเนินการเฉพาะกับกลุ่มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ่มบุคคลที่ก าลังจะได้รับการคัดเลือก
เข้าสู่ต าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับสาธารณะ ไม่สามารถขอรับการพิจารณาแบบยกเว้นได้ 

 
5.2 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ียื่นขอรับการพิจารณา (Submission for initial review) 

5.2.1 ผู้วิจัยสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ 
www.rajavithiresearch.com 

5.2.2 ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัยที่ ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ทุกวันท าการ โดยตัดรอบการพิจารณา
ทุกวันที่ 5 ของเดือน เพ่ือพิจารณาในวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือนนั้น ๆ (หากคณะกรรมการไม่ครบ
องค์ประชุม จะมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมตามความเหมาะสม) 

5.2.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ดังนี้ 
- โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล

ราชวิถ ี
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มที่เสนอ ว่ามีการใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามประเภทของ

โครงการวิจัย หรือใช้แบบฟอร์มฉบับปัจจุบัน 
- ความครบถ้วนของเอกสารแนบตามรูปแบบการพิจารณาของโครงการวิจัย 
- ความครบถ้วนของจ านวนชุดเอกสารแนบถูกต้องตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม 
- ตรวจสอบการลงนาม/ลงลายมือชื่อในเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่ ลายมือชื่อของหัวหน้า

โครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ลายมือชื่อของหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน  หรือ
ผู้บังคบับัญชาต้นสังกัดของผู้วิจัย 

- ตรวจสอบความครบถ้วนตามหัวข้อในแบบเสนอโครงการวิจัย 
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- ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบการด าเนินการวิจัยใน โรงพยาบาลราชวิถี 
5.2.4 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ประทับตรารับเอกสาร และลงบันทึกรายละเอียด 
5.2.5 การก าหนดรหัสโครงการวิจัย (YYXXX) โดยสัญลักษณ์ YY หมายถึง เลขสองตัวสุดท้ายของปี

พุทธศักราช XXX หมายถึง ล าดับโครงการที่ส่งมาก่อน - หลัง ตัวอย่าง เช่น 62001 หมายถึง
โครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาในปี พ.ศ. 2562 เป็นโครงการวิจัยล าดับที่ 1 และแบ่ง
ตามปีปฏิทินพุทธศักราช (การก าหนดรหัสโครงการจะด าเนินการเมื่อเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วเท่านั้น)  

5.2.6 กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส านักงานแจ้งผู้วิจัย โดยใช้
แบบฟอร์ม A03-03.7/02 เพ่ือให้ผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยก่อนเข้าสู่กระบวนการ 

5.2.7 แจ้งหมายเลขรหัสโครงการให้ผู้วิจัยทราบ โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยส่งเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานจะก าหนดรหัสโครงการวิจัยพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้วิจัยทราบโดยใช้ส าเนาแบบฟอร์ม A03-
03.7/02 และแนะน าให้ผู้วิจัยแจ้ง หมายเลขรหัสโครงการวิจัยทุกครั้งที่มีการติดตามและ
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย กรณีที่มีการส่งเอกสารใด  ๆ เกี่ยวข้องกับ
โครงการวิจัย ให้ระบุหมายเลขรหัสโครงการ YYXXX ทุกครั้ง 

 
5.3 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

5.3.1 ประธาน หรือเลขานุการ มอบหมายกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) อย่างน้อย 3 คน 
5.3.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานจ ัดเตรียมเอกสารส าหร ับกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ส่งทั้ง

ทาง e-mail และบรรจุลงซองเอกสารที่ปิดมิดชิดระบุ เป็นเอกสารลับ (กรณีที่กรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนร้องขอ) ประกอบด้วย 
1) เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยทั้งหมด 
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 เพ่ือพิจารณาและใช้

ในการประชุม 
5.3.5 กรรมการผู้ทบทวน  (Primary reviewer) เป็นผู้สรุปโครงการวิจัยที่ ได้พิจารณา  และให้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเอกสารแสดงความยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัย  

5.3.6 กรรมการในที่ประชุมร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปมติของคณะกรรมการฯ  
จะต้องได้รับความเห็นเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยระบุมติเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้    
1) รับรอง 
2) ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง 
3) น าเข้าพิจารณาใหม่ 
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-  ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่ 
- ให้ส่งเข้ารับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นสมควร  
4) ไม่รับรอง 

5.3.7 เจ้าหน้าที่ส านักงาน แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย หลังการประชุม  โดยจัดท าบันทึก
ข้อความให้เลขานุการ ลงนามเพ่ือแจ้งผลแก่ผู้วิจัยส าหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี 
และแจ้งผลทาง e-mail ส าหรับบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 
1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เสนอให้ประธานหรือรองประธานลงนาม 
2) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง” ก าหนดให้ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

- ส่งแก้ไข โดยท าแถบสีในส่วนที่แก้ไข (highlight)  
- กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมเหตุผล 
-  หากไม่มีการด าเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสิทธิ์การพิจารณารับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
3) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปรุงแก้ไข และน าเข้าพิจารณาใหม่” ก าหนดให้ผู้วิจัยส่ง

ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมตามมติ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และไม่เกิน 60 วันหลัง
การแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสิทธิ์การ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

4) กรณ ีผลการพิจารณา คือ “ให้ส่งเข้ารับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
เห็นสมควร” โดยก าหนดให้ผู้วิจัยส่งเอกสารการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
สถาบันอื่นๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

5) กรณ ีผลการพิจารณา คือ “ไม ่ร ับรอง” ระบุเหตุผลทีไ่ม่ผ่านการรับรอง 
 

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

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

5.4.3 กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 
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5.4.4 ผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review) จะระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) “รับรอง” ในกรณีที่กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ทั้งหมด มีมติเห็นตรงกันให้

รับรองโครงการวิจัย 
2) “ปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง” หมายถึง กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) แนะน าให้

แก้ไขโครงการวิจัย และน าเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วเพ่ือพิจารณาใหม่ 
3) “น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมแบบเต็มชุด” ในกรณีที่กรรมการผู้ทบทวน (Primary 

reviewer) คนใดคนหนึ่ง มีความเห็นว่า ควรน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมเต็มชุด (Full 
board review) 

5.4.5 เจ้าหน้าที่ส านักงาน รวบรวมความคิดเห็นของกรรมการผู้ประเมิน (Primary reviewer) สรุปให้
เลขานุการ หลังจากได้รับเอกสารคืนจากกรรมการครบถ้วน 

5.4.6 หากมีข้อแก้ไขจะส่งให้ผู้วิจัยแก้ไข และก าหนดระยะเวลาให้ผู้วิจัยตอบกลับภายในเวลา 60 วัน 
หลังการแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ด าเนินการใดๆ ภายใน 60 วัน จะถือว่าผู้วิจัยสละสิทธิ์การ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 
5.5 การบริหารจัดการโครงการที่เข้าเกณฑ์ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption 
review) 

5.5.1 ประธาน หรือเลขานุการ พิจารณาโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการยกเว้นการขอรับรองด้าน
จริยธรรม ตามแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณาครั้งแรก 

5.5.2 เลขานุการ ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า “โครงการวิจัยเข้าข่ายการยกเว้นการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย” 

5.5.3 ประธาน ลงนามในเอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

5.5.4 แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 
5.6 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Revised) 

5.6.1 ผู้วิจัยส่งเอกสารโครงการวิจัย ที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคนในวัน และเวลาราชการ 
5.6.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่แก้ไข 
5.6.3 เลขานุการตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ 
5.6.4 กรณีปรับปรุงแก้ไข ตามมติ เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา และจัดท า

เอกสารการรับรองโครงการวิจัย 
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5.6.5 กรณีปรับปรุงแก้ไข ไม่เป็นไปตามมต ิ 
1) ประธานหรือเลขานุการ พิจารณาหรือมอบหมายให้กรรมการผู้ทบทวน (Primary 

reviewer) พิจารณา 
2) กรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer) ให้ข ้อเสนอแนะ/แสดงความค ิดเห็น ดังนี้ 

- รับรอง หรือ 
- ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง หรือ 
- ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเข้าพิจารณาใหม่      หรือ 
- ไม่รับรอง  

 
5.7 การรับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา (Approval) 

5.7.1 เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง จะได้รับการประทับตรารับรอง ระบุวันที่รับรอง และลง
นาม โดยประธาน ตามรายชื่อเอกสารที่ปรากฏ 

5.7.2 ระยะเวลาเริ่มต้นการรับรอง ให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยได้ 
1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” การรับรองให้ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยได้ ณ วันที่มีมติให้

การรับรอง 
2) กรณีส่งแก้ไขตามมติคณะกรรมการครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้วิจัยด าเนินการได้จะเริ่มต้น ณ 

วันที่มีมติให้การรับรอง  
5.7.3 โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการรับรองให้ด าเนินการวิจัยตามระยะเวลาที่ขอด าเนินการ 

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั มีอายุ 1 ปี โดยจะต้องต่ออายุเอกสารรับรองจริยธรรมการวจิัย ซ่ึง
ต้องยื่นขออนุมัติต่ออายุก่อนเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยัหมดอายุ อย่างน้อย 1 เดือน พร้อม
รายงานความก้าวหน้าตามที่คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคนก าหนด หากด าเนินการวิจยัไม่
เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องยื่นขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัยพร้อม
ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็นโดยละเอียด  
 

6. นิยามศัพท์ 
คำศ ัพท์ ความหมาย 

โครงการวิจัยทางคลินิก โครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความปลอดภัย
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของกระบวนการรักษาหรือการ
กระท าอ่ืนๆ (อาทิเช่น การให้ยา อาหาร การออกก าลังกาย การ
ผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์) รวมทั้งกระบวนการให้การตรวจ
วินิจฉัย และกระบวนการป้องกันโรค โดยผลการศึกษาจะต้อง
ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งทางกายหรือสุขภาพจิต 
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คำศ ัพท์ ความหมาย 
โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ /
มานุษยวิทยา 
 

โครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินทัศนะคติ พฤติกรรม
ในด้านอ่ืนของมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพกายหรือ
สุขภาพจิต 

การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board 
review) 

การพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ไม่เข้าข่ายแบบเร็วหรือไม่สามารถขอยกเว้นการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคน 

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ
เร็ว (Expedited review) 

การพิจารณาแบบเร็วจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี ส าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยตาม
ข้อก าหนดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

การยกเว้นการขอรับรองด้านจริยธรรม
การวิจัย (Exemption review) 

การยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ส าหรับโครงการวิจัย
ที่มีความเสี่ยงต่ ามากตามข้อก าหนดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

 
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 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี ฉบับภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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 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 
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8. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

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

REC  03/01 REC 03/02 1 ตุลาคม 2562 หัวข้อที่ 5.5 เพ่ิมรายละเอียดการ
บริหารจัดการโครงการที่เข้าเกณฑ์
ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรม
การวิจัย (Exemption review) 
เกี่ยวกับการแจ้งผลการพิจารณา 

   ปรับแก้ไขเอกสารประกอบใน
ภาคผนวกทั้งฉบับ 

 
9. ภาคผนวก  

A03-01/02  แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 
A03-02/02  แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of Interest) 
A03-03/02  บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
A03-03.1/02 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
A03-03.2/02 แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
A03-03.3/02 แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 
A03-03.4/02 แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติ

วิเคราะห์ 
A03-03.5/02 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่เป็นแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์

ประจ าบ้านต่อยอด)  
A03-03.6/02 แบบฟอร์มให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
A03-03.7/02  รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
A03-04/02  ตัวอย่างโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1ด. 
A03-05/02 เอกสารชี้แจงข้อมูลแกผู่้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)  
A03-06/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)  
A03-07/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ปี 

(Informed Assent Form)  
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A03-08/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ส าหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(Informed Consent Form)  

A03-09/02 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน Case Report/Case Series (Informed 
Consent Form for Case Report/Case Series)  

A03-10/02 เอกสารชี้แจงกรณีไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการรายงาน Case Report/ 
Case Series  

A03-11/02 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
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ข้อก าหนดในการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก าหนดแนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการ
พิจารณาทบทวน ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยต้องจัดท าเอกสาร บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  
และ แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ ตาม
เอกสาร A03-03/02 และ A03-03.2/02 - A03-03.7/02 

2. ผู้วิจัยต้องจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอย่างครบถ้วนตามรายการที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายตามจ านวนที่ระบุ  
ซึ่งหากเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร โดย
ก าหนดแนวทางในการตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ประกอบด้วย ชื่อนามสกุลผู้วิจัย ประเภทเอกสาร เวอร์ชั่นที่ยื่น
พิจารณา วัน/เดือนปีของเวอร์ชั่นเอกสารนั้นๆ ดังนี้ 
- โครงการวิจัย (Research proposal) ตั้งชื่อไฟล์: ชื่อผู้วิจัย_นามสกุลผู้วิจัย_proposal_version……

วันเดือนปี พ.ศ. เช่น  อิงดาว_สวยเสมอ_proposal_v1_15072562 
- เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ตั้งชื่อไฟล์:       

ชื่อผู้วิจัย_นามสกุลผู้วิจัย_PIS_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) ตั้งชื่อไฟล์:        

ชื่อผู้วิจัย_นามสกุลผู้วิจัย_ICF_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- แบบบันทึกข้อมูล/แบบเก็บรวบรวมข้อมูล (Case Record Form) ตั้งชื่อไฟล์: 

ชื่อผู้วิจัย_นามสกุลผู้วิจัย_CRF_version……วัน เดือน ปี พ.ศ. 
- ประวัติผู้วิจัย (Curriculum vitae) ตั้งชื่อไฟล์:  

ชื่อผู้วิจัย_นามสกุลผู้วิจัย_CV_version..วัน เดือน ปี พ.ศ. 
3. การยื่นเอกสารโครงการวิจัย ต้องด าเนินการภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน  

3.1 ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร์ ให้นับว่าวันศุกร์เป็นวันปิดรับ หรือ ตรงกับวัน
อาทิตย์ ให้นับว่าวันจันทร์ถัดไปเป็นวันปิดรับ  

3.2 ในกรณีที่ยื่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ทางส านักงานคณะกรรมการฯ จะน าเข้าสู่รอบ
การพิจารณาในเดือนถัดไป 

4. กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื่นโครงการวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น 
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ก าหนดให้ยื่นเอกสารโครงการวิจัยในนามของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษาอยู่  

5. ภายหลังการยื่นเอกสาร ผู้วิจัยจะได้รับส าเนา เอกสาร A03-03.7/02 รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการ
พิจารณา (หน้า 3) ซึ่งระบุหมายเลขโครงการวิจัย  ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการติดตามสถานะ
โครงการวิจัยต่อไป 

6. คณะกรรมการฯ ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนและแจ้งผลต่อผู้วิจัย ภายใน 30 วันหลังจาก
วันที่ยื่นเสนอโครงการ 
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7. ผู้วิจัยสามารถติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย และผลการพิจารณาได้โดยการ 

ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะกรรมการฯ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล
ราชวิถี หรือหมายโทรศัพท์ 0 2354 8108 ต่อ 2803, 2806 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง e-mail: 
ec.rajavithihospital@gmail.com โดยอ้างอิงถึงหมายเลขโครงการวิจัยนั้น ๆ 

8. ผู้วิจัยจะสามารถเริ่มด าเนินการวิจัยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แล้วเท่านั้น 
โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 

9. ผู้วิจัยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในโครงการวิจัย , วิธีด าเนินการมาตรฐาน, โดยยึดการปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) และ/หรือข้อก าหนดของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 
รายการเอกสารยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
1. โครงการวิจัยใหม่ 

1.1 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และแบบยื่นเสนอขอรับ
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/02 และ A03-03.1/02 - A03-03.7/02) 

1.2 โครงการวิจัยตามแบบ ว-1ด จ านวน 1 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด) พร้อมไฟล์โครงการวิจัย ส่งทาง e-mail: 
ec.rajavithihospital@gmail.com โดยต้องมีการระบุข้อมูลของโครงการวิจัยอย่างครบถ้วน ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 
2) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3) ประเภทการวิจัย 
4) สาขาวิชาการและกลุ่มท่ีท าการวิจัย 
5) ค าส าคัญของโครงการวิจัย (Keywords) 
6) ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย รวมทั้งค าถามการวิจัย (Research question) 
7) วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
8) นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational definition) 
9) ขอบเขตของโครงการวิจัย 
10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย (Conceptual framework) 
11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง (Literature review) 
12) เอกสารอ้างอิง (Reference) 
13) แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
14) วิธีการด าเนินการวิจัยและสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
15) รูปแบบการวิจัย (Research design) 
16) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและที่มาของขนาดตัวอย่าง (Sample size) 
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17) เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)  
18) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
19) วิธีการด าเนินการวิจัยอย่างละเอียด 
20) กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 
21) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และแนวทางการแก้ไข 
22) ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 
23) ระยะเวลาการท าวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
24) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
25) ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย 
26) ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
27) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
28) งบประมาณโครงการวิจัย 
29) ค าชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
30) การลงนามของผู้วิจัย 
31) การลงนามของอาจารย์ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย (ถ้าม)ี 
32) เอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน 

ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดท าสรุปย่อโครงการวิจัยพอสังเขปเป็นภาษาไทย
(synopsis) แนบมาด้วย 

1.3 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ยกเว้น
ในกรณีที่ผู้วิจัยขอยกเว้นการขอความยินยอม ซึ่งผู้วิจัยจะต้องอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้อง
ขอยกเว้นการขอความยินยอม ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวจะต้องไม่มีความเสี่ยงเกินกว่า minimal risk 
หรือเป็นการวิจัยที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่มีการบ่งชี้
ตัวบุคคลหรือการขอความยินยอมจะมีผลกระทบต่อการวิจัยในการปฏิบัติ (CIOM Guideline 4: 
Individual Informed Consent) 

1.4 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 
1.5 เอกสารโครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.6 เอกสารที่แสดงว่าผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัยทุกคนผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐาน

การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) 
1.7 เอกสารการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (A03-02/02) 
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Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-01/02 

แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย 

เพื่อขอรับการพิจารณาทบทวน 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 22 จาก 86 

 

        

2.   โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
(Central- Research Ethics Committee: CREC) / คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครอง
การวิจัยในมนุษย์ (สคม.) แล้ว 

2.1 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี   และแบบยื่นเสนอขอรับ
การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/02 และ A03-03.1/02 - A03-03.7/02) 

2.2 เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนดังกล่าว
ข้างต้น ที่มีตราประทับรับรอง โดยต้องมีเอกสารรับรองการผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแนบท้าย 
จ านวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด) พร้อมไฟล์โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องบรรจุใน 
CD จ านวน 1 แผ่น 

 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-02/02 

แบบเปดิเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย 

Conflict of interest 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 23 จาก 86 

 

        

ข้าพเจ้า......................................................................... ขอเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ 

ด าเนินโครงการวิจัยกับผู้ให้ทุนวิจัย หมายเลขโครงการ      ดังนี้ 

 1) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ  
 2) มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ให้ทุนวิจัย คือ 

 2.1)  มีบุคคลในครอบครัวหรือท่ีใกล้ชิดกับผู้ให้ทุนวิจัย เช่น บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ
บุตร เป็นต้น   โดยเป็น.........................กับผู้ให้ทุนวิจัย <ระบุความเกี่ยวข้องกับผู้วิจัย> 

 2.2) เป็นผู้บริหารให้สังกัดของหน่วยงานให้ทุนวิจัย 
 2.3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................  

 
 

ลงชื่อ……………………………………….………………………….. 

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

       ผู้เปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03/02 

บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 24 จาก 86 

 

        

 

 

 

                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ …………………………………….………………………............................โทร.......……………………….………… 

ที ่ ………………………………/………………………………….วันที่………………………...…………..……………….……………… 

เรื่อง ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

เรียน ผู้อ านวยการ (ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี) 

   ด้วยข้าพเจ้า (นาย / นาง /นางสาว).......................................................... ................................
ต าแหน่ง...............................................................................................................................................................  
สังกัด......................................................................... ............................................................................... ............ 
มีความประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถ ีโครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..…………………… 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ     
  

 

 

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

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

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

ต าแหน่ง...................................................................... 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.1/02 

แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 25 จาก 86 

 

        

 

1. สถานภาพของผู้วิจัย        

 บุคลากรในโรงพยาบาล  (โปรดระบุ)    

             แพทย ์     ทันตแพทย์      เภสัชกร     พยาบาล     Fellow ช้ันป…ี...  

             Resident ช้ันป.ี................  อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 

 บุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 

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

                     อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................... 
2. แหล่งทุน  

          ทุนส่วนตัว 
  รับทุนจากภาครัฐ ระบ.ุ.............................................................................................................................................. 

          รับทุนจากภาคเอกชน ระบ.ุ....................................................................................................................................... 

       จ านวนงบประมาณรวมในโครงการ ………………………………………………………………………………………บาท 

รายละเอียดผู้ประสานงานโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยจากบริษัทยา)  

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

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

3. การวิจัยนี้เป็นพหุสถาบัน (Multicenter study) หรือไม่       ใช่        ไม่ใช่ 

4. การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอื่น ๆ 
ชื่อสถาบันที่ขอรับการพิจารณาฯ .......................................................................................................................... 

สถานะ           อยู่ระหว่างพิจารณา  

                    ผ่านการพิจารณา   เลขท่ีเอกสารรับรอง .................................................... 

                    อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.1/02 

แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 26 จาก 86 

 

        

5. การวิจัยนี้มีการใช้ยาใหม่หรือไม่   

   ไมม่ ี       

   ม ี 
ถ้ามีการใช้ยาใหม่  ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ 

    ม ี        ช่ือเอกสารรับรอง......................................................................... เลขท่ี................................................ 

    ไม่ม ี           

   อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
 

6. จ านวนอาสาสมัคร  

□ ทั่วโลก จ านวน…………………….….คน     

□ ในประเทศไทย จ านวน…………………สถาบัน   จ านวน…………..………คน 

□ ในโรงพยาบาลราชวิถี จ านวน………………….…….. คน   
           

7. รูปแบบการวิจัย       

  Case report         Case series      

  Descriptive study         

  Observation study    ระบ ุ  Cross-sectional study    Case - control study    Cohort study                 

  Experimental study      

  Diagnostic test           
  อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 

8. ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล 

         Retrospective  (ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูย้อนหลังจาก secondary data) 

         Prospective  (ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ปจัจุบัน/ไปข้างหน้า) 

         Retro-Prospective  (ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู ย้อนหลงัและไปข้างหน้า) 

         อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ...............ปี..............เดือน   ตั้งแต่............................ถึง...........................(ระบุวันเดือนป)ี 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.2/02 

แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัยใน
โรงพยาบาลราชวิถี 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 27 จาก 86 

 

        

 

 ที ่     ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   
                    โรงพยาบาลราชวิถี 

                         วันที่  ………………………………………………..…………………… 
 
 
 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย / นาง /นางสาว)………………………………………………………………..……………………….. 
ต าแหน่ง……….……...……………………..…….….……สังกัด……………….……….……………………….……………………….….. 
ได้ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินโครงการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี โครงการวิจัยเรื่อง   
(ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..………………………………………………….………… 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

ระยะเวลาด าเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่…………………..…………….…….ถึงวันที่…………………….…..………………… 
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงและยินยอมส่งรายงานการศึกษาวิจัย เมื่อข้าพเจ้าท ารายงานการศึกษา/วิจัย

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าการส่งมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ทาง e-mail: 
ec.rajavithihospital@gmail.com ภายในระยะเวลา 2 เดือน พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาลราชวิถี 
เผยแพร่ผลงานการศึกษา/วิจัย ของข้าพเจ้าได้ในกรณีท่ีโรงพยาบาลราชวิถีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่……………...……หมู่ที่…………………..….ชื่ออาคาร / หมู่บ้าน………………….….………. 
ตรอก / ซอย…………………….….…….…..ถนน…………….……………………..แขวง / ต าบล…………………………………… 
เขต / อ าเภอ……………………….………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์…………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์………………………………….Fax……………………..……………..E-mail…………………………………………… 
ที่อยู่ที่ท างาน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์……………………………..….……………….…….…….Fax………………………….………….………………………… 
 
                  ลงชื่อ………………………………………………………. 
             (………………………………….……………………) 

       ผู้ด าเนินโครงการวิจัย 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวถิี  โทร 02-3548108-37  ต่อ  2803, 2806



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.3/02 

แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 28 จาก 86 

 

        

ที ่     ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   
                   โรงพยาบาลราชวิถี 

 วันที่   …………………………………………………………….…… 

 

 

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………………………..…….………………… 
ต าแหน่ง……….……...…………………….….……สังกัด……………….………………………….……………………….………………… 
ได้เสนอโครงการวิจัย เพ่ือเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  
โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..……………………………….. 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

 เนื่องจากการวิจัยดังกล่าวมีความจ าเป็นจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์เก็บข้อมูลจากงานเวชระเบียน จ านวน.........................................................เวชระเบียน 
ในระหว่างวันที่…………………………………………..…..……….. ถึงวันที่……………….…………………………………………….
  
  
 
                         ลงชื่อ………………………………………………………. 
             (………………………………….……………………) 

       ผู้ด าเนินโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โทร 02-3548108-37  ต่อ  2803, 2806 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.4/02 

แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 29 จาก 86 

 

        

ข้าพเจ้าผู้วิจัย (นาย / นาง / นางสาว)........................................................................................ ......................... 
ต าแหน่ง......................................................................กลุ่มงาน........................................ .................................... 
โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..…………………………….…. 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

และไดข้อค าปรึกษาและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรกึษาด้านการวิจัยและชวีสถติ/ิสถิติวเิคราะห ์เพ่ือ
น าไปใช้ในการวิจัยในโครงการข้างตน้ เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

 
 
ความคิดเหน็ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการวิจัยและชวีสถิติ/สถติิวเิคราะห์ 
 ปรับแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการวิจัยและชีวสถิติ/สถติวิิเคราะห์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

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

                                                                 (.........................................................) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและสถติิ/สถิตวิิเคราะห์ 

                                                               วนัที…่……........./...……………/…………………… 

 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โทร 02-3548108-37  ต่อ  2803, 2806 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.5/02 

แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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    ข้าพเจ้า.............................................................................................................. ................................ 
ต าแหน่ง  ………………………....................................................................................... ............................................ 
สังกัด....................................................................................................................... .............................................. 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…………….............…………………………….. 
……………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………………. 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 
โดยผู้วิจัยคือ............................................................................................................... .......................................... 
ต าแหน่ง (แพทย์ประจ าบ้าน / แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) สาขา........................................................................ . 
ชั้นปีที่............................จะจบการศึกษาในเดือน...................................................ปี พ.ศ............ ........................ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยนี้จริง โดยจะให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัย และควบคุม ติดตามโครงการวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ 
   
 
 

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

                                                ต าแหน่ง  ……………….................................... 
                อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการควบคุม 
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   เขียนที…่……โรงพยาบาลราชวิถี…………..……. 
   วันที่…………......……………………………………. 

 
  ข้าพเจ้า (บุคลากรภายในรพ.ราชวิถี)………………………………………….........……..……………….…… 
ต าแหน่ง……………………………………………..…...กลุ่มงาน ………………………………..………………...........………………… 
โรงพยาบาลราชวิถี ยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…......…………….…..... 
..........………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 
……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 
โดยผู้วิจัยหลักคือ…………………………………………………………………………………………………………..........……………… 
ต าแหน่ง………………………………………………..…………….. สังกัด ……………………………………………………...........…… 
โดยผู้วิจัยหลักมีความประสงค์ (ระบุละเอียด,ขั้นตอนและสถานที่ที่จะเข้ามาศึกษาวิจัย)...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………............................…………         
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้วิจัยหลักได้เข้ามาติดต่อและประสานงานเรียบร้อยแล้ว โดยข้าพเจ้า 
ยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย เมื่อโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) 

 
 

         (ลงชื่อ).................................................................... 
                                    (……………………………………………..) 
                   ต าแหนง่  ……………….................................... 
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รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
เอกสารที่ต้องส่ง ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 
การตรวจสอบ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

A03-02/02 แบบเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of Interest) 
ผู้วิจัยลงนาม     

A03-03/02 บันทึกข้อความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ผู้วิจัย และหัวหน้ากลุม่งานลงนาม พร้อมออกเลขที่บันทึก *     

A03-03.1/02 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย     

A03-03.2/02 
แบบฟอร์มข้อตกลงและยินยอมการส่งรายงานการศึกษา/วิจัย  
ในโรงพยาบาลราชวิถี ที่ผู้วิจัยลงนาม     

A03-03.3/02 แบบฟอร์มขออนุญาตเก็บข้อมูลงานเวชระเบียน ที่ผู้วิจัยลงนาม     
A03-03.4/02 แบบฟอร์มการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและ

ชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห์ ที่อาจารย์ด้านสถิติลงนาม     

A03-03.5/02 แบบฟอร์มรับรองโครงการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่เป็นแพทย์
ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) มีอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม     

A03-03.6/02 แบบฟอร์มให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
(กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรภายในเก็บข้อมูลต่างกลุ่มงาน) 
มีบุคลากรในโรงพยาบาล ลงนามยินดีให้ความร่วมมือ 

    

A03-04/02 
 

โครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ / Case report / Case Series  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

 แบบบันทึกข้อมูล / แบบสอบถาม สังเกต ติดตาม / แบบสัมภาษณ์  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

 ประวัติผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

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

A03-06/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) 
(ถ้ามี) มีเลขหน้า Version_____________ Date________________     
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รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 
การตรวจสอบ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

A03-07/02 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับอาสาสมัครเด็ก
อายุ 7 - 12 ปี (Informed Assent Form) (ถ้ามี)   
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________ 

    

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

    

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

    

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

    

A03-11/02 แบบขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี)     
 ส าเนาใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกส าหรับ

แพทย์ประจ าบ้าน” (ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/ต่อยอด) จ านวน 1 ชุด     

 ส าเนาใบประกาศนียบัตรหลักสูตร “Good Clinical Practice (GCP)” ของ
ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคน จ านวน 1 ชุด     

 อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงการวิจัย ส่งที่อีเมล์ ec.rajavithihospital@gmail.com     

 
เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

    

โครงการวิจัยจากบริษัทยาตรวจสอบเพิ่มเติม 

 คู่มือผู้วิจัย (Investigator brochure)  จ านวน_________ ชุด  
มีเลขหน้า Version_____________ Date __________________     

 ถ้ามีการใช้ยา : เอกสารขึ้นทะเบียนยา / เอกสารก ากับยา     

 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน     
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หมายเหตุ: *กรณีผู้วิจัยเป็นบุคลากรภายนอก ใช้หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด/มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ได้แก ่
      1) ขอเข้ารับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 
       2) ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการท าวิจัย 
 ขอให้ส่งเอกสารต้นฉบับ จ านวน 1 ชุด และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์โครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาง

อีเมล์ ec.rajavithihospital@gmail.com 
 โครงการวิจัย (Proposal) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องระบุหมายเลขหน้า ฉบับที่ของเอกสาร และลงวันที่ 

ทุกหน้า (Proposal Version........ Date..........) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 เอกสารครบถ้วน        รหัสโครงการ .......................................... 

 เอกสารไม่ครบถ้วน  

     เพ่ิมเติมเอกสารล าดับที่...................................................................................................... ....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้ย่ืนเอกสาร 

 
ลงชื่อ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ปี……………………………………………….. 

 
ผู้รับเอกสาร 

 
ลงชื่อ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ปี……………………………………………… 

หมายเหตุ:  เอกสารครบถ้วน  
   ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานโครงการวจิัย   ลงนามรับส าเนา........................................................... วันท่ี...........................
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แบบ ว-1ด  

โครงร่างการวิจัย 

เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

--------------------------------------- 

ส่วน  ก   : องค์ประกอบในการจัดท าโครงการวิจัย  
  
1. ชื่อโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย) คุณภาพการนอนในแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในโรงพยาบาลราช
วิถ ี

(อังกฤษ)   Quality of Sleep among Resident and Fellowship training in Rajavithi 
Hospital 

 
2. ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย   
 2.1 หัวหน้าโครงการ:  นายแพทย์วิจัย หมั่นศึกษา  
   ต าแหน่ง: แพทย์ประจ าบ้าน  ชั้นปีที่ 2 
   สังกัดภาควิชา: กลุ่มงานศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี  
   หมายเลขโทรศัพท์:  08 91XX XXXX 
  E-mail address: Research_55@hotmail.com  
  สัดส่วนการท าวิจัย: ร้อยละ 80 
 2.2 ผู้ร่วมวิจัย/อาจารย์ที่ปรึกษา: นายแพทย์พิสุทธิ์  ใสสะอาด  
  ต าแหน่ง: นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
  สถานที่ท างาน: กลุ่มงานศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี  
  หมายเลขโทรศัพท์:      08 3240 XXXX 
   E-mail address:    Saard.P@gmail.com 
   สัดส่วนการท าวิจัย:  ร้อยละ 20 
 
3. ประเภทการวิจัย  
  การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)  
  การวิจัยประยุกต์ (Applied research)  
 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

 

mailto:kamut.ruttanaphunt@gmail.com
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4. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 
5. ค าส าคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

Sleep disturbance, Rotational shift work 
 
6. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย (แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่อง

นี้) 
ค าอธิบาย : แสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่จ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องนี้หากมีสถิติตัวเลขอ้างอิงได้จะ

ชัดเจนยิ่งขึ้น และการเลือกพ้ืนที่ใดท าการวิจัย ควรกล่าวถึงความส าคัญของพ้ืนที่นั้นให้ชัดเจนด้วย 
วิธีเขียน ดังนี้ 
 
1. เรื่องท่ีศึกษา เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (เสนอทฤษฎีหลักการ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง)............ 
 ............................................................................................................................. .......... 
2. ความส าคัญของปัญหา (แสดงข้อมูลทางสถิติ, ข้อมูลเชิงคุณภาพให้เห็นความส าคัญ) 
 ............................................................................................................................. .......... 
3. สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (ดี, ไม่ดี, เหมาะสม, ไม่เหมาะสม, เสียหาย ฯลฯ) 
 .......................................................................................................................................  
4. สภาวะที่เป็นปัญหา (อะไรที่ท าให้เกิดสภาพการณ์นั้น)................................................. 
5. ประเด็นที่จะวิจัย (แนวทางที่จะแก้ไข)........................................................................... 
6. ความจ าเป็นที่ต้องรีบแก้ไข..............................................................................................  
 

ตัวอย่างเช่น 
การนอนหลับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพักผ่อน ที่บุคคลลดการท ากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและ

ความคิด ท าให้บุคคลนั้นเพ่ือให้เกิดความสงบผ่อนคลาย ปราศจากความเครียด และความวิตกกังวล  ดังนั้น
การนอนหลับจึงเป็นเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ และมนุษย์จ าเป็นต้องใช้เวลา 1 ใน 3 ของเวลา
ทั้งหมดในการนอนหลับจึงจะเพียงพอกับความต้องการ  นั่นคือประมาณ 6-8 ชั่วโมง  การนอนหลับที่ไม่
เพียงพอและไม่มีคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับสุขภาพทางกายที่ไม่แข็งแรง  อ่อนล้า ง่วงนอนตอนกลางวัน 
ภูมิคุ้มกันลดลง และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต มีความสัมพันธ์ด้านลบกับการเข้าสังคม ความสามารถในการ
จัดการปัญหา การตอบสนองที่ช้าลง ความจ าลดลง หงุดหงิดง่าย ขาดสมาธิ อาจเป็นปัญหาต่อการท างาน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดจากความง่วงนอนได้ (1-3) 

โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของกระทรวง
สาธารณสุขและเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โดยในแต่ละปีมีจ านวน
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเข้าศึกษากว่า 120 ราย   ในการศึกษาเฉพาะทางนั้น  แพทย์
จะต้องท ากิจกรรมทางการศึกษามากมาย  ทั้งในส่วนของการฝึกปฏิบัติที่ต้องมีการขึ้นเวร การเรียนและการ
สอบภาคทฤษฎี  ตลอดจนการท าวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตร กิจกรรมที่มากมายเหล่านี้อาจท าให้แพทย์
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ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด มีเวลานอนน้อยลง  จากข้อมูลการส ารวจการนอนหลับของแพทย์
ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ตลอดจนนักศึกษาแพทย์  ในหลายการศึกษาพบว่า นักศึกษามากกว่า 
1 ใน 3 มีปัญหาการนอนหลับ โดยปัญหาที่พบมีหลากหลาย เช่น  จ านวนชั่วโมงการนอนหลับน้อยกว่า 6 
ชั่วโมง/วัน  เข้านอนและตื่นนอนไม่ตรงเวลา หลับยาก 
นอนหลับไม่ต่อเนื่อง นอนดึก ตื่นสายหรือตื่นเช้ามากเกินไป(4-7) 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในวงการสาธารณสุข 
การจัดหลักสูตรการศึกษานอกจากการพัฒนาด้านวิชาการแล้ว จะต้องเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ด้วย การมีสุขภาพดีเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนและคุณภาพชีวิต ฉะนั้นหากทราบข้อมูลคุณภาพ
การนอนหลับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการนอนหลับซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานอันจะน าไปสู่การ
วางแผนการจัดการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมสังคม
และการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต่อไป 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

7.1 เพ่ือประเมินคุณภาพการนอนของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในโรงพยาบาลราชวิถี 
7.2 เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด

ในโรงพยาบาลราชวิถี 
7.3 เพ่ือศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดใน

โรงพยาบาลราชวิถี 
 

8. นิยามศัพท์เฉพาะ (Operational definition) 
 คุณภาพการนอนหลับ คือ ลักษณะการนอนหลับของบุคคลหรือพฤติกรรมและความรู้สึกเกี่ยวกับการ
นอนหลับ สามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับเชิงปรนัยและอัตนัย ในงานวิจัยนี้ใช้แบบ วัดด้วยความรู้สึก
เมื่อตื่นนอน ตื่นมาแล้วมีความรู้สึกว่าได้หลับสนิท นอนเต็มอ่ิม สดชื่น กระปรี้กระเปร่า กลางวันไม่มีอาการง่วง 
งานวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep quality Index (PSQI) 
คะแนน ≤ 5 คุณภาพการนอนหลับดี 
 
9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 9.1 ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตการวิจัย ควรระบุขอบเขตด้านตัวอย่าง เวลา สถานที่  ฯลฯ เช่น  

การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาในกลุ่ม แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  โรงพยาบาล
ราชวิถ ี

ปีการศึกษา 2558 ทุกชั้นปี ใน ท าการส ารวจคุณภาพการนอนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) เป็นเกณฑ์  หากได้คะแนน ≤ 5 จะถือว่าคุณภาพการนอนหลับดี  
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9.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  
 9.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
  - ปัจจัยทางด้านบุคคล คือ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สภาวะทางเศรษฐกิจ การดื่ม
เครื่องดื่มคาเฟอีน การใช้ยานอนหลับและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต ภาวะสุขภาพร่างกาย  สุขนิสัยในการนอน  
ความเครียด และคุณภาพชีวิต 
  - ปัจจัยด้านการศึกษา คือ ชั้นปี ภาควิชา ตารางปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ  สถานะเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน/ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
  - ปัจจัยกายภาพและสิ่งแวดล้อม คือ แสง เสียง อุณหภูมิ กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ความไม่สุข
สบายของเครื่องนอน ความหิว กระหาย 
     9.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการนอนหลับ ซึ่งวัดจากคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาตรฐาน 
PSQI โดย คะแนน ≤ 5 จะถือว่าคุณภาพการนอนหลับดี 
 
10. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  

กรณีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ไม่มีการทดสอบสมมติฐาน ให้อธิบายแนวคิดของการวิจัย มีที่มา
อย่างไรระบุเป็นความเรียง  

(ตัวอย่าง) กรณีเป็นการบรรยาย 
 
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนแนวคิดเกี่ยวกับ คุณภาพการนอนการนอนหลับของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล 

สิ่งแวดล้อมและกายภาพที่เผชิญ ซึ่งการที่มีคุณภาพการนอนที่ดีนั้น นอกจากสุขภาพของตนเองแล้ว ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและกายภาพที่สัมผัสในชีวิตประจ าวัน ย่อมมีผลต่อคุณภาพการนอนของบุคคลนั้น ๆ  และยัง
จะต้องมีกลไก หรือระบบสุขภาพที่สามารถจัดการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา และแก้ไขฟ้ืนฟู ทั้งทางกาย ทาง
ใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณได้ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะ มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพศ วัย 
หรือภาวะความบกพร่อง เจ็บป่วยของร่างกายเยี่ยงใดก็ตาม จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยดังกล่าว เพ่ือให้
ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องต่อไป 
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(ตัวอย่าง) กรอบแนวคิด 
เขียนเป็นแผนภูมิ แสดงความสัมพันธ์และทิศทางระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ศึกษา 

 

  ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย  

คุณภาพการนอนหลับ 

ปัจจัยด้านบุคคล 
1. เพศ/อายุ 
2. น้ าหนัก/ส่วนสูง 
3. สถานภาพสมรส 
4. ภาวะทางเศรษฐกิจ 
5. การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน 
6. การใช้ยานอนหลับและสารที่ออก

ฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
7. ภาวะสุขภาพร่างกาย 
8. สุขนิสัยการนอนของบุคคล 
สิ่งแวดล้อม 
9. ความเครียด 
10. คุณภาพชีวิต 
 
ปัจจัยด้านการเรียน 
1. ชั้นป ี
2. ภาควิชา 
3. ตารางการปฏิบัติงาน 
4. สถานะ แพทย์ประจ าบ้าน/ 
    แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ 
1. แสงสว่าง/ความมืด 
2. เสียง 
3. อุณหภูมิ 
4. กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ 
5. ความไม่สะดวกสบายของเครื่องนอน 
6. ความหิว/ความกระหาย 
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11. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการนอนหลับผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. ความหมายของการนอนหลับ/นอนไม่หลับ 
2. วงจรการนอนหลับ 
3. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการนอนหลับ 
4. คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
11.1 ความหมายของการนอนหลับและภาวะนอนไม่หลับ (8-12) 

 การนอนหลับเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ การนอนหลับที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง อ่อนล้า ง่วงนอนตอนกลางวัน ภูมิคุ้มกันลดลงและอาจมี
ผลกระทบทางจิต ความสามารถในการจัดการปัญหา การตอบสนองช้าลง ความจ าลดลง หงุดหงิดง่าย ขาด
สมาธิ อาจเป็นปัญหาต่อการท างานและเกิดอุบัติเหตุได้ (1-3) 

  อาการนอนไม่หลับ หมายถึง มีอาการต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 1 ข้อ ผสมกันอย่างใดก็ได้
ร่วมกับการมีอาการในข้อที่ 4 

1. กว่าจะเริ่มหลับได้ต้องใช้เวลานานมากกว่าปกติ 30-45 นาท ี
2. ตื่นกลางดึกหลาย ๆ ครั้งในแต่ละคืน 
3. ตื่นเช้ากว่าปกติและไม่สามารถหลับต่อได้ 
4. ตื่นแล้วรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่นหรือรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอ่ิม 

 ชนิดของภาวะนอนไม่หลับ มี 2 ชนิด ดังนี้ 
  1. นอนไม่หลับช่วงสั้นหรือเพ่ิงเป็น (Short-term หรือ acute หรือ transient insomnia) อาการ
นอนไม่หลับชนิดนี้เริ่มมีอาการไม่เกิน 4 สัปดาห์ สาเหตุมักเกิดจากความเครียด ปวด หรือก าลังเดินทางไกล
ข้ามหลาย time zone 
  2. นอนไม่หลับเรื้อรัง (Chronic insomnia) อาการนอนไม่หลับชนิดนี้เป็นเรื้อรัง มักมีโรคอย่างอ่ืน
เป็นร่วมด้วย (comorbid) หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่คอยท าให้ (perpetuate) ภาวะนอนไม่หลับเรื้อรัง 
ระยะเวลานอนไม่หลับเรื้อรังนานกว่า 4 สัปดาห์ 
 สาเหตุของการนอนไม่หลับ อาการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1. อุปนิสัยบางอย่างท าให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืน ได้แก่ 
1.1 การงีบในตอนกลางวัน 
1.2 ไม่ออกก าลังกายเท่าที่ควร 
1.3 ใช้เวลาอยู่ที่กลางแจ้งน้อยท าให้การรับแสงสว่างน้อยลงก็รบกวนวงจรการนอนหลับ 
1.4 ดื่มสุราหรือกาแฟ  

2. ยา ผู้สูงอายุ/คนที่มีโรคประจ าตัวจ านวนมากต้องใช้ยา บางคนต้องใช้ยาหลายอย่าง ยาอาจจะ
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ท าให้ง่วงมากหรือส่งผลกระทบต่อการท างานในตอนกลางวัน 
3. นอนไม่หลับชนิดทุติยภูมิ  (Secondary insomnia) ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่า comorbid 

insomnia หมายความว่าในขณะที่มีโรคอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายหรือทางจิต ผู้ป่วยก็มีอาการนอนไม่
หลับด้วยอาการนอนไม่หลับอาจจะเกิดจากโรคทางกายหรือทางจิตหรือความสัมพันธ์ระหว่างอาการนอนไม่
หลับกับโรคทางกายหรือโรคทางจิตอาจจะไม่ตรงไปตรงมา ตัวอย่างอาการนอนไม่หลับอาจจะไม่ถึงกับหายดีแม้
โรคซึมเศร้าจะได้รับการรักษาจนหายแล้ว  

 
4. นอนไม่หลับจากความผิดปกติเก่ียวกับการนอนหลับโดยตรง (Sleep disorders) ได้แก ่

4.1 ความผิดปกติชนิดนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิ (Primary insomnia) 
4.2 การหายใจผิดปกติที่สัมพันธ์กับการนอนหลับ (Sleep-related breathing disorders) 
4.3 การเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กับการนอนหลับ (Sleep-related movement 

disorders) 
4.4 Circadian rhythm disorders 
4.5 ปัญหาการนอนหลับที่สัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม (Dementia-related sleep 

problems) 
4.6 Parasomnias 

 
วงจรการนอนหลับ 

 คนและสัตว์ มีวงจรการตื่นใน 1 วัน เรียกว่า Circadian rhythm ซึ่งมีตลอดเวลาแม้ในที่มืด หรืออยู่
ในที่สว่างตลอดวัน วงจรนี้เกิดจากการควบคุมภายในร่างกาย แต่ปรับแต่งให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ จาก
การศึกษาวงจรนี้ถูกควบคุมโดยบริเวณสมองที่ท าหน้าที่เป็นนาฬิกาในร่างกาย (  Biological clock) 
 โดยปกติ การนอนหลับในคนปกติ แบ่งเป็น  2 ระยะ คือ 
 1. ระยะการนอนหลับที่มีการกลอกลูกตาช้า (NREM) เป็นช่วงที่เซลล์มีการท างานพร้อมเพรียงกัน 
ภายใต้เปลือกตาที่ปิดอยู่ ลูกตาเคลื่อนไหวช้าลง กล้ามเนื้อตึงตัวน้อยลง การนอนหลับช่วงนี้มี 4 ระยะคือ 
 1.1 Stage I sleep คือ มีการเคลิ้ม ปฏิกิริยาลดลง ใช้เวลา 7 นาทีในช่วงนี้ 
 1.2 Stage II sleep คือ ระยะหลับตื้น หลับอย่างแท้จริง ใช้เวลา 10-15 นาที มักไม่มีการกลอกลูกตา 
ร่างกายผ่อนคลายมากข้ึน และการเผาผลาญลดลง 
 1.3 Stage III sleep คือ ระยะหลับปานกลาง หรือหลับสนิท เริ่มเข้าสู่ระยะนี้ใน 30-45 นาที ระยะนี้
ถูกปลุกให้ตื่นได้ยาก 
 1.4 Stage IV sleep คือ ระยะหลับลึก หรือหลับสนิทที่สุดการเข้าสู่ระยะนี้จากระยะที่ 1 ประมาณ 
40 นาที ถูกปลุกให้ตื่นได้ยากมาก หรือมีการละเมอ 
 2. ระยะนอนหลับที่มกลูกตาอย่างรวดเร็ว (REM)  
 เป็นระยะที่มีการตื่นตัวมากกว่าระยะอื่นๆ เนื่องจากการท างานของประสาท คลื่นสมองมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การหลับปกติ เป็นวงจรทุก 70-100 นาที ยิ่งหลับนานเท่าใด ระยะนี้ยิ่งใช้เวลานาน 
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 การหลับปกติ จะเข้าสู่ระยะ NREM ระยะที่ 1-4 ก่อนเข้าสู่ NREM เกิดหมุนเวียนเป็นวงจร คือ เมื่อ
เริ่มต้นการนอน คลื่นไฟฟ้าสมองจะเข้าสู่ระยะที่ 1 ต่อไปเป็นระยะที่ 2, 3 และ 4 จากนั้นกลับมาเป็น 3, 2 
และระยะ REM ในวงจรต่อมาเป็นการเข้าสู่ระยะที่ 2 โดยข้ามระยะที่ 1 ไป และด าเนินไปตามระยะที่ก าหนด
โดยเวลาที่แตกต่างกัน 
 
  สุขนิสัยการนอน (Sleep Hygiene) 

เพ่ือให้เกิดการนอนหลับที่สนิท ควรมีการสร้างสุขนิสัยในการนอน ดังนี้ 
1. พยายามหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน หรือจ ากัดเวลาการนอนกลางวัน ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงในช่วง
บ่าย 
2. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ โดยเฉพาะ
เวลาเย็น 
3. ไม่ควรดื่มน้ าในช่วงเวลา 4-5 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอน ถ้ามีปัญหาปัสสาวะกลางคืนบ่อย ๆ 
4. เพ่ิมกิจกรรมหรือการออกก าลังกายในช่วงเวลากลางวันให้มากขึ้น 
5. ถ้าไม่มีอาการง่วงนอนเมื่อถึงเวลาเข้านอน และไม่สามารถนอนหลับได้ก็ควรลุกขึ้นมาหาอะไรท า

ดีกว่าที่จะนอนกลิ้งไปมาบนเตียง 
6. ก าหนดเวลาอาหารมื้อเย็นให้คงท่ีสม่ าเสมอและควรจะเป็นอาหารที่มี protein สูง เมื่อเทียบกับม้ือ

อ่ืน ๆ 
7. พยายามจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องนอนให้เงียบและมืดพอสมควร ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป 

 
11.2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ (13-16) 
ปัจจัยภายใน เช่น เพศ อายุ ลักษณะทางพันธุกรรมและบุคลิกภาพ มีผลต่อการนอน อายุ เป็น

ปัจจัยพ้ืนฐานในการก าหนดปริมาณการนอนและลักษณะการนอนหลับที่มีผลต่อวงจรการนอน ประสิทธิภาพ
การนอนหลับลดลงตามอายุที่เพ่ิมข้ึน บุคคลจะเริ่มมีปัญหาการนอนหลับยากเมื่ออายุ 35 ปี เนื่องจากการหลับ
คลื่นช้าจะสูงสุดช่วงวัยรุ่น และลดลงสม่ าเสมอ โดยเหลือการหลับระยะคลื่นช้าประมาณ 15-20 ของการหลับ
ทั้งหมดในอายุ 20 ปี และลดลงอย่างมากในอายุเลย 60 ปีขึ้นไป 

ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะทางร่างกาย เช่น เจ็บปวด ไอ ชาปลายแขนและขา แน่นท้อง ปัสสาวะบ่อย 
คัน หรือหิว ล้วนมีผลต่อการนอน เพราะล้วนมีผลต่อการสุขสบายในการนอน และนอนหลับได้ยากขึ้น 

อาหารและเครื่องดื่ม คนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักทั้งลดลงและเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการ
นอนหลับ โดยคนที่มีการเผาผลาญต่ าเช่นคนไข้มะเร็ง จะเบื่ออาหาร ทานได้น้อย หลับไม่สนิท คนที่ทาน
อาหารที่นม ถั่ว เนื้อสัตว์ จะส่งเสริมการนอนหลับได้เร็วเนื่องจากสารในอาหาร 
 การออกก าลังกาย ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพ กล้ามเนื้อแข็งแรงและเพ่ิมพละก าลัง โดยการออกก าลัง
กายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ช่วยต่อต้านความล้า และเสริมการนอนได้ดี 

สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนอนหลับ ในด้านอุณหภูมินั้น พบว่า 
คนที่ไม่ใส่เสื้อผ้าและไม่ห่มผ้า จะตื่นได้ง่าย การนอนในที่แสงจ้า คนจะแสบตาและข่มตาหลับได้ยาก การมีกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ การตอบสนองต่อกลิ่น เช่น อาหาร ขยะ น้ าเสีย การตอบสนองที่แตกต่างกัน มีผลต่อการนอน 
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ยา และสารหลายชนิดมีผลต่อการนอนทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบรุนแรงจะเพ่ิมมากข้ึนเมื่อ
อายุมากข้ึนและมีการใช้ยาหลายขนาด เนื่องจากการใช้ยามีผลต่อตับ เลือดผ่านตับน้อยลง การกรองผ่านไต
ลดลง ยาออกฤทธิ์ยาวนานขึ้น ดังนั้นจึงมีผลต่อการไม่สุขสบายในการนอนหลับได้ 
 ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพจิตและอารมณ์ คือ ความเครียด วิตกกังวน โศกเศร้า หรือการตื่นเต้นมีผลต่อ
การหลั่งสารนอร์อะดรีนาลีน ซึ่งกระตุ้นระบบประสาทซิมพาธิติก ร่างกายตื่นตัวหลับยาก หลับไม่พอ หรือบาง
คนหลับมากกว่าปกติ  ความกลัวและวิตกกังวล มีความสัมพันธ์ทางลบกับการพึงพอใจในการหลับ 

  
11.3   คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน (17-28) 
การประเมินคุณภาพการนอนหลับในเชิงวิจัยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. การประเมินด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นการตรวจวัดการนอนด้วยเครื่องมือต่างๆ ประเมินได้

ทั้งการนอนหลับและระยะเวลาการหลับในแต่ละขั้นตอน มีการบันทึกวงจรให้ผลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง เป็น
การเปลี่ยนแปลงการตรวจบันทึกทางสรีระวิทยาเป็นคลื่นไฟฟ้าต่อเนื่องขณะนอนหลับได้แก่ คลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อตา เครื่องมอืมีหลายชนิด เช่น Night cap, Wrist actigraph, Bedside monitor systems 

การใช้เครื่องมือวัดการนอนหลับ ได้แก่ 
1.1 เครื่องมือโพลีซอมโนกราฟี (Polysomnigraphy: PSG) เป็นเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ สามารถบันทึกวงจรการนอนหลับอย่างต่อเนื่ องตาม
ลักษณะทางชีวภาพของการหลับและการตื่น โดยวิธีใช้ขั้วอิเลคโตรดติดบริเวณศีรษะ รอบดวงตา และคาง เพ่ือ
วัดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) การเคลื่อนไหวของลูกตา (extraocular eye movement) 
และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหน้าและคาง (chin and facial muscle movement) สามารถใช้ในการ
ประเมินคุรภาพการนอนหลับในเชิงปริมาณเช่น ระยะเวลาที่ตื่น และระยะการนอนหลับที่แท้จริง ในทางคลินิก
มีการน าเครื่องมือนี้มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับเพ่ือวินิจฉัยแยกโรค เครื่องมือนี้มีจุดอ่อนที่ไม่
สามารถประเมินการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการนอนหลับ ความรู้สึกภายหลังตื่นนอน และความพึงพอใจใน
การนอนหลับ รวมถึงมีข้อจ ากัดด้านค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีราคาแพง มีวิธีการใช้ซับซ้อน และต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผล (17) 

1.2 การวัดการเคลื่อนไหวของร่างกาย (body movement measurement) 
1.2.1 ไนท์แคป (Night cap) เป็นเครื่องมือตรวจการนอนหลับขนาดเล็ก 

สามารถพกพาได้ ใช้หลักการวัดการเคลื่อนไหวของหนังตา ศรีษะ สามารถวัดระยะเวลาการนอนหลับที่แท้จริง
ได้ แต่มีจุดอ่อนคือไม่สามารถแยกแยะระยะเวลาการนอนหลับของ NREM ได้ (18) 

1.2.2 ริสท์ เอคติกราพ (Wrist actigraph) เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้ติดบน 
ข้อมือคล้ายนาฬิกา ใช้การบรรจุหน่วยความจ า (Memory bank) ไว้เพ่ือวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายในระยะ 
24 ชั่ วโมง สามารถวัดระยะการนอนหลับและระยะการตื่นได้ (19)เมื่ อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ PSG 
(Polysomnography: PSG) แล้ว Wrist actigraph มีขนาดเล็กและราคาถูกกว่า สามารถใช้ได้หลากหลายกว่า 
มีข้อด้อยคล้ายกับเครื่องมือ PSG ที่ต้องฝึกเทคนิคอย่างดีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
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2. การประเมินการนอนหลับจากการบอกเล่า เป็นการประเมินการรับรู้และความรู้สึกเกี่ยวกับการ
นอนหลับของแต่ละบุคคล สามารถประเมินได้ทั้งการนอนหลับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นวิธีที่นิยมใช้
มากที่สุดเนื่องจากสามารถท าได้ง่ายและรบกวนผู้ถูกประเมินน้อยรวมถึงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่อาจจะ
ประเมินการนอนหลับได้เพียงผิวเผินหรือไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงได้ ผลจากการประเมินจึงมีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าและอาจเกิดความล าเอียงได้เมื่อเทียบกับการวัดด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัดการนอนหลับ (PSG) 
และมีหลักฐานว่าผู้ที่ขาดการนอนหลับเรื้อรัง (sleep disprivation) จะประเมินระยะเวลาการหลับที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริง และยังประเมินระยะเวลาก่อนหลับสูงเกินความเป็นจริง อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังพบว่า
การวัดจากการบอกเล่าด้วยตนเองมีความใกล้เคียงกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จากเครื่องโพลีซอมโนกรา
ฟี (PSG) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (17, 20) โดยรวมแล้วเครื่องมือวัดจากการบอกเล่ามีประโยชน์ในการน าไปใช้ดีกว่าการ
วัดด้วยเครื่องมือ PSG เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆ เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น 
ความรู้สึกพึงพอใจในการนอนหลับ และความรู้สึกหลังการตื่นนอน ซึ่งไสมารถวัดได้จากเครื่องโพลีซอมโนกรา
ฟี (21,2) โดยทั่วไปการประเมินการนอนหลับจาการบอกเล่ามีรูปแบบการประเมินดังต่อไปนี้ 

2.1 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับแบบพิทส์เบอร์ก (The Pittsburgh Sleep Quality Index: 
PSQI) ของ บูซซี่ เรย์โนลดส์ มองค์ เบอร์แมน และคัปเฟอร์ (23) เป็นแบบสอบถามที่ประเมินด้วย
ตนเอง ออกแบบมาเพ่ือประเมินคุณภาพการนอนหลับในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดี ซึ่งใช้
ประเมินคุณภาพการนอนหลับ และความแปรปรวนของการนอนหลับในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย 19 ข้อค าถาม แบ่งเป็น 7 ส่วน จากการทดสอบของผู้สร้างเครื่องมือในผู้ที่มีสุขภาพ
ดี 52 ราย ในระยะเวลา 18 เดือน พบว่ามีความเที่ยงและความตรงเป็นที่ยอมรับและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติและการวิจัยได้ (23) จากการศึกษาน าไปใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
นอนหลับที่เกิดขึ้นเอง (Primary insomnia) จ านวน 80 ราย พบว่ามีความเที่ยงตรงดี และมีค่า
ความเที่ยงจากการใช้วิธีทดสอบซ้ า (test-retest reliability) 0.87 (24) 

2.2 แบบบันทึกการนอนหลับประจ าวัน (Daily Sleep Diary or sleep log) เป็นการบันทึกการนอน
หลับจากการประเมินตนเองทุกเช้า ตัวแปรการนอนหลับที่บันทึกได้แก่ เวลาเข้านอน เวลาที่เริ่ม
หลับ การตื่นระหว่างหลับ จ านวนครั้งที่ตื่น และเวลาตื่นนอน รวมทั้งความเครียด อารมณ์ 
ความรู้สึกหลังตื่นนอน การงีบกลางวัน การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ยาเพ่ือให้นอนหลับ (17) 
เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายในทางคลินิกและในการวิจัย และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบ
กับเครื่องมือ PSG พบว่ามีความสอดคล้องกันอย่างดีในข้อมูลเชิงปริมาณ แมความเที่ยงเป็นที่
ยอมรับ(25) 

2.3 มาตราวัดการนอนหลับของเวอร์แรนและสไนเดอร์-ฮาลเพิร์น(26) ประกอบด้วยการวัดด้วยสายตา 
(visual analog scale: VAS) จ านวน 8 ข้อ โดยเส้นตรง 1 เส้น ความยาว 100 มิลลิเมตร ค่า
คะแนนของ VAS อยู่ในช่วง 0-800 คะแนน คะแนนที่สูงแสดงถึงคุณภาพการนอนหลับที่ดีกว่า 
สามารถใช้ทดสอบความแปรปรวนของการนอนหลับและประสิทธิภาพของการนอนหลับได้ และ
ยังมีการแบ่งเป็นช่วงคะแนน จึงสามารถแปลผลได้ง่าย 

2.4 แบบสอบถามการนอนหลับของโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ (27) แบบสอบถามนี้ถูกออกแบบให้มี
ความจ าเพาะกับผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่พักในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 14 หัวข้อ ซึ่งถามข้อมูลข้อมูล
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เกี่ยวกับแบบแผนการนอนหลับที่เปลี่ยนแปลงไป ค าตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก สามารถวินิจฉัย
อาการนอนไม่หลับทุกชนิดและสามารถให้ข้อมูลการนอนหลับได้มากที่สุด จากการน าไปทดสอบ
ปรากฏผลชัดเจนว่าสามารถใช้วัดภาวะการนอนหลับแปรปรวน ระยะเวลาก่อนหลับ ระยะเวลา
การนอนหลับ และความพึงพอใจในการนอนหลับ รวมทั้งคุณภาพการนอนหลับได้ (21) 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธี เช่น  
- การวัดเปรียบเทียบด้วยสายตา ใช้เวลาน้อย มีประสิทธิภาพ 
- การวัดด้วยการประเมินค่า ง่ายต่อการรับรู้ทางอารมณ์ และความรู้สึกจากการนอนหลับ ไม่

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
- การใช้แบบสอบถาม ให้กรอกข้อมูลและค าถามเกี่ยวกับการนอนของตนเองสัมพันธ์กับ

ระยะเวลาการนอนหลับ จ านวนครั้งการตื่น นิสัยการนอนหลับ 
- การสัมภาษณ์ ทบทวนรูปแบบการนอนหลับและตื่นของผู้ป่วยในอดีตและปัจจุบัน ประวัติ

การงีบ พฤติกรรมที่เกิดขณะนอนหลับเป็นต้น 
- Sleep diaries บันทึกรายงานกิจกรรมการนอนหลับและการตื่นแบบวันต่อวัน 

 
11.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4-7, 9-10) 
การศึกษาของ K. Lashkaripour และคณะ(4) ได้ท าการศึกษาความชุกของคุณภาพการนอนหลับที่ไม่

ดีในกลุ่มนักศึกษาแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ ของ Zahedan University of Medical Sciences จ านวน 340 
คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) พบว่ามี
คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี 212 ราย (62.4%) พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และพบมากในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้น
ไป นอกจากนี้พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในหอพัก บุคคลที่แต่งงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพการนอน
หลับอีกด้วย  

จากการศึกษาวิจัยของ Arif Anwar Suraniและคณะ, 2015(5) ท าการศึกษาคุณภาพการนอนและท า
การประเมินระดับการง่วงนอนช่วงกลางวันของนักศึกษาแพทย์ในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เป็น
การศึกษาแบบ cross-sectional study โดยใช้แบบสอบถาม Pittsburgh sleep quality index และ แบบ
ประเมินความง่วง Epworth sleepiness scale พบว่าประชากรที่ศึกษา 504 คน อยู่ในช่วงอายุ 20+1.4 ปี 
เป็นเพศหญิง 300 คน (59.5%) มีคุณภาพการนอนไม่ดี 199 คน (39.5%) เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่มีคุณภาพ
การนอนไม่ดีและกลุ่มที่คุณภาพการนอนดี พบปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสัมคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ 
เวลาการนอน, สิ่งรบกวน,การใช้ยานอนหลับและการง่วงนอนระหว่างวัน และพบส่งรบกวนของกลุ่มที่มี
คุณภาพการนอนไม่ดี คือ กลุ่มที่ไม่หลับภายใน 30 นาทีเมื่อเข้านอนและกลุ่มที่คุณภาพการนอนไม่ดีจะมี
สัดส่วนของกลุ่มที่ไม่หลับภายใน 30 นาทีและตื่นระหว่างการคืนหรือตื่นเช้ามากกว่ากลุ่มท่ีนอนหลับปกติ กลุ่ม
ที่คุณภาพการนอนไม่ดีจะมีค่าเฉลี่ย ESS สูงกว่ากลุ่มที่คุณภาพการนอนดี เท่ากับ 8.57+3.85 และ 
7.48+3.84 ตามล าดับ  

จากการศึกษาของ Ahmed Waqasและคณะ, 2015 ท าการศึกษาระดับความเครียดและการนอน
หลับยากในนักศึกษาแพทย์และสถาบันทันตกรรมในปากีสถาน เป็นการศึกษาแบบ  cross-sectional study 
โดยใช้แบบวัดความเครียด Percevied stress scale (PSS-14), ความเครียดที่อาจเกิดขึ้น และแบบสอบถาม 
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Pittsburgh sleep quality index (PSQI) มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 263 คน ได้ท าการศึกษาปัจจัยหลาย
ด้านพบว่าความเครียดมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอน โดยเมื่อ PSS -14 score เพ่ิมขึ้น 1 แต้ม จะท าให้
มีผลต่อคุณภาพการนอน เพ่ิมข้ึน 1.99 เท่า (6) 

จากการศึกษาของ Bawo O และคณะ, 2011 ได้ท าการศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีคุณภาพการนอน
หลับที่ไม่ดีในหมู่นักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยไนจีเรีย จ านวน 255 คน โดยใช้ แบบสอบถาม Pittsburgh 
sleep quality index (PSQI) ประวัติในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์และการใช้ยาเสพติด , การประเมินภาวะง่วง
นอนตอนกลางวัน ความเมื่อยล้าและการเจ็บป่วยทางจิตเวช พบว่า นักศึกษามีคุณภาพการนอนไม่ดี 32.5% 
มีการโรคประจ าตัวเรื้อรัง (p <0.01), การใช้ยานอนหลับ (p <0.002) และตารางเวลาการนอนหลับที่ผิดปกติ 
(p <0.0001) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับคุณภาพการนอนที่ไม่ดี นอกจากนี้  พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ ได้แก่ ความถ่ีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p 
= 0.04) กาแฟ (p = 0.41) หรือกัญชา/นิโคติน (p = 0.25) ด้วย (7) 

การศึกษา Cross-sectional study เพ่ือศึกษาคุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 450 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอน
หลับ The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพร้อยละ 65.1 มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี ภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 58.2 
มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป มีเพียงร้อยละ 11.3 ที่มีภาวะสุขภาพจิตต่ ากว่าทั่วไป คุณภาพการนอนหลับมี
ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 และปัจจัยท านายคุณภาพการนอน
หลับของพยาบาลวิชาชีพ คือ ความถี่ของการสะดุ้งตื่น ภาวะสุขภาพจิต ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเวรดึก 
การรบกวนจากเสียงและปัญหาการนอนหลับ (9) 

การศึกษาหาความชุกของปัญหาคุณภาพการนอนไม่ดีและวิเคราะห์หาปัจจัยต่างที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการนอนหลับของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ท าการศึกษาแบบ Cross-sectional study 
จากข้อมูลการส ารวจคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  อ าเภอ
หาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 461 คน ด้วยแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับ
ภาษาไทย  ได้รับการตอบรับกลับมา 326 คน คิดเป็นร้อยละ 70.71 พบว่าพยาบาลประจ าการที่คุณภาพการ
นอนไม่ดี (T-PSQI Score>5) มีจ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 73 โดยพยาบาลที่ท างานเปลี่ยนผลัดไปเรื่อยๆ 
มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพนอนไม่ดีสูงกว่าพยาบาลที่ท างานผลัดเช้าอย่างเดียว (ร้อยละ 76.7 เปรียบเทียบกับ
ร้อยละ 51.1) ความชุกของปัญหาคุณภาพการนอนหลับลดลงตามอายุที่มากขึ้น คือ พบปัญหาเพียงร้อยละ 
43.75 ในกลุ่มอายุ 40-60 ปี เปรียบเทียบกับร้อยละ 77.2 ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี นอกจากนี้ปัญหาการนอน
หลับยังสัมพันธ์กับสถานที่ท างาน การงีบหลับ  และความเครียดในชีวิต  โดยการศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพการนอนไม่ดีโดยใช้ logistic regression พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดี
ในช่วง 1 เดือนสูงที่สุดคือ การท างานเป็นผลัดและการมีเหตุการณ์ที่เป็นความเครียด  การศึกษานี้พบว่า
ประมาณสามในสี่ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีโดยมี
ปัจจัยส าคัญจากการท างานเป็นผลัดและความเครียดในชีวิต (10) 
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14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
14.1 รูปแบบการวิจัย  
  1) Descriptive study   
   1.1) Case report  1.2) Case series 
  2) Observation study   
   2.1) Cross-sectional study    2.2) Case - control study    2.3) Cohort 
study                 
  3) Experimental study       
   3.1) True experimental study     3.2) Quasi experimental study  
  4) Diagnostic test           
  5) Qualitative research          
  6) Action/participatory action research    
  7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................             

 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถี ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2558 ทุก
ชั้นปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559  
  ลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูล      
    1) Retrospective  (ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจาก secondary data) 
    2) Prospective  (ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ปัจจุบัน/ไปข้างหน้า) 

  3) Retro-Prospective (ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ย้อนหลังและไปข้างหน้า) 
  4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 

 
14.2 ระบุจ านวน subject ที่จะศึกษา และท่ีมาของขนาดตัวอย่าง (การค านวณ Sample size) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและ
ชายที่เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558 

 
เกณฑ์คัดเข้า 
- แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและชาย 
- ศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
- เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558 
- ให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-04/02 

ตัวอย่างโครงร่างการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี แบบ ว1-ด 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 50 จาก 86 

 

        

เกณฑ์คัดออก 
- ลาออก/ถูกให้ออกจากการศึกษาในช่วงระยะเวลาศึกษาวิจัย 
- ตอบแบบสอบ PSQI ไม่ครบถ้วน 
 
เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria) 
- กรณีท่ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ต้องระบุเกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย  
 
การค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและ

ชายที่เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558  กลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตร (Wayne 
WD,1995) (28) 

 

โดยก าหนดให ้  
n = ขนาดตัวอย่าง 

P = 0.376  อ้างอิงจากการศึกษาของ K.Lashkaripour (4)และคณะที่พบว่า อัตราการนอนหลับที่มี
คุณภาพในแพทย์ประจ าบ้านเป็นร้อยละ 37.6 

d = เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ของ ค่า P, d = 0.05 
α = ค่าสถิติมาตรฐานที่สอดคล้องกับนัยส าคัญ โดย Zα/2 = Z0.05 = 1.96 
ดังนั้นสามารถค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

   n = (1.96)2 x 0.376 (1-0.376) 
         (0.05)2 

   n = 360 ราย  
 

จากการค านวณ ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 360 ราย 
 
14.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่เป็น Categorical data รายงานด้วยจ านวน ร้อยละ ข้อมูลที่เป็น 

Continuous data กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติรายงานด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณี
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ รายงานด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
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 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

1) การเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น Categorical data ใช้ Chi-square test หรือ Fishers’ exact 
test 

2) การเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น Continuous data ในประชากร 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน กรณี
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติใช้สถิติ Paired t-test กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ใช้สถิติ Wilcoxon 
Signed Rank test 

3) การเปรียบเทียบข้อมูลที่เป็น Continuous data ในประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน กรณี
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติใช้สถิติ Student t-test กรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ใช้สถิติ Mann 
Whitney U- test 

4) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใช้สถิติ Binary Logistic regression และรายงานความ
เสี่ยงด้วย OR (95%CI) 

5) ทุกการทดสอบก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 
  
14.4 วิธีการด าเนินการวิจัยอย่างละเอียด  

1. ทบทวนวรรณกรรม จัดท าโครงร่างการวิจัย 
2. เสนอโครงร่างวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
3. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และอธิบายชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัยให้กับอาสาสมัคร

ทราบ พร้อมให้อาสาสมัครลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  
4. ขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอม 
โปรดระบุ  

- ผู้ที่จะท าหน้าที่ขอความยินยอม ต้องไม่ใช่ผู้วิจัย เช่น ผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ที่
เข้าใจในกระบวนการวิจัย 

- สถานที่ที่จะขอความยินยอม  
- วิธีการชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ให้ผู้ป่วยอ่านเอง หรือ กรณีที่

ผู้ป่วยอ่านไม่ได้ ผู้ขอค ายินยอมจะเป็นผู้อ่านให้ฟัง   
กรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน จะขอค ายินยอมหลังจากท่ีผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
การรักษาแล้วมีสติ สามารถสื่อสารได้ หรือ ขอค ายินยอมจากญาติก่อนหลังจากนั้นหาก
ผู้ป่วยได้สติ และสามารถสื่อสารได้ จะต้องท าการขอค ายินยอมกับผู้ป่วยอีกครั้ง 
- ผู้ขอค ายินยอมตรวจสอบกลับว่าอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างแท้จริง และตอบข้อ

สงสัยหากอาสาสมัครมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  
- ให้เวลาตัดสินใจโดยอิสระ ก่อนลงนามให้ความยินยอม  
- ผู้วิจัยเก็บเอกสารยินยอมไว้ 1 ฉบับ และให้เอกสารยินยอมแก่อาสาสมัครกลับไป 1 ฉบับ 
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5. เก็บรวบรวมข้อมูลจาก แพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดโรงพยาบาลราชวิถี
ทั้งเพศหญิงและชายที่เข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2558 และเข้าได้รับ Inclusion 
criteria ทุกราย  

6. ศึกษาปัญหานอนไม่หลับโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) เป็นเกณฑ์ ผู้ที่
ได้คะแนน > 5 คะแนน จ านวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 400 คน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 

7. การบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ตามรูปแบบสอบถาม ที่ก าหนด 
8. วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ท่ี

ก าหนดไว้ 
9. เขียนรายงานผล อภิปรายผลและสรุปรายงานผลการศึกษาวิจัยนี้ 
โดยได้แสดงวิธีด าเนินการวิจัย ดัง Protocol Flow Chart  แผนภาพที่ ..................... 
 

ตัวอย่าง   Protocol flow chart แบบ Cross-sectional  Study 
 

 
 

แผนภาพที่ 2 วิธีการด าเนินโครงการวิจัย 
 

1. หาอัตราการนอนหลับที่มีคุณภาพในแพทย์ประจ าบ้านและ
แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ความเครียด คุณภาพชีวิต ข้อมูลด้านการเรียน และ
สภาพแวดล้อม กับคุณภาพการนอน 

 

แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดในโรงพยาบาล

ราชวิถีทุกชั้นปี รวม 360 ราย 

คุณภาพการนอนดี 
PSQI Score < 5 

คุณภาพการนอนที่ไม่ดี 
PSQI Score > 5 
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ตัวอย่าง  Experimental study 
 

 
 

แผนภาพที่ 3 วิธีการด าเนินโครงการวิจัย 
 

 
14.5 กระบวนการสุ่มตัวอย่าง 

     ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โปรดระบุ......................................................  
 

 

ได้รับวัคซีนขนาด 20 ไมโครกรัม 
เข้ากล้ามเนื้อ                        

0, 1, 2, 6 เดือน 

ได้รับวัคซีนขนาด 40 ไมโครกรัม 
เข้ากล้ามเนื้อ                         

0, 1, 2, 6 เดือน 

วัดระดับภูมิคุ้มกัน (anti-HBs) ที่ 6, 7, 12 เดือน  

Seroconversion (anti-HBs ≥ 10 IU/L), seroprotection (anti-HBs ≥ 100 IU/L) 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 รับการรักษาที่แผนกโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี 
เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อและการมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี 
เจาะเลือดตรวจ HBsAg, anti-HBc, และ anti-Hs 

ผู้ป่วยที่ไม่เคยติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg – 
negative, anti-HBc – negative, anti-HBs < 10 IU/L 

Random allocation 
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14.6 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และแนวทางการแก้ไข 
    โปรดระบุความเสี่ยงที่อาจะเกิดข้ึน เช่น การบาดเจ็บ ความไม่สุขสบาย การเสียเวลา การรั่วไหลของ
ข้อมูล เป็นต้น พร้อมระบุแนวทางการแก้ไขโดยละเอียด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
             …………………………………………………………………………………………..… 

 
14.7 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย 

 โดยวิเคราะห์ตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 3 ข้อ แต่ละข้อผู้วิจัยท าอย่างไรตามท่ีได้กล่าวไว้ใน
แนวทางปฏิบัติข้างต้น ได้แก่  
 

หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) โดยระบุว่ามีกระบวนการขอความยินยอมจากผู้
ที่เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัย ให้เข้าร่วมเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการวิจัย  

 
หลักการให้ประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence) โดยระบุว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับประโยชน์หรือไม่ ประโยชน์อะไร หรือประโยชน์อื่น ๆ อาจเกิดความเสี่ยงอะไร
ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บรักษาความลับของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยในแบบบันทึกข้อมูลจะ
ไม่มี identifier ที่จะระบุถึงตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
หลักความยุติธรรม (Justice) คือ มีเกณฑ์การคัดเข้าและออกชัดเจน ไม่มีอคติ มีการกระจาย

ประโยชน์และความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันโดยวิธีการสุ่ม  
 

  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการวิจัยจะด าเนินการหลังจากโครงการวิจัยได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการ
วิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้วเสมอ 
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14.8 ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  
  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ……  ปี .......... เดือน ระหว่างเดือน.......................  ถึงเดือน.......................  

ล าดับ 
                               เดือน 
 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลา 

ม.ค. – ก.พ.
2563 

มี.ค. – ก.ค.  
2563 

ส.ค. – ต.ค. 
2563 

พ.ย. – ธ.ค. 
2563 

1 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    

2 จัดท าโครงร่างวิจัย     

3 เข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย และส่งอนุมัติจากกรมการ
แพทย์ 

    

4 จัดเตรียมเครื่องมือและทีมงานใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

   

5 การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

    

6 การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล     

7 การเขียนรูปเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

  
 

 

หมายเหตุ:  1.  ขั้นตอนท่ี 1-3 ได้ด าเนินการก่อนส่งอนุมัติจากอธิบดีกรมการแพทย์ 
 2.  ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยปีงบประมาณ 2563 เป็นปีท่ี 1 
 

14.9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยควรระบุเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ว่าใช้เครื่องมือประเภทใด เช่น แบบบันทึกข้อมูล (Case 

Record Form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบตรวจรายการ (Checklist) แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
หรืออ่ืนๆ และบอกรายละเอียดของเครื่องมือ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการ
รักษา ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ผู้วิจัยควรระบุการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบความตรง ความเชื่อมั่น และการ
แปลผลของเครื่องมือ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้  
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(ตัวอย่าง) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 

ที่อยู่อาศัย ลักษณะการนอน รายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจ าตัว 
การดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ กิจวัตรก่อนนอน การออกก าลังกาย ลักษณะการนอน  

ตอนที่ 1.2 แบบสอบถามด้านการเรียน ประกอบด้วย สถานะ ชั้นปี ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามมาตรฐานที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้วน าไปทดสอบความเข้าใจภาษากับคนที่มี
พ้ืนฐาน แตกต่างกัน มีการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่น  Cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากับ 0.8406 ค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ 0.6515  

 
(ตัวอย่าง) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแนวค าถามที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วน

บุคคล ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งได้สร้างและปรับปรุงขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างเครื่องมือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไข และ
ตรวจสอบ ปรับปรุง เพ่ือความถูกต้องตามประเด็นเนื้อหาและเชื่อถือได้ จากนั้นจะน าแบบสอบถามไปทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการ Try out กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา 
(มิใช่กลุ่มตัวอย่าง) จ านวน 30 คน แล้วน าเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธี
หรือเรียกว่า การหาค่า Cronbach's alpha coefficient (สัมประสิทธิ์ครอนแบคอัลฟา) เป็นการหา
ค่า "สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน" (coefficient of reliability) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ค่าแอลฟาตั้งแต่  
0.70 ขึ้นไป จึงจะเป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ  

 
(ตัวอย่าง) 

 กรณีที่มีการใช้แบบประเมิน ต้องแสดงวิธีแปลผลข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 
ที่อยู่อาศัย ลักษณะการนอน รายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจ าตัว 
การดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ กิจวัตรก่อนนอน การออกก าลังกาย ลักษณะการนอน  

ตอนที่ 1.2 แบบสอบถามด้านการเรียน ประกอบด้วย สถานะ ชั้นปี ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซึ่ง

เป็นแบบสอบถามมาตรฐานที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้วน าไปทดสอบความเข้าใจภาษากับคนที่มี
พ้ืนฐาน แตกต่างกัน มีการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่น  Cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากับ 0.8406 ค่าความเท่ียงตรง เท่ากับ 0.6515  

 
 การให้คะแนน  

การให้คะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 26 ข้อค าถามที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และ
ข้อค าถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ คือข้อ 2 9 11 แต่ละข้อเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบ
เลือกตอบ  

กลุ่มท่ี 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ  
กลุ่มท่ี 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ  
กลุ่มท่ี 1 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้     กลุ่มท่ี 2 แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 ตอบ ไม่เลย      ให้  5  คะแนน ตอบ ไม่เลย ให้  1 คะแนน 
 ตอบ เล็กน้อย    ให้  4  คะแนน ตอบ      เล็กน้อย ให้  2  คะแนน 
 ตอบ ปานกลาง  ให้  3  คะแนน ตอบ      ปานกลาง ให้  3  คะแนน 
 ตอบ      มาก       ให้  2  คะแนน ตอบ      มาก ให้  4  คะแนน 
 ตอบ      มากที่สุด  ให้  1  คะแนน ตอบ      มากที่สุด ให้  5  คะแนน 

 
การแปลผล  

คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต่ 26 – 130 คะแนน โดยเมื่อผู้ตอบรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนน
เท่าไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติท่ีก าหนดดังนี้  
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี  

คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ  
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบ การมีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ด้านสุขภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 
2. ด้านจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3 – 7 8 – 11 12 - 15 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 8 – 18 19 – 29 30 – 40 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130 
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องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย ได้แก่ ข้อ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24  
 องค์ประกอบด้านจิตใจ ได้แก่ ข้อ 5, 6, 7, 8, 9, 23  
 องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม ได้แก่ ข้อ 13, 14, 25  
 องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  
 ส่วนข้อ 1 ข้อ 26 เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไม่รวมอยู่ในองค์ 
ประกอบทั้ง 4 ด้านนี้  
 
ส่วนที่ 3 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง(31) 

แบบวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองเป็นแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตที่พัฒนาขึ้นโดยสุวัฒน์ 
มหัตนิรันดร์กุล วนิดา พุ่มไพศาลชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา  โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่. มีการ
ตรวจสอบความตรงทางด้านเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และค่า
ความ เชื่อมั่นคอร์นบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกว่า 0.7   

 
ส าหรับการแปลผลเป็นดังนี้ 

ระดับคะแนน 6 – 17  ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ระดับคะแนน 18 - 25  ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติเล็กน้อย  
ระดับคะแนน 26 - 29  ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติปานกลาง  
ระดับคะแนน 30 – 60 ความเครียดอยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก  
  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์ก (10-11) 
 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์กฉบับแปลภาษาไทย (Thai version-Pittsburgh 
Sleep Quality Index: PSQI)  ประกอบด้วยค าถาม 7 องค์ประกอบ คือ 
 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (ค าถามข้อ 5) คือ การประเมินคุณภาพการนอน
หลับในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 
 การแปลผล ดีมาก   คือ 0 คะแนน 
   ดี   คือ 1 คะแนน 
   ไม่ค่อยดี  คือ 2 คะแนน 
   ไม่ดีเลย   คือ 3 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ (ใช้ค าถามข้อ 2 และ 9.1) 
1. ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ (ข้อ 2) 

การแปลผล น้อยกว่า 15 นาที คือ  0 คะแนน 
  16-30 นาที   คือ 1 คะแนน 

31-60 นาที   คือ 2 คะแนน 
มากกว่า 60 นาที  คือ 3 คะแนน 
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการนอนเนื่องจากปัญหาการนอนไม่หลับหลังจากเข้านอนไปแล้วนานกว่า 30 นาที (ข้อ 9.1) 

การแปลผล ไม่เป็นปัญหาเลย     คือ  0 คะแนน 
  มีปัญหาน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 1 คะแนน 

มีปัญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 2 คะแนน 
มีปัญหามากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า คือ 3 คะแนน 

 ผลรวมคะแนนข้อ 1 และ 2 เท่ากับ 0 ให้ 0 คะแนน 
      1-2 ให้ 1 คะแนน 
      3-4 ให้ 2 คะแนน 
      5-6 ให้ 3 คะแนน 
 
 องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาการนอนหลับ (ข้อ 4) 

การแปลผล มากกว่า 7 ชั่วโมง คือ  0 คะแนน 
  6-7 ชั่วโมง   คือ 1 คะแนน 

5-6 ชั่วโมง   คือ 2 คะแนน 
น้อยกว่า 5 ชั่วโมง  คือ 3 คะแนน 
 

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการนอนหลับโดยปกติวิสัย (ข้อ 1,3 และ 4) ค านวณจากจ านวน
ชั่วโมงในการนอนหลับจริง (ข้อ 4) หารด้วยจ านวนชั่วโมงท่ีนอนบนเตียง หลังจากตื่นนอน (ข้อ 3) ลบ
ด้วยเวลาเข้านอน (ข้อ 1) 

การแปลผล มากกว่า 85%  คือ  0 คะแนน 
  75-84%   คือ 1 คะแนน 

65-74%   คือ 2 คะแนน 
น้อยกว่า 65%   คือ 3 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 5 การรบกวนการนอนหลับ (ข้อ 9.2-9.10) 
การแปลผล ไม่เป็นปัญหาเลย     คือ  0 คะแนน 
  มีปัญหาน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 1 คะแนน 

มีปัญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 2 คะแนน 
มีปัญหามากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า คือ 3 คะแนน 

ผลรวมคะแนนข้อ 9.2-9.10 เท่ากับ  
0 ให้ 0 คะแนน,     1-9  ให้ 1 คะแนน, 10-18  ให้ 2 คะแนน, 19-27  ให้ 3 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 6 การใช้ยานอนหลับ (ข้อ 6) 
การแปลผล ไม่เคยใช้      คือ  0 คะแนน 
  ใช้น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 1 คะแนน 

ใช้ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์     คือ 2 คะแนน 
ใช้ 3 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า   คือ 3 คะแนน 
 

องค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบต่อการท ากิจกรรมในเวลากลางวัน (ข้อ 7 และ 8) 
1. การมีอาการง่วงนอนหรือเผลอหลับขณะท ากิจกรรมประจ าวัน (ข้อ 7) 

การแปลผล ไม่เคยมีอาการ    คือ  0 คะแนน 
  น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 1 คะแนน 

ใช้ 1-2 ครั้ง/สัปดาห์    คือ 2 คะแนน 
ใช้ 3 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า  คือ 3 คะแนน 

2. ปัญหาเกี่ยวกับความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง (ข้อ 8) 
การแปลผล ไม่เป็นปัญหาเลย  คือ  0 คะแนน 

มีปัญหาเล็กน้อย  คือ 1 คะแนน 
มีปัญหาพอควร  คือ 2 คะแนน 
เป็นปัญหามาก  คือ 3 คะแนน 

      ผลรวมคะแนนข้อ 1 และ 2 เท่ากับ 0 ให้ 0 คะแนน 
      1-2 ให้ 1 คะแนน 
      3-4 ให้ 2 คะแนน 
      5-6 ให้ 3 คะแนน 

การแปลผล คะแนนรวมทั้ง 7 องค์ประกอบของประเมิน อยู่ระหว่าง 0-21 คะแนน โดยท่ี 
  คะแนนรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับที่ดี 
  คะแนนรวมที่มากกว่า  5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี 
 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ 
  แบบสอบถามด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ แสงสว่าง เสียง 
อุณหภูมิ ความไม่สะดวกสบายของเครื่องนอน ความหิว/กระหาย ข้อค าถามจะให้เลือกแบบ Linkert’s scale 
คือ ไม่เลย ไม่เล็กน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก และมากท่ีสุด โดยมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ (คุณภาพการบริการ)      คะแนน 
มากที่สุด                           5 
ค่อนข้างมาก                    4 
ปานกลาง                             3 
ไม่เล็กน้อย                             2 

           ไม่เลย                        1 
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15. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัย   
แพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถีมีจ านวนมาก ความ

พร้อมด้านจ านวนบุคลากรที่เข้าเกณฑ์จะช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามที่ก าหนด นอกจากนี้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในบุคลากรกลุ่มเดียว การติดต่อประสานงานมีความราบรื่น ผู้วิจัยจึ งคาดว่าจะเป็นปัจจัยเอ้ือที่
สนับสนุนให้งานวิจัยเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในที่สุด 

 
16. ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ  

(โปรดระบุ ประโยชน์ที่จะน าไปใช้ต่อยอดในด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือประโยชน์ต่อประชาชน) 
  การศึกษานี้มุ่งหวังเพ่ือให้ทราบขนาดปัญหาด้านการนอนหลับ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการ
นอน เพ่ือเป็นข้อมูลในด้านการวางแผนการจัดการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของการท างาน และ
การจัดสรรเวลา ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป 
 
17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

(โปรดระบุ ประโยชน์จากการศึกษาวิจัยนี้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย) 
 ทราบขนาดปัญหาด้านการนอนของแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ตลอดจนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาคุณภาพการนอน อันจะน าไปสู่การวางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด โรงพยาบาลราชวิถีต่อไป 
 
18. งบประมาณของโครงการวิจัย  
(โปรดระบุแหล่งทุน และแจกแจงรายการงบประมาณท่ีได้รับโดยละเอียด หรือหากใช้ทุนส่วนตัว ให้ระบุว่า “ใช้
ทุนส่วนตัว” ) 

แหล่งทุน โรงพยาบาลราชวิถี 
  หมวดค่าใช้สอย 

 -  ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล        6,000   บาท  
 -  ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร       2,500   บาท 
 -  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ        23,040  บาท 
1. Total cholesterol  (60 บาท x 64 คน)       3,840 บาท           
2. Triglyceride  (100 บาท x 64 คน        6,400   บาท  
3. HDL   (100 บาท x 64 คน)         6,400  บาท  
4. LDL    (100 บาท x 64 คน)                         6,400   บาท   
 -  ค่าจ้างเหมาตรวจสอบรายละเอียดและจัดท ารายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2,300  บาท  
 หมวดวัสดุ 
 -  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน             1,000     บาท 
 -  ค่าวัสดุทางการแพทย์   
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ค่าสารเคมี 
1. SYBR Green PCR Kit          5,000   บาท 
2. ชุดสกัด RNA         6,000   บาท 
3. Agarose, Marker and dry         3,000   บาท 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  47,840 บาท (สี่หม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

 
 
 

(นายแพทย์วิจัย   หมั่นศึกษา ) (ชื่อหัวหน้ากลุ่มงาน........................... ) 
แพทย์ประจ าบ้าน  กลุ่มงาน..................... หัวหน้ากลุ่มงาน..................................... 

ผู้จัดท าโครงการ ผู้เสนอโครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อมูล จากเวชระเบียน  
CRF  Number  ______ 

Research number ______________ 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลทั่วไป 
 
Sex     1. male         2. Female                            
Age _________ 
Diagnosis    1. CA Oral cavity               2. CA Oropharynx            

 3. CA Larynx              4. CA Hypopharynx  
Staging (TNM )     Tumor     1        2         3         4        

Node     1       2        3      
Metastasis       0           1  

Summary stages ………………………………………………     
Comorbidity       1. No   2. Yes   
If yes, please specify   1. DM       2. HT       3. Renal Insuff     4. Liver       5. 
Other………………… 
ECOG score         0            1           2                                
Date of start RT   ________________________ Date of finish 
RT___________________________ 
RT planning         1. 300 cGy x 10  F                        2.  400 cGy  x  5 F 
                           3. 200 cGy x  25 F                        4.  200 cGy  x 35 F 
RT technique       1.  2D, 2.5 D                                2.   3D , IMRT 
Chemotherapy     1.  Yes          2.   No 
Chemo Regimen     1. Carboplatin 150mg IV weekly       ______ cycles 
                              2. Cisplatin 40mg/m2  IV weekly       _______cycles 
                              3. Cisplatin 100mg/m2 IV q 3 wk      _______cycles 
Response to RT     1. Complete response             2.  Partial response 
                            3. Stable  disease                   4.  Progression of disease 
Date of last follow up  _____________________________ 
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Patient status       1. Alive            
          2.  Dead  from cancer      
          3.  Dead  from other cause 
 

Recurrent  tumor    1.  Yes       2. No  
Site of recurrence    1. Local      2.distant metastasis ……………………… 
Date of Disease Progression (last date the patient was known to be alive) _______________ 
Date of Death (the last date that the patient was known to be alive) ______________ 
Cause of Death    1. Cancer related specify 
                           2. Treatment related specify 
                           3. Non cancer or treatment related specify  
 

 
ชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูล…………………………. 

วันที่............................ 
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ตัวอย่าง แบบเก็บบันทึกข้อมูล / การสัมภาษณ์ 
 

 
 

เรื่อง คุณภาพการนอนหลับในพยาบาลที่ท างานเป็นกะในโรงพยาบาลราชวิถี 
Quality of Sleep among Rotational Shift Working’s Nurses in Rajavithi Hospital 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเติมข้อความ หรือ กาเครื่องหมาย    ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
ด้านบุคคล 
1. เพศ 

 1. ชาย 
 2. หญิง 

2. ปัจจุบันท่านอายุ..................ปี 
3. น้ าหนัก.............................เซนติเมตร ส่วนสูง...........................เซนตเิมตร 
4. สถานภาพ 

 1. โสด 
 2. คู ่
 3. หม้าย,หย่าหรือแยกกันอยู่ 

5. ปัจจุบันท่านนับถือศาสนา 
 1. พุทธ 
 2. คริสต์ 
 3. อิสลาม 
 4. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................. ........... 

6. ปัจจุบันนี้ ท่านอาศัยอยู่ 
 1. หอพักภายในโรงพยาบาล 
 2. บ้านเช่า/คอนโดเนียม 
 3. บ้านของตนเอง 
 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................  

7. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ลักษณะการนอนของท่าน 
 1. นอนคนเดียว 
 2. นอนห้องเดียวกันกับผู้อ่ืน 

 
 

       เลขท่ีแบบเก็บข้อมูล 
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8. รายได้รวมต่อเดือน (เงินเดือน,ค่าครองชีพ,ค่าต าแหน่ง,ค่าเสี่ยงภัย,เบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานและอ่ืนๆ) 

  1. ระหว่าง < 20,000 บาท  
 2. ระหว่าง 20,001-30,000 บาท  
 3. ระหว่าง 30,001-40,000 บาท  
 4.  ตั้งแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป 

9. ความเพียงพอของรายได้ของท่านเป็นอย่างไร 
 1. เพียงพอเหลือเก็บ 
 2. เพียงพอไม่เหลือเก็บ 
 3. ไม่เพียงพอ เป็นหนี้ 
 4. อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................ ............ 

 
10. (ส าหรับท่านแล้ว) ภาระในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว เป็นอย่างไร 

 1. ไม่หนักเลย 
 2. ค่อนข้างเป็นภาระ 
 3. เป็นภาระท่ีหนักมาก 

 
11. โรคประจ าตัวของท่าน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ไม่มี 
 2. ความดันโลหิตสูง 
 3. เบาหวาน 
 4. โรคระบบทางเดินหายใจ 
 5. ไทรอยด์ 
 6. ภูมิแพ้ 
 7. ข้ออักเสบ 
 8. โรคระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจ 
 9. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................  

 
12. ท่านดื่มชาหรือกาแฟหรือไม่ (ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา) 

 1. ไม่ดื่ม 
 2. ดื่ม ปริมาณที่ดื่มต่อวัน.....................แก้วโดยเฉลี่ย 

 
13. เหตุผลของท่านในการดื่มชา/กาแฟ 

 1. เพ่ือลดความง่วงและความอ่อนล้าของร่างกาย 
 2. ชอบในรสชาด 
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 3. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................  
14. ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ (ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา) 

 1. ไม่ดื่ม (ข้ามไปข้อ 16) 
 2. ดื่ม ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์........................ครั้ง/สัปดาห์ 

 
15. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มเป็นส่วนใหญ่ 

 1. เบียร์ (Bear) 
 2. ไวน์ (Wire) 
 3. วิสกี้ (Whisky) 
 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................  

16. ปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มต่อครั้ง....................แก้ว (โดยเฉลี่ย) 
17. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กิจวัตรที่ท่านปฏิบัติก่อนนอน มีอะไรบ้าง (สามารถตอบค าถามได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. ดื่ม นม/น้ า 
 2. รับประทานอาหารว่าง 
 3. เข้าห้องน้ า 
 4. ฟังเพลง 
 5. สวดมนต์/นั่งสมาธิ 
 6. อ่านหนังสือ 
 7. ดูโทรทัศน์ 
 8. อ่ืนๆ ระบุ......................................................... ................................................... 

 
18. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท่านตื่นนอนเป็นเวลาหรือไม่ 

 ตื่นนอนไม่เป็นเวลา 
 ตื่นนอนเป็นเวลา ความถี่.........................วัน/สัปดาห์ 

 
19. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านออกก าลังกายหรือไม่ 

 ไม่ได้ออกก าลังกาย 
 ออกก าลังกาย ความถี่.......................ครั้ง/สัปดาห์ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เข้าร่วม 
 ไม่มี    
 มี ได้แก่ 1.1  เล่นกีฬา ระบุประเภท.................. 1.2  เต้นลีลาศ 

      1.3  เต้นแอโรบิก   1.4  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 
 
20. หากท่านนอนไม่หลับ / ตื่นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับ กิจกรรมที่ท่านจะท าต่อไปคืออย่างไร 

1.  สวดมนต์  2.  ใช้ยา 3.  เล่นอินเตอร์เน็ต   4.  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
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5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 
21. คุณมีข้ึนเวร/ออกตรวจ(งานพิเศษ)ที่โรงพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ าในโรงพยาบาลราชวิถี 

  1 ไม่มี   2 มี  ปฏิบัติอาชีพเสริมช่วงเวลา 
 

 1. เวรเช้า จ านวน..................เวร/เดือน 
 2. เวรบ่าย จ านวน..................เวร/เดือน 
 3. เวรดึก จ านวน..................เวร/เดือน 
 4. เวรอื่นๆ (เช่น เวร Stand By) จ านวน..................เวร/เดือน 
 

ชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูล…………………………. 
วันที่............................ 
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ตัวอย่าง บทสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 
 

สวัสดีครับ/ค่ะ ขอเรียนสายกับ คุณ                          .  
 กระผม/ดิฉันชื่อ................................................ต าแหน่ง...............................................................                                                                           
เป็น......................................................ครบั/ค่ะ  ก าลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ.....................................................  
ขอเรียนเชิญคุณเข้าร่วมตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ครับ  ก่อนจะสัมภาษณ์หมอขอแจ้งข้อมูลการวิจัยและ
สิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ครับ  

 งานวิจัยนี้ ชื่อ............................................................................................................. .................................... 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือ................................................................................................................ ...... 
 คุณสามารถเลือกท่ีจะเข้าร่วมงานวิจัยตอบแบบสอบถามนี้หรือไม่ก็ได้ครับ/ค่ะ โดยหากคุณไม่ต้องการตอบ
แบบสอบถามทางโทรศัพท์ หรือรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ สามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถามได้ครับ/ค่ะ 
ทั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรักษาครับ/ค่ะ  และหากยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสิ่งที่คุณต้องท าคือตอบ
ค าถามครับ/ค่ะ ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ผลการวิจัยอาจมีการตีพิมพ์ในวารสารทาง
การแพทย์ซึ่งเป็นข้อมลูโดยรวม ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยครับ/ค่ะ     

 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผลการวิจัยเรื่องนี้ คือ............................................................................. ..... 
ซึ่งคุณสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยที่เก่ียวข้องหลังการตอบค าถามได้ครับ/ค่ะ 
 
แบบสอบถามทางโทรศัพท์  
เรื่อง........................................................................................................................................................... 
  ค าถามที่ 1.................................................................................................................................... 
 ค าถามที่ 2.................................................................................................................................... 
 ค าถามที่ 3.................................................................................................................................... 
 ค าถามที่ 4.................................................................................................................................... 
 ค าถามที่ 5.................................................................................................................................... 
 

ชื่อผู้เก็บรวบรวมข้อมูล…………………………. 
วันที่............................ 
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ส่วน ข. ประวัติผู้วิจัย (ระบุประวัติผู้วิจัยทุกคน) 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นาย  นางสาว  นาง  ยศ……………………………………………. 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr, Miss, Mrs, ………………………………………………. 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   ........................................................... 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน    …………………………………………………………… 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  …………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท์ .............................................................  โทรสาร..................................... 
(e-mail)……………………………………………………. 

5. ประวัติการศึกษา    …………………………………………………………………….. 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ...................................... 
7. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุสถานภาพใน

การท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง) 
7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้ท าการวิจัย

ลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
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เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้แทน ให้ช่วย
อธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านจะได้รับเอกสารนี้ 1 ฉบับ น ากลับไปอ่านที่บ้าน เพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือน
สนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือผู้อ่ืนที่ท่านต้องการปรึกษา เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้หรือไม่ โปรดใช้เวลาในการอ่านเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะช่วย
ให้ท่านเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านจะมีส่วนร่วมในโครงการ ผู้วิจัยขอเน้นว่าการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความ
สมัครใจของท่าน หากท่านไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาทางการแพทย์ หรือสิทธิที่
ท่านได้รับอยู ่

1. ช่ือโครงการวิจัย…………………………………………………………………………….…………………………………….…… 

2.ชื่อผู้วิจัย......................................................................... ต าแหน่ง................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... อีเมล์ ............................................................... 

สถานที่วิจัย.................................................................................................................................................. 

3. ผู้ให้ทุน..................................................................................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง............................................... 

5. การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่าน 

- ท่านสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ได้ 
- ท่านสามารถถอนตัว (ถอนความยินยอม) จากโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ และ

การไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการรักษาทาง
การแพทย์ หรือสิทธิที่ท่านได้รับอยู่ 

6. ทางเลือกส าหรับแนวทางการรักษาในกรณีที่ท่านไม่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ อธิบายรายละเอียดแนวทางการ
รักษาตามมาตรฐาน เช่น อาจรักษาด้วยการรับประทานยา แทนการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีการวิจัย หรืออ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ทางเลือกท่ีไม่ต้องเข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นต้น   

7. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา 
[สรุปหลักการและเหตุผลที่มาของการวิจัยโดยสังเขป] 
[ข้อมูลของยาหรือสิ่งที่ท าการศึกษาโดยสังเขป] 

8. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ   [บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาหรือข้อความภาษาไทย ซึ่งผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย
สามารถอ่าน และท าความเข้าได้ง่าย ไม่ใช่ศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ที่ใช้ทางการแพทย์]  

9. รูปแบบการวิจัย [อธิบายรูปแบบการวิจัยโดยสังเขป]  
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10. ระยะเวลาที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแต่ละคนอยู่ในการศึกษาวิจัยนี้ เช่น ตอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง ใช้เวลา 20 
นาที หรือ ติดตามการรักษาทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น 

11. ระยะเวลาทีเ่ริ่มท าการวิจัยถึงสิ้นสุดการวิจัย    ตั้งแต่...ว/ด/ป.....ถึง ...........ว/ด/ป...........   
      รวมระยะเวลาตลอดโครงการ …………ปี……………เดือน (ระบุระยะเวลาทั้งหมดในการวิจัย เช่น 1 ปี) 

12. ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เพราะ  (บอกคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์
การคัดเข้า เช่น เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / เคยได้รับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า เป็นต้น และการวิจัยนี้ท าขึ้น
เพ่ือช่วยในการวินิจฉัย หรือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะน ามาใช้ในการรักษาโรค ที่จะมีข้อดีต่างจากวิธีเดิมอย่างไรบ้าง)   

13. โดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ประมาณ  (ระบุจ านวนกี่คน) ............. คน 

14. หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้วิจัยขอให้ท่านปฏิบัติตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 
[ระบุส่วนที่เป็นขั้นตอน / กระบวนการทดลอง / การได้รับยา / การติดตามการรักษา] 
กรณีเป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิก ให้แสดงตารางขั้นตอนการศึกษา 

(ตัวอย่าง) 
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้คือ (ขอให้ระบุเป็นข้อๆ เช่น) 
1.  กรณีที่มีการตรวจร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้บอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาต่างๆ

ด้วย เช่น จะต้องถูกเจาะเลือดกี่ครั้ง  ระบุปริมาณเลือดที่เจาะเท่าไร , เป็นช้อนชา, ช้อนโต๊ะ  ต้องงดน้ า  งดอาหาร
ก่อนเจาะเลือดเป็นเวลานานเท่าใด เพ่ือน าไปตรวจหาอะไรบ้าง เป็นต้น 

2.  หากมีขั้นตอนที่เป็นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าขั้นตอนใด เป็นการ
วิจัย ขั้นตอนใดเป็นการรักษาตามปกติ หรือนัดเพ่ิมเติมมาเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 

3.  มีการใช้ยาหลอกซึ่งเปรียบเสมือนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมิได้รับการรักษาด้วยหรือไม่ หากมีจะต้อง
แจ้งว่าโอกาสทีผู่้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับยาหลอก เป็นสัดส่วนเท่าใดเทียบกับยาจริงที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น 

4.  กรณีเป็นการศึกษาด้านสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์  เช่น   การสัมภาษณ์ หรือการประชุม
กลุ่ม หรืออ่ืนๆ จะต้องชี้แจงรายละเอียดว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องใด จ านวนกี่เรื่อง ใช้เวลาประมาณเท่าใด สัมภาษณ์
กี่ครั้ง มีการบันทึกเสียงหรือติดตามท่ีบ้านหรือไม่ 

5.  กรณีที่มีการใช้ยา สารชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีการอธิบายสถานภาพของยา 
สารชีวภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้อย่างเหมาะสม และชัดเจน (เช่น ยายังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก าลังอยู่ในระหว่าง
การทดลอง หรือยาเป็นยาขึ้นทะเบียนแล้ว แต่น ามาใช้เพ่ือการรักษาด้วยแนวทางใหม่) 

6.  กรณีที่เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียน ให้ระบุขั้นตอนการเข้าร่วมเป็น “ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่มี
อยู่แล้วในเวชระเบียน ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ต้องท าอะไรเพ่ิมเติม และผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในเวชระเบียนตั้งแต่......ถึง..........
(โดยระบุช่วงเวลาของข้อมูลที่ท าการเก็บเพ่ือน ามาใช้ศึกษาวิจัย) ในกรณีที่เป็นการขอความยินยอมทางไปรษณีย์ 
ขอให้ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะส่งค ายินยอมกลับอย่างไร เช่น นักวิจัยได้แนบซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้า
ซองถึงนักวิจัยมาให้แล้ว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยส่งกลับให้นักวิจัย เป็นต้น 
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15. ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงในโครงการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยได้สรุปความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การบาดเจ็บ การไม่สบายใจ  
แพ้ยา เสียเวลา การรั่วไหลของข้อมูล ฯลฯ  

ระบุแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยละเอียด 

 
16. สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาวิจัย  

ผู้วิจัยได้สรุปแนวทางการปฏิบัติหรือการดูแลต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการศึกษาไว้ ดังนี้ 
สถานการณ ์ แนวทางการปฏิบัติ 

- การถอนความยินยอมระหว่างการศึกษา  
(ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจาก
โครงการวิจัยได้ตลอดเวลา และไม่จ าเป็นต้อง
ชี้แจงเหตุผลในการถอนตัว  แต่ต้องแจ้งให้
ผู้วิจัยทราบ) 

- ผู้วิจัยอธิบายให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ถอน
ความยินยอมทราบว่าจะยังได้รับการดูแลรักษา
ตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล 
 

- ผู้วิจัย หรือผู้ให้ทุนการวิจัย อาจขอให้ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยออกจากโครงการวิจัย 
(เมื่อมีเหตุผล เช่นอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยเอง หรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
มิได้ปฏิบัติตัวตามขั้นตอนที่ได้ตกลงไว้ในการ
ด าเนินการวิจัย เป็นต้น) 

- ผู้วิจัยอธิบายให้ผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ถูก
ขอให้ออกจากโครงการวิจัยทราบว่าจะยังได้รับ
การดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษาของ
โรงพยาบาล 
 

- เมื่อมีข้อมูลใหม่ที่ ส าคัญที่อาจมีผลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในโครงการวิจัย  
(เช่น การปรับขนาดยา การเพ่ิมหรือลดความถี่
ในการให้ยา ฯลฯ) 

- ผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบ
เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ ซึ่ง
จะให้ ข้อมูล โดยละเอียดและให้ ผู้ เข้ าร่วม
โครงการวิจัยตัดสินใจว่าจะอยู่ในโครงการวิจัย
นี้ต่อหรือไม ่

- หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย  - หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย หรือเกิด
ผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลมาจาก
การวิจัยโดยตรง ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง และ ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็น
ต้น ควรระบุให้ชัดเจน 
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17. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หลังจากจบโครงการ ท่านจะได้ (โปรดอธิบายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย)  

 

18. การรักษาความลับของข้อมูลวิจัย  
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่

จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลในภาพรวมและรายงานผลในเชิงวิชาการ  ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น
รายบุคคลอาจมีคณะกรรมการบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย, สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี เป็นต้น 
 

19. การจัดการกับข้อมูล/ ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง ในโครงการวิจัย 

 (เช่น ข้อมูลเวชระเบียนที่น ามาวิจัย/ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล /แบบสอบถาม / แบบหรือเสียงการสัมภาษณ์ /ชิ้น
เนื้อ/ตัวอย่างเลือด, สารคัดหลั่ง ฯลฯ) ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      
3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      
4. วิธีการท าลายเมื่อพ้นระยะเก็บข้อมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     
5. ขอเก็บตัวอย่างส าหรับตรวจซ้ า เพ่ือยืนยันความถูกต้องของผลการทดลองเป็นระยะเวลา (ระบุเวลาที่

แน่นอน ตามระยะเวลาด าเนินโครงการจริง เริ่มเมื่อ .....  สิ้นสุดเมื่อ .......... แต่ไม่เกิน 5 ปี ) ในกรณีที่มีความ
ประสงค์จะเก็บไว้เกิน 5 ปี ให้ต่ออายุการขออนุญาตในทุก ๆ 5 ปี ** พร้อมรายงานการใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่
เก็บไว้ 

6.  ขอเก็บตัวอย่างไว้เพ่ืองานวิจัยในอนาคต เป็นระยะเวลา   (ระบุเวลาที่แน่นอน แต่ไม่เกิน 5 ปี) โดย 
(ระบุวิธีเก็บว่าจะเชื่อมโยงถึงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่อย่างไร สถานที่เก็บและผู้เข้าถึงตัวอย่าง 
โครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตต้องเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหลักที่ได้รับการรับรอง เช่น ศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับ
การดูดซึม ย่อยสลาย ยา หรือสารตัวการที่ท าการศึกษาในโครงการหลัก และก่อนท าวิจัยจะต้องเสนอโครงร่างการ
วิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีรับรองก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

20.  ค่าตอบแทนที่จะได้รับ   
แจกแจงเรื่องค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยให้ระบุรายละเอียดของค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จใน

แต่ละครั้งที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมาพบนักวิจัย การระบุค่าตอบแทนต้องไม่มากจนเป็นเหตุจูงใจให้เข้าร่วม
โครงการวิจัย เช่น เป็นค่าเดินทางเพ่ือมาตามนัด จ านวน 2,000 บาท เป็นต้น 

หากไม่มีค่าตอบแทน ให้ระบุว่า การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ไม่มีค่าตอบแทนจากการเข้าร่วม
โครงการวิจัย 
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21. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัย (ถ้ามี) 

 เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ต้องรับผิดชอบเอง ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี)  

 โปรดระบุผู้รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ถึงประสงค์ หรือมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
โครงการวิจัย  

ตัวอย่างเช่น จะมีการด าเนินการด้วยความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในระหว่างที่ท่านเข้า
ร่วมในการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการบาดเจ็บ อันเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมในการศึกษาวิจัย หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น .............(ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ)............... จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาล รวมทั้งค่าชดเชยอย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันท่านจากการด าเนินการทาง
กฎหมาย กับแพทย์ผู้วิจัยหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย เป็นต้น 
 

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

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

รวมทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่ท่านอาจได้รับ 
6.  ท่านจะได้รับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที่พบโรคแทรกซ้อนภายหลังการเข้าร่วมใน

โครงการวิจัย 
7. ท่านจะมีโอกาสได้ซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
8. ท่านจะได้รับทราบว่าการยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ท่านสามารถขอถอนตัวจากโครงการ

เมื่อไรก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 
9. ท่านจะได้รับเอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยและส าเนาเอกสารใบยินยอม

ที่มีท้ังลายเซ็นและวันที่ 
10. ท่านมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในโครงการวิจัยหรือไม่ก็ได้ โดยปราศจากการใช้อิทธิพล

บังคับข่มขู่ หรือการหลอกลวง 
11. หากมีข้อมูลใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบด้วย 

(เฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับยา) 
 

ระบุ สถาบันที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคนมาก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) 
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โครงการนี้ได้รับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี 
กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยต้องการร้องเรียน หรือได้รับการปฏิบัติไม่ถูกต้องจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย หรือหาก
ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของท่านก่อน หรือระหว่างเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่  ส านักงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 
0 2354 8108-37 ต่อ 2803 ในเวลาราชการ 

 
              หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นในระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย ท่านสามารถสอบถาม 
ได้ที่ 
 
1. ชื่อผู้วิจัยหลัก ................................................................ โทรศัพท์........................อีเมล์................................. 

2. ชื่อผู้ร่วมวิจัย  ...............................................................   โทรศัพท์........................อีเมล์.................................  
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 ท าท่ี ………………………….…….………. 
      วันที่ …………………………….………………………………. 

 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………….…….………… อายุ ……..……… ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ……. ถนน ……….………… แขวง/ต าบล ……………… เขต/อ าเภอ ……….…… จังหวัด ………..……… 
ขอท าหนังสือนี้ให้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้รับทราบโครงการวิจัยของ (หัวหน้าโครงการและคณะ) ………………………………………...… 
โครงการวิจัยเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวงแต่
ประการใด และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจัย 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย อาการหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยโดยละเอียดแล้วจากเอกสารการ
วิจัยที่แนบท้ายหนังสือให้ความยินยอมนี้ 

          ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้วิจัยว่า จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะ
ผลสรุปการวิจัยเท่านั้น 

 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้วิจัยแล้วว่าหากมีอันตรายใดๆ ในระหว่างการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอัน
พิสูจน์ได้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันที่ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ได้ว่าเกิดข้ึนจากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รับการดูแล
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนการวิจัย และจะได้รับค่าชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป
ในระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความ
พิการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมายและในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับอันตรายจากการ
วิจัยถึงแก่ความตาย ทายาทของข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าทดแทนดังกล่าวจากผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุน
การวิจัยแทนตัวข้าพเจ้า 

 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาและบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยและค่าทดแทนตาม ข้อ 5 ทุก
ประการ 

ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ พร้อม
ด้วยเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว  
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-06/02 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  

(Informed Consent Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 78 จาก 86 

 

        

 
 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลข้างต้นอย่างละเอียดแล้วและมี
โอกาสซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจแล้ว 
ข้าพเจ้าสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 

 

ข้าพเจ้ายืนยันว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับโอกาสใน
การซักถามและทุกข้อสงสัยได้รับการอธิบายอย่าง
ถูกต้องชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามลงใน
เอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงชื่อ……………………………………………ผู้ขอความยินยอม 
 (…………………………………………...………)  (…………………………………………...………) 
วันที่ ………………………………………… วันที่ ………………………………………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
  
ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน 
    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 
วันที่ ………………………………..............…………… วันที่ ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 

ส่วนเพิ่มเติมโครงการวิจัย (โดยหัวข้อต่อไปนี้ ให้นักวิจัยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ตรงกับโครงการวิจัยของท่าน) 
ข้าพเจ้า     ยินยอม      ไม่ยินยอม  
 ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้า    อนุญาต   ไม่อนุญาต 
 ให้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบันทึกเสียง 
 ให้เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีจดหมายน า และข้อชี้แจงข้อมูล            
โครงร่างการวิจัย  
พร้อมกับได้แนบซองจดหมายเพ่ือการส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย 
 

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

ส่วนเพิ่มเติมนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอาจยินยอม หรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพิ่มเติมนี้ ของ
โครงการดังกล่าว 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-07/02 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

ส าหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ปี (Informed Assent Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 79 จาก 86 

 

        

วันให้ค ายินยอม วันที่………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 
 

  ชื่อ - สกุล……….……………………………………………………………………………….…… อายุ………….………….. ป ี

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

  หนูได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเรื่อง………………………………………………...……………..………………… 

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

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

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

  หนูมีสิทธิที่เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ หรือจะปฏิเสธไม่เข้าร่วมการวิจัยนี้ แม้ว่าผู้ปกครองจะให้
เข้าร่วมการวิจัยนี้ก็ตาม และหากเข้าร่วมการวิจัยนี้หนูมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมในการวิจัยเมื่อใดก็ได้ ซึ่ง
การบอกเลิกการเข้าร่วมวิจัยนี้จะไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลที่หนูที่จะได้รับต่อไป  

  ผู้วิจัยรับรองกับหนูว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวหนูเป็นความลับ และจะเปิดเผยในรูปแบบที่เป็น
การสรุปผลการวิจัยหรือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและก ากับการดูแลการวิจัย 
และหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกล่าว หนูจะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

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

ที่อยู่………………………………………………..……………………………………… โทรศัพท์มือถือ…………………………………… 

โดยสามารถติดต่อได้สะดวก 24 ชั่วโมง และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0 2354 8108-37 ต่อ 2803  

  หนูทราบและเข้าใจรายละเอียดในหนังสือยินยอมแล้ว 
 

 
 

 หนูตกลงเข้าร่วมในการวิจัยนี้ 

 
 

 หนูไม่ตกลงเข้าร่วมในการวิจัยนี้ 
 
 
  



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-07/02 

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
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หนูได้อ่านข้อความข้างต้นกระทั่งมีความเข้าใจดีทุกเรื่องแล้ว และยินดีเข้าร่วมการวิจัยด้วยความเต็มใจ  
หนูจึงได้ลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมนี้ 
 
 
 

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

(………………………………………………………………) ชื่ออาสาสมัครเด็กตัวบรรจง 

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

 

 

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

(………………………………………………………………) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง 

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

 

  ข้าพเจ้าไดอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไม่พึงประสงค์หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัย หรือจากยาที่ใช้ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดข้ึนจากการวิจัยอย่างละเอียดให้
ผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยตามนามข้างต้นไดทราบและมีความเข้าใจดีแลว พรอมลงนามลงในเอกสารแสดง
ความยินยอมดว้ยความเต็มใจ 
 

 ………………………………………………… ลงนามผู้ท าวิจัย 

 (………………………………………………) ชื่อผู้ท าวิจัย ตัวบรรจง 

 

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

 
 

 

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

(………………………………………………) ชื่อพยาน ตัวบรรจง (………………………………………………) ชื่อพยาน ตัวบรรจง 

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



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
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ท าท่ี ………………………….…….………. 

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

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………….…… อายุ ……………… ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ……. ถนน …………………. แขวง/ต าบล ……………… เขต/อ าเภอ …….……… จังหวัด ………..……… 
เป็นบิดา / มารดา / ผู้ปกครองของ (ด.ญ. / ด.ช. / นางสาว / นาย) ………………………………… อายุ ............... ปี 
ได้ รับ ฟังค าอธิบายจาก …………………………….…………… (ชื่อผู้ ชี้ แจงข้อมูล) ขอท าหนั งสือนี้ ให้ ไว้ต่อหั วหน้ า
โครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
 

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

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

 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลในปกครองของข้าพเจ้า เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มี
การบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการวิจัย 

 ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย  อาการหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยโดยละเอียดแล้วจากเอกสารการ
วิจัยที่แนบท้ายหนังสือให้ความยินยอมนี้ 

 ข้อ 4 ข้าพเจ้าได้รับการรับรองจากผู้วิจัยว่า จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็น
ความลับ จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยเท่านั้น 

 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้รับทราบจากผู้วิจัยแล้วว่าหากมีอันตรายใดๆ ในระหว่างการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอัน
พิสูจน์ได้จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันที่ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ได้ว่ าเกิดขึ้นจากการวิจัยดังกล่าว บุคคลในปกครองของ
ข้าพเจ้าจะได้รับการดูแลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนการวิจัย และจะได้รับ
ค่าชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปในระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมาย ตลอดจน
มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ าตามกฎหมายและในกรณีที่
บุคคลในปกครองของข้าพเจ้าได้รับอันตรายจากการวิจัยถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าทดแทน
ดังกล่าวจากผู้วิจัยและ/หรือผู้สนับสนุนการวิจัยแทนบุคคลในปกครองของข้าพเจ้า 

 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้ และการบอก
เลิกการร่วมโครงการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการรักษาและบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าชดเชยและค่าทดแทนตามข้อ 5 ทุก
ประการ 

 ข้อ 7 บุคคลในปกครองของข้าพเจ้าเป็นเด็กอายุ ...... ปี ได้รับการอธิบายด้วยวาจาจากผู้วิจัย ให้ทราบถึงสิ่ง
ที่จะปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างการวิจัย (มีข้อนี้เฉพาะกรณีท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี) 
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  ข้าพเจ้าได้รับส าเนาเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม และวันที่ พร้อม
ด้วยเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว  

 

 

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

………………………………………………………………… ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

(………………………………………………………………) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ตัวบรรจง 

            มีความสัมพันธ์เป็น............................................... กับผู้เข้าร่วมการวิจัย 

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

 

ส่วนเพิ่มเติมโครงการวิจัย (โดยหัวข้อต่อไปนี้ ให้นักวิจัยเลือกเฉพาะหัวข้อที่ตรงกับโครงการวิจัยของท่าน) 

ข้าพเจ้า     ยินยอม      ไม่ยินยอม  

 ให้เก็บตัวอย่างชีวภาพที่เหลือไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้าพเจ้า    อนุญาต   ไม่อนุญาต 

 ให้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และบันทึกเสียง 
 ให้เก็บข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีจดหมายน า และข้อชี้แจงข้อมูลโครงร่างการวิจัย  
พร้อมกับได้แนบซองจดหมายเพ่ือการส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย 
ของ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ................................................................................  
ไว้เพ่ือการวิจัยในอนาคต 

………………………………………………………………… ลงนามผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
(………………………………………………………………) ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ตัวบรรจง 
ความสัมพันธ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง กับผู้เข้าร่วมการวิจัย เป็น..................................... 
วันที่……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 
 

ส่วนเพิ่มเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอม หรือไม่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยในส่วนเพิ่มเติมนี้ของโครงการ 
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ข้าพเจ้ายืนยันว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับโอกาสในการซักถามและทุกข้อสงสัยได้รับการอธิบายอย่างถูกต้อง
ชัดเจนแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมด้วยความเต็มใจ 
 
 

             ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอความยินยอม 
(.................................................................) 
วันที่........................................................... 

วัน / เดือน / ปี 
 

 
 

 

ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน 
    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 
วันที่ ………………………………..............…………… วันที่ ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ปี วัน / เดือน / ปี 
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เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพื่อรายงาน  
Case Report/ Case Series 

(Informed Consent Form for Case Report/ Case Series) 
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การรายงาน Case Report/ Case Series เรื่อง................................................................................................... 
 

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

ท่านได้รับเชิญในการให้ข้อมูลเพื่อรายงานกรณีศึกษานี้ เนื่องจากท่าน..................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกคุณสมบัติของอาสาสมัครที่เหมาะสมที่จะท าการรายงาน) และการรายงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกวัตถุประสงค์ด้วยภาษาที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
เดียว โดยขอให้แปลหรือเขียนทับศัพท์และใส่ค าภาษาอังกฤษในวงเล็บ) ซึ่งจะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ
...........................................................................................................................................................  
โดยจะมีผู้ให้ข้อมูลในการรายงานกรณีศึกษานี้ จ านวน..............ราย   
 การรายงานกรณีศึกษานี้ อาจมีการน าข้อมูลไปเผยแพร่ทางด้านวิชาการ ผ่านทางรายงานวิชาการ วารสาร
ด้านการแพทย์ การน าเสนอในการประชุมต่างๆ เว็บไซต์ สื่อวิชาการอ่ืนๆ ฯลฯ ซึ่งก่อนที่ลงนามในเอกสารแสดง
ความยินยอมให้ท าการรายงานนี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผู้วิจัย ถึงวัตถุประสงค์ของการรายงาน วิธีการรายงาน 
หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานกรณีศึกษา รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรายงานอย่างละเอียด 
และเข้าใจดีแล้ว 
 โดยผู้รายงานรับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัย ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จนข้าพเจ้า
พอใจ 
 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ทางวิชาการ กรณีมีการน าเสนอรูปภาพได้มีการปิดบังใบหน้า/ข้อมูลที่ชี้เฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคลได้ 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 ................................................................ ต าแหน่ง ........................................................... กลุ่ม
งาน............................................................................................................................. .... โรงพยาบาลราชวิถี มีความ
ประสงค์ท่ีจะรายงานกรณีศึกษา เรื่อง .............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
โดยข้อมูลที่ท าการรายงานเป็นของผู้ป่วยที่มีลักษณะคือ............................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
การรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ.......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
ซึ่งจะมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรายงานดังกล่าวคือ ............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
โดยจะมกีารรายงานกรณีศึกษานี้ จ านวน..............ราย   
  การรายงานกรณีศึกษา อาจมีการน าข้อมูลไปเผยแพร่ทางด้านวิชาการ ผ่านทางรายงานวิชาการ วารสาร
ด้านการแพทย์ การน าเสนอในการประชุมต่างๆ เว็บไซต์ สื่อวิชาการอ่ืนๆ ฯลฯ 

ผู้วิจัยขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยโดยขอยกเว้นเอกสารแสดงความยินยอมจากผู้ป่วยในการ
รายงานกรณีศึกษาเนื่องจากไม่สามารถติดตามผู้ป่วยเพื่อขอค ายินยอมได้ โดยมีเหตุผล คือ ........................................ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

ผู้วิจัยได้รับรองว่าจะเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้ป่วยที่ใช้รายงานเป็นความลับ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ ในกรณีมีการน าเสนอรูปภาพได้มีการปิดบังใบหน้า/ข้อมูลที่ชี้เฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคล 
การรายงานจะรายงานและน าเสนอในเชิงวิชาการเท่านั้น 
  

 

ลงนาม………………………………………………… ผู้ท าวิจัย/ผู้รายงาน 

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

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

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

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

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

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

  
ขอยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เขา้ร่วมโครงการการวิจัย เนื่องจาก 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

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

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

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

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

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 1) อนุมัติให้ยกเว้นการขอความยินยอมจากผูเ้ข้าร่วมการวิจัย เนื่องจาก 
   1.1) ไมมีความเสี่ยงเกินกว่า minimal risk 
   1.2) การวิจัยเป็นการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลบางส่วนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยโดยไมมีการบ่งชี้ตัว
บุคคล 
   1.3) การขอความยินยอมจะมีผลกระทบต่อการวิจัยในการปฏิบัต ิ
 2) ไมอนุมัติให้ยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย เนื่องจาก 
……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

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

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

ลงนาม…………………………………………………………………  
(………………………………………………………………) 
วันที่………. เดือน………………… พ.ศ. ........... 
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กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 
Review Process 
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บทท่ี 4 กระบวนการพิจารณาเพ่ือประเมินโครงการวิจัย 

Review Process 

 
เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาและประเมินโครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา 

 
2. ขอบเขต 

วิธีด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมแนวทางการพิจารณา ประเมินและน าเสนอโครงการวิจัยใหม่ที่เข้า
ข่ายการพิจารณาแบบปกติ และโครงการวิจัยเก่าที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้ว แต่ยังจ าเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาเพ่ือประเมินต่อเนื่อง 
 
3.  ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่มีหน้าที่ ประเมินและน าเสนอโครงการวิจัย ควรใช้แนวทางการ
ประเมินและน าเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่ก าหนด 
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4. แผนภูมิการปฏิบัติงาน 
กรอบเวลา การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดรูปแบบการพิจารณา 

เสนอโครงการวิจัย ท่ียื่นขอรับการพิจารณาต่อประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิัยในคน เพื่อพิจารณาและลงนามรับทราบ 

รวบรวม และสรุปความคิดเห็นของกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัยเสนอ 
เลขานุการ  

การน าเสนอและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

สรุปมติที่ประชุม และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัย 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโครงการวิจัย 

รับเอกสารโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
ตัดรอบทุกวันที่ 

5 ของเดือน 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

จัดท าเอกสารเสนอต่อเลขานุการ เพื่อก าหนดวิธีการพิจารณา และ
มอบหมายกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัย (Primary reviewer)  

จัดท าเอกสารแบบประเมินตามประเภทของโครงการวิจัย ทั้งทาง e-mail และ
บรรจุเอกสารใส่ซองปิดผนึก และน าส่งกรรมการผู้ประเมินโครงการวิจัย 

(Primary reviewer) 

พิจารณาโครงการ บันทึกความคิดเห็นในเอกสารแบบฟอร์ม และ/หรือ  
เพื่อน าส่งเจ้าหนา้ที่ส านักงาน 

ภายใน 5 วัน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กรรมการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน หรือเลขาฯ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน เลขาฯ 
กรรมการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 รูปแบบการพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
1.  โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมแบบเต็มชุด (Full board review) 
2.  โครงการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมแบบเร็ว (Expedited review) 
3.  โครงการวิจัยที่เข้าเกณฑ์ยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

โดยรูปแบบการพิจารณาท้ัง 3 รูปแบบ มีรายละเอียดขั้นตอนการรับเอกสารให้เป็นไปตามรายละเอียด 
ใน SOP บทที่ 3 (REC 03/02) 

 
5.2 กระบวนการเพื่อทบทวนและปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
5.2.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยของส านักงานเพื่อน าส่งกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงานรับเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอ

ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและก าหนดรหัสโครงการวิจัย โดยตัดรอบการ
พิจารณาทุกวันที่ 5 ของเดือน  

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานรวบรวมโครงการวิจัยเสนอให้เลขานุการ ท าการก าหนดรูปแบบการพิจารณาโครงการ 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าเอกสารเสนอต่อประธาน เพ่ือมอบหมายกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary 

reviewer) และลงนาม 
4. เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าเอกสารแบบพิจารณาเพ่ือทบทวน ตามรูปแบบของโครงการวิจัย ตามจ านวน

กรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) 
5. เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดเตรียมโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

คนทางอีเมล์และจัดท าซอง บรรจุแบบประเมินตามประเภทของโครงการวิจัย ปิดผนึกเพ่ือส่งให้กับกรรมการ
ผู้ทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) เพ่ือให้กรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 

6. กรณทีี่กรรมการได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน หรือแบบพิจารณาเพ่ือทบทวน ที่ใช้ไม่ตรงกับโครงการวิจัยที่จะ
ทบทวน หรือรูปแบบของโครงการวิจัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานทราบทันท ีเพ่ือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้
ถูกต้อง และครบถ้วน 

7. เลขานุการท าการรวบรวมความคิดเห็นของกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย เพ่ือสรุปมติและแจ้งให้ผู้วิจัย
ทราบ 

 

5.2.2 โครงการวิจัยใหม่ที่เคยเสนอขอรับพิจารณา และส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Revised) 

1.  เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารจากผู้วิจัย 
2.  เลขานุการตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามมติของกรรมการ โดยพิจารณาจากเอกสาร

โครงการวิจัย ประกอบด้วย 
1) เอกสารฉบับก่อนแก้ไข 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  04/02 

กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 
Review Process 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 6 จาก 31 

 

2) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนภายหลังการประชุม 
3) เอกสารฉบับแก้ไข 
4) แบบประเมิน 

2.  หากเอกสารที่เลขานุการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายได้รับไม่ครบถ้วน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานทันที 
     เพ่ือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 
5.2.3 โครงการวิจัยเก่าที่ผ่านการพิจารณารับรองแล้วแต่ยังจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณา เพื่อประเมินต่อเนื่อง 
รายละเอียดขั้นตอนการรับเอกสารให้เป็นไปตามรายละเอียดใน SOP บทที่ 6 (REC 06/02)  
 

5.3 หลักการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
หลักส าคัญของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย มี 3 ประเด็น คือ 
1. หลักความเคารพในบุคคล (เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคน เคารพในการให้ความยินยอม โดยได้รับการบอกกล่าว 

และเป็นอิสระในการตัดสินใจและเคารพในความเป็นส่วนตัวหรือรักษาความลับ ซึ่งไม่มุ่งแสวงหาประโยชน์จาก
การวิจัยในกลุ่มคนอ่อนแอเปราะบางที่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ต่อตนเองได้) 

2. หลักผลประโยชน์หรือไม่ก่ออันตราย (การชั่งน้ าหนักประเมินความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะต้องให้ มีการลด
ความเสี่ยงน้อยที่สุด และการสร้างประโยชน์ให้สูงสุด) 

3. หลักยุติธรรม (ความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค) 
 
5.4 ประเด็นเพื่อการทบทวนโครงการวิจัย 
5.4.1 การทบทวนระเบียบวิธีวิจัย 
คณะกรรมการควรทบทวนในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 
2. ประเภทการวิจัย และรูปแบบการศึกษา (Study design) เหมาะสมในการตอบค าถามการวิจัยหรือสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
3. ความส าคัญ หรือเหตุผลที่จะต้องศึกษาวิจัยในคน รวมทั้งค าถามการวิจัย (Research question) 
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 
5. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
7. วิธีการด าเนินการวิจัย 
8. ความเหมาะสมของลักษณะตัวอย่าง หรือประชากรที่ท าการศึกษา ความเพียงพอของขนาดตัวอย่าง (Sample 

size) ที่จะตอบค าถามการวิจัย และถ้าเป็นการวิจัยพหุสถาบัน มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ต้องการในแต่
ละสถาบันเท่าไร 

9. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และการแบ่งกลุ่ม เป็นไปโดยปราศจากอคติ ระบุการสุ่มที่เหมาะสม (ถ้ามี) 
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10. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มีความเหมาะสมในการตอบค าถามการวิจัย สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

11. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
12. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
13. เครื่องมือ หรือวิธีทดสอบที่ใช้ในโครงการวิจัยมีความเหมาะสม 

 
5.4.2 การทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัย 

คณะกรรมการควรทบทวนในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1. ความเสมอภาคในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
2. ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและประโยชน์ที่

คาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับ มีความเหมาะสม 
การจัดระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 

ระดับที ่1  มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย 
ระดับที่ 2  มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยแต่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง 
ระดับที่ 3  มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
โดยตรงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น 
ระดับที่ 4  มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทั้งสามกลุ่ม แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ 
หรือป้องกันหรือบรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

3. มีการวางแผนในการเฝ้าระวังในเรื่องความเสี่ยงและความปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสม 

4. มีคณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัย (Data safety monitoring board; DSMB)  
5. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality of data) มีมาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล เช่น การ

จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน แบบบันทึกข้อมูล หรือ ข้อมูลสิ่งส่งตรวจของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (หรือ
ผู้ป่วย) หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ในทุกขั้นตอน
ของการท าวิจัย 

6. การพิจารณาโครงการวิจัยในกรณีต่างๆ เช่น การวิจัยในชุมชน การวิจัยที่ใช้ยาหลอกในกลุ่มควบคุม การวิจัย
ทางพันธุศาสตร์ การวิจัยในกลุ่มบุคคลที่อ่อนแอและเปราะบาง (Vulnerable subject) เช่น เด็ก ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

5.4.3 การทบทวนเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

1. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างครบถ้วน 
2. ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย รัดกุม และหลีกเลี่ยงการใช้ค าศัพท์เทคนิค หรือทางการแพทย์ 
3. ไม่มีประโยคที่บั่นทอนสิทธิ ความปลอดภัย หรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
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4. ไม่มีการบังคับหรือเสนอประโยชน์ที่มากเกินไป เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมในการวิจัยหรือยังคงอยู่
ในการวิจัยต่อไป 

5. ในกรณีที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง ต้องมีการขอความยินยอม
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมในการวิจัยจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 

6. ในกรณีทีผู่้เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นเด็ก หรือผู้บกพร่องทางสติปัญญา ควรมีการขอความยินยอมจากตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (assent) ตามความเหมาะสมกับระดับความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และมีการ
ลงนามของพยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ไม่สามารถอ่านเอกสารชี้แจงข้อมูลได้ 

 
5.4.4 การทบทวนผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

1. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ควรมีคุณสมบัติเหมาะสม ในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ที่จะ
ด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

2. ประเมินการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้วิจัย (Conflict of interest) 
3. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องผ่านการอบรมด้านการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: 

GCP)  
 
5.5 การประเมินและส่งผลประเมินเบื้องต้นให้ส านักงาน 
1. กรรมการผู้ทบทวนให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมแจ้งข้อค าถามหรือข้อแนะน า ลงในแบบ

พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1) ประเมินความเหมาะสมของผู้วิจัย ทุนและทรัพยากรสนับสนุนการท าวิจัยให้ส าเร็จ 
2) ประเมินโครงการวิจัย 
3) ประเมินความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย 
4) ประเมินด้านจริยธรรมการวิจัย 
5) ประเมินโครงการวิจัยมีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นกลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง (vulnerable 

subjects) อ่านหรือเขียนไม่ได้ 
6) มีการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่เป็นเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่น้อยกว่า 18 ปี 

(assent form)  
7) มาตรการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (rescue measure) 
8) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์วิจัยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย 
9) ประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ 

- ระดับความเสี่ยง 
- อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ 
- การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และการเพ่ิมประโยชน์ที่คาดว่า

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จะได้รับ (minimizing risks and maximizing benefits) 
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10) การสรุปผลการพิจารณาโครงการวิจัย ระบุเป็นข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) รับรอง (approval) 
(2) ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือรับรอง (approval after modification) 
(3) น าเข้าพิจารณาใหม่ (modification and resubmission) 

(3.1) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
(3.2) ให้ส่งเข้ารับการพิจารณาเพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
สถาบันอื่นๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเห็นสมควร 

  (4) ไม่รับรอง (disapproval) 
11) ก าหนดความถี่ในการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 

 
5.6 การสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 

เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงานได้รับผลการประเมินจากกรรมการผู้ทบทวนโครงการวิจัย เบื้องต้นให้ด าเนินการ 
ต่อไปนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่ส านักงานรับคืนเอกสาร พร้อมคัดแยกเอกสารโครงการวิจัยตามรูปแบบการพิจารณา และเสนอ
เลขานุการ 

2.  เลขานุการสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทบทวน (Primary reviewer)  
 

 5.7 การบันทึก และน าเสนอความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
1.  น าความคิดเห็นที่ผ่านการตรวจสอบจากเลขานุการ เข้าสู่วาระการประชุมเพ่ือแจ้งในที่ประชุม 
2.  กรรมการ น าเสนอความเห็นจากการทบทวนโครงการวิจัย ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

 
6. นิยามศัพท์ 

คำศ ัพท์ ความหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เปราะบาง 
(Vulnerable subjects)   

บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง หรือถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการวิจัยได้
โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะอ่อนด้อยได้รับประโยชน์จากการเข้า
ร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามหรือเป็นผู้ที่ตอบ
ตกลงเข้าร่วมการวิจัย เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้ที่
มีอ านาจเหนือกว่าหากปฏิเสธ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ป่วยซึ่งเป็น
โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยในสถานคนชรา คน
ตกงาน หรือคนยากจน ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อยผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และผู้ที่ไม่
สามารถให้การยินยอมด้วยตนเองได้ 
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คำศ ัพท์ ความหมาย 

ความรุนแรงและระดับของความเสี่ยง 
(Risk categories) 

ความรุนแรงของความเสี่ยงอาจแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
1) มีความเสี่ยงไม่เกินความเสี่ยงเล็กน้อย (research not 
involving greater than minimal risk)  
2) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยแต่มีประโยชน์ต่อตัว
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง (research involving greater 
than minimal risk but presenting the prospect of direct 
benefit to the individual subjects) 
3) มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อยและไม่มีประโยชน์ต่อ
ตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรง แต่ มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 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) มีความเสี่ยงและประโยชน์ไม่ตรงกับท่ีกล่าวมาแล้วทั้งสาม
กลุ่ม แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกันหรือบรรเทาปัญหา
ร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย (research not otherwise approvable which 
presents an opportunity to understand, prevent, or 
alleviate a serious problem affecting the health or 
welfare of subjects) 

ความเสี่ยงเล็กน้อย ความเสี่ยงที่คนทั่วไปอาจได้รับจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
ตรวจร่างกายทั่วไป การวัด ความดันโลหิต การตรวจวัดสายตา 
การตรวจการได้ยิน การตรวจ Ultrasound การทดสอบทาง
จิตวิทยา การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว การตัดเล็บ การเก็บ
ตัวอย่างน้ าลายจากการบ้วน ฯลฯ 

โครงการวิจัยใหม่ โครงการวิจัยที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 
 

โครงการวิจัยเก่า  โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนแล้ว 
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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 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 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
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. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  04/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัยในคนทั้งฉบับ จากเดิม
เป็นค าแนะน าการด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  04/01 
 

REC  04/02 1 ตุลาคม 2562 1. ปรับแก้ไขรหัสเอกสารและชื่อ
แบบฟอร์มใหม่ทั้งฉบับ 

2. เพ่ิมแบบฟอร์ม A04-04/02 แบบ
พิจารณาทบทวน Case Report / 
Case Series  

3. เพ่ิมแบบฟอร์ม A04-06/02บันทึก
ข้อความแจ้งผลการพิจารณา
โครงการวิจัยเดิมเป็นการจัดท าบันทึก
ข้อความแจ้งผลการพิจารณาแต่ไม่ได้
ก าหนดรหัสเอกสาร 

4. เพ่ิมแบบฟอร์ม Ethics Member List 
5. เพ่ิมแบบฟอร์มแบบยื่นอุทธรณ์ผลการ

พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
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กระบวนการพิจารณาเพื่อประเมินโครงการวิจัย 
Review Process 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  
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9. ภาคผนวก 
  

    A04-01/02 แบบจ าแนกการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
    A04-02/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์ (Assessment Form) 

A04-03/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Assessment Form) 
A04-04/02 แบบพิจารณาทบทวน Case Report / Case series 
A04-05/02 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ 
A04-06/02 บันทึกข้อความเเจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย  
A04-07/02 แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (แบบปกติ) 

(Assessment Form) 
A04-08/02 เอกสารรับรองโครงการวิจัย  
 และ Ethics Member List  
A04-09/02 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย คณะกรรมการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (ภาษาไทย) 
A04-10/02 แบบยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
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หมายเลขโครงการวิจัย  ........................................... 
ชื่อโครงการ   ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 
การจ าแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 
 1. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไม่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไม่สามารถขอยกเว้น
การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ได้แก่ ประเภทโครงการวิจัยที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
- การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial)  
- โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การทดลองวัคซีน/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ โครงการวิจัยเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงชาติพันธ์ุ  โครงการวิจัยด้าน HIV  
- โครงการวิจัยที่มีการทดลองใช้เครื่องมือ intervention การรักษา การฟื้นฟู หรือ วิธีการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะ

มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย มากกว่าความเสี่ยงน้อย 
- โครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีไม่สามารถพิจารณาได้อย่างอิสระ  

 โครงการวิจัยที่ยังมีประเด็นข้อสงสัยด้านกฎหมาย หรือชาติพันธุ์ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และยื่นเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

 ประธาน หรือเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ต้องน าเข้าพิจารณาใน คณะกรรมการเต็มชุด (Full board) 
 2. การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  
  เนื่องจากเป็นโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณา ทบทวนแบบเร็ว ตามหลักเกณฑ์พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น ความ
เสี่ยงน้อย (minimal risk) ดังนี ้

 โครงการวิจัยที่เป็น Case report  
 โครงการวิจัยที่เป็น Case Series  
 โครงการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือใช้เครื่องมือวิจัย ซึ่งไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และไม่บ่งช้ีตัวบุคคล 
 โครงการวิจัยที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติการรักษาผู้ป่วย โดยไม่มีการเช่ือมโยงตัวบุคคล 
 โครงการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอื่น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับข้อมูล

และให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การใช้ตัวอย่างดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความลับและสิทธิส่วน
บุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 โครงการที่ใช้ขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลที่จัดสรรให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ได้ 
 โครงการการศึกษาจากสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (Leftover specimen/ Surplus blood) 

และการบันทึกข้อมูลไม่สามารถระบุหรือเช่ือมโยงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ 
 โครงการที่เคยผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยแล้ว และผู้วิจัยได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย รับทราบ การเก็บ

ตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือเพื่อใช้ในงานวิจัยอื่นต่อไปและขอความยินยอมไว้ล่วงหน้า และได้รับอนุญาตจาก
ผู้รับผิดชอบหรือเป็นเจ้าของคลังชีวภาพ 
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 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข /
คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (CREC)/ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเห็นสมควร 

 การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมโครงการวิจัยเดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เพียงเล็กน้อยและไม่ท าให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
 การขออนุมัติแก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารช้ีแจงข้อมูลแก่ผู้เข้ารว่มโครงการวิจัย หรือเอกสารแสดงความยนิยอมเข้า

ร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
 

 3. การยกเว้นการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption)  เนื่องจาก 
 การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้กระท าในคน 
 การรายงานข้อมูลทางสถิติของหน่วยงาน โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 
 การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหน่วยงาน ซึ่งไม่มีการด าเนินการใดๆ 

เป็นรายบุคคล 
 การประเมินผลด้านการศึกษาหรือ แพทยศาสตร์ศึกษา ซึ่งไม่มีการด าเนินการใดๆ เป็นรายบุคคล เช่น การ

ประเมินยุทธศาสตร์ทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 
 
 

 

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

ผู้จ าแนกประเภทการพิจารณาทบทวน 
วัน /เดือน/ปี……………………………………………… 

 
 
การพิจารณาของประธาน 
 1) ยกเว้นการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
 2) มอบหมายกรรมการผู้พิจารณาทบทวนโครงการวิจัย คือ 
 

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

 
…………………………………………………………. 

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

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

........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 

ก าหนดส่งคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

Scientific value 

1 ช่ือโครงการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)     

2 ประเภทการวิจัย และรูปแบบการวิจัย     

3 ความส าคญัของปัญหาที่จะท าการวิจัย     

4 วัตถุประสงค์     

5 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย     

6 ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการวิจยั    
 
 

7 วิธีการด าเนินการวิจัย     

8 ลักษณะตัวอย่าง หรือประชากรทีท่ าการศึกษา     

9 การคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมการวิจัย     

  เกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมการวจิัย (Inclusion 
Criteria) 

   
 

  เกณฑ์การคัดออกผูเ้ข้าร่วมการวิจยั (Exclusion 
Criteria) 

   
 

  เกณฑ์การยุติ (Termination Criteria )     

10 การเก็บรวบรวมข้อมลู     

11 สถิติและการวิเคราะห์ผล     
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ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

12 เครื่องมือหรือวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิจัย     

Risk/Benefit assessment 

1 ความเสีย่งต่อสุขภาพของอาสาสมคัรโดยตรง     

2 
ความเสีย่งต่อสุขภาพของตัวอ่อนหรือบุตรใน
ครรภห์รือคูส่มรส 

   
 

3 
ผลกระทบต่อจติใจ ช่ือเสียง สังคมและเศรษฐกิจ 
ของอาสาสมัครโดยตรง 

   
 

4 ผลกระทบต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัย     

5 ประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรง     

6 ประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมการวจิัย     

7 ประโยชน์ต่อสังคม     

8 การใช้อาสาสมัครกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable)     

Informed Consent 

1 วิธีการชักชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ     

2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย     

3 ระบุแหล่งทุนสนับสนุน     

4 ขั้นตอนการปฏิบตัิตัวของอาสาสมคัร     

5 ระบุความเสี่ยงและผลแทรกซ้อน     

6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมวจิัย     

7 การเข้าร่วมโครงการเป็นโดยสมัครใจ     

8 ทางเลือกอื่นหากไมเ่ข้าร่วมโครงการ     

9 สิทธิในการถอนตัวจากโครงการวจิัย     

10 
การจ่ายค่าตอบแทน/ค่าเดินทาง/ค่าใช้จ่าย/
ค่าชดเชยแก่อาสาสมัคร 

   
 

11 การเก็บรักษาความลับของอาสาสมัคร     

12 ช่ือ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้วิจัย     

13 ที่อยู่และเบอรโ์ทรศัพท์ตดิต่อคณะกรรมการ     

14 วิธีการแสดงความยินยอมของอาสาสมัคร     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-02/02 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย์  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 17 จาก 31 

 

ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

Investigator 

1 พื้นฐานอาชีพและประสบการณ์ของผู้วิจัย     

2 Conflict of interest     

3 ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจยัของผู้วิจัย 
และผูร้่วมโครงการวิจยั 

   
 

 

ประเมินความเสี่ยงของโครงการ  
 มีความเสี่ยงไม่เกินความเสีย่งเล็กน้อย (minimal risk)  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย แต่มีประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตรง  
 มีความเสี่ยงเกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย และไม่มีประโยชนต์่อตัวผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตรง แต่มีความ

เป็นไปได้ทีจ่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหรือสภาวะที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น  
 มีความเสี่ยงและประโยชนไ์ม่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วทัง้สามข้อ แต่อาจมีโอกาสที่จะเข้าใจ หรือป้องกัน หรือ

บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่กระทบสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

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

สรุปความเห็นโดยรวม ท่านเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัยโครงการวิจัยนี้หรือไม่  
 รับรอง  
 ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง  
 ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพจิารณาใหม่  
 ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล.............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

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



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/02 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 18 จาก 31 

 

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

........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
ชื่อกรรมการประเมิน  ................................................................................................. 

ก าหนดส่งคืนในวันที่   ...........................................................  (มีแผนการประชุมในวันที่.....................................)  
 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

1  ชื่อเร่ือง ตรงกับ ชื่อเร่ืองของโครงการวิจัย     

2  
ชื่อผู้วิจัย ต าแหนง่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และ 
สถานที่วจิัย 

    

3  ชื่อผู้ให้ทุนวิจัย 
    

4  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ทั้งในและนอก
เวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง 

    

5  
ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย
ได้อ่านเอกสารอย่างเข้าใจ จึงยนิยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยโดยความสมัครใจ 

    

6  
ทางเลือกส าหรับแนวทางการรักษาในกรณีที่ทา่นไม่
เข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้

    

7  
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ได้แก่ หลักการและ
เหตุผล ข้อมูลยาหรือสิ่งที่ท าการศึกษา  

    

8  มีการระบุวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน 
    

9  มีการระบุรูปแบบการวิจัยอย่างชัดเจน 
    

10  มีการระบุระยะเวลาการศึกษาวจิัยอย่างชัดเจน 
    

11  
มีการระบุระยะเวลาที่เร่ิมท าการวิจัย ถึง สิ้นสุดการ
วิจัยอย่างชัดเจน 

    

12  มีการระบุเหตุผลที่ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้
    

13  มีการระบุจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/02 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 19 จาก 31 

 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

14  
มีการระบุวิธีการปฏบิัติตัวหากเข้าร่วมโครงการวิจัย
นี้ 

    

15  
มีการระบุความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงในโครงการวิจัยนี ้

    

16  
มีการะบุสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการ
ปฏิบัติระหว่างการศึกษาวิจัย 

    

17  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย ทั้ง
โดยตรง/โดยอ้อม ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือ
อาจไม่ได้รบัประโยชน์โดยตรงแต่ผลการวิจัยทีไ่ด้จะ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต 

    

18  
มีการระบุวิธีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่
เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัย 

    

19  
มีการระบุการจัดการกับข้อมูล/ ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง 
ในโครงการวิจัย 

    

20  

ค่าตอบแทนทีจ่ะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เช่น ค่าเดินทาง คา่ชดเชยที่ต้องสูญเสียรายได้ (แต่
ต้องไม่มากจนเปน็เหตุจูงใจให้เข้าร่วมโครงการวิจัย
โดยไม่เหมาะสม) 

    

21  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
    

22  สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการวิจยั 
    

23  
การติดต่อ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบันอ่ืนทีผ่่านการ
รับรองมาก่อน (ถ้ามี) 

    

24  
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับเอกสารชี้แจงที่มี
ข้อความเดียวกันกับที่ผู้วิจัยเก็บไว้ 1 ชุด 

    

25  
ภาษาที่ใช้จะต้องสละสลวย เข้าใจง่าย เป็นภาษาที่
คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ไม่ใชศ้ัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์  

    

26  
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้โดย
ความสมัครใจ ไม่มีการบงัคับ 

    

27  มีต าแหน่งส าหรับลงนาม ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-03/02 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

(Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 20 จาก 31 

 

ข้อ หัวข้อการประเมิน เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ไม่

เกี่ยวข้อง 
ข้อแนะน า 

28  มีต าแหน่งส าหรับลงนาม ผู้ขอค ายินยอมหรือผู้วิจัย 
    

29  มีต าแหน่งส าหรับลงนามพยาน จ านวน 2 ท่าน 
    

30  
มีต าแหน่งส าหรับลงนามผู้ปกครองหรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม ส าหรับ กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น
เด็ก/ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ในขณะนั้น  

    

31  

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กอายุ 7 - 12 ปี มี
เอกสารแสดงความยินยอม (Assent form) ให้เด็ก
สามารถอ่านบทความเข้าใจได้ และมีต าแหน่ง
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเปน็เด็กอายุ 7 - 12 ปี 
ลงนาม 

    

 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………. 

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



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-04/01 

แบบพิจารณาทบทวน Case Report /Case Series 

(Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 21 จาก 31 

 

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

............................................................................................................. ..................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ............................................................................................................................. ....................  

..................................................................................................................................................  
ชื่อกรรมการประเมิน  .................................................................................................  

ก าหนดส่งคืนในวันที่   ....................................................   (มีแผนการประชุมในวันที่..............................)  

เอกสารประกอบการพิจารณา   

  Case report / Case Series 
  หนังสือชี้แจงกรณีไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการรายงาน Case report/ Case Series 
     หนังสือยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน Case report / Case Series 
  อ่ืนๆ คือ............................................................................................................................................................ 
 

ความเห็น   

  รับรอง 
     ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง  
  ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 
  ไม่รับรอง โปรดระบุเหตุผล 
 

เหตุผลและข้อเสนอแนะ 

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

ลงชื่อผู้ประเมิน…………………………………………………………. 

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



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-05/02 

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้พิจารณาทบทวน 

และมติคณะกรรมการ 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 22 จาก 31 

 

หมายเลขโครงการ   ………………………………………………. 

ชื่อโครงการ   .............................................................................................................................................................. 

  ............................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้วิจัยหลัก  ............................................................................................................................. ....................  

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

สรุปความเห็นของผู้พิจารณาทบทวนหลัก 

มติ:    รับรอง    ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง     ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่   ไม่รับรอง   
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

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

 
 
 
 

.................................................................ผู้สรุปข้อมูล 

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

วันที.่....................................................... 

 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-06/02 

บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562 

หน้า 23 จาก 31 

 
 

                             บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ   

ที ่                วนัที ่    
เรือ่ง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

เรียน ..................................................... 

  ตามที่ท่านซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยตามรายละเอียดข้างท้าย ซึ่งผู้วิจัยได้ขออนุมัติด าเนินการวิจัย
ในโรงพยาบาลราชวิถี และเข้ารับการพิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี   

หมายเลขโครงการ ......................................................................................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย .........................................................................................................................  

................................................................................................................................. 
หัวหน้าโครงการวิจัย ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
รายการเอกสารที่พิจารณา ............................................................................................................................ 

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

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

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

  ในการนี้  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิจัย
หน่วยงานที่มีการด าเนินงานตามแนวทางการวิจัยทางคลินิกท่ีดี และตามมาตรฐานและแนวทางการด าเนินการส าหรับ
การทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระท าในมนุษย์ ได้มีการประชุมครั้งที่ ……………………………… 
เมื่อวันที่ ……………………………………… เพ่ือพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และความถูกต้องตามหลัก
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง มีมติ ……………………………………………………..  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                          ขอแสดงความนับถือ 

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

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-07/02 

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม  
 (Assessment Form) 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 24 จาก 31 

 

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

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

ผลการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด วันที่ ....................................... 
มีมติ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อรับรอง ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

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

 

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

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

สรุปมติ:   

 รับรอง      ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรอง      ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่       ไม่รับรอง   
 

 

       ลงนาม ...................................................... 

          วัน/เดือน/ป ...................................................... 

        เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/02 

Ethics Member List 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 25 จาก 31 

 

 

 

 

ETHICS COMMITTEE, RAJAVITHI HOSPITAL 

for a meeting ……./………. date …………………………… 

Address: 2 Phyathai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Thailand  

Tel: +66 2 354-8108-37  ext. 2803  Fax: +66 2 354-5477 

                          

Signature of chairman : ................................................................. 

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

                                                         Ethics Committee on Researches Involving Human 

No. 
Member  Title 

and Name 
Gender 

Occupation/ 

professional degree 

Affiliation 

(place of work) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/02 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 26 จาก 31 

 

เอกสารเลขที่ ……………/…………… 

 
 
 

เอกสารรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

                วันที่ออกเอกสาร........................ 
ชื่อโครงการ    

รหัสโครงการ         

ผู้วิจัยหลัก .................................................................   ต าแหน่ง  ........................................ 

สังกัดหน่วยงาน ................................................................................................ 

ผู้ร่วมวิจัย  .................................................................  ต าแหน่ง  ........................................ 

สังกัดหน่วยงาน ...................................................................................    

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

 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ได้ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคน โดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล   

 

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

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

 
รับรองตัง้แต่วนัที ่.................................. ถึงวันที ่........................................... 
การพจิารณา   .......................................................... 
การรายงานความก้าวหน้า  ส่งรายงานความก้าวหน้าอย่างนอ้ย 1 ครั้ง/ปี หรือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์หากด าเนินโครงการเสรจ็สิน้กอ่น 1 ปี 

ทั้งนี้  การรับรองนี้มีเง่ือนไขดังที่ระบุไว้ด้านหลังทุกข้อ (ดูด้านหลังของเอกสารรับรองโครงการวิจัย)



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/02 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 27 จาก 31 

 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแนวปฏิบัติการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
จึงขอแจ้งให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี ดังนี ้

1. ด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยอย่างเคร่งครัด 

2. ใช้เอกสารให้ข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม/แบบบันทึกข้อมูล เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ท่ีได้รับอนุมัติจากโรงพยาบาลราชวิถี และลงตรา
ประทับรับรองเท่านั้น 

3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) พึงปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 
ประเภทการรายงาน ระยะเวลาการรายงาน ช่องทางรายงาน 

การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ไม่รุนแรง (AE) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 

การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง (ภายในสถาบัน) 
(Internal SAE) 

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต 
- Email ภายใน 24 ชั่วโมง 
- เอกสาร ภายใน 3 วันท าการ 

แจ้งผ่าน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์ภายใน 24 ชัว่โมง  และ ส่ง
เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุดและส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 
ภายใน 3 วันท าการ 

กรณีอื่นๆ รายงานภายใน 5 วันท าการ หลังจาก
ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์ 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 

การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง (ภายนอก
สถาบัน) (External SAE) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน 

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 

การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง และไม่คาดคิด 
(ภายในสถาบัน) (Internal 
SUSAR) 

กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต  
(ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังทราบเหตุการณ์) 

แจ้งผ่าน Email: ec.rajavithihospital@gmail.com  หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์ภายใน 24 ชัว่โมง  และ ส่ง
เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุดและส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 
ภายใน 3 วันท าการ 

กรณีอื่นๆ รายงานภายใน 5 วันท าการ หลังจาก
ผู้วิจัยทราบถึงเหตุการณ์  

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 

การรายงานเหตกุารณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง และไม่คาดคิด 
(ภายนอกสถาบัน) (External 
SUSAR) 

สรุปรวบรวมเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย และรายงานทุก 6 เดือน  

เอกสารรายงาน ฉบับจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด พร้อม CD 

4. กรณีมีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก  CREC/กระทรวง
สาธารณสุข/สคม. มาก่อนแล้วนั้น ขอให้ยื่นเอกสารที่แก้ไข ต่อคณะกรรมการฯข้างต้นก่อน แล้วจึงส่งเอกสารที่ผ่าน
การอนุมัติแล้ว ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ฉบับจริง 1 ชุด ส าเนา 1 ชุด และ CD  

5. การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการวิจัย ให้รายงาน ตามมติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี ที่ระบุไว้ในเอกสารรับรอง 

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

7. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน พร้อมรายงานสรุปผลการวิจัย เมื่อด าเนินการโครงการวิจัยเสร็จสิ้น โดยยื่นเอกสารฉบับจริง 1 ชุด ส าเนา 1 
ชุด และ CD 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-08/02 

เอกสารรับรองโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 28 จาก 31 

 

EC NUMBER < 00/YYYY > 

 
 
 

 

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

 

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

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

Protocol Title  < ชื่อเรื่อง > 

Protocol Number   < รหัสโครงการ > 

Principal Investigator  < ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัยหลัก > 

Responsible Organization < กลุ่มงาน, Rajavithi Hospital > 

Date of Approval  < วันที่ผ่านการพิจารณา >  

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

Continuing Review   < วันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งต่อไป > 

Approval documents/ Acknowledgement  
1. < List Document> 
2. < List Document > 
3.  

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

Signed………………………..………….………………………. 
(……………………………………………………………..) 
 Chairman Research Ethics Committee 

Date :   < วัน เดือน ปี ค.ศ. ที่ลงนาม> 
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Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A04-09/02 

เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 29 จาก 31 

 

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.    



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเตรียมระเบียบวาระการประชุม (Meeting agenda) การดําเนินการประชุม และบันทึกรายงาน 

การประชุม (Minutes)  ตั้งแตการเตรียม การแจกจาย การบันทึก การตรวจสอบ และการเตรียมจดหมาย
ตางๆ ของคณะกรรมการฯ 
 

2. ขอบเขต 

     วิธีดําเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริหารจัดการเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย ซ่ึงแบงออกเปน 3 
ข้ันตอน คือ กอนการประชุม ระหวางการประชุม และหลังการประชุม 
 
3. ความรับผิดชอบ 

1. เจาหนาท่ีสํานักงานและเลขานุการ มีหนาท่ีจัดองคประชุมและวาระ กอนการประชุม 
2. เจาหนาท่ีสํานักงานและเลขานุการ มีหนาท่ีนําเสนอขอมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมตอ

ประธานเพ่ือพิจารณากําหนดวาระและระยะเวลาการประชุมตามความเหมาะสม 
3. ประธานคณะกรรมการ มีหนาท่ีดําเนินและควบคุมการประชุมใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
4. เลขานุการ มีหนาท่ีนําเสนอรายละเอียดประกอบวาระตอท่ีประชุม 
5. เจาหนาท่ีสํานักงาน มีหนาท่ีบันทึกการประชุม และเลขานุการตรวจสอบความถูกตองของมติท่ี

ประชุมตามวาระในระหวางการประชุม 
6. ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีในการควบคุมคุณภาพและความถูกตองของรายงาน

การประชุมเม่ือการประชุมสิน้สุดลง 
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4. แผนภูมิข้ันตอนการดําเนินงาน: การประชุมคณะกรรมการ (Committee Meeting) 

กรอบเวลา การดําเนินงาน       ผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการท่ีจะเขารวมการประชุม เจาหนาท่ีสํานักงาน 

เตรียมการประชุม (วาระการประชุม และอ่ืนๆ) 

การประชุม 

- องคประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

- การดําเนินการประชุม 

- มติท่ีประชุม 

ทุกวันพฤหัสฯ 

สัปดาหท่ี 3 ของ

เดือน 

บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

ตรวจสอบความถูกตอง 

แกไขและรับรอง รายงานการประชุม 

จัดเก็บรายงานการประชุม 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 

เลขานุการ 

 

คณะกรรมการ 

 เลขานุการ 

ท่ีประชุม 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 

เจาหนาท่ีสํานักงาน 

เลขานุการ 
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5. รายละเอ ียดการปฏ ิบัติ 

5.1 การเตรียมการ กอนการประชุมพิจารณาโครงการวิจัย 

1. เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดทําหนังสือเชิญเขารวมการประชุม หรือติดตอ สื่อสารกับ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือยืนยันการเขารวมประชุม  

2. เจาหนาท่ีสํานักงาน สงกําหนดการประชุมและนําเสนอขอมูลในโครงการวิจัย ตอ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  และติดตอสื่อสารกับผูวิจัยเพ่ือยืนยันการเขาชี้แจง 

กรณีท่ีมีกรรมการผูทบทวน (Reviewer) เชิญใหผูวิจัยและ/หรือผูรวมวิจัยเขาชี้แจงและ

ตอบขอซักถามโครงการวิจัยเพ่ิมเติม กอนวันประชุม 

3. เจาหนาท่ีสํานักงาน สรุปรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ท่ีสามารถเขารวม

การประชุมได แจงใหเลขานุการ รับทราบกอนวันประชุม 

4. กรณีท่ีไมครบองคประชุม เลขานุการแจงประธานและกรรมการรับทราบ เพ่ือขอ

เปลี่ยนแปลงวันประชุม 

5. เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม ประกอบดวย 

5.1 บันทึกขอความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พรอมวาระ
การประชุมฯ 

5.2 รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
5.3 โครงการวิจัยท่ีเขารับการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

6. เจาหนาท่ีสํานักงาน สงโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ พรอมหนังสือเชิญเขารวมการ

ประชุม กอนการประชุมทาง e-mail  

7. เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดเตรียมหองประชุม, โสตทัศนูปกรณ, อาหาร, เครื่องดื่ม และ  

อาหารวางใหพรอม กอนการประชุม 
 

5.2 การประชุมนัดพิเศษ จะทำในกรณีต อไปนี้ 

1. มีประเด็นเรงดวนเก่ียวกับโครงการวิจัย หากปลอยไวจะเกิดผลเสียตอผูเขารวมโครงการวิจัย 

ชุมชน หรือสถาบันฯ 

2. เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนเห็นควร 

 

5.3 วาระการประชุม (Meeting Agenda) 

เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดทําวาระการประชุม (Meeting agenda) เสนอใหเลขานุการ ตรวจ
ความถูกตอง กอนการประชุม ซ่ึงวาระการประชุม ประกอบดวย 10 เรื่อง ดังตอไปนี้ 
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วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
วาระท่ี 3 เรื่อง การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งท่ีผานมา 

  5.1 โครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแบบเต็มชุด (Full board review)  

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   

  5.3  การยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   

วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผานการพิจารณารับรอง 

  6.1 รายงานสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

  6.2 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย และตออายุโครงการวิจัย (Progress Report and 

protocol Renewal) 

  6.3 รายงานแจงปดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 

  6.4 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด (Premature Termination) 

  6.5 ขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

  6.6 ขอสําเนาเอกสารรับรอง  
วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Serious 

Adverse Event or Adverse Event Report) 

วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบี่ยงเบนหรือไมปฏิบัติตามโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง (Protocol 

Deviation/ Violation) 

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเยีย่ม (Site monitoring visit) 

วาระท่ี 10 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

5.4 การดําเนินการประชุม 
1. การประชุมจะจัดในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาหท่ี 3 ของเดือน เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

(หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกําหนด) จนกวาจะพิจารณาโครงการวิจัย เสร็จ
สิ้น ณ หองประชุมราชเทวี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

2. การประชุมจะเริ่มตนได เม่ือองคประชุม (Quorum) ของคณะกรรมการครบถวน ดังตอไปนี้  
2.1 ประธาน และ/หรือ รองประธาน (ในกรณีท่ีไดรับมอบหมาย) 
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2.2 กรรมการ 
2.3 เลขานุการหรือกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการ  
2.4 กรรมการผูท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีในโรงพยาบาลราชวิถี อยางนอย 1 คน 
2.5 กรรมการผูท่ีมีความถนัดในสาขาวิชาท่ีไมใชวิทยาศาสตรหรือผูท่ีไมไดปฏิบัติงานดาน

สายวิทยาศาสตรเปนหลัก อยางนอย 1 คน  
2.6 จํานวนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในท่ีประชุม ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนคณะกรรมการท้ังหมด 
2.7 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ท้ังชายและหญิง 
2.8 มีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน อยางนอย 1 คน ท่ีเปนแพทย 

ท้ังนี้ กรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน คนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกวา 1 อยาง 
3. หากมีผูสังเกตการณ ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือท่ีปรึกษาอิสระ จะตองลงลายมือชื่อและ

ลงนามในแบบลงนามรักษาความลับของขอมูล และการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอน

สําหรับท่ีปรึกษา แขกรับเชิญ ผูสังเกตการณหรือผูตรวจเยี่ยมกอนท่ีจะเขารวมประชุม 

ประธานจะเปนผูแนะนําบุคคลขางตนตอคณะกรรมการ 

4. เจาหนาท่ีสํานักงาน บันทึกเวลาท่ีเริ่มประชุม บันทึกเวลาเขาและเวลาออกจากการประชุม

ของกรรมการผูมีผลประโยชนทับซอน และบันทึกเวลาปดการประชุม 

5. ประธาน ดําเนินการประชุมตามลําดับของวาระการประชุมแตอาจสลับวาระการประชุมได

ตามความเหมาะสม 

6. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนผูท่ีอาจเขาขายมีผลประโยชนทับ

ซอน (Conflict of Interests) ประธานตองแจงใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน

รับทราบกอนเริ่มการประชมุ ถามีการพิจารณาเรื่องท่ีกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนผูใด

มีสวนไดเสีย กรรมการจริยธรรมการวิจัยผูนั้นอาจมีสิทธิ์เขาชี้แจงขอเท็จจริง หรือแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั้น เฉพาะกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนรองขอ 

แตตองไมอยูรวมประชุมในขณะพิจารณาตัดสิน  

7. ประธานเปดโอกาสใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนท่ีเขารวมประชุมเสนอแนะ

ขอคิดเห็น หรือซักถามผูวิจัย ในการพิจารณา โครงการวิจัยหนึ่งเรื่อง ใชเวลาประมาณ 20 

นาที โดยเจาหนาท่ีสํานักงานกดกริ่งเปนระยะเพ่ือเปนสัญญาณแจงเตือนใหคณะกรรมการ

ทราบ 

8. การอภิปรายลงมติในท่ีประชุม จะทําไดก็ตอเม่ือผูวิจัยไดออกจากหองประชุมเปนท่ี

เรียบรอยแลว 
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9.  ในการประชุมอาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาหรือท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือใหขอมูล

เก่ียวกับโครงการวิจัย ตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนรองขอ แตผูทรงคุณวุฒิ

เฉพาะสาขาหรือ ท่ีปรึกษาอิสระอาจอยูรวมการประชุมขณะพิจารณาได แตไมมีสิทธิ์ลงมติ

ในการพิจารณา 

10. พิจารณาเพ่ือประเมินโครงการวิจัยจะอภิปรายโครงการวิจัยโดยสรปุประเด็นตามระเบียบ

วิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัย 

11.เม่ือเสร็จสิ้นการอภิปรายแลว ประธานจะขอใหกรรมการลงมติโดยอิสระ  

12.การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ จะตองไดรับความเห็นเปนเอกฉันท (Consensus) 

โดยระบุเปน ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. รับรอง 
2. ปรับปรุงแกไข เพ่ือรับรอง 
3. นําเขาพิจารณาใหม 

3.1 ปรับปรุงแกไข และนําเขาพิจารณาใหม 
3.2 ใหสงเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบัน
อ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

4. ไมรับรอง 
13. มติของท่ีประชุมสําหรับการพิจารณารายงานตางๆ ดูรายละเอียด ใน SOP บทท่ี 6  

14.กรรมการแตละทานมีอิสระในการลงมติ รับรอง ไมรับรอง หรือมีมติอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ

กําหนด  

15.กรณีมติไมเปนเอกฉันท ใหประธานเปนผูพิจารณาตัดสิน 

16.เม่ือการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสงคืนเอกสารท้ังหมด หามมิใหนําเอกสารใดๆ ออก

จากหองประชุม  

17.เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดเก็บและตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร เพ่ือนําไปเขาระบบ

การทําลายเอกสาร 

 

5.5 รายงานการประชุม (Minutes) 
1. เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดพิมพรายงานการประชุม หรือการประชุมนัดพิเศษ และการแจง

ผลการ พิจารณา โดยมีรายละเอียดตามวาระของการประชุม หลังการประชุม 
2. เลขานุการ ตรวจทานความถูกตองสมบูรณของรายงานการประชุม  
3. เลขานุการ เปนผูนําเสนอรายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาและรับรองรายงานการ

ประชุม ในท่ีประชุม 
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4. หลังจากการประชุมหากมีการแกไข ในรายงานการประชุมเพ่ิมเติม เจาหนาท่ีสํานักงาน
ดําเนินการแกไขรายงานการประชุมตามมติคณะกรรมการ ท่ีลงมติใหแกไข และสง
รายงานการประชุมให เลขานุการ ตรวจทานอีกครั้ง 

5. เจาหนาท่ีสํานักงาน จัดเก็บรายงานการประชุม และเอกสารรับรองรายงานการประชุม
ในแฟมเอกสารประชุม คณะกรรมการ ท้ังนี้รายงานการประชุมถือเปนเอกสารท่ีตอง
รักษาความลับ และมีการจํากัดผูเขาถึงขอมูล 
 

6. นิยามศัพท 
คำศ ัพท ความหมาย 

วาระการประช ุม(Meeting Agenda)         เอกสารท่ีระบ ุรายการหร ือเรื่องท่ีจะนำเสนอและอภ ิปรายในท่ี

ประช ุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รายงานการประชมุ (Minutes) เอกสารบันทึกขอมูล การอภิปราย และการลงมติ ในท่ีประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

องคประชุม (Quorum)   จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยใน
คนเพ่ือการประชุมพิจารณา โครงการวิจัย 

มติเปนเอกฉันท (Consensus) กรรมการทุกคนในท่ีประชุม มีความเห็นหรอืลงมติในแนวทาง
เดียวกัน 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 
7.2 มาตรฐานและแนวทางการดําเนินการสําหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพท่ี

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

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

7.4 ปฏิญญาเฮงซิงกิของแพทยสมาคม (ค.ศ. 2008) หลักการจริยธรรมการศึกษาวิจัยทางการแพทยท่ี
เก่ียวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki) 2553 

7.5 แนวทางจริยธรรมสากลสําหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตร
การแพทยรวมกับองคการอนามัยโลก (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 ใหม / Version วันท่ี ส่ิงท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
คําแนะนําการ
ดําเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  05/01 1 เมษายน 2562 ดําเนินการจัดทําวิธีดําเนินการ
มาตรฐานจรยิธรรมการวิจัยในคนท้ัง
ฉบับ  จากเดิมเปนคําแนะนําการ
ดําเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  05/01 REC  05/02 1 ตุลาคม 2562 แกไขขอ 5.3 วาระการประชุม 
(Meeting Agenda) วาระท่ี 6 จาก  
  - “6.2 รายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย (Progress Report) 
และ 6.3 ขอตออายุหนังสือรับรอง 
(พรอมรายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย) (Extension 
Request and Progress Report)” 
เปน “6.2 รายงานความกาวหนา
โครงการวิจัย และตออายุ
โครงการวิจัย (Progress Report 
and protocol Renewal)” 
  - “6.4 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย 
(แจงปด) (Close Study Report) 
และ 6.5 รายงานสรปุผลการวิจัย 
(Final Report)” เปน “6.3 
รายงานแจงปดและ/หรือสรุป
ผลการวิจัย (Close Study/Final 
Report)” 
- “6.6 รายงานการยุติโครงการวิจัย
กอนกําหนด (Premature 
Termination)” เปน “6.4 รายงาน
การยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด 
(Premature Termination)” 
- “6.7 ขยายระยะเวลาดําเนินการ
วิจัย” เปน “6.5 ขยายระยะเวลา
ดําเนินการวิจัย” 
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SOP เดิม / Version SOP ใหม / Version วันท่ี ส่ิงท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- “6.8 ขอสําเนาเอกสารรับรอง” 
เปน “6.6 ขอสําเนาเอกสารรับรอง” 

  9. ภาคผนวก 
 A05-01/02  บันทึกขอความขอเชญิประชุมพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน 

A05-02/02  รายงานการประชุม (Meeting Minutes) 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   โรงพยาบาลราชวิถี   โทร. 2803 
ท่ี           วันท่ี    
เรื่อง     ขอเชิญประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

เรียน  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

  ดวย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวถีิ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
10/2562 ประจําเดือนตุลาคม 2562 เพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยของบุคลากรท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
จึงขอเชิญทานเขารวมในการประชุมพรอมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดี ท่ี      เดือน       พ.ศ.      
เวลา       น.  ณ .                                       ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
วาระท่ี 3 เรื่อง การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งท่ีผานมา 

  5.1 โครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแบบเต็มชุด (Full board review)  

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   

  5.3  การยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   

วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผานการพิจารณารับรอง 

  6.1 รายงานสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

  6.2 รายงานความก 

าวหนาโครงการวิจัย และตออายุโครงการวิจัย (Progress Report and protocol 

   6.3 รายงานแจงปดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 

  6.4 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด (Premature Termination) 

  6.5 ขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

  6.6 ขอสําเนาเอกสารรับรอง  
วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Serious 

Adverse Event or Adverse Event Report) 
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วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบ่ียงเบนหรือไมปฏิบัติตามโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง (Protocol 

Deviation/ Violation) 

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเย่ียม (Site monitoring visit) 

วาระท่ี 10 

 

เรื่อง อ่ืนๆ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี/ 

สถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย-มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งท่ี ......./............ 

วันเดือนป...................................................เวลา...........................น. 

สถานท่ีประชุม...................................................................................... 

รายชื่อกรรมการผูเขารวมการประชุม  ระบุ ชื่อ-สกุล  ตําแหนง และความเชี่ยวชาญ 

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

วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
วาระท่ี 3 เรื่อง การมีผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) 
วาระท่ี 4 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัย 
  4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) 

 
  4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)  

 
  4.3  การขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

 

วาระท่ี 5 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งท่ีผานมา 

  5.1 โครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรองแบบเต็มชุด (Full board review)  

  5.2  การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review)   

  5.3  การยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (Exemption review)   

วาระท่ี 6 เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยหลังผานการพิจารณารับรอง 

  6.1 รายงานสวนแกไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment) 

  6.2 รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย และตออายุโครงการวิจัย (Progress Report 

and protocol Renewal) 

  6.3 รายงานแจงปดและ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study / Final Report) 

  6.4 รายงานการยุติโครงการวิจัยกอนกําหนด (Premature Termination) 

  6.5 ขยายระยะเวลาดําเนินการวิจัย 

  6.6 ขอสําเนาเอกสารรับรอง  
วาระท่ี 7 เรื่อง รายงานความปลอดภัย (Safety Report)/รายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Serious 

Adverse Event or Adverse Event Report) 
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วาระท่ี 8 เรื่อง รายงานการเบ่ียงเบนหรือไมปฏิบัติตามโครงการวิจัยท่ีไดรับการรับรอง (Protocol 

Deviation/ Violation) 

วาระท่ี 9     เรื่อง รายงานการตรวจเย่ียม (Site monitoring visit) 

วาระท่ี 10 

 

เรื่อง อ่ืนๆ 

 

 

ปดประชุม เวลา..................................น. 

 

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

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

ลงชื่อ.......................................…........ (...........................................)  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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บทที่ 6 การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยท่ีผ่านการรับรอง 

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 
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1. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแลโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

2. ขอบเขต 

 วิธีการด าเนินการมาตรฐานบทนี้ครอบคลุม 
 1. การรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (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. การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 

3. ความรับผิดชอบ 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ใช้ในการประเมินการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จนสิ้นสุดโครงการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ ได้รับการ
ปกป้องสิทธิ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงก าหนดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยมีหน้าที่ส่งรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รับทราบการด าเนินงานวิจัยเป็น
ระยะ ๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก าหนดและรายงานเพ่ิมเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เกิดข้ึนในโครงการวิจัย ตามท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน มีหน้าที่จัดการเอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้วิจัยตามขั้นตอนที่
ก าหนดในวิธีการด าเนินการมาตรฐานบทนี้ 

3. กรรมการผู้ทบทวน ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ จากผู้วิจัยและพิจารณา 
พร้อมให้ความเห็น 

4. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่ในการพิจารณารายงานโครงการวิจัยต่อเนื่อง และลง
มติจากท่ีประชุมในรายงานโครงการวิจัย 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการท างาน 

 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เข้าพิจารณา Full Board 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

รับเอกสารการประเมินโครงการวิจัยตอ่เนื่องที่ผ่านการรับรอง 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย และ
สถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบวธิีวิจยั 

อาจมีผลกระทบตอ่ผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย และ
สถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวจิัย 

1. การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
2. รายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report)  
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report) 
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event Report) 
 - การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) 
4. การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 
5. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 
 

1. การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (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 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

เลขานุการ 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

ผู้วิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เป็นไปตามมติ  ไม่เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน เลขานุการ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ได้แก่ 
 1. แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (Protocol Checklist Form) ใช้
แบบฟอร์ม AC06-01/01 

2. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-02/01 
3. แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-04/01 
4. แบบรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
 4.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

4.1.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report) 
ใช้แบบฟอร์ม AC06-06/01 

4.1.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 

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

4.2 โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 
4.2.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report) 

ใช้แบบฟอร์ม AC06-06/01 
4.2.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 

Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-08/01 
4.2.3 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-10/01 
 5. แบบรายงานความก้าวหน้า  และต่ออายุ โครงการวิจัย (Progress Report and Protocol 
Renewal Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-12/01 

6. แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study 
Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-14/01 
 7. แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-16/01 
 8. แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-19/01 

 
ผู้วิจัยส่งเอกสาร ที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

ได้ทุกวันท าการ  
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5.1 การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความปลอดภัยตลอดการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยต้องส่งโครงการวิจัยที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
และแบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-02/01) เพ่ือแจ้งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
พิจารณารับรอง ก่อนด าเนินการตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ยกเว้นในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นกระท าเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

5.1.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment 
Report) 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารการ
รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
  1.2 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-02/01) 

1.3 แนบเอกสารที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม 2 ฉบับ คือ ฉบับที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
(Clean Version) และฉบับที่มีการไฮไลท์ในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม (Tag Change Version) 

 2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของ
การรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 

2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ
กรรมการผู้ทบทวน 

2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ
โครงการวิจัย การพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย จะด าเนินการภายหลังการต่ออายุ
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

 3. กรณีมีการแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ของประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
เห็นสมควร มาก่อนแล้วนั้น ขอให้ยื่นเอกสารที่แก้ไขต่อคณะกรรมการฯ ข้างต้นก่อน แล้วจึงส่งเอกสารที่ผ่าน
การอนุมัต ิต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 4. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 
  4.1 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-02/01) 
  4.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  4.3 แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-03/01) 
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 5. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ประกอบด้วยประธาน และ
เลขานุการ หรือกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามที่ประธานมอบหมาย กรณี ที่มีการแก้ไขเอกสารคู่มือผู้วิจัย
ของยา (Investigator’s Brochure) กรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วยประธาน และเภสัชกร โดยมีหลักการ
ดังนี้  
  5.1 พิจารณาการรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

5.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ลงใน
แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (AC06-03/01) ดังนี้ 

- รับรอง กรณีที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะน า หรือขอให้ผู้วิจัยชี้แจง 
หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 6. กรณี “รับรอง” รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ด าเนินการดังนี้  
6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
6.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
6.3 ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลัง

ได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
 7. กรณ ี“รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข” 

7.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ
แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง 

7.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร  
- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับรอง 

7.3 ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลัง
ได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

 8. กรณ ี“เข้าพิจารณา Full Board” 
8.1 เลขานุการ น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
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- รับรอง ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย
ได้ ภายหลังการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  / ชี้แจง 
โครงการวิจัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
ด าเนินการวิจัยตามรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรองจากที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

5.1.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
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5.1.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 

 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจยั ที่ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

รับเอกสารรายงานสว่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย และ
สถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบยีบวธิีวิจยั 

อาจมีผลกระทบตอ่ผู้เข้าร่วมโครงการวจิัย และ
สถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวจิัย 

รับรอง รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.2 การรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) เมื่อ
ผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว โดยใช้แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจาก
โครงการวิจัย (AC06-04/01) 
 

5.2.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation 
Report) 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเอกสารการ
รายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 1.2 แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (AC06-04/01) 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของ

การรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย จะด าเนินการภายหลังการต่ออายุ
โครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (AC06-04/01) 
  3.2 เอกสารที่เก่ียวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 แบบพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (AC06-05/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ประกอบด้วยประธาน และ
เภสัชกร หรือกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามท่ีประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ลงใน
แบบพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (AC06-05/01) ดังนี้ 

- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะน า หรือขอให้ผู้วิจัย
ชี้แจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 
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- เข้าพิจารณา Full Board กรณีท่ีเป็นการรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่
อาจมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย ด าเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
5.1 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณ ี“รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณ ี“เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข / ชี้แจง 

โครงการวิจัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

5.2.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
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5.2.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจยั ที่ส านกังานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

รับเอกสารรายงานสว่นเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.3 การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการรายงานความปลอดภัย (Safety Report) ที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event Report) รายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 เดือน โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่รุนแรง (AC06-06/01) 
 2. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (เกิดขึ้นในสถาบัน) (Serious Adverse Event Report) โดย
ใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์ุนแรง (AC06-08/01) หรือ Sponsor Form 

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

- กรณีอ่ืน ๆ รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน 5 วันท าการ 
 3. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (เกิดขึ้นนอกสถาบัน) (Serious Adverse Event 
Report) รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 เดือน โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์รุนแรง (AC06-08/01) หรือ Sponsor Form 
 4. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด  (เกิดขึ้นในสถาบัน) (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและ
ไม่คาดคิด (AC06-10/01) หรือ CIOMS Form 

- กรณีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเสียชีวิต รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้วิจัยทราบเรื่อง (สามารถแจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการฯ ผ่าน E-mail เมื่อ
ทราบเหตุการณ์) 

- กรณีอ่ืน ๆ รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ภายใน 5 วันท าการ 
5. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (เกิดขึ้นนอกสถาบัน) (Suspected 

Unexpected Serious Adverse Reaction Report) รายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทุก 6 
เดือน โดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (AC06-10/01) หรือ CIOMS Form 
 

5.3.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารการ

รายงานความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 

1.2 แบบรายงานความปลอดภัย (Safety Report) โดยแบ่งเป็น 
1.2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

1. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-06/01 
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2. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม Sponsor Form 

3. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม CIOMS Form 
1.2.2 โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา 

1. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-06/01 

2. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง (Serious Adverse Event 
Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-08/01 

3. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (Suspected 
Unexpected Serious Adverse Reaction Report) ใช้แบบฟอร์ม AC06-10/01 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานความปลอดภัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง
โครงการวิจัย หรือไม่ 

2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ
กรรมการผู้ทบทวน 

2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ
โครงการวิจัย การพิจารณารายงานความปลอดภัย จะด าเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานความปลอดภัย ตามท่ีก าหนดในข้อ (1.2) 
  3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 แบบพิจารณารายงานความปลอดภัย (AC06-07/01, AC06-09/01, AC06-11/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานความปลอดภัย ประกอบด้วยประธาน และเภสัชกร หรือ
กรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามท่ีประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานความปลอดภัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานความปลอดภัย ลงในแบบพิจารณา
รายงานความปลอดภัย (AC06-07/01, AC06-09/01, AC06-11/01) ดังนี้ 

- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานความปลอดภัยเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะน า หรือขอให้ผู้วิจัย
ชี้แจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

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

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานความปลอดภัย ด าเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณ ี“รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณ ี“เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข / ชี้แจง 

โครงการวิจัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

5.3.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
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5.3.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานความปลอดภัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานความปลอดภยั ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

รับเอกสารรายงานความปลอดภัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.4 การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report 
and Protocol Renewal Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว และเพ่ือพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก าหนดระยะเวลาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 1 ปี 
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก าหนดความถี่ของการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

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

หมดอายุเอกสารรับรองโครงการวิจัย โดยใช้แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-
12/01) 
 

5.4.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress 
Report and Protocol Renewal Report) 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารการ
รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 
 1.2 แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-12/01) 
2. กรณี การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบเอกสารรับรอง

โครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานความก้าวหน้า จะด าเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-12/01) 
  3.2 เอกสารที่เก่ียวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 แบบพิจารณารายงานรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-13/01) 

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

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
ลงในแบบพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (AC06-13/01) ดังนี้ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 06/02 

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 18 จาก 78 

 

- รับรอง กรณีที่เป็นการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ซึ่งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย 

- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะน า หรือขอให้ผู้วิจัยชี้แจง 
หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่เป็นการรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ
โครงการวิจัยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมโครงการวิจัย  
ชุมชน และสถาบัน กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับรอง” รายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย ด าเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
5.2 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
5.3 ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ 

ภายหลังได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
 6. กรณ ี“รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข” 

6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ
แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรอืผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง 

6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร  
- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับรอง 

6.3 ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ 
ภายหลังได้รับเอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 

 7. กรณ ี“เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
- รับรอง ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุ

โครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
- รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข ผู้วิจัยต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข / ชี้แจง 

โครงการวิจัยตามค าแนะน าของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
ด าเนินการวิจัยตามรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัยได้ ภายหลังการรับรอง
จากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
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5.4.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
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5.4.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานความก้าวหนา้ และตอ่อายุโครงการวจิัย ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานความปลอดภัย และต่ออายโุครงการวิจยั 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับรอง รับรอง หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.5 รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report/Final Study Report) 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study 
Report/Final Study Report) ในโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ด าเนินโครงการวิจัยแล้วเสร็จ พร้อมรายงานสรุปผลการวิจัย โดยใช้แบบรายงานแจ้งปิด
โครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-14/01) 

 
5.5.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close 

Study Report/Final Study Report) 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารการ

รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย 
 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 

 1.2 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-14/01) 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย อยู่

ในช่วงเวลาของการรับรองโครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย จะด าเนินการ
ภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-14/01) 
  3.2 เอกสารที่เก่ียวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 แบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-15/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ประกอบด้วย
ประธาน และเลขานุการ หรือกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามท่ีประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 

4.1 พิจารณาการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุป
ผลการวิจัย ลงในแบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย  และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-
15/01) ดังนี้ 

- รับทราบ 
- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 
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5. กรณี “รับทราบ” รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย ด าเนินการดังนี้  
5.2 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
5.1 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณ ี“รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับทราบ 

 
5.5.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
 
  
 
  
  
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 06/02 

การประเมินต่อเนื่องของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง

Continuing Reviews of Previously Approved Protocol 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 23 จาก 78 

 

5.5.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานแจ้งปิดโครงการวิจยั และ/หรือสรุปผลการวิจัย  
ที่ส านักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 

รับเอกสารรายงานแจ้งปิดโครงการวิจยั และ/หรือสรุปผลการวิจัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.6 รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report)  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) ใน
โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว  โดยผู้วิจัย
และผู้ประสานงานวิจัยต้องรายงานให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทราบ พร้อมทั้งค าอธิบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยละเอียดถึงสาเหตุของการแจ้งยุติโครงการวิจัย โดยใช้แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
(AC06-16/01) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ และความ
ปลอดภัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีอ านวจในการยุติ หรือถอนการรับรองโครงการวิจัย เมื่อมี
ข้อมูลที่ระบุหรือสงสัยว่า หากด าเนินโครงการวิจัยนั้นต่อไป อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยต่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
5.6.1 การพิจารณาเพื่อประเมินรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ลงบันทึกการรับเอกสารจ านวน 2 ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเอกสารการ

รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ประกอบด้วย 
 1.1 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง (AC06-01/01) 

 1.2 แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (AC06-16/01) 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ตรวจสอบ การส่งรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย อยู่ในช่วงเวลาของการรับรอง

โครงการวิจัย หรือไม่ 
2.1 กรณี อยู่ในช่วงระยะเวลาของการรับรองโครงการวิจัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานเสนอต่อ

กรรมการผู้ทบทวน 
2.2 กรณี อยู่ในช่วงหมดระยะเวลาการรับรองโครงการวิจัย และผู้วิจัยยังไม่ได้รับการต่ออายุ

โครงการวิจัย การพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย จะด าเนินการภายหลังการต่ออายุโครงการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเตรียมเอกสารส าหรับกรรมการผู้ทบทวน ประกอบด้วย 

  3.1 แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (AC06-16/01) 
  3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 
  3.3 เอกสารทั้งหมดของโครงการวิจัย 
  3.4 แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (AC06-17/01) 
 4. กรรมการผู้ทบทวนพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ประกอบด้วย ประธาน และเลขานุการ 
หรือกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญตามท่ีประธานมอบหมาย โดยมีหลักการดังนี้ 
  4.1 พิจารณาการรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   4.1.1 สาเหตุของการยุติโครงการวิจัย 

4.1.2 การรักษาหรือการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลังการ
ยุติโครงการวิจัย 

4.1.3 แผนการแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยรับทราบ 
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4.2 ให้ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ลงในแบบ
พิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (AC06-17/01) ดังนี้ 

- รับทราบ กรณีที่เป็นการรายงานแจ้งยุติโครงการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข กรรมการผู้ทบทวนมีข้อแนะน า หรือขอให้ผู้วิจัย
ชี้แจง หรือตอบข้อสงสัยเพื่อประกอบการพิจารณา 

- เข้าพิจารณา Full Board กรณีที่ เป็นการรายงานแจ้งยุติโครงการที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้ เข้าร่วมโครงการวิจัย ชุมชน และสถาบัน หรือมีผลต่อระเบียบวิธีวิจัย 
กรรมการผู้ทบทวนจะบันทึกสรุปความเห็น ให้น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนต่อไป 

 5. กรณี “รับทราบ” รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย ด าเนินการดังนี้  
5.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) เสนอเลขานุการ

ลงนาม เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน 
5.1 เลขานุการแจ้งผลการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 6. กรณ ี“รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข” 
6.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (AC06-20/01) ภายหลังได้รับ

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน และประสานงานผู้วิจัยหรือผู้ประสานงานเพ่ือแก้ไข / ชี้แจง  
6.2 เลขานุการ ตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร 

- กรณี แก้ไขไม่เป็นไปตามมติ ต้องส่งกรรมการผู้ทบทวนเพื่อพิจารณา 
- กรณี เป็นไปตามมติ น าเสนอผลการพิจารณาในที่ประชุมเพ่ือแจ้งให้รับทราบ 

 7. กรณี “เข้าพิจารณา Full Board” 
7.1 เลขานุการ น าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ

พิจารณาและลงมติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 - รับทราบ 

- รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ ไข ผู้ วิจั ยต้องด าเนินการชี้ แจงตามประเด็นที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมีข้อสงสัย 
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5.6.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. ภายหลังจากได้รับแบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน (AC06-18/01) / หลังจากการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา โดยมี
หลักการดังนี้ 

 1.1 เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้วิจัยหลัก 
1.2 โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ระบุรายละเอียดรายชื่อเอกสารที่ได้รับการรับรอง และจัดท าเอกสารรับรอง

การพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ท าส าเนา 1 ชุด ลงบันทึกผลการพิจารณาในฐานข้อมูล และจัดเก็บในแฟ้ม 

โครงการวิจัย 
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5.6.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยยื่นเอกสารจ านวน 2 ชุด รายงานแจ้งยุติโครงการวิจยั ที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

รับเอกสารรายงานแจ้งยุติโครงการวจิัย 

ส่งกรรมการผู้ทบทวน  

กรรมการผู้ทบทวน ส่งผลการพิจารณา ให้เจ้าหน้าที่ส านกังานจริยธรรมการวิจัยในคน 

รับทราบ รับทราบ หลังปรับปรุงแก้ไข 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วจิัย / ผู้ประสานงาน 

ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม 

ผู้วิจัย 

เข้าพิจารณา Full Board 

จัดท าเอกสารรับรองแก่ผูว้ิจยั 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

แจ้งที่ประชุมฯ/น าเข้าพจิารณากบัคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย 

กรรมการผู้ทบทวน พิจารณา  

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

กรรมการ 

เลขานุการ 

ผู้วิจัย 

ไม่เป็นไปตามมติ  เป็นไปตามมติ  

เลขานุการ สรุปความเห็นกรรมการผู้ทบทวน 
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5.7 การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report)  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการกับการร้องเรียนโครงการวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยจะได้รับการปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีตลอดการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้แบบ
รายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (AC06-19/01) 

 
5.7.1 การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (Complaint Report) 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โครงการวิจัย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เมื่อรู้สึกได้รับการกระท าที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
หรือมีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากการด าเนินโครงการวิจัย โดยส่งเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง E-
mail มาท่ีส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 1. การรับเรื่องร้องเรียน 

1.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
หรือบุคคลอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงานบันทึกเรื่องร้องเรียนลงในแบบ
รายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย (AC06-19/01) 

1.2 เลขานุการ สืบสวนข้อเท็จจริง หรือหาข้อมูลเพิ่มเติม 
1.3 ประธาน น าแบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน 
 2. การตอบสนอง 

1. เลขานุการ อาจตอบสนองโดยการให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือผู้ร้องเรียน 
หรือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ืออภิปราย และหาข้อสรุปส าหรับการ
ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนต่อไป 

2. ในบางกรณี  ประธานอาจน าเสนอเรื่องการร้องเรียนโค รงการวิจัยในที่ประชุม
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือแจ้งให้ทราบและหาข้อสรุปในการด าเนินการตอบสนองต่อไป 

 
5.7.2 การแจ้งผล และการเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนและผลการพิจารณา (AC06-20/01) ให้ผู้วิจัย
ทราบภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่เลขานุการลงนาม หรือภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย และเอกสารแจ้งผล
การตรวจสอบและตอบสนองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จัดเก็บในแฟ้มโครงการวิจัย พร้อม
ส าเนาเอกสาร 1 ชุด ในแฟ้มเอกสาร “เรื่องร้องเรียน” 
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5.7.3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ การรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย 
 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รับเอกสารการรายงานรับเร่ืองร้องเรียนโครงการวิจัย 

สืบสวนข้อเท็จจริง 

ตอบสนอง  

ให้ข้อแนะน า เข้าพิจารณา Full Board 

น าเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

เลขานุการ/ 
เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

ลงฐานข้อมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟม้โครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านกังาน 

ประธาน 

เลขานุการ 

เลขานุการ 

แจ้งผู้วิจัยเร่ืองข้อร้องเรียน และการด าเนินการ 
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6. นิยามศัพท ์
ค าศัพท ์ ความหมาย 

การรายงานส่วนแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการวิจัย 

การรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากโครงการวิจัยเดิม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย หรืออาจไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 

การรายงานส่วนเบี่ยงเบน
จากโครงการวิจัย 

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

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
ไม่รุนแรง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
ซึ่งรวมถึงอาการแสดงที่ผิดปกติ (เช่น ผลการตรวจร่างกาย หรือผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ) เหตุการณ์ทางคลินิก หรือภาวะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ขณะที่
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการวิจัย 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ทางการแพทย์ที่ เกิดขึ้น เมื่อได้รับยาหรือ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับโครงการวิจัย ซึ่งท าให้ 
 - เสียชีวิต 
 - เป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 
 - ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น 
 - เกิดความพิการ/ทุพพลภาพ 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
รุนแรงและไม่คาดคิด 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ซึ่งไม่เคยทราบหรือคาดคิดมาก่อน และ
ไม่เคยระบุในวิธีการด าเนินโครงการวิจัย หรือคู่มือผู้วิจัย (Investigator’s 
Brochure) 

รายงานสรุปผลการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัยภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย พร้อม
วิเคราะห์ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 
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 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 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 

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. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  06/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ จากเดิมเป็นค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  06/01 REC  06/02 1 ตุลาคม 2562 ด าเนินการเพ่ิมแบบฟอร์มการ
รายงานเอกสารโครงการต่อเนื่อง 
และแบบพิจารณาการรายงาน
เอกสารโครงการต่อเนื่อง 

   
9. ภาคผนวก 

AC06-01/01 แบบรายการเอกสารที่ยื่นพิจารณาเอกสารโครงการต่อเนื่อง 
AC06-02/01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
AC06-03/01 แบบพิจารณารายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย 
AC06-04/01 แบบรายงานส่วนเบี่ยงจากโครงการวิจัย 
AC06-05/01 แบบพิจารณารายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย 
AC06-06/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่รุนแรง 
AC06-07/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่รุนแรง 
AC06-08/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 
AC06-09/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 
AC06-10/01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด 
AC06-11/01 แบบพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด 
AC06-12/01 แบบรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 

https://cioms.ch/shop/product/international-
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AC06-13/01 แบบพิจารณารายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย 
AC06-14/01 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
AC06-15/01 แบบพิจารณารายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย 
AC06-16/01 แบบรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
AC06-17/01 แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
AC06-18/01 แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน ส าหรับการพิจารณาทบทวน แบบเร็ว 

แบบสรุปความเห็นของกรรมการผู้ทบทวน ส าหรับการพิจารณาทบทวน แบบเร็ว 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

AC06-19/01 แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียนโครงการวิจัย 
AC06-20/01 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
AC06-21/01 เอกสารรับรองการพิจารณาโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่  

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
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รายการเอกสารที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 

ล าดับ

ที่ 
รายการเอกสาร 

Version 

date 

การตรวจสอบ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที ่

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

เอกสารส าคัญท่ีต้องแนบ 

1 บันทึกข้อความรายงานเอกสารโครงการต่อเนื่อง (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
ของหัวหน้าโครงการวิจัย) 

     

2 เอกสารรับรองโครงการวิจัย (Initial approval) / เอกสารต่ออายุ
โครงการวิจัย 

     

3 Electronic file (เอกสารที่แนบท้ังหมด)      
เอกสารโครงการวิจัยอื่นๆ 
1. การรายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report)  

1.1 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (AC06-02/01)      
1.2 เอกสารรับรองการแกไ้ขโครงการวจิัย ท่ีได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 
(ECMOPH) / ส านักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวจิัย
ในคนของประเทศไทย (CREC) / สถาบันพัฒนาการคุม้ครองการวิจยัใน
คน (IHRP) หรือคณะกรรมการอื่นๆ  

     

1.3 โครงการวิจัยฉบับแก้ไข ท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันฯ (Version 
Clean / Version Approve) 

     

1.4 โครงการวิจัยฉบับแก้ไข (Tag Change Version)      
1.5 เอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั      
1.6 เอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการวจิัย      
1.7 แบบเก็บรวบรวมข้อมูล      
1.8 เอกสารเปลี่ยนแปลงผู้วิจยั / ผูร้่วมวิจัย      
1.9 เอกสารเปลี่ยนแปลงผูส้นับสนุน / ผู้ประสานงานโครงการวิจัย      
1.10 เอกสารคูม่ือผู้วิจัย      
1.11 อื่นๆ โปรดระบ ุ      

2. การรายงานส่วนเบ่ียงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation Report) 
2.1 แบบรายงานส่วนเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (AC06-04/01)      
2.2 อื่นๆ โปรดระบ ุ      

3. การรายงานความปลอดภัย (Safety Report) 
3.1 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง (AC06-06/01)      
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รายการเอกสารที่ย่ืนขอรับการพิจารณา 

ล าดับ

ที่ 
รายการเอกสาร 

Version 

date 

การตรวจสอบ 

ผู้วิจัย เจ้าหน้าที ่

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

3.2 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคร์ุนแรง (AC06-08/01) / Sponsor Form      
3.3 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิด (AC06-

10/01) / CIOMS Form 
     

3.4 อื่นๆ โปรดระบ ุ      
4. การรายงานความก้าวหน้า และต่ออายุโครงการวิจัย (Progress Report and Protocol Renewal Report) 

4.1 แบบรายงานความก้าวหนา้ และตอ่อายุโครงการวิจยั (AC06-12/01)      
4.2 List document in Thai version / English Version      
4.3 อื่นๆ โปรดระบ ุ      

5. การรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย และ/หรือสรุปผลการวิจัย (Close Study Report / Final Study Report) 
5.1 แบบรายงานแจ้งปิดโครงการวิจยั และ/หรือสรุปผลการวิจัย (AC06-

14/01) 
     

5.2 อื่นๆ โปรดระบ ุ      
6. การรายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย (Protocol Termination Report) 

6.1 แบบรายงานแจ้งยุตโิครงการวจิัย (AC06-16/01)      
6.2 อื่นๆ โปรดระบ ุ      

 
 
 

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

หัวหน้าโครงการ 
วันท่ี............./................../............... 

 
 
 

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

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
วันท่ี............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ี วันที่ 
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โปรดเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข 

 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย / หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
(Information sheet / Consent form) 

ครั้งท่ี            วันท่ี 

(โปรดส าเนาเอกสารต้นฉบับ และระบุรายละเอียดข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมท าตัวสีแดงหรอืระบายทึบ) 
 การปรับเปลี่ยนเอกสารโครงการวิจัย 
(Protocol Modification or Amendment) 

ครั้งท่ี            วันท่ี 

(โปรดระบุเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงการวิจยั ภาคผนวก และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมท าตัวสีแดงหรือระบายทึบ) 
  เกณฑ์การคัดเข้า / เกณฑ์การคัดออก (Inclusion / Exclusion Criteria Changes) 
  กระบวนการด าเนินการวิจัย (Procedure Changes) 
  การบริหารงานโครงการ (Editorial / Administrative Changes) 
  เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการวิจัย (Change in title) 

ชื่อใหม่: 
  เปลี่ยนแปลงผู้วิจัย (Change in investigators)  

(โปรดแนบประวัตผิู้วิจัย เอกสารรบัรองการอบรมจริยธรรมการวิจัย และเอกสารแจ้งการเปลีย่นแปลงจากผู้สนับสนุน) 
เพ่ิมชื่อผู้วิจัย: 
ลดชื่อผู้วิจัย: 

  เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุน (Change in Sponsor) 
เพ่ิมผู้สนับสนุน: 
ลดผู้สนับสนุน: 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 เอกสารคู่มือผู้วิจัย (Investigator Brochure) ครั้งท่ี            วันท่ี 

 เอกสารแจ้งข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  
(New Information Provided to Subject) 

ครั้งท่ี            วันท่ี 

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

ครั้งท่ี            วันท่ี 

การปรับเปลี่ยนเอกสารมีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่  

  ไม่มี 
 มี โปรดระบุ 
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แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย  
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กรุณาระบุข้อความทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากโครงการเดิมที่เคยได้รับการรับรอง ในตารางนี้ 

ข้อความเดิม ฉบับท่ี              วันที่ ข้อความใหม่ ฉบับที่              วันที่ 
เหตุผลใน 

การปรับเปลี่ยน หน้า/

บรรทัด 

ข้อความเดิม หน้า/

บรรทัด 

ข้อความใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับประโยชน์ หรือความเสี่ยง หรือไม่?  
 ได้รับประโยชน์  เพ่ิมข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง  
 ได้รับความเสี่ยง  เพ่ิมข้ึน  เท่าเดิม  ลดลง 

เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องมีการแก้ไขเอกสารแนะน าข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือไม่? 

  ไม่มีการแก้ไขเอกสารแนะน าข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  ต้องแก้ไขเอกสารแนะน าข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  ต้องแก้ไขเอกสารแนะน าข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแทนเอกสารฉบับเดิม (ทั้งฉบับ) 
  อ่ืนๆ 
........................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................. ............................... 
Comments: 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Approval 
  Approve after modification 
  Need full board review 

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานส่วนเบี่ยงเบนครั้งที่ วันที่ 
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Type of Report: 
 Protocol Deviation/Violation 
  สุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Randomization of ineligible subjects) 
  รับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่เข้าข่ายคัดออกจากโครงการ (Enrollment of excluded subjects) 
  ไม่ได้ท าตามขั้นตอนการคัดกรองที่ระบุ (Do not perform screening procedures required by 

protocol) 
  ด าเนินการคัดกรองหรือขั้นตอนการวิจัย นอกระยะเวลาที่ระบุ (Perform screening or procedures 

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

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

(Use unstamped informed consent form) 
  การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการวิจัยไม่เหมาะสม (Improper drug accountability) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
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รายละเอียดของการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด (Narrative summary of the event) 
 
 
 
 
 
 
 

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

required) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยยังคงอยู่ในการวิจัย แต่ติดตามสังเกตอาการผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างใกล้ชิด 

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

remains on the study but data analysis will be modified) 
  แจ้งผู้สนับสนุนทุนวิจัยหรอืผู้วิจัยหลัก 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมีผลเพิ่มความเส่ียงต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอื่นๆ หรือไม ่ 

  ใช่   ไม่ 
 
 

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

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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Evaluate the seriousness of this report 
Does it have or post a significant risk or substantive harm to research subjects?  
  Yes  No 
Does it cause damage to the scientific integrity of data collected?  
  Yes  No 
Does it result from evidence of willful or knowing misconduct of investigator?  
  Yes  No 
Does investigator ignored the established research, medical, and ethical principles?  
  Yes  No 
Is the action taken by investigator appropriate?  
  Yes  No 
Can the corrective plan prevent the occurrence of the same event in the future?  
  Yes  No 
Comments: 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after modification 
  Need full board review 

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรงครั้งท่ี วันที่ 
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 Adverse Event Report 
ID No เพศ อาย ุ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

 

วิธีการแก้ไขท่ีได้ท าไปแล้ว รวมทั้งอาการของผู้ป่วยขณะรายงาน 
 (แนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี) 

     

     

     

     

     

 

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

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

วันท่ี............./................../............... 
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รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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Comments: 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after modification 
  Need full board review 

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงครั้งท่ี วันที่ 
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รายละเอียดการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง 
รหัสผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
เพศ  ชาย  หญิง 
อายุ  

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

วันที่เกิดเหตุการณ์  วันที่ผู้วิจัยทราบเหตุการณ์  
ชนิดรายงาน  Initial Report  Follow up report 
สรุปเหตุการณ์และวิธีการแก้ไขท่ีได้ท าไปแล้ว รวมทั้งอาการของผู้ป่วยขณะรายงาน (แนบเอกสารเพ่ิมเติม ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรงของเหตุการณ์  เสียชีวิต (Death) 
 รุนแรงและอาจท าให้เสียชีวิต (Life threatening) 
 ต้องรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization or prolongation of 
hospitalization) 
 พิการหรือทุพลภาพ (Persistent or significant disability or incapacity) 
 ทารกพิการแต่ก าเนิด (Congenital anomaly or birth defect) 
 อ่ืนๆ ระบุ 

ผู้วิจัยประเมินความเกี่ยวข้อง
ของเหตุการณ์กับการวิจัย 

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

เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อโรค
ประจ าตัวของผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 
 

 ไม่ใช่  ใช่ 
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การด าเนินการกับผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยภายหลังเกิด
เหตุการณ์ 

 หยุดด าเนินการวิจัย และขอถอนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกจากการวิจัย 

 ด าเนินการวิจัยต่อ โดย 

  ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย 

 ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย/เพ่ิมมาตรการในการเฝ้าระวัง ระบุ 

เหตุการณ์อ่ืนที่เคยเกิดขึ้นใน
โครงการวิจัย 

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

 

 
 

 
 

 
 

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

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

วันที่............./................../............... 
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ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงและไม่คาดคิดครัง้ท่ี วันที่ 
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External Serious Adverse Event Report Form 

Country ID No Sex Age Event Onset Causality (A) Severity (B) Action 

Medication (C) 

Action Taken (D) Outcome (E) 

           

           

(A) Causality:  1=Unrelated, 2=Unlikely, 3=Possible, 4=Probable, 5=Definite 
(B) Severity: 1=Death, 2=Life threatening, 3=Hospitalization or prolongation of hospitalization, 4=Persistent or significant disability or incapacity, 5=Congenital anomaly or birth defect, 

6=Required intervention to prevent permanent impairment, 7=other significant medical event 
(C) Action medication: 1=Continued, 2=Reduced, 3=Increased, 4=Temporary stop, 5=Permanent stop 
(D) Action Taken: 1=No action, 2=Amend consent document, 3=Amend protocol, 4=Inform current subjects, 5=Terminate or suspend protocol, 6=others 
(E) Outcome: 1=Resolved, 2=Resolved with sequelae, 3=Improved, 4=Persistent, 5=Worsened, 6=Fatal, 7=Unknown 

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

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

วันท่ี............./................../............... 
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ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ วันที่ 
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รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 

ความประสงค์ของผู้วิจัย  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
 ขอต่ออายุหนังสือรับรอง    

ความถี่ในการรายงานความก้าวหน้า  1 ปี  6 เดือน  อ่ืนๆ ระบุ 
ก าหนดวันส่งรายงานความก้าวหน้า วันที่                                ครั้งที่ 
วันที่รายงานความก้าวหน้า วันที่                                ครั้งที ่
ความก้าวหน้าโครงการวิจัย วันที่เริมโครงการวิจัย 

วันที่สิ้นสุดโครงการวิจัย 
จ านวนผู้เข้าร่วมการวิจัยที่วางแผนไว้.....................คน 

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

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

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

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

ผู้เข้าร่วมที่ออกจากการศึกษาก่อนเวลา.....................คน 
คิดเป็นผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว..................................... เปอร์เซ็นต์ (ประมาณการจากสิ่งที่ท า) 
การตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัย 
  ไม่มี 

 มี 
   ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุชื่อวารสาร......................ฉบับที่…....ปี.......… เดือน............ 

 ตีพิมพ์ในวารสารภายต่างประเทศ ระบุชื่อวารสาร....................ฉบับที่…....ปี.......… เดือน.......... 

 Oral Presentation ระบุชื่อการประชุม.........................สถานที่..............…....ปี.......… เดือน.......... 

 Poster Presentation ระบุชื่อการประชุม......................สถานที่..............…....ปี.......… เดือน.......... 

มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (Amendment) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Unexpected or Serious 
Adverse Event) ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งทุน ที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือไม่   มี  ไม่มี 
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มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประโยชน์หรือความเสี่ยงที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

มีปัญหาหรือความเห็นเชิงลบในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่ยังไม่เคยรายงานต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หรือไม่ 

 มี  ไม่มี 

 
 

 
 

 
 

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

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

วันที่............./................../............... 
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ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 
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วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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หมายเหตุ: 1. การสรุปผลการวิจัยให้ใช้ภาษาไทย โดยสรุปเนื้อหาให้สั้นกะทัดรัด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

 2. กรุณาลงรายละเอียดตามหัวข้อข้างต้น ให้ระบุให้ครบทุกข้อโดยไม่เกินจ านวนบรรทัดท่ีก าหนดไว้ 
 3. เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด, Electronic File จ านวน 1 ชุด 
พร้อมแนบเอกสารสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด 
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รายละเอียดการรายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย 

รายงานนี้เป็นการรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยตามก าหนด       
  ใช่         ไม่ใช่ 
(หากเป็นการรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัยก่อนก าหนดโปรดระบเุหตผุล) 

การตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัย 

  ไม่มี                         มี 
   ตีพิมพ์ในวารสารภายในประเทศ ระบุชื่อวารสาร...............................ฉบับที่…....ปี.......… เดือน............ 

 ตีพิมพ์ในวารสารภายต่างประเทศ ระบุชื่อวารสาร.............................ฉบับที่…....ปี......... เดือน............ 

 Oral Presentation ระบุชื่อการประชุม............................สถานที่..............…....ปี.......… เดือน............ 

 Poster Presentation ระบุชื่อการประชุม........................สถานที่..............…....ปี.......… เดือน............ 

สถานภาพโครงการ 

   หยุดรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว 
 เสร็จสิ้นการวิจัยในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว อยู่ในระหว่างรอวัดระดับยาในเลือด/รอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สิ้นสุดการด าเนินการวิจัยอย่างสมบูรณ์ และได้สรุปผลการวิจัยมาพร้อมนี้ 
 เดือน.......ปี.....คาดว่าจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด พร้อม Electronic File 1 ชุด 

สรุปผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

   หยุดรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว 
 เสร็จสิ้นการวิจัยในผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว อยู่ในระหว่างรอวัดระดับยาในเลือด/รอการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สิ้นสุดการด าเนินการวิจัยอย่างสมบูรณ์ และได้สรุปผลการวิจัยมาพร้อมนี้ 
 เดือน.......ปี.....คาดว่าจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 ชุด พร้อม Electronic File 1 ชุด 

สรุปผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

จ านวนผู้ป่วย/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท่ีขอไว้........................คน  ที่รับเข้าโครงการ............................คน 

(ถ้าไม่ครบจ านวนตามทีต่้องการ โปรดระบุเหตุผล) 

ที่ถอนตัวระหว่างการวิจัย............................คน   

 สาเหตุจากยาไม่มีประสิทธิผล จ านวน          คน  สาเหตุจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จ านวน คน 
 สาเหตุจากความไม่ร่วมมือ จ านวน                คน  ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ขอถอนเอง จ านวน        คน 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) จ านวน                           คน  
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ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกิดความไม่สบายใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรือไม่ 

 มี    ไม่มี 
(ถ้ามี เกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดระบ)ุ 

2. ท่านเก็บรักษาแบบบันทึกข้อมูล (CRF) ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยไว้ที่ใด 

 เก็บท่ีหน่วยวิจัย / ที่ Site  
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………….……… 
3. ท่านมีมาตรการรักษาความลับ / การเข้าถึงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย(CRF) อย่างไร 

  ในตู้ใส่กุญแจ / ผู้เข้าถึงข้อมูลคือ โดยวิธีใด 
  ในคอมพิวเตอร์ / ผู้เข้าถึงข้อมูลคือ โดยวิธีใด 
  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  
สรุปผลการวิจัยโดยย่อ 

วัตถุประสงค์ 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย (ลักษณะงานวิจัย สถิติที่ใช้ เครื่องมือ) 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 

ข้อจ ากัด 
 

ผลการวิจัย 
 

 
 

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

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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Comments: (If no please write a comment) 
 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after modification 
 

  

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

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

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

แหล่งทุน 

สถานที่ท าวิจัย 

การวิจัยเกี่ยวกับ 
  ยา (Medicine Product(s)) ระบ ุ

  เวชภัณฑ์ (Device) ระบุ 

  อ่ืนๆ ระบุ 

ชื่อผู้ประสานงาน 

เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

รายงานแจ้งยุติโครงการวิจัยครั้งที่ วันที่ 
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รายละเอียดการแจ้งยุติโครงการวิจัย 

  รายงานความก้าวหน้าครั้งล่าสุดเม่ือวันที่            

สรุปผลการวิจัย 

สาเหตุของการยุติการวิจัยก่อนก าหนดหรือการระงับการวิจัย 

 

 

 

การรักษาหรือการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม ภายหลังการยุติการวิจัยหรือระงับการวิจัย 

 

 

 

แผนการแจ้งข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

หัวหน้าโครงการ 
วันที่............./................../............... 



 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

AC06-17/01 

 

แบบพิจารณารายงานแจ้งยุติโครงการวิจัย 
เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 71 จาก 78 

 

รหัสโครงการวิจัย เอกสารเลขที่ 

วันที่รับรอง สิ้นสุดวันที่ 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาอังกฤษ) 

 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย 

ต าแหน่ง กลุ่มงาน 

ประเภทการพิจารณาทบทวน  แบบเร็ว (Expedited Review)  

รายการเอกสารที่พิจารณา 

 1. List document 

 2. List document 

 3. List document 

ชื่อกรรมการผูพิจารณาทบทวน 

 <ชื่อ-นามสกุล กรรมการผู้พิจารณา> ต าแหน่ง 

วันที่สงใหพิจารณาทบทวน                                    วันที่ก าหนดส่งคืน 
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Comments: 
 
 
 
 
 
Reviewer suggestion 
  Acknowledgement 
  Acknowledgement after modification 
  Need full board review 
 

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

 
 
 
Date ……………………………………………… 
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หมายเลขโครงการ   ……………………………………………….. 

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

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

ต าแหน่ง   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

กลุ่มงาน   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 
 
สรุปความเห็นของผู้พิจารณาทบทวนหลัก 

มติ:   รับรอง/รับทราบ  รับรอง/รับทราบหลังปรับปรุงแก้ไข  เข้าพิจารณา Full Board 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

.................................................................ผู้สรุปข้อมูล 

(...............................................................) 
กรรมการและเลขานุการ 

วันที.่....................................................... 
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หมายเลขโครงการ   ……………………………………………….. 

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

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

ต าแหน่ง   ………………………………………………..………………………………………………..………………… 

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

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

สรุปมติ:   

 รับรอง/รับทราบ  รับรอง/รับทราบหลังปรับปรุงแก้ไข  เข้าพิจารณา Full Board 

 

 

.................................................................ผู้สรุปข้อมูล 

(....................................................) 
กรรมการและเลขานุการ 

วันที.่....................................................... 
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 วันที่ 

ชื่อผู้วิจัยหลัก 

ชื่อโครงการวิจัย 

 

ประเภทของการร้องเรียน 

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

เรื่องท่ีร้องเรียน/สถานการณ์/ความประสงค์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 

 

สถานะผู้ร้องเรียน   ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย    ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 

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

ข้อมูลการติดต่อของผู้ร้องเรียน 

 

ส่วนของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการฯ 

ผู้รับเรื่อง 

การตอบสนอง 

 

 
 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ด าเนินการ 
(...............................................................) 
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หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 
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                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี   โทร. ๒๘๐๓            

ที ่                                  วันที ่          

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย 

เรียน <ชื่อผู้วิจัยหลัก> 

  ตามที่ท่านซึ่งเป็น หัวหน้าโครงการวิจัยตามรายละเอียดข้างท้าย ได้ขอแจ้ง <ชื่อรายงานเอกสาร
ต่อเนื่อง> ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

หมายเลขโครงการ <รหัสโครงการวิจัย> 
 

ชื่อโครงการวิจัย <ชื่อโครงการวิจัย> 
 

รายการเอกสารที่พิจารณา <เอกสารที่พิจารณา> 
 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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

 

ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๑๐๘-๓๗ ต่อ ๒๘๐๓ โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๔๗๗ 
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1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียม รวบรวม จัดเก็บ สืบค้น เก็บรักษา และท าลายเอกสารโครงการวิจัย 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขณะที่
โครงการวิจัยก าลังด าเนินการอยู่และเมื่อสิ้นสุดหรือยุติโครงการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และ
เพ่ือคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 

 
2. ขอบเขต 
  วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุกโครงการที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯทั้งที่ก าลัง
ด าเนินการและท่ีสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้ว 
 
3. ความรับผิดชอบ 
  เจ้าหน้าที่ส านักงาน มีหน้าที่บริหารจัดการในการรวบรวมเก็บรักษา การค้นเอกสาร และท าลายเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการค้นหา และคงไว้ซึ่งการรักษาความลับของข้อมูล 
 
4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ขั้นตอนการท างาน ผู้รับผิดชอบ 

การเก็บรวบรวมเอกสารโครงการวิจัย 

ลงฐานข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย 

การค้นและการท าส าเนา 

การท าลายเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
5.1 การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย 

  การเก็บเอกสารโครงการวิจัย หลังการได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน 
  1.  เอกสารที่ต้องจัดเก็บ คือ โครงการวิจัยและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องฉบับแรก และฉบับที่ได้รับการ
รับรอง  
 2.  เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จ านวน 1 
ชุด (ผู้วิจัยเก็บต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนาเก็บไว้ที่ส านักงาน 1 ชุด) ดังนี้   

1)  เอกสารรับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี 

2)  ใบอนุญาตเก็บข้อมูลงานเวชระเบียน (ในกรณีท่ีผู้วิจัยขออนุญาตเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน) 
3)  ใบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัย (ในกรณีท่ีผู้วิจัยร้อง

ขอ) 
4)  ส าเนาเอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ได้รับการรับรอง และมีการประทับตรายางและลงนามรับรอง 
5)  เอกสารประกอบอื่นๆ 

 3.  การจัดกลุ่มโครงการวิจัย และก าหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการ หรือ Active Protocol หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง 

และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.2 โครงการวิจัยที่ไม่มีการด าเนินการ หรือ Inactive Protocol หมายถึง 

1) โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุปผลการวิจัย (Final report) หรือส่ง
รายงานยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด (Premature termination) 

2) โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากหมดอายุการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน ติดต่อผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือให้ชี้แจงสถานะของการวิจัย และพบว่าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัย
สิ้นสุดแล้ว หรือไม่มีการตอบสนอง 

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

4) โครงการวิจัยที่ส่งเข้าพิจารณา และคณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขเพ่ือรับรอง หรือ
แก้ไขเพ่ือน าเข้าพิจารณาใหม่ แต่ผู้วิจัยไม่ส่งโครงการวิจัยกลับเข้ามาเพ่ือพิจารณา
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้วิจัย  

5) โครงการวิจัยที่ผู้วิจัยขอถอนคืน (Withdraw) ก่อนการประชุมของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
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5.2 การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย 
  1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน Scan เอกสารโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย เพ่ือเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ลงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยในฐานข้อมูล ซึ่งมี
ระบบการรักษาความลับ จ ากดัผู้เข้าถึงข้อมูล และมีระบบส ารองข้อมูล (Back up) เก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
  2. การจัดเก็บจะเรียงล าดับโครงการวิจัย ระบุเลขท่ีแฟ้มเอกสาร 
  3. โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วจะเก็บรักษาไว้ 3 ปี หลังจากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยจะเก็บ
แยกชั้นไว้ต่างหาก 
  4. จัดท าสันแฟ้ม โดยแบ่งประเภทของโครงการวิจัยเป็น 3 สถานะ ดังนี้ 

4.1  ด าเนินการอยู่ (Active) 
  1) โครงการวิจัยที่เข้ารับพิจารณาประจ าปี................... 
 2) รหัสโครงการ 
  3) ลับ 
 4) Active Protocol 
4.2 สิ้นสุดโครงการ  
 1) โครงการวิจัยที่เข้ารับพิจารณาประจ าปี.................. 
 2) รหัสโครงการ 
  3) ลับ 
  4) CLOSE 
4.3  ไม่รับรอง / ยุติ  (Inactive) 
 1) โครงการวิจัยที่เข้ารับพิจารณาประจ าปี.................. 
 2) รหัสโครงการ 
  3) ลับ 
  4) Inactive Protocol 

       5. จัดท าสารบัญหลักหน้าแฟ้มโครงการวิจัย รายละเอียดแนบในโครงการวิจัย โดยเรียงล าดับดังนี้ 
5.1  ชื่อเรื่อง 
5.2 ผู้วิจัย 
5.3 ประเภท 

           6.  จัดท าสารบัญย่อยใส่รายละเอียดโครงการวิจัยหน้าแรกของโครงการวิจัย โดยเรียงล าดับดังนี้ 
6.1 Initial review 
6.2 Approve 

1) .................... เอกสารรับรองให้ด าเนินการวิจัย 
2) .................... รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3) .................... ขออนุญาตเก็บข้อมูลงานเวชระเบียน 
4) .................... แบบเสนอโครงการวิจัย 
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5) .................... เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) 
6) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  

                (Informed Consent Form) 
7) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยส าหรับอาสาสมัครเด็ก  

                อายุ 7 - 12 ปี (Informed Assent Form) 
8) .................... เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ส าหรับผู้แทนโดย 

                ชอบธรรม/ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) 
9) แบบบันทึกข้อมูล (CRF) 
10) เครื่องมือ 
11) ประวัติคณะผู้วิจัย 
12) ส าเนาใบรับรองการผ่านการอบรม (Certificate) 
13) เอกสารอ่ืน ๆ ................................................................... 

6.3  Continuing 
1) รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัยที่ได้รับรองแล้ว 
2) รายงานความก้าวหน้า (Progress report) และ/หรือ การต่ออายุเอกสารรับรอง

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

6.4 สถานะ การสิ้นสุดโครงการวิจัย 
1) การยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด 
2) การสิ้นสุดโครงการวิจัย 
3) การสรุปผลโครงการวิจัย 

  7. เจาะรูเอกสารโครงการวิจัย เพ่ือท าการจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการวิจัย  
  8. กรณีโครงการวิจัยมีการส่งรายงานเพ่ิมเติม เช่น การขอต่ออายุ เอกสารรับรองโครงการวิจัย, ขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินการโครงการ , ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ, รายงานความปลอดภัยของ
โครงการวิจัย ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามข้อ 5.2 การจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัย  
  9. เก็บรักษาแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยไว้ในตู้เก็บเอกสารที่ปลอดภัย และจ ากัดการเข้าถึงข้อมูล 
ล็อคตู้เก็บเอกสารทุกครั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานเป็นผู้รับผิดชอบถือกุญแจ 
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5.3 การค้นและการท าส าเนาเอกสาร 
  การค้นเอกสาร ส าเนาเอกสารรับรองหรือโครงการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. ตระหนักว่าเอกสารโครงการวิจัยเป็นเอกสารที่ต้องรักษาความลับ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณท่ีเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลโครงการวิจัย 
  2. ในกรณีที่ผู้วิจัยต้องการขอส าเนาเอกสารรับรองหรือโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องส่งแบบฟอร์ม ขอ
ส าเนาเอกสารรับรอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานจะเป็นผู้รับเอกสาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ลงทะเบียนรับเรื่อง  
2.2 เสนอเลขานุการเพ่ือพิจารณารับทราบ 
2.3 เสนอประธานพิจารณาเพ่ืออนุมัติ 
2.4 ค้นเอกสารจากแฟ้มโครงการวิจัย หรือจากอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ส าเนาเอกสาร 1 ชุด โดยให้

ผู้วิจัย/ ผู้ประสานงานฯ ลงนามรับเอกสารให้ชัดเจน 
2.5 เก็บแบบฟอร์มขอส าเนาเอกสารเข้าแฟ้มโครงการวิจัย  

 

5.4 การท าลายเอกสารโครงการวิจัย 
1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท ารายการโครงการวิจัยหลังแจ้งปิดโครงการ ที่เก็บไว้ตั้งแต่ 3 ปขีึ้นไป   
2. เจ้าหน้าที่ส านักงานประสานผู้วิจัย หรือผู้ประสานโครงการฯ ทาง e-mail เพ่ือแจ้งขอท าลาย

เอกสาร หากไม่มีการคัดค้านภายใน 30 วัน จะด าเนินการท าลายเอกสาร 
6. นิยามศัพท์ 

คำศ ัพท์ ความหมาย 
โครงการวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 
(Active Protocol) 

หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดหรือยุติแล้ว 
(Inactive Protocol) 

หมายถึง โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ผู้วิจัยส่งรายงานสรุป
ผลการวิจัย (Final report) หรือส่งรายงานยุติโครงการวิจัยก่อน
ก าหนด (Premature termination) หรือโครงการวิจัยที่ผู้วิจัย
ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานใดๆ เป็นระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากหมดอายุการรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ส านักงาน ติดต่อ
ผู้วิจัยหรือหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้ชี้แจงสถานะของการวิจัย 
และพบว่าสถานะของการวิจัย คือ การวิจัยสิ้นสุดแล้ว หรือไม่มี
การตอบสนอง 
 

 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  07/02 

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย 
Management of Study Files 

เร่ิมใช้  1 ต.ค. 2562  

หน้า 8 จาก 11 

 

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 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 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 
 

7. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน  
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการด าเนินการ
พิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  07/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดิมเป็นค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  07/01 REC  07/02 1 ตุลาคม 2562 แก้ไขข้อ 5.1 การเก็บรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย ข้อ 1 จาก 
“1. เอกสารที่ ต้องจัดเก็บ เริ่มตั้ งแต่
เอกสารฉบับแรกที่ผู้วิจัยส่งโครงการวิจัย
และเอกสารประกอบที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน” เป็น “1. 
เอกสารที่ต้องจัดเก็บ คือ โครงการวิจัย
และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องฉบับแรก 
และฉบับที่ได้รับการรับรอง”  
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8. ภาคผนวก 
AC 07-01/02   แบบบันทึกการขอส าเนาเอกสารรับรอง 
AC 07-02/02   แบบรายงานขอท าลายเอกสารโครงการวิจัย 
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                             บนัทึกขอ้ความ 
สว่นราชการ   กลุ่มงาน                                                                              โทร  

ที ่                วนัที ่    
เรือ่ง ขอส าเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นางนางสาว)................................................................................................
ต าแหน่ง.............................................................................สงักัด.........................................................................
หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง 
(ภาษาไทย)................................................................................................ ............................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................รหัสโครงการ................ ....... 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ขออนุมัติรับรองเอกสาร ดังนี้ 
 เอกสารรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (Certificate of Approval) 
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่......................................... 
 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  (Serious Adverse Event/Adverse Event)    
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ....................................... 
 การปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย, แจ้งปรับเปลี่ยนอื่นๆ (Protocol Amendment)  
     เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ....................................... 
 แจ้งปิดโครงการวิจัย (Closed – out report)  เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
 แจ้ง Investigator’s Brochure   เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
 อ่ืนๆ ………………………………………………………….  เอกสารรับรองเมื่อวันที่ ...................................... 
เนื่องจากเอกสารฉบับรับรองที่ข้าพเจ้าได้รับสูญหาย ข้าพเจ้าจึงขอถ่ายส าเนาเอกสารรับรอง ดังกล่าวเพ่ือ
..................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ 
     ลงชื่อ....................................................... ......... 
  (....................................................................) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย  

                                      วันที่ ................./...................../....................
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ล าดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วัน/เดือน/พ.ศ. 
ที่รายงานปิด 

วัน/เดือน/พ.ศ. 
ที่เก็บครบ 3 ปี 

หมายเหตุ 
สถานะโครงการ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
- เรียน เลขานุการคณะกรรมการ ฯ เพื่อกรุณาพิจารณา  - ทราบ น าเสนอในที่ประชุม วันท่ี........../........ /....... 
 

 
          

 
 
 

 
- อนุมัติตามมติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ วันท่ีท าลายเอกสาร.................................................... 
   ผู้ท าลายเอกสาร........................................................ 

……………………………………………………… 
(……………………………………………………….) 
เจ้าหน้าท่ีส านักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

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

เลขานุการคณะกรรมการฯ 

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

ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี 
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เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 

2. ขอบเขต 

 วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการและพิจารณาโครงการวิจัยและ
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการนอกสถาบัน 
 
3. ความรับผิดชอบ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
และคณะกรรมการนอกสถาบัน จึงก าหนดความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน มีหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการนอกสถาบัน ในเรื่องการพิจารณา
โครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอก
สถาบัน 
 2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิธีด าเนินการ
มาตรฐานของคณะกรรมการนอกสถาบัน ในการพิจารณาโครงการวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภายหลังการรับรองโครงการวิจัยของคณะกรรมการนอกสถาบัน 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC 08/02 

การท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการนอกสถาบัน 

Co-operation between Ethics Committee and External 

Institutional Review Board 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562 

หน้า 4 จาก 10 

 

4. แผนภูมิขั้นตอนการท างาน 

 การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การร่วมมือในการด าเนินการตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

แบบประเมิน Local Issue ของสถาบัน 

การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก 

การด าเนินการวิจัยภายหลังให้การเห็นชอบโครงการวิจัย 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กรรมการ 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

จัดเก็บโครงการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

ประธาน 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติ 
 5.1 ก่อนการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (กรณีขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)) 
  5.1.1 ส านักงานคณะกรรมการกลางฯ (CREC) ส่งเอกสาร ประกอบด้วย 
   1. แบบข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ  
   2. แบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) 
   3. โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
  5.1.2 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
   1. ตรวจรับเอกสารจากส านักงานคณะกรรมการกลางฯ 

2. เสนอแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) แก่ประธานพิจารณา
ประเมินความพร้อมของสถาบัน 

 2.1 คุณสมบัติของผู้วิจัยของสถาบัน 
 2.2 ความพร้อมของสถานที่ในการท าวิจัย 
 2.3 ประเด็นจริยธรรมไม่ขัดต่อบริบทของสถาบัน 
 2.4 การวิจัยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน 
3.  ส่ งแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน  ( Local Issue)  ให้ ส านั กงาน

คณะกรรมการกลางฯ พิจารณาต่อไป 
 5.2 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก (Initial Protocol Submission) 

5.2.1 ผู้วิจัยหลักประจ าโรงพยาบาลราชวิถี ยื่นเอกสารโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใน
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควร เพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้แบบฟอร์มของ
คณะกรรมการฯ โรงพยาบาลราชวิถี 

5.2.2 เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอเลขานุการจ าแนก
ประเภทการพิจารณาโครงการวิจัยตามที่ระบุไว้ในวิธีด าเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี และก าหนดรายชื่อกรรมการทบทวน พร้อมเสนอประธานพิจารณา 

5.2.3 เจ้าหน้าที่ส านักงาน แจ้งผลการพิจารณา ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน 
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กรณี โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 
 

 5.3 การพิจารณารายงานโครงการต่อเนื่อง (Continuing Report) 
  5.3.1 กรณีการรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment Report) 

1. ผู้วิจัยหลักประจ าโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยส่งแบบ
รายงานส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คน พร้อมแนบเอกสารการรับรองหรือเอกสารการแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ใน
สถาบันพัฒนาการคุ้ มครองการวิจัยในมนุษย์  (สคม.) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เห็นสมควร 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอกรรมการทบทวน
พิจารณารายงาน 

3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เสนอเลขานุการลงนาม 
เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

กรณี โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 

 
  5.3.2 กรณีการรายงานเอกสารโครงการต่อเนื่องอ่ืนๆ 

1. ผู้วิจัยหลักประจ าโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้ประสานงานโครงการวิจัยส่งแบบ
รายงานเอกสารโครงการต่อเนื่อง ตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี (กรณีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข / คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศ
ไทย (CREC) / คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ
วิจัยในมนุษย์ (สคม.) หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
เห็นสมควร สามารถยื่นเอกสารการรับรองหรือเอกสารการแจ้งผลการพิจารณาได้) 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เสนอกรรมการทบทวน
พิจารณารายงาน 
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3. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เสนอเลขานุการลงนาม 
เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้วิจัย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

กรณี โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 

 
5.4 การเก็บข้อมูล 

1. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บเอกสารแบบประเมินความพร้อมของสถาบัน (Local Issue) เข้าแฟ้ม
แบบประเมิน 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บเอกสารแบบรายงานอ่ืน ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บในแฟ้ม
โครงการวิจัย 
 
6. นิยามศัพท ์
 - 
 
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 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี ฉบับภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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 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 
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8. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  08/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคน
ทั้งฉบับ จากเดิมเป็นค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  08/01 REC  08/02 1 ตุลาคม 2562 เพ่ิมกระบวนการแจ้งผลการ
พิจารณา ในกรณี โครงการวิจัยที่
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คนของประเทศไทย (CREC) 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ส่งหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาให้คณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว ผ่านทาง E-mail 

   
9. ภาคผนวก 

AC08-01/01 ข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

AC08-02/01 แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน 
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ข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
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เรื่อง ข้อตกลงการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางฯ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล
ราชวิถี 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ข้าพเจ้า รับทราบว่าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมในการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการกลางฯ ใน
การพิจารณารายงานเอกสารต่างๆ เพื่อปกป้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ดังนี ้

1. การทบทวนโครงร่างการวิจัยที่เสนอรับการพิจารณาจาก CREC คร้ังแรก (Initial/New protocol) ทาง
สถาบนัจะท าหน้าที่ประเมินแบบบริบทของสถาบนั (Local issues) ตามแบบ AP 03 และส่งผลการประเมินกลบั 
CREC ภายใน 7 วันท าการ 

2. เมื่อสถาบันได้รับโครงการวิจัยที่ CREC ให้การรับรองแล้ว สถาบันจะด าเนินการพิจารณาให้การรับรอง
โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก CREC โดยไม่ต้องพิจารณาซ้ าที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และแจ้งผล
การพิจารณาให้ CREC ทราบ (อย่างไรก็ตามวันที่รับรองของสถาบันควรเป็นวันเดียวกับที่ CREC รับรอง) 

3. เมื่อมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยจากฉบับเดิมที่ CREC ให้การรับรอง รายงานความก้าวหน้า
ของการวิจัย รายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนก าหนด และ รายงานสรุปผลการวิจัย ทาง CREC จะเป็นผู้พิจารณาและ
แจ้งผลให้สถาบันทราบ สถาบันจะด าเนินการพิจารณาให้การรับรองโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก CREC โดยไม่
ต้องพิจารณาซ้ าที่สถาบัน หรือพิจารณาอย่างรวดเร็ว และแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC ทราบ 

4. เมื่อมีรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเกิดแก่อาสาสมัคร
ในสถาบัน สถาบันจะเป็นผู้ทบทวนรายงานเหล่านั้นก่อนและแจ้งผลการพิจารณาให้ CREC รับทราบภายใน 7 วันท า
การ นับจากวันที่คณะกรรมการของสถาบันมีมติ  

5. ในกรณีที่ CREC ได้รับรายงานรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง และ เม่ือ CREC ด าเนินการพิจารณาแล้ว CREC จะส่งการพิจารณาให้กับสถาบัน ภายใน 7 วันท าการ  

6. สถาบันจะควบคุมนักวิจัยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการวิจัยที่ดีและให้การดูแลรักษาอาสาสมัครอย่างเต็มที่
หากเกิดผลแทรกซ้อนจากการเข้าร่วมวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

สถาบนั..................................................................... 
วันที่ ......................................................................... 

 
 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 

AC08-02/01 

 

แบบประเมิน Local Issue ของหน่วยงาน 
เร่ิมใช้ 1 เม.ย. 2562 

หน้า 10 จาก 10 

 

รหัสโครงการ  ………………………………… 

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

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

ข้อ หัวข้อการประเมินที่เกี่ยวกับ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อสังเกต/
ข้อแนะน า 

I คุณสมบัติของผู้วิจัยของสถาบัน    

 o สถานะของผู้วิจัยที่สถาบัน    
 o ความรู้ความช านาญ    
 o ประสบการณ์การท างานวิจัย    
II ความพร้อมของสถานที่ในการท าวิจัย    

III ประเด็นจริยธรรมไม่ขัดต่อบริบทของสถาบัน    

IV การวิจัยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน    

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

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

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
วันที่ ……………………………………………….… 
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บทท่ี 9 การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

 

เตรียมโดย:       เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

ทบทวนโดย: 

- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

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

                ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ                             

วันที่อนุมัติ:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

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

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 

วันที่รับรอง:               วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
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1. วัตถุประสงค์ 
1. การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์ซึ่งสิทธิความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
2. การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การท าวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัยที่ก าหนดไว้

และเป็นไปตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ ICH GCP หรือหลักการวิจัยตามศาสตร์นั้นๆ 
3. เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

 
2. ขอบเขต 
  วิธีด าเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุน
การวิจัย ภายในโรงพยาบาลราชวิถี ตามที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการฯ 
 
3. ความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน 
ท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลระบบ สถานที่ ทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
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4. แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
5. รายละเอียดการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัย 
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจัยที่จะตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย ได้แก่ โครงการวิจัยที่มี
ลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   1. มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ที่ไม่คาดคิดมาก่อน (Unexpected) และ/หรือ ที่อาจ
เกี่ยวข้อง (Possibly related) หรือ น่าจะเกี่ยวข้อง (Probably related) หรือ เกี่ยวข้องแน่นอน กับ
โครงการวิจัย (Definitely related) 

ขั้นตอนการท างาน ผู้รับผิดชอบ 

คัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อตรวจเยี่ยม 

ก่อนการตรวจเยี่ยม 

- ประธานมอบหมายให้กรรมการตรวจเยี่ยม 

- ประสานงานกับผู้วิจัย 

- ทบทวนโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- เตรียมเอกสารการตรวจเยี่ยม 

การตรวจเยี่ยม 

หลังการตรวจเยี่ยม 

- สรุปผล รายงานผลการตรวจเยีย่ม 

- พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 

- การแจ้งสรุปผลให้นักวิจัย 

- การเก็บรายงานการตรวจเยี่ยม 

ประธาน 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กรรมการตรวจเยี่ยม 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กรรมการตรวจเยี่ยม 

กรรมการตรวจเยี่ยม 
เลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
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  2. มีการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืน หรือสงสัยว่ามีการเบี่ยงเบน ฝ่าฝืนวิธีด าเนินการวิจัยจากโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณารับรอง 
  3. โครงการวิจัยที่มีการร้องเรียน หรือมีข้อมูลที่ระบุ หรือสงสัยว่าวิธีด าเนินการวิจัยไม่เป็นไปตาม
หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดีของ ICH GCP และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  4. ผู้วิจัยหลักมีโครงการวิจัยจ านวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  5. โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้วิจัยไมส่่งรายงานความก้าวหน้าตามก าหนด 

 
 5.2 ก่อนการตรวจเยี่ยม 
 ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประธาน มอบหมายให้กรรมการตรวจเยี่ยมด าเนินการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลโครงการวิจัยที่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
  2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน ประสานกับผู้วิจัย แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตรวจเยี่ยมโดยนัดหมาย วันที่ และ 
เวลา ที่จะตรวจเยี่ยม ก่อนวันตรวจเยี่ยม 
 3. กรรมการตรวจเยี่ยม ทบทวนโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการตรวจเยี่ยม 
  4. เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม และแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือ
ก ากับดูแลการวิจัย (A09-01/02, A09-02/02) 
  กรณีที่เป็นโครงการ ซึ่งผู้ท าหน้าที่ประธาน หรือเลขานุการ คณะกรรมการ เป็นผู้วิจัยหลักหรือ ผู้วิจัย
ร่วม ให้พิจารณากรรมการท่านอ่ืนท าหน้าที่แทน 
 
 5.3 การตรวจเยี่ยม 
 1. กรรมการตรวจเยี่ยม ประชุมเพ่ือวางแผนการตรวจเยี่ยม 
  2. ประชุมร่วมกับผู้วิจัยและคณะ เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของ
โครงการวิจัย 
  3.  เอกสารที่กรรมการตรวจเยี่ยมตอ้งทบทวน ได้แก่ 

3.1 โครงการวิจัยฉบับแรก และฉบับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน รวมทัง้หนังสือรับรองโครงการวิจัย (certificate of approval) 

3.2 รายละเอ ียดการทบทวน ข้อมูลเอกสาร มีดังนี ้
1) แบบบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอ่านออก 
2) ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลตรงกับในเอกสารต้นฉบับ (source data) 
3) มีรายชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย พร้อมรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ 
4) คู่มือผู้วิจัย (Investigator’s brochure) เป็นฉบับล่าสุด 
5) เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
6) เอกสารแสดงการควบคุมปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑ์และสารที่ใช้ในการวิจัย (ถ้ามี) 
7) บันทึกการเก็บตัวอย่างของเหลวหรือเนื้อเยื่อร่างกาย (ถ้ามี) 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  09/02 

การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 6 จาก 12 

 

 

8) ส าเนารายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ถ้ามี) 
9) รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการก ากับการดูแลข้อมูลและความปลอดภัย 

(Data safety monitoring committee, DSMB) (ถ้ามี) 
3.3  รายละเอียดที่ตอ้งทบทวน เกี่ยวกับผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย มีดังนี ้  

1) มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ที่ระบุในโครงการวิจัย
อย่างเคร่งครัด 

2) ปริมาณงานในโครงการวิจัยไม่มากเกินไป เมือ่พิจารณาถึงจ านวนผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
3.4 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการวิจัย มีดังนี้ 

1) มีการสนับสนุนการท าโครงการวิจัยนั้นๆ อย่างเหมาะสม 
2) สถานที่ มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าโครงการวิจัย 

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) ในบางกรณีอาจสัมภาษณผ์ู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
3) มีการรักษาความลับของข้อมูลโดยมีการเก็บเอกสารข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

อย่างเหมาะสม และจ ากัดผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
3.9 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลมีการเก็บเอกสารข้อมูลของ

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม และจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
3.10 รายละเอียดที่ต้องทบทวน เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบรายงาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (ถ้ามี) เปรียบเทียบกับรายงานที่ส่งให้คณะกรรมการฯ
พิจารณา  

  4. การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม กรรมการตรวจเยี่ยมต้อง
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัยทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
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 5.4 ภายหลังการตรวจเยี่ยม 
 1. กรรมการตรวจเยี่ยม จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับ
ดูแลการวิจัย A09-02/02 ซึ่งรวมถึงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม ได้แก่ ไม่ต้อง
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า หรือ ควรระงับการรับรอง
โครงการวิจัยชั่วคราว หรือ ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย 
  2. ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ไม่ต้องด าเนินการใดๆ หรือ ด าเนินการตรวจเยี่ยม
ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า กรรมการตรวจเยี่ยมจะส่งแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
A09-02/02 จ านวน 1 ชุด ให้เลขานุการ และอีก 1 ชุด ให้ผู้วิจัย หลังการตรวจเยี่ยม 
  3. ในกรณีที่ความเห็นของกรรมการตรวจเยี่ยม คือ ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว หรือ ควร
ถอนการรับรองโครงการวิจัย กรรมการตรวจเยี่ยมจะส่งแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
A09-02/02 จ านวน 1 ชุด ให้เลขานุการ หลังการตรวจเยี่ยม เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
  4. เลขานุการ น าเสนอผลการตรวจเยี่ยมในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

4.1 รับทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ไม่ต้องด าเนินการใดๆ” หรือ 
“ด าเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า” 

4.2 ในกรณีที่กรรมการตรวจเยี่ยมมีความเห็นว่า “ควรระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว” 
หรือ “ควรถอนการรับรองโครงการวิจัย” ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
จะพิจารณาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย และลงมติข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการตรวจเยี่ยมภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า 
2) ระงับการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว 
3) ถอนการรับรองโครงการวิจัย 

  5. ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน “รับทราบ” แบบรายงานการตรวจเยี่ยม
เพ่ือก ากับดูแลการวิจัย เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บแบบรายงานดังกล่าว 
  6. ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ด าเนินการตรวจเยี่ยม
ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า” เลขานุการ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ลงนามโดยประธานกรรมการ 
ให้กรรมการตรวจเยี่ยมทราบ ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
  7. ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาและลงมติ คือ “ระงับการรับรอง
โครงการวิจัยชั่วคราว หรือ “ถอนการรับรองโครงการวิจัย” เลขานุการ จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาที่ลง
นามโดยประธาน ให้กรรมการตรวจเยี่ยมทราบ และส าเนาแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
พร้อมทั้งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ที่ลงนามโดยประธาน ให้ผู้วิจัย 
หลังการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  09/02 

การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 8 จาก 12 

 

 

  8. เจ้าหน้าที่ส านักงาน จัดเก็บแบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย และหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (ถ้ามี) ในแฟ้มโครงการวิจัย รวมทั้งบันทึกผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ในฐานข้อมูล 
 

6. นิยามศัพท์ 
ค าศัพท ์ ความหมาย 

กรรมการตรวจเยี่ยม กรรมการที่ได ้ร ับการมอบหมายจากประธาน ให ้เป ็นต ัวแทนในการตรวจเยี่ยม 
เพ ื่อกำก ับดูแลการวิจัย 

การตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับ
ดูแลการวิจัย 

การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินผู้วิจัย ว่ามีการพิทักษ์ซึ่ง
สิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยตรวจสอบเอกสารที่
เกี่ยวข้องหรือสังเกตขั้นตอนในการท าวิจัย 

 

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 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 แนวทางจริยธรรมสากลส าหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
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. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
SOP เดิม / Version SOP ใหม่ / Version วันที่ สิ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  09/01 1 เมษายน 2562 ด าเนินการจัดท าวิธีด าเนินการ
มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนทั้ง
ฉบับ  จากเดิมเป็นค าแนะน าการ
ด าเนินการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี 

REC  09/01 REC  09/02 1 ตุลาคม 2562 ปรับปรุงเอกสารอ้างอิงทั้งบท 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
REC  09/02 

การตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
Site Monitoring Visit 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 9 จาก 12 

 

 

9. ภาคผนวก  
A09-01/02 แบบการเตรียมการเยี่ยมส ารวจของคณะกรรมการ  
A09-02/02 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลงานวิจัย (Report of Site Monitoring Visit)



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A09-01/02 

แบบการเตรียมการเยี่ยมส ารวจของคณะกรรมการ 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 10 จาก 12 

 

 

แบบการเตรียมการเยี่ยมส ารวจของคณะกรรมการ 
 

 การตรวจสอบภายใน         การตรวจสอบภายนอก      ก าหนดวันที่ 
คณะผู้เยี่ยมส ารวจ  1............................................................ ...................................................... 
                        2……………………………………………………………………………………………………... 
                        3……………………………………………………………………………………………………… 
1. เตรียมวิธีด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) ผู้รับผิดชอบ: 

2. ตรวจสอบเอกสารเพ่ือการรักษาความลับ และการลงนาม ผู้รับผิดชอบ: 

3. ตรวจสอบการเก็บแฟ้มเอกสารโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการและที่

สิ้นสุดแล้ว 

ผู้รับผิดชอบ: 

4. ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารโครงการวิจัย ผู้รับผิดชอบ: 

5. เตรียมข้อมูลที่ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ: 

6. เตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ ผู้รับผิดชอบ: 

7. ก าหนดและนัดหมายกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในการประชุม

ตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบ: 

8. เตรียมผู้ถูกสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ: 

9. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุมตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ: 

10. เตรียมงบประมาณและประมาณค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ: 

11. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ผู้รับผิดชอบ: 

 

 

 
 

 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A09-02/02 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 11 จาก 12 

 

 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลงานวิจัย 

 

วันที่ตรวจเยี่ยม                                     เวลาเริ่มต้น                        เวลาสิ้นสุด 

ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) 
(อังกฤษ) 
 

รหัสโครงการ 
 

ผู้ให้ทุนวิจัย 

ชื่อผู้วิจัยหลัก 
 
โทรศัพท์                                   โทรสาร                          Email 

ผู้รับการตรวจเยี่ยม 

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

2...................................................................................................... หน้าที่.......................................................................  

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

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่วางแผน 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่คัดเลือก 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่อยู่ในระยะทดลอง 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่อยู่ในระยะติดตาม 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่ออกจากการศึกษาก่อนก าหนด 
6. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่คงอยู่ในการศึกษา 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวิจยัที่ติดตามจนครบถ้วนในการศึกษา 
8. จ านวนที่เสยีชีวิต 
1. โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
2. การบันทึกข้อมูลถูกต้องและตรงกับเอกสารทั้งฉบับ  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
3. เอกสารส าคัญครบถ้วน  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
4. ผู้วิจัยและทีมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจและปฏบิัติตามขั้นตอนที่ระบุใน
โครงการวิจัย 

 ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

5. สถานที่ท าวิจัยเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท าวิจยั  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
6. มีการควบคุมการเก็บรักษาและปริมาณการรับจ่ายผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในการวิจัย  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
7. มีการลงนามของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วม  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 



                       

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A09-02/02 

แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
(Report of Site Monitoring Visit) 

เร่ิมใช้ 1 ต.ค. 2562  

หน้า 12 จาก 12 

 

 

โครงการวิจัยที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
8. กระบวนการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความเหมาะสม  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
9. มีการเก็บเอกสารข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเหมาะสม  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการพิทักษ์ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง
เหมาะสม 

 ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

11. ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
ตรงกับรายงานทีส่่งให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 

12. มีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือไม่  ใช่      ไม่ใช่    ไม่เก่ียวข้อง 
 

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

       ลงชื่อผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 

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

       (……………………………………………………………….) 

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

       (……………………………………………………………….) 

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

       (……………………………………………………………….) 
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